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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد لزومایسنده نو  ۀدعقیمسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندٔە مضمون میباشد، 

 
 ۰۲/۰۳/۲۰۱۹         یمیرح ابیره فیحن
 

 مداران بدون سرحد! استیس

 
 
 
از نظر  ستیبد ن زیرا ن گریسرحد د یچند ب سم،یبدون سرحد بنو استمدارانیمورد س در یحرف و سخن نکهیاز شیپ

 سرحد هستند: یب اریکه آنها هم بس ینشوند بخاطر وسیتا خدا نخواسته ما  میبگذران
 

 ضیکه مر ی)کسان ضیمر مهیبدون سرحد: با نام داکتران بدون سرحد اکثر مردمان جور،  ناجور و ن داکتران
شانرا در  یانسان فیهستند که وظا یگروپ داکتران کی نهایدارند.ا ییروند( آشنا یبحساب م ضیمر مهیدارهستند، ن
 نیدهند در دشوار تر یتعلل انجام مو  تعصبو بدون هر  نیبدون در نظرداشت رنگ، نژاد، د نیزم یهر نقطهٔ رو

 سازند. یرا خوش م ضدارانیشان حاضر و خاطر مر یو گشک یچکارینقاط با پ نیو دور تر طیشرا
 

 یدوزخ م یدو درجه کمتر از هوا با  یپاکستان به تقر یسوزان که هوا یبدون سرحد: در تابستان ها  یها یمدار
و  زهیدر رکاب گرفته بدون پاسپورت و و یجمبور کیشده را با  تیترب یشاد کیگروپ  نیرسد، مردمان مربوط ا
چند  ینشانند و هم برا یرا م یدام روز خود یکوچک شان هم برا یشوند با رقصاندن شاد یاجازه، داخل خاک ما م

 کنند.  یو منتر زدن را خال یباز یشاد یمردمان غرق در تماشا یها بیبر که ج سهیتا ک
 

 ینم ریهستند که از ش یترس و لرز یآزاده مردان ب نهای. امینوع بدون سرحد هم دار نیدون سرحد: ازب ستانیژورنال
که  ایمخصوص شان در هر کنج و کنار دن یکاردرهایر بیبا کمره ها و ت یو خبر پراگن ینیخبر چ یترسند و برا

 کنند. یم هیرسانه ها، ته شنوندگانو  نندگانیب یها را برا تیرسانند و واقع یخود را م ییبگو
 
احساس که در  یعلم و ب یو ب هیترب یمجرم، ب ،ییعقده  کار،یعده اشخاص ولگرد، ب کیکاران بدون سرحد:  تیجنا

 یسرحد  و ب یصاحب و ب یب یسازمان شده به کشورها نیسگ را هم ندارند، عضو ا یوطن خود شان ارزش گو
 کنند. یت میکشند و جنا یخبر داخل شده، آدم م یب زیباشندگان از هرچ یرهبر دارا

 
 ایدن نیرا از گناهیکنند تا چند نفر ب یخود هم داخل م نگاهیدر نش یرا حت ینظر به امر رهبران گندهٔ شان، مواد انفجار

که آن  یکنند. بخاطر یبهشت خود را پرکله پرکله م یبه وصل حورها دنیصرف بخاطر رس نهایرخصت کنند. ا
 کشند. یشپش زده ها را م نیبهشت فقط انتظار ا دروازهٔ در دهن  ست،ینفس که تعداد شان کم هم ن نیشمیابر یحورها

 
ها دارند، در محافل و  ډی یخوانند، س یشود که آهنگ م یگفته م یبدون سرحد: به آن عده آوازخوانان هنرمندان
نوش  ریبا نیشود بعد از محفل، چند دانه  آسپر یس مجبور مکنند  که هر ک یها گوش ها را آنچنان کر م یعروس

 یکی. ستیآهنگ هم از خود شان ن کیاز سر تا آخر  ا. امابندیصغرا نجات  امتیاز آن ق یجان کند تا از سر درد ناش
 خوانند. والسالم. یم یچند تا هم هند کی ،یترک یکی ،یرانیا یکی ،یسیانگل یکی یهند
 
نوشته  گران،یشود که قلم از خود شان است و رنگش از د یگذاشته م یکسان یاسم باال نیبدون سرحد: ا سندگانینو

 انهیبه اصطالح عام سندینو یم گرانیبه نفع د شتریب سند،ینو یسرحد. هر آنچه م یاز خود شان است، سوژه از ماورا
در  نجایدهند و با قت قت شان مردم را در یم ها گانهیب یو ذهن یجسم هٔ یتقو یاز کشور برا رونیتخم شانرا در ب

 خطرناک اند.  یلیدهند خ یرا دگرگون جلوه م قیچون حقا نهایساخته اند. ا وانهیداخل د
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

مانند رشوت،  یقیطر کی. فقط از یکاف هٔ یدرست دارند و نه ترب میها هم نه تعل نیبدون سرحد: ا استمدارانیس
رسانند، لباس  یم یمقام بلند دولت کیها، خود را در  یو انواع بدمعاش  ییواسطه، زور آزما ،یجاسوس ،یبیعوامفر

چور و  بیخان و غر بیتا توان دارند از ج نند،ینش یتا آخر م داریب ایپوشند، در جلسات خواب  یاتوکرده م یها
 کنند. یچپاول م

 
 یپاکستان، زمان یگاه ران،یا یب و مقصد شان گاهو حصول مطل ازیگرفتن امت یهستند که  برا یبدون سرحد بخاطر
و موقف دست داشتهٔ  شان نزد شان   ازیدوند تا امت یبا چهار دست و پا م نیچ یو گاه هیروس یهم انگلستان و گاه

 محفوظ بماند.
 
 دهند،  یها را انجام م شیریب یدارند اما اکت ها شیبدون سرحد، ر استمدارانیس  - 
 دهند، یروند اما ذکات نم یحج م - 
 روند. یغم غلط کردن م یبرا کباریدر هر دو ماه  یشان اما در دوب یاسیمقاصد س یبرا ایدن یکشور ها ریسا در
شان  یپا یخوانند: اِنا َسَخرنا ...... وقت یسفر را از صدق دل م یوضو دعا یحامل شان که حرکت کرد ب ارهٔ یط  

 یشغل آمده اند، خود را رها م نیهم یبه آنجا برا گرید یکه از کشور ها ییاه یدر آغوش روسپ دیرس یدر دوب
 یآباد یرا که برا ادیز  یزیاز کارو عرقر یناش یها یگو خست ندیگو یلعنت م ایدن شیغم و تشو قدریکنند،  بر پدر ا

 .ندینما یوطن و ارامش مردم انجام داده اند، رفع م
 (انیشود.) پا یم افتیاما در افغانستان گله گله  ادیز ایدر آس استمدارهاینوع س نیها نشان داده که از هیاحصائ - 
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