
 
 

 

 1تر 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

        
 ۹۱/۲۰/۲۲۰۲                  خالدی نوراحمد دوکتور
  

 

 بقأ  برای مبارزه
 
 

 است؟  نکرده  ترقی  افغانستان سال  صد   سه در  چرا که  میکنند  اعتراض 
 

  اثری   ما   سرزمینهای   باالی   هند   مغولی   و   ایران  صفوی  حاکمیتهای   سال   دوصد   در   افغانستان   از   قبل
  از  اثری   هیچ   حتی   نیست.   موجود   مغولی   ضد   و   صفوی   ضد   جنبشهای   در  فساد   و   شر  گروه   نیاکان  از

  کسی  با  جنگی نه  وجودندارد!  هم سال  صد  دو دراین سرزمین این  وتاریخ  فرهنگ و  ادبیات  در اینها
  اینها  بنام  ایندوره  در  فرهنگی اثر  کدام  هم   نه  و   اند  کرده  متجاوز کدام  مقابل در مقاومتی  نه اند، کرده
  این   جای   درهمه  ترکتباران   و  ها  هزاره  پای  جای   حالیکه  در   هرگزنبودند!  اینکه   مثل  است.  شده   ثبت 

  تاجیکان   از  ابدالی  احمدشاه   و  خان   میرویس  تا  تیموریها  از  بعد   سال  دردوصد   اما  باقیمانده  سرزمین
  یک   به   مردمانش  برای  را  سرزمین   این   دیگران  که   حاال   نیست!   سرزمین   این  در   انگشتی  نشان  هیچ

  در   وطندوست   تاجیکان  شک  بدون  که  کردند،  نگهداری   ازآن   جگری  خون   وباچه  کردند،  تبدیل   کشور
 !دارند  هم   دامادی ودعوای  شده بیدار تازه  تاریخ رفتگان  خواب  این حاال   داشتند، شایانی  سهم آن

 

  محصور   جزیره  یک  مانند   جیوپولیتیک  موقعیت   نظر   از  یکطرف  از  کنیم؟  پیشرفت   میتوانستیم  چگونه 
  تجاوزات   با  مبارزه  در  سیاسی   ازاستقالل  قبل  سال  چهل   و  یکصد   دیگر  جانب   از   و  بودیم!   درندگان

  نگذاشت   اول  یسقاو  جهالت   گذرد.  می  جهل  برضد   مبارزه   در  اخیر  سال  صد   و  گذشت   استعماری
  دولت   مسعود -ربانی  دوم   سقاوی   ارتجاع   متعاقبا   گردد.   اجرا  خان   ان   للا   امان   ترقیخواهانه   پروگرامهای 

  تخریبی   جنگهای  با.  فروختند   پاکستان   در   رسید   دستش   هرچ   فساد   و  شر   گروه  و   کرد   منحل   را   اردو  و
 .کردند  تبدیل خرابه  به  ا ر کشور امثالهم، و  دوستم  سیاف،  گلبدین، وجود  در شان  جرم  شرکای  با
 

  ملت   داراییهای   همه  سوم   سقاوی   گردنه  سر   دزدان  شد   میسر   امکاناتی  و   آمد   بوجود   امیدی   وقتی   بعدا
  و   عبدللا  توسط  پیهم  انتخابات   سه   در   مردم  ورای  دموکراسی   نتایج   با  مخالفت   با   و    یغمابردند،  به   را

  افغانستان   و   افغان  ضد   های   پالیسیی   و   شعارها   طرح   دولت،  در  اجباری   شراکت   و   وفساد   شر   گروه
  مورال   شکستند،  را  اسالمی  جمهوری   دولت   کمر  برده  زیرسوال  را  دولت   این  وجودی   جوهر   و   هویت 

  هموار   طالبان   توسط   کشور   مجدد   اشغال   برای   را   راه  و   کردند   بدنام  را   دموکراسی  ساختند،  ضغیف  را
 .کردند 

 

 بگیرد؟   صورت  چگونه  ترقی  و  پیشرفت  حالت  دراین
 

 !است  زده  باال  را آستینها  کشور  تجزیه  برای   چهارم سقاوی  حاال 
 

 خالدی نوراحمد دوکتور
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf

