
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ 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
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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀندسیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۳۰/۴۰/12۰2                                                                                                                  ملت افغان یصدا 

 

 اگر...

بدستش   اگر ساعت پنجاه هزار دالر

  ! بند بود بر خالفش باشید 

ش  اگر قبر پدرش به میلیارد دالر سر

 ! مصرف شده بود بر خالفش باشید 

اگر کدام چهار راهی بنامش بود بر  

 ! خالفش باشید 

اگر کتاب خانه های افغانستان را  

دزدیده بود به ایران و پاکستان داده  

  . بود بر خالفش باشید 

  .سینه های زنان را بریده بود  اگر

اگر برای تان رقص مرده به نمایش  

رق تان  گذاشته بود اگر به میخ به ف 

  ! کوبیده بود بر خالفش باشید 

  ! اگر کابل را ویران کرده بود بر خالفش باشید 

 ! اگر بخاطرش دختران. خود را از بالکن های مکرویان ها انداخته بودند بر خالفش باشید 

 اگر تمام تجهیزات نظامی افغانستان را فروخته بود نظام هفتاد. ساله افغانستان را سقوط داده بود 

! 

   ر خالفش باشید ب

  ! اگر قانون اساسی را نخواست بر خالفش باشید 

  ! اگر به شاعر و نویسنده تان توهین کرده بود بر خالفش باشید 
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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

 

  ! اگر هویت تان را تقلبی خواند بر خالفش باشید 

کشور تان را دو دسته به ایران و پاکستان تقدیم نموده بود. بر خالفش   اگر تاریخ و فرهنگ 

  ! باشید 

 ! .اگر به بزرگان تان توهین کرده بود بر خالفش باشید 

  ! اگر سرک ها را بند انداخته بود. بر خالفش باشید 

  ! اگر بخاطرش مریضان در جاده ها به هالکت رسیدند بر خالفش. باشید 

  ! اگر حامیانش تفنگ بدست هر سال به جاده ها می ریزند بر خالفش باشید 

 ! کار میکند  اکی برای تانپیر مردی به این پ  حاال که

   کشور تان زحمت میکشد پس چرا ؟  برای آبادی 

   شب روز. در غم شماست چرا ؟ حاال که مرد هفتاد ساله

   و نظام ندیده اید ؟ مگر شما افغانستان. را بدون قانون 

 مگر شما افغانستان را بدون. نظام. ندیده اید ؟ 

   مگر دختران. تان. در. زمان. طالب ماستر بود ؟ 

   مگر پسران تان با سواد بود ؟

 ! هر گز نبود. شما ها خود کش بیگانه پرست هستید به این مزدوری و غالمی عادت کردید 
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