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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

۰۶/۰۲/۲۰۱۹

صدای ملت افغان

کشوری که به نام سرزمین تریاک در جهان یاد میشد  ،امروز به نام
کشور زعفران یاد میگردد
دیشب وقتی سخنان و حرکات اش را از طریق تلویزیون طلوع دیدم و شنیدم خیلی در قلب ام نفوذ کرد
و دوست داشتنی شد...
کشوری که به نام سرزمین تریاک در جهان یاد میشد  ،امروز به نام کشور زعفران یاد میگردد .
کشوری که تمام دروازه های کشورهای جهان به رویش بسته بود  ،امروز دهلیز تجارتی کشورهای
جهان است.
کشوری که متکی به بازار فرسوده و بی کیفیت پاکستان بود  ،امروز به بزرگترین بازارها و مارکیت
های کشور جهان اموالش صادر میگردد.
جهان به نام تولید و صنعت افغانی چیزی نمی شناختند اما امروز هزاران تن کاالها  ،میوه سبزیجات
و تولیدات کشور در شرق و غرب و جنوب جهان به فروش میرسد .
طالیی سیاه ( جلغوزه ) که در زیر خاک های کشور دفن گردیده بود  ،اما امروز هزاران تن آن در
مارکیت های معتبر جهان به فروش میرسد.
کشوری که به نام بندر چیزی را نمی شناخت امروز برای داد و ستد به بندر بزرگ تجارتی ( چابهار
) وصل میگردد.
سرزمینی که چندین دهه از صلح در آن خبری نبود امروز زمزمه های صلح از هر سمت و سوه در
آن بیداد میکند.
افغانستانی که همسایه هایش و کشورهای دورتر از آن برای دشمنی و بی ثباتی کمر بسته بودند ،اما
امروز آن کشورها دست دوستی و همکاری برای صلح بلند کردند.
در ادارات دولتی این کشور به جز زورمند ،پسر وکیل  ،وزیر کسی دیگر صاحب چوکی و سمت
نبود  ،اما امروز پروسه اخذ امتحان برای شمولیت میان تمام اقوام برگزار میگردد.
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

افتتاح راه الجورد و ابریشم یکی از آرزوهای این مرز و بوم بود  ،اما امروز این راه ها در اختیار ما
است.
کشوری که سال ها قومندان ،وزیر و رئیس اش باالی پولیس ،نظم عامه و ترافیکش سالح میکشید،
مورد لت و کوب قرار میداد اما امروز آنها برای تطبیق قانون سرخم کرده اند.
مردمانی که از نام طالب و دیدن طالب وحشت میکردند اما در ایام عید همان طالب را به آغوش
کشیدند و به نام ( اوربند ) صدا بلند میکردند.
کشورهای که افغانستان را با تاریخ هزار ساله اش مورد اهمیت قرار نمی دادند ،امروز از با ثبات و
قدرتمند شدن افغانستان و به انزوا رفتن خودشان در هراس شدید قرار دارند️❤ .
#زنده_باد_افغانستان زنده باد جمهور رئیس محترم محمد اشرف غنی.
لطفا ً برای آگاهی همه به اشتراک بگزارید.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

