
 
 

 

 2تر 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

 
 

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

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
  ۱۵/۰۸/۲۰۲۱             ناروغ یول

 
 

 !؟...چــی یک تحــول بدون اشک و ترانه
 

 
افغانستان کشوریست زاده معما و چیستان ـ خلق آن وابسته گان دعا و درود و تاریخ شان بهمان گفته  

خون و آتش همان پیرهن چرکین شانرا یک بار دیگر  غبار میماند که افغانها پس از هر بار  غسل با  
 . به تن میکنند 

 

در این روز ها که سرونوشت سی ملیون انسان تبدیل میشود هیچ مرد قلم و سیاست، علم و فرهنگ  
 .قادر به پیامی نیست که فردا این خلق خدا با خود بگوید که او راست گفته بود 

 

اند و مانند نابینای مغزی پس پرده های ماجرا های ننگ و  مبصرین بصیرت شان را از دست داده  
 .افتخار را دیده نمیتوانند و در کمین نشسته اند تا کسی چیزی بنویسد  و او دشنامی را نثار  کنند 

 

فرهنگی های ما که باخشونت و تندی تا دیروز به عنوان طالب دشنام صادر می کردند و بنام حاکمان  
 . انند اطفال ـ بی زبان و خموش اند امرز م، شهر یاوه سرای

 

، فدرالستان تجزیه  فراریان جهادی شورای نظار مارشاالن پاالن زرین، فرقه مشران فرقه های مذهبی
به اسارت انرشی و    - و دموکراتان دیکتاتور    طلب  این کشور را  فاحش و دروغگو که سالهاست 

تابوت شانرا قطره اشکی هیچ کسی تا     به جنازه های میماند که  ،زراندوزی خویش در آورده بودند 
 . گورستان تاریخ بدرقه نکرد 

 

مردم ناکرده های دیروزی حاکمان شهر را فراموش    ،بلی اکنون که سیمای جدید وارد شهر میشود 
اینست افسانه  ...  کرده اند و برای مبادای پر میمنت نه دعوت نامه می نویسند و نه هم برنامه یی

 . بصیرت وجدان و فرهنگ 
 

 ر! هموطن یتیم و اسی 
 

نمیکنند، در اینجا  کسی با تو کاری ندارد، معامله گران تاریخ، دین و سیاست دیگر بین خویش آشتی  
 .تاریخ گواه است که حکومت ها به زور رانده میشوند و  به زور حاکم

 

درین چند روز پر از فتنه گری و آشوب نگهدار و مواظب خود باش!!! اینها با کار دار خود کار  
 . تعین سرنوشت شما بدست کسی دیگریست  - دارند صرف تالش بخرچ دهید که زنده بمانید 
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 څلـــوریــــزه 
 

 تښــــته لیـــــونیــــه چــی بــــد مست راغــــــــی
 ســتا د مــور میــــړه پـــه بنــد او بست راغـــــی

 

 ډیـــــری کـــــــکری خــــوبــه نســکوری شــــی 
 بیــــــــا د درانــی د بخــــت پـــر تــخـت راغــی 

 

 ولی ناروغ
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