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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئرالي

   م٠٤/٠٥/٢٠١٠، ډنمارک            ابراهيم نهيمی ليکنه  دمحمد
 
 

 ياغمونوغونډوته يوځغلنده کتنه دخوښيو په اروپاکی دافغانانو
 

ولنيزو ولو اړيکو موږافغانان د ين ډول رواجونه مذهبی  چه دا. رواجونه لرو لپاره ډيرپه دزړه پوری دودونه او د
 .سرچينی هم لری 

ه دادکولودبيل ه ځله جومات ته دلمان ه په ورځ کی پن ولنيزو اړيکو لپاره تلل هم ددينی لحاظه او ی په تو په  هم د
ه د. دينی وجيبه ده خاطرډيرپه زړه پوری عنعنه او اداکولو  کله چه دکلی اوسيدونکی مسجدته والړشی تر لمان

نه سره کوی  هکله پوښتنه اوخوښيوپه او دکورنيودستونزو او بل دسالمتيا او وروسته ديو که په کلی کی . روي
ی او څوک ناروغه وی دهغه سره دمرستی بند اسالمی مکلفيت  داعنعنه او. بست په همدغه مسجدکی تړل کي

ی او دښارونو ه ترسره کي  په لويو. بل مرستی ته په اسانی رسيدالی شی او دکلی خلک ديو څخه بهرپه ډيره ښه تو
و ښارونو ه وروسته دکورنيو دورځنی چارو کی دخل ر ترلمان  په وجه په هغه پيمانه نه وی ولی بيا هم دمازدي

ی او ديو مشران په لويه پيمانه جومات ته راځی او ی لری او. بل داحوال څخه خبري  دغه دودچه مذهبی ژوری ري
کی په ندرت مشاهده  يوادونوه په اروپايی پرمختللو. اصيل کلتوردی بل سره مرسته کول زموږدهيواد او هم ديو

ړی ديو ولنی و  ځکه په دی هيوادونو .لپاره دومره مرستی ته تيارشی دليری کولو بل د ستونزو او کيدالی شی چه د
ولنيزو داسی حاالتو کی د ولنی د خدمتونه ترسره کوی چه يوه طبعی خبره ده چه ددولت  چوپړاداری دا لپاره يوازی د

داسی ناورين حاالت پي شوی . زمان نه شی مهياکيدلی ډول مرستی پروخت او نتيجه کی دادبيروکراسی په  ادارو د
څخه مړشوی دی ولی ډيری ورځی وروسته چه د  يادزړه ددريدو کی په طبعی مرګ او دی چه يو څوک په خپل کور

ی خپل اصلی جالبحث دی ول مسايل يو دا. بوی بهرته راوتلی دسيمی چارواکی ورباندی خبرشوی دی مړه دجسد
رځم   .مطلب ته را
بل په خوښيوکی  او ديو چه ديوی خوا. شته دی ډيرښه دود فاتحو ترمين دودونو، خوښيواو افغانانو په اروپاکی زموږ

په درناوی په  په وخت کی هم دتسليت لپاره افغانان دخپل اصيل کلتور خدای مه کړی دغمونو او ډون کوو
ډون کوی ډون او دوستانو ته پي شوی وی، دهغه کورنی چه غم ور. ډيراخالص سره   تسليت سره يی دا په 

ولو څه سپک شی او دروندپيټ يو کډوالی احساس  څخه د هيواد د کورنی يی ديوازيوالی او مهمه داده چه ځان او تر
  . نه کوی

راتلونکی نسلونه افغانی اصيل  زموږ چه له يوی خوا. پياوړی شی کی نورهم بايد دودونه په اروپايی هيوادونو دا
دوی اوکلتورن ي وساتل شی ترمن د هم دافغانانو سل پرنسل ولي لوی مزی  رډير. ورور ی چه زما م  کلونه کي

کی ته را  هرځل زما. کی دمشرانوسره بحث ورباندی کړيدیډول غونډو اوښتی ده چه څوځله می په دا توجه يو
لپاره  دعملی کولو  وړانديز، بلکه پوره تياری يی د دغهمخالفت نه دی کړی په وخت کی نه يوازی چه چا دوړانديز

ی چه موږ داغونډی وڅيړو که په ځير. ښودلی دی فراط حالت ته ا  حاالتوکی د په ډيرو داسی په ښکاره جوته کي
و ی دلته وړاندی کوم  ورتيري   :چه زه څوبيل

  په . ه کی يوافغان واجل ته لبيک ووايیپه دنن هيوادو داسی حالت پي شی چه ددغو:  ـ دفاتحی مراسم ١
فاتحه داری په مراسموکی  افغانی وجيبه ده چه دخپل توان ترسرحده دجنازی او حاالتوکی دهرافغان اسالمی اوداسی 

