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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

  
  

     1۱/۹۰/۴۹1۲                           دوکتور محمد ظاهر عزیز
 

 وطن من 
 

 " ای دوست مکن که روز ها را فرداست     نیکی و بدی چون روز روشن پیداست"
 (رومی -ی بلخی)موالنا                                                                                    

 

یکی ن به مقام سخن و قلم  و بدون رعایت به مزایا و گذاشتن در این روزها تعدادی از نویسندگان با سواد بدون حرمت
ت تحکیم و خواس در های تنوع فرهنگی در کشور و در نهایت بدون سپردن حق مساوی به همه اتباع افغانستان عزیز

روند،   حتی تعرضاتی که دور از مقام سخن و فرهنگ شایسته به حساب می های سیاسی شان، به انتقادات نا معقول و
این نوع  می نمایند.حواله گروه عظیم اتباع افغانستان  های نا شایسته به حرف حتی ص و آن شخص وبه این شخ

وطن  ،در این مقطع زمان .دنکن بالی عظیم اجتماعی را خلق میاختالفات شدید قومی و  در هر حالت و گفتار عقیدت
مردم افغانستان گردیده است و مردم  ۀمی سوزد، فقر دامنگیر کاف ها در آتش نا امنی و تعرض واضح پاکستانی ما

ندان گوسف صاحبان کاری بلتقکه از های انتخاباتی  ساخته کاری تخلفات گسترده و خطرناک ماجرا هایکشور در 
و روز را شب   ،ندنموده ابروز ها  های نا مستقل و رؤسای نا قابل و متعصب این کمیسیون کمیسیونل ااعم وچاق 

تعصبات قومی و زبانی که هیچ وقت و هیچ گاهی درست نیست در این  لذا دامن زدن  .سر می برند بهنا آرامی  به
 گردد. گناه عظیم محسوب می دانند، که خود را زنان و مردان صاحب فرهنگ می یاز طرف نویسندگان مقطع زمان

جک، هم هزاره، هم اوزبک وهم ترکمن و هم بلوچ هستم چونکه با مراجعه به تأریخ من که با افتخار هم پشتون، هم تا
 همه نجیب و منطقهوابسته به یک  ،شان وطن تأریخی گذشته های دوردانم که گروه عظیم مردم افغانستان در  می
ی معرفنیک سیرت وطنان به همبا حرمت زیر  گفتۀ، وطنم را جایی می بینم که در هستندزاده ای یک مادر گان زاد
 گردد. می

 

  جنت خضرا، وطن من و عشق من وـت
 ا، وطن مـنـقـلب آسیـ و جــان مـن وـت

  و نــجـیــب اه مـــردم آزاده ـو زادگـــت
 ، وطن من)ج(داــنه ای اقوام با خاـو خـت

  ر شــکوهــو منـبع حکایــت تـــأریخ پـت
 ادر بــــزرگ آریــــا، وطن منــو مــت

  ای مرد خیـزــتـربت شیـران دره هو ـت
 نـردا، وطن مـمـن فـتو خــار چشم دش

  ار شـوکت محـمـود غـزنـویــو افتـخـت
 نـو زادگـــاه احــمـد بـــابـــا، وطن مـت

  هقیـامی و بیــو ج ی ـایــو منـزل سنـت
 ، وطن منـاو سین رونی ـیـت بـربـتو ت

  اـــل مـفـوشت طـاب سرنتک و صفحۀــت
 نـبا، وطن مـه ای زیـو نامه ای نوشتـت

  اـت افـغـان بـــا وفــو حــاصل مـتــانــت
 ردا، وطن منـقصه ای ف تو راز من و

  ارـان ایـن دیـردمــو مــرکــز آمـال مــت
 ما، وطن من و ن ـت ماـحی ۀـو رشتـــت

  ـنـآرزوی م ن وـراز م و تو فکر مـن 
 ا، وطن منـه روشـن دل ـاغـچـۀو بــت 

 

 اـه ای عزیز و عزیز عزیز مــو خانـت   
 نـو عـزت بـا بـا، وطن م و نـام ما ــت   
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