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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 26/80/2812 عنایت کهستانی هروی
 

 مردمزندگی، آسایش و آرامش 
 شده است جاه طلب قربان خواسته های یک مشت زور گو و

 

 . از تبارز احساس درونی اظهار عجز میکند و جمالت كلمات یارای بیان درد ها و غصه ها نیست،را  گاهی زبان و قلم
این غصۀ ناداری، وصل و هجران و عشق گل رخان نیست، این درد و غصۀ میهنی است که آنرا در سراشیبی 

 . صدای خود بر می آورد خاطر هموطن بینوا و بیه ست که با این فریاد بی وطنی .نابودی قرار داده اند
 

اندیشه های پر سوز و درد صاحبان سخن را می خواند با خود می گوید  ،های عالیانسان از بس که در الی نوشته 
 . من چه چیزی باالتر و خوب تر از آن دارم که پیشکش نمایم

 ،راند دیگری با سبک دلپسند و خاصی از شب یلدای انتخابات سخن می ،یکی از بحران نا فرجام فریاد بر می آورد
از نبود قانون در کل  و محترمی ،در ضدیت با قانون می یابدرا همه معامالت  ،نو صاحب نظری با معرفت از قانو

  .ددانول همه نابسامانی ها میؤمسخودپرست را و و بعضی هم حاکم نابخردی مزدور صفت، معامله گر  ،شکوه دارد
واقعیت دانسته توصیه  را به گردن ملت احواله نموده جانیان و جنایات شان را تقصیرغافالن و بی خبران دیگر همه 

  .به تن دادن می نمایند
این کهن دیار قد خمیدۀ رنجور در طول روزگار . حال وطن را زار و روزگار هموطن را سخت پریشان می بینم

ه ویران شده و به آتش کشیده شده و ب آرامش ندیده، گهی با تهاجم وحشیان آتش نفس هزاران فرزند از دست داده،
گه مهیب و حد فاصل بین رقبای استعمار جو که خود سودی آز آن نبرده خاکش پامال و سینه اش حیث پهره دار گذر

 .همواره سپر تیر بال بوده
خون کشانده ه کشته و بر بسته و ب ،گهی هم با فریب اجنبی فرزند خودش بیراه شده و زیر نام ترقی و رفاه و آسایش

 .تفرقۀ اقوام طرح نموده و آهنگ فروپاشی وطن نموده دسیسۀ بیچارگی و زوال آوان در و ویران کرده و
 

بلکه سود جویان و بهره گیران دور سفرۀ شان . عبدهللا عبدهللادرین سخن اصالً نه اشرف غنی مطرح است ونه 
است که با نهایت تکبر و زور گویی در حالی که با تمکین خاص بر راحت کرسی ها تکیه زده با غرور و تحکم 

 :خاص می گویند
 

  قبول نداریم»اگر چنین نشد و چنان نشود» . 
 «مذاکرات صورت گرفته ولی پیشرفتی حاصل نگردیده . 
 تفتیش خوب بود ولی معیار های ابطال گنگ است. » 
 نیم هفتۀ آینده تمام تعامل تکمیل می گردد کمیسیون انتخابات می گوید در ظرف یک و. 

 

این فیصله و حکم رئیس . ن شدهینو تعی سپتمبر روز تحلیف رئیس جمهور 2 تأریخرئیس جمهور می فرماید که 
دهم  ها امر می سیونکماما نگفتند که به . جمهور دولت اسالمی افغانستان است و این خود یک ضرب االجل است

دو جناح  یا عدم موافقت هر که تعامل را دو روز قبل از موعد معینه تکمیل و نتیجۀ نهایی را در صورت موافقت و
 .وی یخر ست بری اا هنوشتفرمانی که عواقب نداشت . اعالن کند

 

با  نیستماگر اندرون میهن . درین ماجرا، آشوب، سردرگمی و بی سرنوشتی حال ملت افغانستان را خود قیاس کنید
با گوشت و پوست و استخوانم احساس  ،حیث یک انسانه تمام بی وسیلگی فریاد های این اسیران و مظلومان را ب

 . می کنم
 چرا این مردم به این پیمانه بدبخت و بیچاره اند، 
  ،چرا در پینک شان ظلم کشیدن نوشته شده 
 جاه  تا بکی تمام زندگی، آسایش، رفاه و آرامش این بندگان خدا قربان خواسته های یک مشت زور گو و

 ،طلب شود
 ن گرددیتا به کی سرنوشت افغانستان توسط محمد محقق و امثالهم تعی، 
 قانون اساسی افغانستان شود« قبول نداریم» و چرا این کالم که 
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