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 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

 

 

 

 21/۰۷/2۰2۰                                                                           ینیحس رفعت
 

 حمید روغ( )مخاطب   بُُجل باز                        
 

 .شناسم ی، خوب پوره، مرا یپرچم کی ،نیرید یانیازسال
وحزب  رفتی، به شمار، مافغانستان یاسیمبارزات س خیتِن! تار نییرو یها یپرچم از یک یبود.  ی}ده{ آتشه پرچم

از  شیدانست. به حرف حرف اساسنامه حزب خلق پ یآن حزب م یها دهیرا از گز یخلق و !!!کیموکرات ید
همچنان بواژه  ،شروع شد ها یوپرچم اه یواستبداد خلق دادی( داشت و پس ازفاجعه ثور که ب مانیکشتارهفت ثور )ا

 یم یرویاش پ یبا ذره ذره هست ،۵۸ یپس از جد ز،ین را یاوامر سرکردگان پرچم داشت و واژهء اساسنامه باور
 :<< ، حتا زمزمه ننمود ختیافغانستان >>  گر سال ها، تا از یهرگز، دردرازا  نمود. هرگز و

/ 
 !ستین زمی نن یل زمیمارکس  دیکن یآنچه شما م د؟ییگو یهمه دروغ م نیچرا ا  حزب خلق! یپرچم سرکردگانِ 

 .مردم است یاستخوان ها افغانستان با  یدر کوچه ها یباز بجل
/ 
  و ریاعتقاد فناناپذ یتصوف اسالم و یزمان، بتمام عرفان اسالم نیدرع ست،یکمون  مارکس و روِ یپ یپرچم نیا

را در مغز خود پغکوغ نموده است   یروم نیوجالل الد دلیازحافظ وب یارفراوانیبس یشعرها دارد و پـُخته
 دل یب تیب نیودرمورد ا

 
 قابل صورت نشد والیه یب یشکل چیه

 بود نهیازان کادم شود بوز شیهم پ یآدم
 

 .کند یم فکر! نیبه دلشناِس یانتشارداده است وخود را ب آلمان زدرین  یکتاب
 :سدینو یدران کتاب م ییدرجا

 
 .« بودا دارد  فیبا رد یغزل یتا پنهان نمانده باشد، حت دل،یب ...»

. 
 :آورم یم نجایسطور، در نیرامن،نگارنده ا دلیآن غزل ب تیب چند

 
 زدودن بود است نهیشبنم، هدف آئ همچو

 آوردن خود، چشم گشودن بودا ست بهم
 که چون پرتو شمع  دیمبال االتیخ به

 توأم اقبال فزودن بودا ست کاستن
 ش یخو ییجهل رسا در حق دانا باهمه
 ستودن بود است م،یندار کهیپوچ حرف

 خجالت کش صد نقصانست کهیگناه نیز
 نهفتن، چه سزاوار نمودن بود است جز

/ 
چاپخانه   خسته در به اهتمام خال محمد یدیدهه چهل خورش که در دلیب اتیاست که کل افتهیشناس درن دلیب نیا

نشانه   یها یوغلط یاشتباهات نگارش زیکه سرتاپا، لبر سمینو یتاسر ، با تکرارم یپا د،یمعارف منتشرگرد
 .شوره زده است نیگناه را برزم یب چارهءیب دلیوخال محمد خسته نام خود ونام ب ستیگذار
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  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

 

 داند که:   یم دینما یشناس فکر م دلیرا ب خود فهمد و یم یرا به خوب یولسان پارس دلیب یها شهیاند وآنکه
 ،وچاپ نادرست  یسیباشد و نادرست نو یم ینگارش  یها نشیگز ،بودست وبوداست بوده است و بوده ست و

 .باشد ینم یهند  یبرنام ] بودا [ یوگواه یلیبوداست دل و ستیافغان یژگیو
 
 .دیبودا غزل بسرا ینبود که برا یآدم دلیب

  دیگشا دهید ،رانیا و  ،ازهند دلیب اتیازغزل یگرید یبه چاپ ها ،ستیدلیـ ب ستیـ پرچم تیمارکس نیشد که ا ینم
 وبخواند؟ ندیبب گرگونهیوآن غزل راد

 
 !خلق بحال احزاب پرچم و افسوس

 .میرا منفجرساخت زمی...! مارکسمی... تکه تکه اش نمودمیکرد رانشیو ما و ما، ما،
 ... 
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