
 
 

 

 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 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
  ۲۰۲۱/ ۸۰/ ۳۰              ېوال ل ورغفعبدال

  
 

 ر وطنځو
 

(Homesick) 
 

ټولنیزه ناروغي ده، چې د افغانانو اوسنی او دوه راروان نسلونه خامخا پرې اخته    -یوه رواني Homesick وطنځور
  .کیږي

دوی هم پرې اخته دي. د تللیو په وطن پسې او د وطن مېشتو په تللیو چې له وطنه تللي دي، هغوی او چې پاتې دي  
  .عزیزانو پسې زړه غورځي او دردیږي به

زه تل هڅه کوم بدبین نه اوسم، بدبیني خپرول مې نه خوښیږي. تل مې هڅه دا وي، چې خلک هیلې له السه ورنه 
غۍ ډېره، په وحشیانه بڼه، پر افغانانو منګولې  کړي، خو اوس له ورایه وینم، چې وطنځور تر هرې بلې خونړۍ نارو

  .خښوي
د وطنځور نښې په هنر و ادبیاتو کې په نوستالژیکو څپو کې ځان راڅرګندوي، د وطني موسیقۍ اورېدل زړه برېښوي 
او د دوستانو یادونه، د وطن عکسونه، د خپلوانو غږ اورېدل، د زړو خاطرو را په یادېدل به د ټولو په سترګو کې 

  .وښکې راپه څپو کويا
د ټولیزو کډوالیو، بېځایه کېدا او ټولنیزو کړکېچونو په پایله کې یوه مرګونې پټه څونامي )سونامي( همدغه وطنځور 

  .ناروغي ده، چې پوره درې نسله ویجاړوي
  :یو بېړنی وړاندیز

ه بویه، چې له وطنه د وتلیو او  ټولو لیکوالو، شاعرانو، بهرمېشتو سندرغاړو، انځورګرو او اغېزناکو شخصیتونو ت
وطن مېشتو افغانانو دواړو ډلو ته د چوپتیا، یوازیتوب او ځان هېرېدنې موقع ورنه کړي. په هرغږ، رنګ، کلمه او  
لیک کې باید وطن، افغانستان، افغان انسان او د یوې ښې و روښانه )خیالي( راتلونکې انځورونه، شتون او هیلې  

 .یې یوه بېړنۍ درملنه دا هڅه کېدالی شي. روسته به یې بیا پر نورو اړخونو هم څه ولیکمژوندۍ وساتي. همدا اوس  
 ان شاءهللا
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