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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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ك خاطرهیادداشت ، یك ی  
 

وع كرونا ی، در مورد شست كه مرا پناه داده استین كشوریهم یست و تعبه ً اصلیروز با همكارم كه خارجین  دیهم
ن یا نكهیش ایت بر گشت و گذار و از همه قابل تشوی، محدودنهیقرنط طیم . همكارم گفت شرایداشت ی، صحبتروسیو
شوند را ندارد و نامعلوم یشكل افراد مصاب به آن م یو به چ نكه چگونه از كجا ویمشخص و ا ی، مرجع و مبداروسیو

انسانها را غرق اظطراب  و   ی، زندگروسیو مبهم است . و ضمنن اضافه كرد كه امروز در سرتاسر جهان  كرونا و
 ست ؟ ی، چروسیوع كرونا وید كه احساس من در رابطه به شیكرده . از من پرس ینگران

 ط را سالها تجربه كردام .  ین شرایمن در پاسخش گفتم ، من چن

 وع كرده بود كه مهار كردنش  سالها را در بر گرفت ؟  یش یروسید چطور مگر در كشور شما ویهمكارم پرس

،   یروس راكت پرانیان وین میبود و در ا یخود ینم فرستاد كه تقابل نظامیرا به سرزم یروسیجنگ سرد ، و یگفتم بل
 روس كرونا ، بود . ی، خطر ناك و مثل ومدهش یلیو راكت انداختن خ یراكت زن

 روس كرونا ، داشت ؟ یشباهت به و یو راكت پران ید كه چطور راكت زنیهمكارم پرس

ل ین دلیست  به همیروس كرونا ، معلوم  نیكه منبع ، مبدا و نقطه انتقال و یو شاهد است  ینیبیگفتم خود در حال حاضر م
ند . در آن زمان ما هم شبها  یت نماینه را جداّ رعایقرنط  طیاست كه همه در خانه بمانند و شرا  ن ین امور بر ایولؤد مسیكأت

وقت ، از كجا ، و   یم  و معلوم نبود  چین ما  قرار داشتینه ،  در خانه ما در شهر ما  و در سرزمیو روز ها در قرنط
پناه  یب یانسانها یبارند و به زندگ ی شهر م یشنده هابا  ی كور بر سر خانه و كاشانه  و كلبه  ی راكت ها ی تعداد ی به چ
از اجبار   ن گاهیدر قرنط ین مرگ و زندگیشهر سالها همراه با اظطراب  ب یگذارد . باشنده هایان میچاره نقطه پایو ب

د ،  كور  شدن یراكت ها یقربان  یا ، عده كردندیبه سر م یلیتحم یزمان شب را سحر و روز را تا شب در غصه ها
غربت    ی مثل من راه اجبار  ی ان عدالت تا به امروز چشم براه اند و عده  یمأ، و ت  ی د استقرار صلح ، آزادیبه ام   یا عده  

 ...............دندید برگشت  ، برگزیرا به ام

كه  شما و استقالل  كشورم مطرح كنم ، یان اعاده  آزادینم را با مدعیك پرسش مردم سرزمیادداشت موجب شد تا ین یا
و استقالل را به ارمغان آورده    ی، آباد  ی ب هللا ،  آزادیر شدن تان بعد از سقوط حكومت دكتر نجید كه با سرازیاست  یمدع

د كه خود عامل  یكنیادعا م  ی زید ، بر چیطان فروخته ایا احساس و و جدان تانرا به شید و  یا كور استی،  دیا عقل ندارید ،  یا
 ست ؟ین پرسش مردم افغانستان چیست ؟ پاسخ شما در برابر اینطور نید . همید و استیدش بویو برباد ینابود
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