
 
 

 

 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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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۴۰/11/۲۰۲۰                                          کابل پوهنتون اسبق استاد ،یغفور مایش یپوهندو

 

 مادر  کی یمعذرت خواه

 
 

 مادر  کی یمعذرت خواه
 .  دیجواني مدفون گرد نیدر ع اهیخاک س ریکه پر پر شد و  ز یو دو گل ستیب

 گفتند.   اتیپدرود ح یجنگ  یگلوله هاجنگ تولد شدند، بزرگ شدند و باالخره با  طیکه در شرا یو پسران دختران
حمله در پوهنتون کابل را در قلب و    ریمضطرب شش هزار مادر  محصالن در گ  یمادر تمام لحظه ها  ثیبه ح  

 وجودم احساس کرده ام.  
 

بر    یتنگ شد، چه فکر  تیبرا  زیو راه گر  یدید  یکه خود را مقابل مهاجم  یداشت  ی! چه حالتزمیگلم و پسر عز  دختر
 یمتر  یکه گلوله را در چند مل  یآمد، زمان  ادتیبه    ی چه و ک  ،یدیو شن  یدیگلوله را د   ریف  کهی زمان  ت گذشتسر ا

   ؟یاحساس کرده ا شیخو
 
  ی مادر از تو معذرت م  کی  ثیبه ح  شتریاستاد سابق پوهنتون و از همه ب  کیهموطن،    کیانسان،    کی  ثیح  به

  طیچونکه شرا  م،ینبوده ا  یخوب  یباغبانها  گرانینتوانستم. معلوم است که من و د  ایمه  تیرا برا  یامن  طیخواهم که  مح
  ی . ولاندازدیو آن ب  نیرا به گردن ا  ی. هر کس حق دارد، که بار مالمتمینکرد  هیته  تیرشد و نمو را برا  زیصلح آم

  ی که عاقالنه نم  میکه من و ما مالمت هست میگو  یو م رمیگ یوطن م نیبار را به دوش خود و هر فرد بالغ ا نیمن ا
 حیرا نسبت به منفعت همه ملت ترج   یو گروه  یمنافع فرد  م،یشویم  عیزود تطم  م،یجنگ   یبر ضد خود م  م،یشیاند
به   یخود منفعت زود گذر  یتا برا  میکن  یم  یپاش  لی در آتش افروخته ت  م،یزنینفاق و شقاق قومي را دامن م  م،یدهیم

 . میها کوتاه آمد والیمقابل ه . ما درمیدست آور
 
 . میساخت ایدور از جنگ را مه یانسان طینسل تو مح یو نه برا میکرد  یزندگ ی خود انسان وار نه

 .  دیخفته  در خواب! مادر مالمت تان را ببخش زانیعز
 د؟یکن یم یوطن! شما چه وقت معذرت  خواه نیا پدران
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