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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  

  

 ۱۴/۰۶/۲۰۲۱          نگارگر

 باز هم تنهاست!  نیباالب و میهم ق نی با ا میتیکودِک  نیا
  
دو ابرقدرِت جهان در    با   کشور با خود و   ن یقرن شد که ا  م ی کم ن  ی ز ی. چم ی گویمردم افغانستان را م  
  و   دهیداغد   هزاران مادر   وه،ی ب   هزاران   د،یاز هزاران شه  ر یجنگ غ   نی از ا  ی حاصل  بوده  و  ریگ

  ی اقتصاد   و  یاجتماع  یزندگان  یماها یقرن همه س  میکم ن   یز یچ  نی ا  نبرده است.  می ت یهزاران کودِک  
  ی داخل  د یصد تول  در  دو   د یعمدهٔ افغانستان بزن   ی شهر ها  ی به بازار ها   یکرده است. سر   ران یو   را

جنگ    نی ا  . د یآی م  رانیوا   نی ناک هم از چ   و  ب ی س   یوحت  د یآ   یبرنج از پاکستان م  ندارد. آرد و  وجود 
  ن ی با ا  یدارد ول  نی باالب  و  می ق  ایدن   کیبدل کرده است که    یوکو   کسیب   مِ ی تی   کیمردم افغانستان را به  

تنها است ودر تع   ی ه هادارانش جنگساالران وشبک  ار یندارد. اخت  ی ار یسرنوشت خود اخت  ن ییهمه 
هردو  منافقانه دست    رانیمخدر است که به اقتصاِد جنگ ضرورت دارند. پاکستان وا  قاچاِق موادِ 

 .ند یگو یدروغ م   ی ول  می خواهیکه ما در افغانستان صلح م  زنند یم  نهی برس
 

برسد وجنگساالران  به جرم غارت    انیکه اگر جنگ به پا  ل یدل  نی نخست بد   ند؟ی گویدروغ م  چرا
  ی نفوذ   ی ها   گاه یپا   ران یا  پاکستان و    فتند یوقانون ب   عدالت   در پنجهٔ   ی جهان  یجامعه و کمک ها   ی ثروتها
نگر ومحتاج  دست  افغانستانِ    ک یهر دو کشور به     نی وا  دهند یرا از دست م   خود   یبازار اقتصاد   خود و

  ار یع  ه یروس  و  نی خود در برابِر چ  استِ یس  یه تقاضارا درافغانستان ب   خود   استِ یس   کایامر   دارند.  از ین
امر   هم  ن یچ   روس و  و  کند یم نم   کایحضور  در منطقه    ی را خلق م  یقاض  ند یگو یخواهند. م   یرا 

  ی هدف  گرید   ی مسلمان ُکش  از  ر یکه جنِگ اوغ   د یگو یطالب م   ی جهان برا  شرمد.   ی او نم  یشرماند ول
مردم افغانستان     یکس برا  چ ی. ه دهد یموزه کرده به جنگ ادامه م  کیطالب دو پا را در     یندارد ول

 .رد یگ یکجا م پول را از   طالبان اسلحه و طالبان کدام است.  لِ یتمو منابع  که د یگوینم
 
  ی ک ی  یول  شوند یم  لیتمو   و  زیاعتراف  کرده اند که طالبان از جانب پاکستان تجه  یی کایسناتوران امر 

  ن ی برسد وبنابرا  ان ی که جنگ به پا   خواهند ینم   نان یشمش ابروست. اچ  یکه باال   د یگویپاکستان نم  یهم برا 
  کنند یبر حکومت افغانستان فشار وارد م  ینه بر طالب ونه حت  و  کنند یوضع م  مات یتحر  اننه بر پاکست

  ن یی تع  انتخاب و  کند.  م یهاگ تسل   یالملل  ن یعامه را به محکمهٔ ب   ییوغاصبان دارا  ی جنگ  تکارانیکه جنا 
   لِ یبه دل  است و  دهیحق از آنها سلب گرد   نی حکومت حِق مسلم مردم افغانستان است وسالهاس که ا

حاال که جهان  مردم    قبل مردم اعتماد به  انتخابات را ازدست داده اند.   ی گستردهٔ  سالها  یها   قلب ت
  طالبان و   نهٔ یس  دست رد بر  نکه یاز ا   ریندارند غ  گرید   یافغانستان را تنها گذاشته است مردم راه

  گر ید   تِ انتخابا  کی ملل متحد    مِ یمستق   ِرنظارت یاز ملِل متحد بخواهند که ز   حکومت هردو بزنند و 
طالبان    رایبرسد ز   ان یجنگ به پا  و   د یبه وجود آ  ول ٶحکومِت مس   ک یانجام بدهند تا از آن انتخابات  

دست از    زیکنند وحکومت موجود ن   ی بدان اعتماد نم  و   دانند یم   کایدست نشاندهٔ امر  حکومت موجود 
 . کشد یجنگ نم 

 
مردم    ی عنیمانده    نهات  می تی حاال وقِت آن است که    . کند یجانِب جنگ مشکل را حل نم   کی کمک به   

  ران یا  برضِد افغانستان و  رانیا   فراواِن پاکستان و  ی ها  سهیاز دس  خودرا بلند کند.  ی افغانستان صدا
کوچکتر    ی افغانستان را به حلقه ها   ی جهاد   یش ها هردو جنب  ران یاست که پاکستان وا   ز ین   ن ی ا  ی کی

کنند وما بدبختانه امروز    یر یجلوگ  یمل   یرهبر  و  درشپ یاز تشُکِل ل  ب ی ترت   نی کرده اند تا بد   می تقس
ملِل متحد استمداد کنند  که نخست    از   د یاست که مردم افغانستان  با   ن ی هم ی وبرا  م ی ندار  ی مل  درشپ یل
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 2تر 2 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

 

بر نفاِق خود غلبه نکنند    تا افغان ها   را بشکند.   ی قوم  درشپ یل  ی حصار ها  و   د یبه وجود آ   یمل  درشپ یل
 .  رسد ینم  انیجنگ به پا  ن یا
 شکستن خطاست  نه یی ++ خود شکن آ است تو بنمود ر  ب یچون ع  نه یآ

 برمنگهم 2021جون14نگارگر                               
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