دعزت  دميلمنو په دغه شيبه کی دفاتحه دار يا که داړوندی سيمی افغانان دنغدی مرستی توان ولری او ډون وکړی او
ه ته پ نشته چه راغلوميلمنو  هغه داچه اړتياولی يوشی چه ډيرمهم دی. ډيرعالی کاربه وی ، نورداری مرسته وکړی

  .، بحث ډيرنه اوږدومرت په دی حالت کی چه مړی دلته ویپه هرصو. ډيره لوړه کچه غذاوی برابری شی
ی چه په افغانستان کی وفات شوی وی٢    :ـ دکورنی غ

دول شی چ ت پيسی دمتوفی کورنی ته ورولي خيرات  ه هم خير اوپه داسی حاالتوکی ښه داده چه ددی ځای دل
  ولی که په دی ځای کی د. هم دکورنی نوری اړينی چاری ورباندی سمبال کړی وکړی او

ی، ه وشی فاتحه خوانی مراسم پرځای کي هيوادونو  ته  نورو يا او ، ليری ښارونوبالکل ښه خبره ده ولی که ه
ی او ډيرولوړو د تيليفونونه ونه شی نو تونومخه نيول کي و ل یاذيت کولو د هم دخل ته کي دا ځکه په . کچه راک

ی چه د ه ووزیدا هرښارکی دومره افغانان اوسي ولو.ډول مراسموترعهده په ښه تو    ولی تر
ه کچه وی او ااساسی خبره داده چه دغذ ي ت په ډيره   .  ياهي نه وی دتهيه کولول

و موږاوتاسو هره ورځ بيله کومی  اکی هرڅوک ددی توان لری چه دخپلی خوښی غذ چه په دی هيوادونو ولوپوهي
رام لری ناروغيو مختلفو ډيری خل د ستونزی برابره کړی او ړی غذايی پرو به څومره نيک  دا. په وجه ځان



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ت نيمايی برخه دهيواد ل شی چه دماښام وچه ډودی هم نه لری کاروی چه ددغه ل خيردی . هغه بی وزالنوته ولي
وکوی چه په داسی  باور. نه هم افغانی بنسټ لری می اوډول سيالی نه اسال دا. زموږدسيالی کولوغروردی مات شی

تونو خيراتونو ولوبده  غذاو می هوښ وړی دی او ډول ډول کبابونو او او کی می برخه اخيستی ده چه دال بيانوتر
په  په هکله څه وويل شی، ډول ډول مجلسونه او داده چه ترډوډی خوړلووروسته ددی پرځای چه دمرحوم د ژوند

ولو. ل شیلوړاوازخنداوی پي  وطندارانوته په ډيره درناوی داسی وړانديز زه په دغه مناسبت ددی ليکنی پواسطه 
 : کوم  

ت يوه برخه په  ، ښه به وی چه دفاتحی دمراسموچه په هيوادکی وفات شوی وی ـ دليری خپلوانو په بدل کی دل
ل شی چه هلته يی پرخيراو وی نغدی ډول ورولي  .خيرات ول

یـ که دفاتحی مرا وته دتيليفون په کولوهغه دوستان  بيله دی چه دليری ځايونو او ، ډيرلنډسم دلته پرځای کي خل
ډون وکړی یډوډی جوړه ول هي ال اوهم د. مجبورکړی چه حتمی په فاتحه کی  ، زمی کارنه دی که داکارحتمًا کي

 . کتغونواکتفأ وشی ښه به وی چه په محدودو
مقدارحلوا لپاره د وسيدونکوا اړوندښارد ـ داډول دفاتحی مراسم د  . اوبوسره بالکل بس ده او يول

تونومخه ونيول شی ـ دختمونونيول هم يواسالمی او ايه ل  . ښه کاردی چه دبي
غی شی چه دداسی مراسمو وروسته  کوم دا وارو ودمحدوديت غوښتنه په وار زه ولی دغذا ځکه تاسوبه راسره هم

  زموږداسی اصراف هي نه  ه بيچاره خل اوهغ دومره زياته غذاوغورځول شی چه خپل دهيواد
ی سره ت به  ، په هيوادکی به چه موږخيرات کاوهورځ يومعززسپين ږيری راته وويله چه يوه .  برابري لوړ  ل

به ورته په ښه نيت وويشل  بی وزلی اوغريبان به راوبلل شوه اوغذا وريجی به پخی شوی او داوه چه څه غوښه او
ی چه قابلی پلو، کبابونهان کی نه راپهشوه  ولی دخپل عمرپه دور نورډول  ، منتو، اشک بوالنی بانج او زړه کي

وله ل که رښتيا.  دی په خيراتونوکی چابرابرکړی ویډول خواړه وری هم ووايم په لوی ميلمستياوکی دپيسه لرونکوخل
ی اوږدی غزه وه موږ. داډول خواړه نه برابريدله   .واقعًا ترخپلی کمبلی پ

   :کولومراسم دواده 
ول  ظالمانه دودسره الس او د ولور زلميان د په هيوادکی زموږځوانان پيغلی او ريوان وه چه تراوسه هم په خپل 

ته کډوال  موږافغانان چه اروپايی هيوادونو. دودنه يوازی واکمن دی بلکه ترپخوايی الزيات زوراخيستی دی قوت دا
ی څخه به خالص شو د دولور ه ولولی کولی چه دازلميانوزړون او شولو، نوبه دهرروڼ اندی، پيغالنو ولی . دروند پي

په من کی زوراخيستی دی چه خپله به يی  روڼ اندو په افراطی ډول حتی دهغو کی يوبل دود به اروپايی هيوادونو
تونه دی  ويناوی کولی، هغه د پرضد يووخت دداسی دودنو  :واده کولوسرسام اوره لوړ ل

لونوکی ترسره کيدل، طبعی ده چه هری کورنی ډيردوستان  ه داپه هيوادکی په لويوښارونوکی چ ډول مراسم په هو
لويان وخوښيوته رابلل  درلودل او ول پيژند ی چه  وخت نه رايادي زيات شميرخلک يی پيژندل ولی ماداسی هي

اونډ. واده خوښی ته راوبلل شوه د ترهغه ل په شميره يا تنو) ٢٠٠(شوی وی  ډيری وخت به د  يان اوپه کليوکی 
په زيات شمره ميلمانه رابلل چه مالی  ډولونه ډيرمحدودوه هغه هم هغه کورنيو نژدی خپلوان رابلل کيدل ولی دخوړو

تونه هم د اروپايی خوښيو  . يوه کوچنی برخه هم نه کيده توان به يی زيات وه ولی سره ددی هم دهغوی زيات ل
کوم  برابره شوی ده او ، څوډوله غذا نفررابلل شوی دیترمن داسی سيالی شته چه څومره افغانانو په اروپاکی د
ی) ٢۶(ډولونه تر په اکثروخوښيوکی دخوړو. رابلل شوی دی مشهورهنرمند  .ډولونو پوری رسي

و او وسه وی چه بايد دښ ون نه وی او دخوړو يازوی په واده کی بايد دلوراو زما په من کی هم دا   شميره ل
ل  واده بايد نجايش لری، ونيول شیرنف زرو کی چه ددجرمنی دښارپه هغه مجلل هو که دافغانی تلويزنو اعالنونه . و

ل پرانيزیوکتل شی، اوس داسيالی رو په کنجايش ځای  نفرو) ٣٠٠(، ځکه دخوښيولپاره د انه ده چه څومره غټ هو
ی ولوافغا. ډيرافغانان پيژنو دليل دادی چه موږ. ډيروړوکی بلل کي   ،ژوندکاوه نانوزماپوښتنه داده چه په هيوادکی چه 

وله رابلل ؟  موږ
ل دخاوند ته درجه غذا. دمينوکتاب ولوستی يوه ورځ می ديوهو  اوس نوتاسوقضاوت وکړی چه دا. ډوله وه) ١۴(ک

سره ځان  دخولی څخه يی سپموی ځکه مهمه ده چه دسياالنو اوالدونو ډيری کورنی کارهم نه لری د ؟ اواقراط نه دی
ی دهغه ځوانانو ومره مهمه ښکاری داموضوع ماته د ولی دا. برابرکړی وی چه واده  پراوږو ځکه دغه دروندپي

  :زه ډيرداسی زلميان پيژنم چه دواده ترشپی وروسته يی ژوندپه الندی ډول وی . کوی
ی يويا دسهار ه بجی راپاڅي ر له خواهم  ، وروسته په کوم ځای رسمی مقروی اودوه ځايه تورکارکوی پرپن دمازدي

ياه وی وکړی چه ديوی نوی کورنی  فکر اوس نوتاسو. کورته رات يی دشپی لس بجی وختی وخت وی. په يوکارل
ارمان  ياهم دمورپالر  برابرکاوه اوڅه ډول وی ځکه ځان يی دسيال سره ، پای به يی چه په دغه ډول پيل شی ژوند

ياغاړه کی اضافه ځای نه  او نوکله ناوی په السو ناوی لپاره په هغه افراطی پيمانه وی چه کله نا زيورات د. ورکاږی
ولو بده ال هم داده چه داړوند .لپاره ځای پيداکړی اغوستلو د زيوراتو چه ددغو وی، داروپايی  هيوادو ولی تر

ی وی ځکه په رښتياهم دهغوی حسادت راپاري ړوڅخه داسی جشنونه پ  زلميانود څومره به ښه وی چه دخپلو .و



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ناچاره وی چه  اه نه کړوچه دزده کړومخنيوی يی کوی اوبارورپه ش داډول دروند او په هکله سوچ وکړو زدکړو
ودونه  کوزدی او ددودونو په بنسټ دنوی زمانی دغوښتنوسره دځوانانو دخپل هيواد. چاره جويی وکړی دپورونو
  .وکړو

 
  پای

  
  
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


