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 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

 

 

 ۰۸/۰۳/۲۰۲۱                 مسعود فارانی
 

 نگاهی گذرا بیک نوشته 
 

 حسرت، دسقوط نموملت افغانستان بعد از دوره مشروطیت دوم  )دوره امانی( که بوسیله گماشتگان انگلیس 
خود  که آهنگ  راراسخ   ملی یک نهضت از بزرگان که زنده مانده بودند می شنیدند که را شان پشیرفت سرزمین 

 .  دچار شکست شدبا بیغوری روشنفکران زمانه  چگونه  بود آغاز کردهارادیت را 
 

.  در برابر استعمار لجام گسیخته قرار دارد یخ  راز تادر یک مرحله حساس  باز  افغانستان  هم اکنون  
 .  دباشن معرکه  بین  سیل  ودیگران خود بازی کنند سر چند نفر با فقط نباید ازینرو 

  قدرتی    .قرار دارد جهان    قدرت ترین  بی شرمدر برابر      شده ناتصفیه    سن اجبا ظرفیت نا مت   دولت  بدنه  
  ش بوسیله دو مزدور   افغانستان  فقیر  سرزمینهای    ثروت صدد تاراج کردن  چشم حریص اش در  که  

بکشاند تا  طوری    افغانستان را در لب پرتگاه  میخواهد      .عمل میکند(  ایران  و   پاکستان  در منطقه )
علیه مردم  جنایات خودش  برای  استعمار     .بدهد  تدس   را از  داشته    دستنظام ملی نیم بند  افغانستان  
تا به تب رضا     بگیردبه مرگ    را   انستانافغنظام  که    ست براه انداخته ابشکل  را   اتتهدید  افغانستان

   د. وش
  ابل تقدر  متضاد  چه  در خارج و چه در داخل    ی گروه ها  تا   چنین جریانی سبب شده  می بینیم  که  

مؤظف    ،وابسته و خدمتگار استعمار  ینشرات همچون رسانه ها  عی با امکات وسدولت  دادن  سقوط    یگروه که   برا ،   ند  ری هم قرار گ
رسانه ها از    نی .  ادن زن ب جامعه     اذهان  بی به تخر  دستپول گزاف    رتدقب   ،  دشمن    یخارج  یتحت نظارت کشور ها    ات   ندشده ا

دیگر      یها  ونی زی تلو  و    ژوندونتلویزیون  ،    ک«ی 1»  ون یزی تلو   اتیب  یانای آر  ونیزی تلو،  طلوع   ونی زیتلوگرفته تا    هشت صبح

چنان فعاالنه در    نهای . ا  کنند  ی دولت  پخش م  ه ی عل  جعل شده را   یغات ی رنگارنگ تبل  یها   وی دی و و  نی روزانه به نرخ کاه  مضام  دشمن
 دهند ی به خورد جامعه  مرا  ی  سیل آسانشرات    وپیهم    جامعه  نستوهانه    ییمغز شو  یمن قرار دارند  که در هر ساعت براخدمت دش

 ؟ حاسبه کردم میتوانچه چیز  گری د ی جز پول اندوزها  گروه   نی ادر  گماشتگان افغان  شنیع  چنین طرزالعمل 
   

اصل    بودن کشور  ن و تمد  خیتار   شه اندیبه    ، داشتن  مادر وطن  احترام به  ،    ییآبا  نی سرزمعشق  ،    بودن وطنداررصالت  وطن ،    ُحب
شان  خود    ،مردم را مجال نمی دهند که بحال خود  بالوقفه    ،وطنا  ب   دشمن شده  این اشخاص  .    ندا  بیتفاوت  نها  آ  ی برا  است که  های

 نهضت امانی شد. سقوط کاریکه در دوران امانی سبب  فکر کنند.
 
  ی برا  یو شهرت ساز     یشخص  یمتاسفانه در جلوه گر  ،میکرد  یستادگی شب وروز ا  دی بادشمن    یجهنمی ها تقابل  که در  گری گروه د 

  ن یوطن ، وطندار ، سرزمات  کلماز    .  اندکور  و    کر  کشور   ابر قضایای کنونیبر  در  گویی    که  اند  کارهای  مشغول  بینی  خودارضای  
شهرت و برجسته کردن خود  شان )  ی که نفع شخص  دکنن   یم  اد ی   ی فقط در جا  و تمدن کشور  و دفاع  از مادر وطن   خ ی، تار  یی آبا

به   یبازار مکاره کنون  نی در   ۀ قابل مالحظ  زی چمدافعین کشور ( دومی ) ملی یون   از گروه  آن  ری . در غشان( در آن مضمر باشد 
 .  دیده نمی شود  دشمن اتی توان نشر

   ، جامعه  ی داری اسناد  غرض ب   ت ی را برو  ات ی واقع  که  دارند    فعال  درین میان حضور   شمندی واندارزشمند  قلیل    تی شخص  چند فقط   
  ی ستادگی از نشرات مغرض ا  ل ی تنه دربرابر س  ک ی اند که    اندکبر میدیای دشمن بسیار تعداد این بزرگواران در برا.  زنندی رقم مسلیمانه  

 . نداردانه نجیب 
  ومی عبدالقشمند ن دابزرگان جناب   نی از یکی    .ست فراوان ا دی وتمج  نی بزرگان قابل تحس اینروشنگری  ، در چنین اوضاع 
    ،روشن ، یجلبیان با (   کندیم ی ت سازما دول  یبرا کایچرا امرتحت عنوان  )  شانی که مقاله ا باشندی م صاحب رزاده یم

 .  دهنشان مید انه  مختصردر اوضاع کنونی را  ور شکموجود  یشه تمام بدبختی های  ر استادانه و آگاهانه
رسالت وجدانی   ،ستزینت بخشیده ارا  « نیافغان جرمن آنال»  یصفحه محبوب و ملدرکنار اینکه    ارزشمند ایشانمضمون 

تمام   یبرا واال   مقاله این ست. اداء نموده اافغانستان به وجهه احسن زخمی ومردم در راه کشور   ربزرگوانویسندۀ  این راخود  
تجویز   کشوررا به جوانان ی  خط گذار  ، نوع  سر مشق نکو  ثی منح غیر مستقیمکه ارزشمند است ونه نم  ، یک وطندوستان

      ت بیشتر آرزومی کنم. ابقلم ایشان برک میکند.
 تمت     
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