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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

ه.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین   german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پت

کنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه  ئهیله من یو خپله لی
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  وطنراه بازگشت ازدر                                              

کشوریکه  تاجکستان زده،ما  و همسایه همزبانکشور دوشنبه پایتخت زیبایشهر به در راه بازگشت از وطن سری  

طی  و مذهبی بوده دیگری در تالش نفوذ فرهنگی تراتیژیک وجستجوی عمق سیکی درکه  مایه دیگربرخالف دو همسا

وط به این همه اخبار مربنگردیده اگرنشر حد اقل تا کنون ماعلیه کشوراین کشورمبنی بر سوء نیت  خبریسالهای اخیر

رحال از به هاتهامی علیه این کشور وجود ندارد ما حقیقت ندارد چرا چنین وایران در کشور دست اندازیهای پاکستان

شرکت  اندارانمهمبا ما همراه بود، شور نیز فوتبال ک ملیتیم  هتصادفا در این سفر کوتا عات سیاسی که بگذریمموضو

را خوش آمدید گفته به ما ملی پوشان کشور  ،از طریق لودسکیپربا ورود اعضای تیم ملی به داخل طیاره هوائی کام 

 .ها آرزوی موفقیت نمودآن

با اوج گرفتن  ، زیاد دوام نه نموده و یا اروپا هوائی به امریکا،استرالیا هایالف سفربرخدوشنبه  –پرواز کابل    

غذا و بستۀ ازاز مسافرین با  آمدن آغاز نمایدبه فرود  دوباره طیاره با عجله و قبل از آنکه طیارهمهمانداران  طیاره

 آنکشوری مهاجر در افغانها و اتباع تاجکستان ،تجار ،مامورین دولتیپرواز را معموأل مسافرین  ،نموده نوشابه استقبال

مسافرین طیاره .دنیز با ما همراه بوکشور مکاتبمدیران ومعلمین از گروهی تیم ملیبر عالوهاین پروازدر هدتشکیل مید

تعدادی زیادی از هموطنان ما با پیراهن و  که و برخالف پرواز های دوبی وطنی ما پطلون پوش بوده به اصطالحهمه 

 .هیچ مسافری با پیراهن تنبان دیده نمی شد نبان ملبس می باشندت

باز بود  و آراستهبا لباس منظم  فردی که امکنار چوکی  مسافر با را ود  باب صحبتطیاره شروع به پرواز نمکه همین 

 ،ی به کشورش میرودمرخصبعدأ معلوم شد که وی یکی از کارمندان سفارت تاجکستان در کابل است که برای ،نموده 

نها بعد و آ نیاورده  خود را به کابلخانواده های دیپلوماتهای انکشور کابلدر ده امنیتیپیچی بعلت اوضاع قرار گفته وی

 اعتبه کشور شان برمیگردند، طی مدت قریب یک سبرای یکی دو هفته دیدن خانواده های خویش  یاز هر چند ماه

تا سالها فراموش نه نموده و گزهرآنچه را که شاید ولی  سمان صحبت نمودهیچیزاز آسمان تا رما در مورد همه  پرواز

نفوذ فرهنگ  فرهنگ اصیل خود تحتبود که چرا شما افغانها بجای  آن هم سفرتاجکی رسشیپ باقی بمانددر ذهنم 

وی در این زمینه مثالهای  ؟ایران قرار گرفته همه روزه در رسانه های خویش اصطالحات ایرانی را بکار می برید 

 پاسخی جل زده نمود چون پرسش وی مرا خنمایم که  صادقانه عرض می که واقعآ باعث تعجب بنده گردید نمودارائه 

 "ع یا انانساطالبه اصطالح مرغ بانگ سحر زد وبرای وی نداشتم بهر حال هنوز صحبتهای ما تمام نشده بود که 

     .و بحث ما به آخر نرسید هبگوش رسید "در میدان هوائی دوشنبه است  مدنطیاره در حال فرود آ

 با هم مسابقه دهند ما به مصاف تیم میزبان رفتهعصر تیم ملی کشوررنوامبر ساعت چها 11 قرار است امروزحال بهر 

را خریداری و  ت مسابقهکتنیزبنده به چشم میخورد ، جاده های شهر دوشنبه  بسیاری ازدرن مسابقه ایاعالنات 

 .ر مشاهده نمایمبچشم س خویشراکشورپیروزی ملی پوشان ارم امیدو

 نوربیا                                                                          


