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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  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 : يادونه

 ۵۲/۴۲//۲۱۵                                                                                             میر سیف الدين سیفی 

 آرزوهای يک افغان عادی

 بـهـترزتونـشــناســدت برادرهیچکـس ای

 منه افزون موخويشرا يکسر هستی زآنچه 

 نابـخـردی بستـايدت ازقـــدرتو گــرفزون 

 منه بیرون خود ازحـد پا و قدرخودبشناس 

 یا   های   آرزو و دهآور در تحريار  رشاته   باه  سطورمخاـترری  میخواهـاـ   ، نوشا   ماـیتوان  کتابهاا  که باال سطر چـند از

 و َديان   داشاـته  افغاان  زده  جنا   مل  کـشیده  زجـر وبرادران خواهران تقدي  خروار نمونه  ُمش  مثابه  به را عید  افغین

 تهادا   و اسااس  فادد  کاه  آنسا   در عار  . باش   نموده ادا حدی تا وطن مادر برابر در را خود وجدانی و ايمانی وظیفه 

 يقیناا   کاه  اگرمیخواهی  .دارد جامعه ساختار در را خش  يک حیثی  که اس  فدد وهمین  یدهدم تشکیل را انسانی جامعه 

هار ياک    گرديده  درج مقاله درپیشانی کهجملۀ   ازچند تأسی به قراربگیري ... جامعه ، مردم وطن، درخدم  وتن باجان

 افاراد  باـودن  مثاا   نموناـه   و مشاق  ساـر .  باشی  ديگران برای نمونه و مشق سر کرده   شـروع خود از را اصالح ما بايد

 وبااور  ارزش قابال  کاه  داشا   خواهاد  خودرا مثب  تـأثـیرات هستند ارتباط در او با که کوچکی محدوده  در صرف عادی

 باشاند  جامعاه   زناده  مثا    میتوانند که ها نمونه بهترين ولی.  باشد میداشته قبا  در نخواهی خواهی خودرا ثمري م بوده

 مثاا  هاا   همچو اگر.  دوخته میباشد آنها به همه ُامید  چش  و داشته قرار جامعه کلیدئ مواقف در که هستند افرادی همانا

 و باوده  جامعاه  مشاق  ساـر  بهتارين  باشاند  پارور  رعئیا   و دوسا   وطان  ، صااد   مسالمان، افغانهای راستین،  واقعــی  به

 از فالکا   و بااز  دوبااره   گردياده   مسادود  ماا  باروی  سالهاس  که سعادتجادۀ  ، آمده بار به بنیادی اصالحات بخود خود

 ساازان  وسرنوش  قرار داشته داری ودول  دول  درکرسیهای که آنانی همه به خطا  ءبنا  .بس  خواهد رخ  ما وطن

 ای وکیال،  ای ساناتور،  ای وزيار،  ای رئایس،  ای کـــاـه  دارم عــاـر   افغاان عاادی   ياک  صف  به اند بالکشیده خطه  اين

  را خاود  داده راه هايتاان  د  راباه  ازخاداوقهرمل   تارس  خودنماوده  گريبانهاای  باه   سار  لطفا  معل  ای انجینیر، ای داکتر،

 آهناین  دربرابرعازم  در امتداد تاأري    جهان های قدرت بزرگترين که هستید اجدادی اوالده  همه شما که بشناسید .بشناسید

 محباو   افغانساتان  آسایا،  قلا   افتخار پر هزارساله  پنج تاري   .اند نموده خ  تسلی  سر زانودرآمده به شان پوالدين واراده 

در امتاداد    قهرماناان  از.اسا   رسایده  بمیارا   ماا  باه  الگوهاا  پرافتخاارترين  آن درطی که نموده تاري  ثب   بما هائی مثا 

 سانگی  ري  تا هک خودرا وار ومردانه شجاعانه میهنی وصالب  افغانیو نن    شهام  ، اسالمی باغرور که ماتأري  

از خااود فروختااه گااان و ماازدوران   مثاال کسااانی از باارعکس و.  مینمااائی  آوری ياااد افتخااار بااه انااد، مااانموده کشاورعزيز 

 ايماان  باا  که اس  الزم پس. میبري  نام ذل  با اند ساخته سیاه مارا تاري  محدود های گوشه ننگین لکه  چون که هااجنبی 

 شاما  باه  ياا  باوم  مارزو  ايان  آيناده   نسال  کاه  .میدهاـید  تشاکیل  را افغانساتان  تااري   از بخشای  ها   شاما  که باشید مطمئن راس 

 چاه   .نماود  خواهناد  تقبای   تانرا سیاه اعما  نموده نفرين را شما وياه  ، گذاش  خواهند قدم تان پای جای در کرده فتخارا

 بدسا   را افتخااری  چناین .  باشاید  آيناده  هاای  نسال  افتخاار  ماياه   کاه  بگذاريد بجا ازخود های نامه کار چنان که اس  خو 

 از اخیار  دهاه    ساه  طای  کاه  پــاکـساـتان  و اياـران  خروصا  ها اجنبی دس  وآله  بشناسید خودرا  . اس  ساده خیلی نآورد

 سارمايه   ،نگردياد  اناد  ريختاه  تمسااح  تمسخراشاک  باا   و نورزياده  دريا   ماا  ديادۀ   جنا   کشور علیه وجبری ظل  نوع هیچ

 اکثار  کاه  را اقتراادی  هاای  کماک  ،نمائیاد  اساتفاده  آن زا ملا   مايحتااج  رفع ودرخروص  گذاشته مل  حسا  به را ملی

 شاا   و هاا  کشامک   دهاه  ساه  حاصال  کاه   شده سانيک  خاک به کشور اين بار ک  فال حال  درک با جهان های کشور

 هاای  ماوتر  رانادن  ،هاا  ملکیا   خرياداری  هاا،  منز  بلند ساختن از سپرده دارش حق به اس  سیاسی های قچ های جنگی
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 خاود  نماوده  را خادم   قراد  آهناین ۀ اراد و پاک قل  با. بپرهیزيد ها گارد بادی سايه  در بردن پناه ، سیاه شهشی آخر د ُم

 هاای  اوالد باودن  شاهزاده  خاوا   دانساته  خاود  فرزنادان  چاون  را مایهن  کودکاان   . باشاید  داشاته  کااری  فدا اقل حد آماده  را

 انسااانی  بااه و افتخااار افـغااـانی  بااه ، اجتهاااد اسااالمی  بنااام. دوری کنیااد پرسااتی قااوم از. بسااپاريد فراموشاای بااه  خااودرا

 اهال  راباه  کاار  کشایده  کناار  را خاود  اسا   خاو   چه نمیدانید هستید که  ومقامی موقف شائسته  اگرخودرا. نمائید استمرار

 غیارت  باا  فتخاار، ا باا  و ايماان  باا  کاه  نمائیاد  آرزو نماوده  بلناد  دعاا  دسا   همیشاه  .باود  خواهاد  افتخاار  بلندترين بسپاريد کار

 خاوا   رفتاه  بااال  باه   ديگاری  پی يکی را وطن اعمار و تعالی های پله درائی  و لیاق  با ومتان ، صالحی  با وشهام 

باا   نبدناد  نکاوی   با   نایم   کا   اسا   آن مادد   هدگز نمیدد نیم نکو مدد سعدیی  .سازيد مبد  حقیق  به را افغان ملیونها

 (يک افغان عادی) یفیاحترام دوس  شما میر سیف الدين س

 


