
 
 

 

 5تر 1 له : د پاڼو شمیره
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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

 

 ۰۱/۱۱/۲۰۲۱                                                                                     زیملبه رنگر 

 .. من ه  با هموطنان دانند یسخن

 ؟ دیناز ی تان م  یـــ شما سر چ  هموطــــن

 

 . دیرقم آواره و پناهنده را شما دار نیشتریب

 . دیفرار مغز ها را شما دار نیشتریب

 . کنند یاز کشور من و شما فرار م ری مد نیشتری.. ، ب یتیریمد فرار

 . دیرا آباد کرد پاکستان

 . دیرا آباد کرد رانیا

 . دیکن یم یجان کن ییکایو آمر ییاروپا یکشور ها در

 . دیه را داردر منطق  هیفرار سرما نیشتریب

 . دیرساند یبزرگ نیرا شما به ا پاکستان

نو جوان ها و جوان  رانیپاکستان و ا یها یو در ساختمان ساز  رانیپاکستان و ا یخشت پز یکوره ها  در

 . رسند یو م  دندیرس یریشما به پ یها

 . میالخلقه هست بتیعج یکه ما آدم ها دیکن ینم فکر

 . دی، افغان را ضد افغان ساختدیکن  تیترب یو انسان ناب محمد نینو ستیالیسوس نکه یا دیام به

 . دیهست یموجودات بیعج

 . ماند ینم زمی ونالیتان هم به ناس زمیونالیناس

 . دیستیپرست و وطن دوست ن وطن

 . هستند دی[ اش پل یو طالب  یما از نوع ] جهاد یها ستیاسالم

 . دیمملکت ندار  نیبه ا یعالقه ا چیه

 . دزد اند همه

 . دیها را فرار داد هیسرما

 . کند یهر روز فرار م و

 . را فرار کرده عقل

 . فرار کرده شهیاند 
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 . دی، مجبور به فرار اش ساختوطن است نیکه باعث توسعه ا یزیچ هر

 . دیدار یتیریمد ه که مقام اول را در فرار تجرب دیدان یرا م نیا

 . کنند یفرار م همه

 . شود یم رانتریو و رانیکنند و وطن خود ما روز به روز و یرا آباد م گرید یها کشور

 . دیکن یم تیو فقط دزد ترب فقط

 . دیکن یم تیترب جاسوس

 . دیآور یببار م یرانیو

 . دیکن یم تیترب یکوچه گشت و بازار کودک

 . دیآور یفروش به وجود م تن

 . دیآور یببار م میتیو  وهیب

 . د یآور یگر و گدا ببار م وزهیدر

 . دیده یقاچاق را توسعه م تیمارک

 . دی زن یگره م تیبضاعت را با جنا یو ب ریزنان فق سرنوشت

 . دی کشاند یرا به تباه وطــــــــــــن

 . تهوع آور تان  یها یباز نیاز ا دیبردار دست

 . دیوطن را سرعت نده ی هیتجز ه تان پروس یتان و با قوم پرست یاسالم ناب محمد با

 . دینکن ین یچ خبر

 . دیدرجه سه و چهار هست یآدم ها هیهمسا یکشور ها یبرا

 . دیو مفهوم دار یوطن خود تان معن در

 . دیو وطن تانرا نجات بده مردم

 . رندیبزرگ را بگ ی، در صدد هستند توافق کشور هازندیر یوطن تانرا م ی هیو پاکستان طرح تجز  رانیا

 . دیبده  انی پا یدوزخ  یگزند نیا به

 . ناممکن خواهد شد یرود که نجات آن روز یم ییبه جاها مملکت

 . دیهست یو قوم ینیمبتذل د لیمسا ریشما ها در گ و

 . دیبده انیوحشتناک پا  یگزند نیبه ا لطفا

 ؟ میبگو یدانم چ ینم من

 ؟ میبگو  یدانم چ ینم واقعا

 ؟ میخواه یم یدانم اصال ما چ ینم

 ؟ میوطن پرست هست اصال

 ؟  میما را دوست دار مردمان

 . شک دارم من

 است ؟  یما چ یها تی که حساس میدیاز خود پرس ایآ

 است ؟   یما چ یها تیدانم حساس ینم
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 است ؟ زمیونالیناس

 است ؟  یو انسان دوست  یدوست وطن

 . است یچلو  یو سبز یپلو  یما قابل  زمیونالیناس

خوب است ، منتو   یپلو و کباب چوپان افغان یخوب است ، قابل  یافغان یاست که : غذا نیما ما ا زمیونالیناس

 انصار و جابر انصار خوب است میخوب است ، تم یافغان ی هیخوب است ، آشک خوب است ، طبله و هارمون

.. 

