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 1تر 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
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 در کشورما ریاخ یسرگذشت کلمه اختالف درسالها

 

ما   یبدبخت   یاهمه    هی ما  که  می ابی در م  می اندازی به سرگذشت اسفناک کلمه اختالف نظر ب   یوقت 
 می اب یمکلمه دقت کنم در  نی ا یااگر به چهره  یول شودی کلمه آغاز م نی وطن ما از هم و 

را اگر  کی و آن هر ) الف ( ،( ) ت   ،است از ) اخ ( یکلمه مرکب  نی ا یکی که ساختار فز
، سالهاست  دهی رس  ایهر روز سالهاست ) اخ ( مردم تا به ثر  دی آ  یبدست م  یزی چ   می کن  ری تفس
 ه اندبغله انداخت  کیخود ره  یو مقامات دولت یچوک و تنبه اجاره دار لهی به ) ت ( ت  یمشت 

 43 ری و محتاج و اس اجی احت  یما ره نر وار ی آزاد یالف زده به جا ) الف ( زده یو مشت
 کی . کردند اهی س یو دل مردم ره از زندگ یخود را گل گل یساختند زندگ ای کشور دن
چهره  یفوق الذکر گاه است که با حفظ اصالت و  نی، اکلمه اختالف یگرید تیخصوص
ارگ  یو قلعه بنگ داری سپ  یجنگ ۀقلع نی ب  کهی زی که چ شودی م لیتبد کند به تنش یعوض م

ادامه  یو بنگ یجنگ نی منوال ب نی به هم تیوضع نی دارد . اگر ا انی در حال حاضر جر
، مکش را به رخ بکشد که خدا از او روز ما ره ، اخ ، ت ، الف، مجبور نقاب کشابدی 

 . ، به اجاره گرفتقروت ریس کی . مجبور که از موشها غار ها را در بدل  دنجات بده
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