
 
 

 

 1تر 1 هل :د پاڼو شمیره

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

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نین آناللزوماً نظر افغان جرم سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 

 

 ۳۱/۱۰/۲۰۲۱              صالح گردش محمد
 

تقدیم به تو، تقدیم به خودم و تقدیم به همه 

 

ید عاشق شویم، عاشق طبیعت، عاشق انسان، عاشق فرهنگ ها، عاشق نفوذ و ئبیا
مرزی نمی شناسند. عاشق پوهنتون، عاشق حرکت سیال واژه ها که هیچ حد و 

دانشگاه، عاشق زبانها، عاشق پشتونها، تاجیکها، عاشق هزاره ها، ایماقها، عاشق 
یهود و نصارا، عاشق محمد و عیسا، عاشق موسا و زردشت و بودا، عاشق هللا، 
عاشق خدا، عاشق گاد، عاشق بگوان، عاشق اهورامزدا، عاشق رنگ های مرغوب 

یِز محزون و دل انگیز، ئگرمای سوزنده و ناخوشایند تابستان، عاشق پا بهار، عاشق
  .عاشق گزیدگی زمهریِر زمستان، عاشق هر آنچه بوده و هست

 وقتی عاشق شدیم و به زیبایی ها دل بستیم، هنر تحمل و پسند زشتی ها و پلشتی
کناره ها هم هایش را نیز خواهیم یافت و به زیبایی حاشیه خواهیم دوخت. حواشی و 

زیباست وقتی به تماشای ساحلی بروید و در کناره رودی بلمید، می دانید و احساس 
وقتی واقعاً عاشق گل ها شدیم تواِن تحمل خار هایش نیز پدید و ممکن  .خواهید کرد

خواهد شد. وقتی عاشق باشیم هر ناممکنی، ممکن خواهد بود. بیایید با محبت هر 
 صالح گردش محمد       :ید آنقدر عاشق شویم تا احساس کنیم کهئبیا ناممکنی را ممکن سازیم.

 
حس زیبا شناختی  هیچ چیزی نازیبایی وجود ندارد وقتی دانستیم و احساس کردیم هیچ چیزی زشت نیست، بدانیم که

اجتماع را نیز مان بیدار شده و عاشق شده ایم. وقتی عاشق شدید، راِه کوچه مِن دل شکسته و رانده و منزوی از 
یافت و با دست های پر محبت تان دِر کلبه ام را دق الباب خواهید کرد و به تماشای باغهای بهشتِی روی تان خواهید 

دعوت خواهم شد، اسیری آزاد می گردد و دیوار های زندان فرو می ریزد. دیگران دیوار مستحکم برلین را فرو 
 آه که هر ناممکنی ممکن می اراده و عشق می طلبد کردند، دیوار زندان های ما آنقدر ها پایدار و محکم نیست و فقط

 !دستم را بگیر ای خدای عشق که فقط تو دوای درد های بی درمان مایی گردد اگر خدای عشق پادرمیانی کند
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