 . است نیما ا زمیونالیناس

 . ستین یآلمان  زمیونال یما ناس زمیونالیناس

 . ستیهم ن یجاپان زمیونال یما ناس زمیونالیناس

 : دینیبب

 . سان شد کیسال با خاک  ستیدر عرض ب  یجرمن

 . جهان شد یکشور اقتصاد نیسال دوم ستیشد ، بعد از ب لیتل خاکستر تبد به

 . زمیونال یناس ندیگو یرا م نیا

 . یوطن پرست گنیرا م نیا

 . اقتصاد جهان شد نی بزرگتر یجاپان بمب اتم افتاد ، بعد از مدت کوتاه در

 . کردند اهیآمدند و روز ما را س ش یسال پ 1400عرب ها  مییگو یکه هنوز که هنوز است م ما

 . میکن یم یو زار هیهم گر هنوز

 . میمملکت خود بکن یبرا یکار میهم نتوانست هنوز

 . میستین ستیونال یناس ما

 . میستی، انسان دوست و هموطن دوست ن میستیپرست ن وطن

 . است یو آشک یپلو  یما قابل  زمیونالیناس

 . است یو کوفته چلو یپلو  یما هم قابل مذهب

کنند ،  ی، همه ناله م میچانیپ یو دالق م یخود را در چادر یمیقد یــ مثل خاله گک ها مییایبخود ب یکم کی

 . تان با آه و ناله است زی، همه چ دیکن یتان ناله م یهمه 

 . دیزن یگپ م یوحدت و همبستگ از

 ؟  یهمبستگ کدام

کشور   نیرا به آباد تر رانهیسال وطن شان را ، و 20. در ظرف  دیر یبگ ادیرا از آلمان ها  یهمبستگ دیبرو

 . جهان بدل کردند

 . از آب بدر آمدند یاقتصاد  روزمندیال پس 20در جنگ بودند ، بعد از  ینظام یخورده  شکست

 شد ؟ نیچن چرا

 یمذهب ریو غ ی مدار اش ، مذهب استیاش ، دانشمند اش ، مخترع و مکتشف اش ، س شمندیاند نکهیا یبرا

 . پارچه عمل کردند ــ وطن خود را نجات دادند کیاش با مردم اش 

 ؟ یچ ما

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر 4 له : د پاڼو شمیره

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

 

 . افتند یجان هم م به شیشوند ، فردا یتا افغان که با هم متحد م دو

 ؟ دیخواه یم یچ

 ؟ میبگو یدانم چ ی، نم میدیتا هنوز نفهم من

  . دیرا رها نکن  یگ هیو سه روپ یگ هیدو روپ یپشت همو گپ ها دی، برو دی، موفق باش دیباش ابیکام دیبرو

  یو اساس قیعم ی، ... ، داخل بحث ها ی، مذهب  ی، زبان ی، سمت یقوم ی، بحث ها یجنجال یهمان گپ ها از

  . دینشو

،  زمی، تولرانس و تسامح ، پلورال ی، مساوات ، جامعه مدن ی، عدالت اجتماع یمساله زنان ، دموکراس بحث

 . ستی، ... مساله شما ن ییکثرت گرا

  زانیعز

ـــ با  دیرا با مشت سر دستر خوان بکوب ازی، پ  ی، فلم هند یپلو و آشک و فرهنگ بدماش یهمان قابل شما

 .دی و لذت ببر دی، عشق کن دی ها صفا کن زیچ نیهم

 . دیها هست  هیما نیــ شما در هم دیرا فاحشه و بدکاره خطاب کن زن

 . دیبالغ شدن و نابالغ ماندن پنجه در پنجه ا  انیم نینبرد خون دانیم کی در

  دی، چرا با دیدان یرا که کار خود نم نی؟ا دیانجام بده دی، چرا بامثال در مورد زن ها  یو فلسف قیعم یها بحث

 ؟  دیکن نیچن

حق است ــ ازبک   کیکه پشتون بد است ــ هزاره خوب است ــ تاج یگ هیدو روپ یپشت همان بحث ها دیبرو

 . ناحق است

 . دی تان را تا عرش خدا باال ببر  قی و چ  دیریپشتون ها ماتم بگ یساله  270 تیحاکم یبرا دیبرو

 رونیکالن کالن را ب یکوچک گپ ها ی، از مغز ها دی زیبر هی، طرح تجز دیندازیاقوام را به جان هم ب دیبرو

 ؟ ستیچ  زمیفدرال دیبدان نکهی، بدون ا دیبخواه زمی ، فدرال دیکن

  یگرام هموطنان

 یان یبا تمام عر قتیحق  یافالطون  یها تیفاضله و جمهور یها نهیمد میو ترس یچند دهه بت تراش یدر پ امروز

 . م یبدل راه ده یترس قی از مقابله با حقا دیکند و ما نبا یم ییما خود نما یها دهی د شیخود در پ

.  میاز تجارب گذشته را در دسترس دار یمیعظ  ی نهیامروز گنج یروزیبحران ، شکست و پ یسال ها  یپ در

  ییبه نقد ارزش ها یبا شهامت کامل انسان یکند تا بدون تنگ نظر  یحکم م  یخیتار بیها و وجا تیمسوول

 . بر نادرست بودن آن صحه گذاشته اند یکه تا فعال در حد اقل تجربه بشر مینیبنش

 . طلبد نه قسم یعمل م یپرست وطن

 . ما است یخی عزت نفس تار نیما در گرو ا زیچ همه

 . میسازمان هست یبلکه ب میستیپول ن یب ما

 . میوطن خواهد شد به شرط آنکه نخست خود شو یوطن روز نیکه ا دیباش نیمطم

 . ستین یخود  یرو یفراز ن ییروین چ یرسد ، ه یکس به ما نم چیزور ه میما خود شو اگر

 . وطن ما با ما افغان ها است لیمسا حل

 . کالن است یاسیس یماریب کید ما آزمن ی  هیدول بزرگ و معظم و دو همسا ییبه بزرگنما یذهن عادت
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 . رند یبگ  شیدر پ یگریوطن شناس و وطن دوست راه د مبارزان

 . ستیکه راه بسته ن دیبدان

 . میباز کن دیخود را با  یها چشم
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