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 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ۲۶/۱۰/۲۰۱۹          عمر قریشی

 

 !متقاضا دارصمیمانه نکات ذیل توجه جدی تانرا به 
 

  .شود یدر جهان بدنام شده بود  ، امروز به نام کشور زعفران شناخته م اکیتر  نیکه به نام سرزم ی_کشور1
 

جهان  یکشورها یتجارت زیبسته شده بود ، امروز دهل شیجهان به رو یکشورها یکه تمام دروازه ها ی_کشور2
 است . شده 

 

 ی ها تیبازارها و مارک نیپاکستان بود ، امروز به بزرگتر تیفیک یبه بازار فرسوده و ب یکه متک ی_کشور3
 . گرددیاموالش صادر مپیوند دارد و جهان  یکشورها

 

مانند  یتجارت یشناختند اما امروز هزاران تـُن کاالها ینمرا  یزیچ یو صنعت افغان دیکه  به نام تول انی_جهان4
 .رسدیکشور در شرق و غرب و جنوب جهان شناخته شده و به فروش م داتیو تول جاتیسبز وه،یم
  

 یها  تیبود ، اما امروز هزاران تـُن آن در مارک  دهیکشور دفن گرد  یخاک ها  ری( که در ز جلغوزه)    اهیس  یی_طال5
 .  رسدیبه فروش مشده  صادرمعتبر جهان 

 

) چابهار ( وصل  یندر بزرگ تجارتداد و ستد به ب ی شناخت امروز برا ی را نم یزیکه به نام بندر چ ی_کشور6
 .دیگرد

 

 داریصلح از هر سمت و سو در آن پد ینبود امروز زمزمه ها یدهه از صلح در آن خبر نیکه چند ینیــ سرزم7
 .  شده است

 

کمر بسته بودند، ناچار امروز  یثبات یو ب یدشمن یدورتر از آن برا یو کشورها شیها هی_افغانستان که همسا8
 صلح دراز کرده اند. یبرا یو همکار یدوستآن کشورها دست 

 

و  یصاحب چوک گری د یو قوماندان ساالر کس ریو وز لی، پسر وکانکشور به جز زورمند نیا ی_در ادارات دولت9
 .گرددیتمام اقوام عادالنه برگزار م انیم تیشمول یسمت نبود ، اما امروز پروسه اخذ امتحان برا

 

 . میدار اریراه ها در اخت نیمرز و بوم بود ، اما امروز ا نیا یاز آرزوها یکی شمی_افتتاح راه الجورد و ابر10
 

، مورد   دندیکشیسالح م  کشی، نظم عامه و تراف   سیپول  یاش باال  سیو رئ  ریکه سال ها قومندان ، وز  ی_کشور11
 کنند . نیقانون سرخم کرده تمک قیتطب  یکه برا، اما امروز آنها  وادار شده اند  دادندیلت و کوب قرار م

 

دادند، امروز از با ثبات و قدرتمند  یقرار نم تیهزار ساله اش مورد اهم خیکه افغانستان را با تار یکشورها-12
 قرار دارند.  دیشدن افغانستان و به انزوا رفتن خودشان در هراس شد

 

خود را راه  نیجمع کرده بودند و در هیدالر از خون ملت سرما ااردهیلیکه به نام جهاد م یــ زورمندان و کسان 13
 ۀنیبه باد آورده شده  افتاده است و زم یاز دست دادن آن پول ها یامروز لرزه بر اندام شان برا  دندیدیقدرتمند م

 . محاکمه شان آماده شده است
 زورمندانو  رانیزو تا  است  باز شده در کشور که مینیب یرا مای امید روزنه  نیبار ا نیاول یبرا بطور نمونه  

  نیند. به ادکنمحاکمه و مجازات  یدر محاکم به طور علنرا  مردم بینوای افغانستان حقوقبین و غاصفاسد شده  
دانست که عامل  دیو با مدثبات در حرکت ا یبسو یثبات یکرد که افغانستان چگونه  از بجدی  توجه  دینکات با

 آن در چه است؟  یاصل
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