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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  

 

 11/10/3112                                               حکمت اهلل عزيز
 

 به هوش نیامدن آن ان وانستـافغ شۀديـانو کرـف
 

 :که بودیم است و ما هنوز همان هستیم( 12)قرن 
ش باز، دل پاک و با رحم خود بدون کدام چال و نیرنگ که تا به حال در مقابل هیچ يکی نکرده و وافغانستان با آغ

و با او دست دوستی داده و به  ل خود فکر کردهيعنی با سادگی خويش هر که را مث ،خواهد نمی ياد ندارد و اًلصا
آغوش افغانستان  باز بودن شود اين ، فکر میاين طور نیست ،دردش برسد، اما نه وزی بهراين فکر است که شايد 

 .نداشته باشند شمشیر نخورد و يا به کارش مداخلۀ خنجر وط به خاطر اينست که از پشت سر فق
گويا در سیاست کنند  می برعکسشراگويند  میرا چه آنند که ديگران سیاست گفته اما اين موضوع را درک نکرده ا

يا  که دست دوستی دهد وهر ما خیال می کنند کنیم، اما مردم و دولت بیچارۀبايد چه کرديم بهرچه جايز است وهر
می شود و يعنی خاطر ما از آن طرف جمع  ،گردانیم شان پشت می به زبان ظاهر سازد بس کافی است، به طرف

بودن را خوب دوست  يا يعنی اصول دوست يابی و ،کنیم شويم و آنها را از خود فکر می آنها نمی متوجه هیچ کار
ما فقط به همین خوش هستیم که  ، اما نه( امتحان کرددوست را در روز بد بايد )گويند  که میاند فراموش کرده 

 .بودن ما را به زبان شان با اهمیت دانسته اند ديگران نام ما را ياد می کنند و ما را دوست خطاب کرده و
 

. باشد، اجتماعی و دولتی ما دخالت نداشته ندهد و در امور فردی نشان ما راهها نیست که نام ما را نبرد و ب کی
مردم که می گويند هر ديوانه به  به گفتۀمی فهمند يعنی و امروز تمام مردم افغانستان خوبی و بدی شان را فهمیده 

ست و کی دوتا ب  ؟هوشیار است پس چرا به دو کلمه گپ ديگران بازی خورده و متوجه خود نیستیم خود ارک
 ،دنمی رقصان و دننواز قسم که دل شان خواست ما را می هر ؟موسیقی ديگران باشیم ۀنشاسیم و آل دوشمن خود را

 ؟به کدام دلیل داردکنیم که اينها به ما اين قدر دل چسپی  نمیفکر پس چرا 
 

شمول کوچی های افغانستان که تمام مردم دهات و قريه جات بسواد افغانستان بلها و باامروز نه تنها مردم شهر
جان خود  رپس چرا خود را به نادانی زده و هوشیا خواهند،را میشان  ثبات خود راجع به دولت شان می فهمند و

و خود مسلمان گفته ريم، بیگمی راخوريم، پول گفته جان خود و مردم خويش نیستیم و به اين و آن ديگران بازی می
 نمی گويیم تا به کی به اين وضعیت؟سوزيم چرا  هاست که در بین جنگ می ، سالدهیمهرچه خالف اسالم انجام می

 

شود که فردا شايد وارش برابر نشود و وطن  د به اين فکر میرس اعتماد به نفس نداريم و هرکه به قدرت می اصاًل
 از هیچ چیز پس نمانده و فقط دخل پر می کنیم باز همینکه زمینه را. مثل فردا شود پس بیا هر چه میتوانی بکن

 .کنیم مساعد ديديم از وطن فرار می
 

فقط به  اين وطن امکان ندارد، چرا؟آنرا دانسته اما می گويند آباد شدن  راه  ؟چیست حل ههر که بپرسی پس رااز
 .به همین خوش هستیم و فکر تبعیض خود بوده و به اين فکر هستیم که قوم ما پیشرفت کرده ما را به ديگران چی،

شان را نا امنی  د، نا امنی يکینکه تمام جهان مثل آنها باش امروز تمام قاره ها با هم يکصدا هستند و می خواهند
احاديث نبوی را خوانده و بايد به اوامر و نواحی  قرآن و ؟چرا به فکر اين همه افکار نیستیمدانند پس ما  خويش می

فکر تبعیض را از خود ريشه کن سازيم پس بگويیم همه انسان هستیم و خداوند متعال ما را خلق آن عمل نموده، 
فکر و احساس را اول در خود  کرده و يک آه بکشیم و بگويیم اگر خود نسازيم هیچکس برای ما نخواهد ساخت، اين

 .ينکه کور خود و بینای مردم باشیمبه همه بفهمانیم به شرط اينکه اول از خود شروع کنیم، نه ا جا داده و
 

 را میکند؟همه از اين بی ثباتی میگويند و رنج می برند پس کیست که اين ها 
 از اين همه بی ثباتی نجات يافته می توانند، اماهای ديگر ديده و بگويیم آنها چی کرده اند که حد اقل به طرف کشور

 !نی ما
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