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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 

 

 ۲۰۲۲/۰۶/۲۱                                                                                        دینا ادمین

 
 

 گری هم هر گوشه د ایباشد... و   نگونهیا  توانستی م ریپنجش
  .یدر کشور نارو  ستیشهر نیا ستند،ی ن یافغانستان، ول

 
ا  عکس    نیامروز 

از برگه    ی کیرا در  
که    یسیانگل  یها
کنم    ی م   ب یتعق

  ی ب  یبرا  دم،ید
بار از    ن یتر  تینها

پرس   دم، یخودم 
افغانستان   "چرا 

 ."ست؟ ین  نیچن
 
خاطرات    بعد 

چند    تیطفول و 
شهر    یسال در  که 

زندگ کردم    ی کابل 
و   گرفته  را  دستم 

  ی مرا با خود آنسو
کشاندند.   ها  آب 

جنگ    لیهرچند بدل
ها هرگز    یو نا امن

فراتر از شهر کابل  
  ی که از آنجا دورم، ول  ست یطوالن  یام و سال ها  دهیافغانستان را ند  صدی ف  ۹۹  دیسفر نکرده و شا

سرشار از   کند،ی م  شانمیپر کند، یشادم م دهد،یدردم م کشد،یمرا باز آنسو م انش با همه تو یحس
آنرا    ی و همچو همسفر  ستم ین   حس   ن یا  یی و چرا  ی دنبال چون  گر یحال د  ی ...ولکند یشور و شوقم م

 پرسند،   یمن آشفته اند. تکرار م   یجواب ی کنند و از ب ی نم میسوال ها رها یام ول رفتهیپذ
بلکه    ، یو زبان  ی و قوم  یچرا افغانستان همواره با خود در جنگ است؟ نه تنها در سطح مل "
توانند در کنار هم با صلح    ی هم چرا اکثر نم ل ی فام ی عنی ی واحد اجتماع ن یدر سطح کوچکتر  ی حت

  ث یدر کجا و از کجا سرزده است؟ چرا ما منح   یزی خودست  نیا  یها شهیکنند؟ ر  ی و آرامش زندگ
  ختن یشکستن و ر   یو در پ  میزاریب  نیاز خود چن  یاجتماع/ی حوزه فرهنگ  ای  ایجغراف  کیمردمان  

 ..." خود؟ ما را چه شده؟  یها ن یزتریخود و عز 
بو  یدار  لی ه  یچا  لهایپ  با ها  ی که  ارغوان کوچه  و  ها  ینسترن  مرسل  و  تازه    یکارته سه 

  ی به فکر دور  اورد یم   ه ی هد  میبرا  شه یمغرور افغانستان را هم  ی کوه ها  یکهنه و بو  ان یمکرور
 شوند...   یهمسفرم م ی جواب د یکنند..و به ام ی ... و سوال ها همچنان دنبالم مرومیبه سفر م 
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