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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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خوابیدۀ را  بیدار کنی، کار آسانی است ،ولی اگر کسی خود را اگر
  . ت بخواب زده باشد  بیدار کردنش  کاردشواراس

                                                                                                  
  مهاتما گاندی

 
  هموطنم برتر از تمام  بيگانگان است

 
غرض منافع شخصی ، تعدادی از افغانها ، خود را بخواب  زده اند ، که بيدار کردن اين بخواب زد ه ها کاريست بس 

  .بيداری آنها  کارساز خواهد شد و بسمشکل ، فقط  صوراسرافيل برای 
اين حساسيت از جای سر چشمه .    توجه کنيد شرايط موجود در افغانستان بسيار شکننده و حساس است 

از آنجايکه اتحاد در بين اقوام  افغانستان، در درازای .ميگيرد،که دشمنان افغانستان بخصوص همسايگان ، خوب ميدانند 
ه است ، که سوپرپاوران متجاوز رادرهم بکوبند ودست بيگانگان را از سرزمين  شان  کوتاه تاريخ بار بار نشان داد

زمانيکه توانستند . بناا دشمنان تشخيص داده اند تا اولين ضربه را بايد برپيکراتفاق واتحاد اين مردم وارد آورند .  سازند 
چه مادی وچه (دست باز خواهند توانست به غارت دار وندارآنگاه  با .نفاق را جای اتحاد واتفاق به افغانها تحميل کنند 

  . اين کشور نايل آيند ) فرهنگی 
ازجانب هم  سه دهه ناآرام واستخوان سوزتحميلی برکشورخود باعث شده که مردم بخاطر فرار از جنگ هر راه 

  .را که دران جنگ وجود نداشته باشد بيابند تا از مصيبت بزرگ جنگ رهايی يابند 
ازينرو دشمنان .ن درد بزرگ ، مردم ما را بيشتربآن واداشته ، تا مثل يک بيچاره به حرف هرکس گوش دهد همي

  .فرصت طلب ،دستگاهای تخريباتی شانرا بيشتر از بيش در راه نفاق بين اقوام  افغانستان بکار انداخته اند 
که غرض سر پا نگهداشتن  دولت در . يکی ازنفاق افگنان ، دولت بتاربند ،درحال سقوط وجالد ايران است  

حال سقوط آخوندی خويش از يک جانب و ازجانب ديگربخاطربه انحراف کشاندن اذهان ملت ايران ازهيچگونه 
و گانه سياست د. مردم ما نيک ميدانند . تخريبکاری ، ظلم  و تعدی در حق مردم بی پناه و مهاجر ما دريغ نکرده است  

ايران که از يک جانب مردم مارا ملت برادر هم فرهنگ ،هم  دين وهم زبان ميداند واز جانب ديگرمهاجرين همين ملت 
هم دين و هم  فرهنگ و هم  زبان را گاهی درصف اول جنگ ازآنها سپرجنگ ساخته به کشتارگاه ها می فرستد وزمانی 

ارچند سالۀ شان ، که از سخترين وشاقترين کارها به دست آورده ازلت و کوب ومصادرۀ مزد ک. که ضرورت جنگ نبود
ودر .دريغ نکرده با اطفال صغير شان در سرمای شد يد وسخت زمستان ، يزيدوار از ايران بيرون می اندازد .بودنند 

بناا . م شده استگويا به ملت ما درافغانستان ظل. جای ديگر دايی  مهربانتر از مادر می شود وبه ملت ما دل می سوزاند 
و . يا چرا جای کلمه دانشگاه کلمه پوهنتون جايگزين شده است. آنها را نبايد افغان گفت بل افغانستانی گفت 

 .ازينطريق می خواهند ثبات يک ملت را متزلزل کنند تا بمقصد شوم شان آسانتر دست يابند ..و..
  

                                                       صحبت ازپژمردن یک برگ نیست 
  کنند می    نا بیاب       را    جنگل وای

 
تا .  نويسندۀ خبيرونکته دان افغان محترم آقای ولی احمد نوری به حساسيت موضوع دقيق اشاره ميکنند 

شک تمساح ريخته ومار آستين وطندوستان دست بدست هم بدهند  و نگذارند دشمنان افغانستان از طرق مختلف برای ما ا
  .شوند 

  .زبان واصطالحات مروجه ما ممثل وحدت ملی ماست 
  .خودی ، اصالت وافغانيت ما را تمثيل ميکند 
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آنانيکه دراين مسلۀ حساس زير نام اصالح ، دست به تغيرآن ميزنند ، جزنيت تخريب ، نفاق وخت کردن آب ، 
  .يرا آنها آب به آسياب دشمن ميريزند ز.خير و صالح ازذهن شان تراوش نخواهد کرد 

 
                             برتواضع های دشمن تکیه کردن ابلهیست

   را      دیوار   دنـافگ  ا  پ   از  سیلوس پای ب
  )بیدل   (  

 


