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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۰۵/۲۰۲۲/ ۳۰                                            منصور شریف

تنها راه عبور از بحران هاست ،یهمبستگ . 

نام خداوند بخشنده و مهربان به   

م یو گر ترک و تتار م ی افغان گر  
م یشاخسار ک یو از م ی چمن زاد   

رنگ و بو بر ما حرام است  ز یتم  
. م ینو بهار  کی  یکه ما پرورده    

( رییتغ  یبا اندک ی )عالمه اقبال الهور   

 
  یها   یروز یکه به پ   ی متشکل از اقوام متعدد، ملت  می هست  یما هم ملت  گر،ی د   ی از ملت ها  ی لیخ  مانند 

شان کسب کردند.    یها را با اتحاد ناگسستن   یروزیپ   ن یبرده است که آنها، ا   اد یبالد اما از    ی م  اکانش ین
  ی ایتان یمانند بر   یی ا و ابر قدرت ه  م ی ستاد یاتحاد مقدس بود که در برابر مهاجمان مختلف ا  ن ی ما با ا

  .میرا شکست داد  یو اتحاد شورو  ر یکب
آن    ر یو در غ   ریو شکست ناپذ   م ی رومند ین  م یملت متحد باش  ک یما در وحدت ماست. اگر ما    ی رومند ین

 :ی و محکوم به شکست و نابود   می هست ف یضع  یصورت اقوام 
 

  ستن یز ی وحدت شو اگر آسوده خواه  غرق
 .آتش است  ایدر  ریرا هرچه باشد غ  ان یماه

  (رح دلیب)
 
هاست اما اگر ما که سنگ اسالم را به    ییجو  یملت ما، برتر  یاز عوامل مهم از هم گسستگ  یکی

آن زبان صحبت    ا ی  ن یآن قوم بودن و به ا   ایو    ن یکه از ا   می بدان د یبا  می واقعا مسلمان هست می زنیم  نه یس
  یخداوند ما را برا   م ینگاه کن   ه یمسلمان به قض   ک ی. اگر به عنوان  شود ی ما نم   یکردن باعث برتر 

  :ییجو  یو برتر  ی فخر فروش یکرد، نه برا می مختلف تقس لی شناخته شدن به اقوام و قبا
  .می هللا الرحمن الرح بسم 

 ( ۱۳أَیَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَٰى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا ۚ)حجرات:   یَا
و فرق    ار یبس  یهاو آن گاه شعبه   مید یآفر  یمردم، ما همه شما را نخست از مرد و زن  ی : اترجمه 

 .د یرا بشناس  گر یکد ی  تا م ید یمختلف گردان 
 

 :و آن قوم بودن  نی گناه نکردن، نه از ا یعن یاز نظر خداوند تقواست،   ی برتر مالک
 .می هللا الرحمن الرح بسم 
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َ َعِلیٌم َخبِیٌر )حجرات:   إِنَّ  ِ أَتْقَاُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ  ( ۱۳أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ
همانا خدا کامال دانا و    ند،یشما   ن ی نزد خدا با تقواترشما    ن ی و با افتخارتر  نی : همانا بزرگوار ترترجمه 

 .آگاه است 
 

  ی گرام هموطنان
چهل و چهار سال است که کشور ما    م،ی ندار  ی برتر  ی گریمان بر د   چکدامی و ه م یما انسان هست   همه

غربت    ریسوزد، چهل و چهار سال است که افغان ها در گوشه و کنار جهان اس   ی در آتش جنگ م
پا   ی صبرانه منتظر روز  یهستند و ب تا به م  انیهستند که جنگ در کشورشان به  شان    هنیبرسد 

 ز یبرگردند. هموطنان عز 
  گر یهمد به    د یبهتر خودتان و فرزندان تان عالقه مند هست   ندهیو به آ   د یاگر از جنگ به تنگ آمده ا 
و    د یدست به دست هم بده  گر،ید   یدر کشورها   ر یو تحق  نی توام با توه  یکارگر   یو بجا   د یوند یبپ 

  ه یجز بر طبل ت  گر،ید   ی کشورها  ک یهستند که با تحر  ی. کسان د یافغانستان خودتان را خودتان بساز
ند که فرزندان  هست ن ی اما غافل از ا د یکار جنگ به اتمام خواهد رس ن ی که با ا کنند یو گمان م   کوبند یم

افغانستان را نقش بر آب کرده اند و خواهند کرد. بدون    هی تجز  یکشور، بارها نقشه ها   نی ا  یواقع
  ی اهیجز روس   ی بودن عاقبت  گر ید   ی زدن و ستون پنجم کشورها   نه ی را به س  گر ید   ی شک سنگ کشورها

  .و ذلت نخواهد داشت 

گران افغانستان  یو ید تل  

 زمونگ ملت   یو ید تل
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