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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۸۲/۷۰/۸۷۰۲       «عمرزی»مصطفی 
 

 سال جنگ!؟ 04با تحمیل 
 

افغانستتتا ج رغرافیای تی ی  ه اصتتطیت فات ا ج متراوزا  و مغر تتانی  وده استتع ته وا ایع اای افتناری  نا ج 
ته  ا ت ریف تاریخج ظااراً  در وا ع طمع و  ز  رای تصتتتتا نج رنو   درعج تو س اوا و اشتتتت اا نیاز اایی  ود

 ه شمار رفته اند. نگرس غیر مامول  ر    چه تمد  اای گذشته می نوانندج ایچ تفاوتی از میی   شکوای تواریخ
ورج چ ج از تاراججاند زی و تیمور لنگی یافتهیگته اگر وستتتتتتاع چن ع تشتتتتتتور اا یا  درع اایی نمی داد ط ی  ه نف

میدا  رنگ را  انته  ودند. وساع در رای دیگرج ته و  اا انسانی تغذی می شدند یلچپاول و سا ط ترد  استی م
لیو  اا انستتتتتتتتا ج ه  ود ته در اطراف و اتناف   ج مامپراطوری رومج تمد  رومی را  ر مرموعه ای  ک ترد

 نواری می تردند تا نقطه ای در  لن ای  وساع )روم( تارینی شود ته اتنو  تمد  اای درنشا  می دانند. 
سع اا و  سیا ستگاه  شینیج نا شهرن ج نانما  دیگرا  در اند ته در زما  رفع  الم    اااغرا ی نیز  وده مدنیع و 

 رای دیگری ته استی  شرج ر م نورده  ودج فنا می شود. 
افغانستتتتتا  ماج در  اشتتتتکوه تری  تاریخ نویس )مااصتتتتر( نه فقط را  می گیرد و رغرافیا می شتتتتودج  ل از ترتین 

ی مارفی می تند ته روزی  زرگ تری  عیمه و اندیشتتتتتتمند مردما  ای  ستتتتتترزمی ج نقس ملع نویس را در  ازتا 
 دارج  ه را گفته  ود:

 ک پیکر آب و گل استټټآسیا ی
 ملت افغان در آن پیکر دل است

ردج اما  ر اثر مردا  و زنا  ن یر رس استتتتتاماریج وستتتتاع رغرافی ما را در م دوده اای م دودی می    ارچند    
تاروا   امراهرا نیلی زود افغانستا  مااصر ای  سرزمی ج روند رشدج انکشافج تالیم و تر یه  ا مارفی دنیای نوج 

 تمد  می افزاید. 
شهید داوودج  سع رمهوری  سلطنع اسج الی پایا  ریا شیرعلی نا  در  ار دوم  از ننستی  تیس اای مر وم امیر 

ج توستتتاه ی مکاتنج تیفیع اا راهز اعمار تاخ ااج تارنانه ااج شتتتااچ زمینه و عرصتتته ایج  ی ایچ ن ودیم. ادر ای
پوانتو  ااج  زادی  یا ج  زادی  ا و ار زنا  و دنترا ج نظام اداری ای ته در نمونه اای دیموتراسی نیم  ر    لج 

ال  سیار دیموتراع را مارفی تردج اردوی ای ته از ده س پا از چند تشور اروپای شمالی و  مریکاییج افغانستا   
دارایی ملعج  یثیع و   رو داشتتتتتتتعج ارتماا مردم ما  ا دموگرافی  یس از ده میلیو ج یادگارا  نو ی از  اتمیع 

شتتتع ته ارچند در  نشتتتی از وا ایع رها  ستتتومج تاریف می شتتتودج اما نونج منطقی و مردمی ااایی را  ر را گذ
 و  لوده گی ای  چند داه نورد.  8ج تاف  7سنگ  رلو می رفع تا  ه

ه در رهع میی   ه صتتفرج ما را در راا تشتتور اای عقن ماندهج اما در وا ع عقن رستتروی اا و ان اری ته اموا
دج  واره ای نیستتتع ته از و تتتع تنونی داریمج  ل در زمانی مکدر می شتتتود ته ننگه داشتتتته شتتتدهج ا صتتتا یه می دا

نمایی  ماکوااستتتتتتیج  ا امواج وا ستتتتتتته گا   ه گل و الی  یگانهج کاکنواای می تنند و در رریا  اای تقا ل ستتتتتتی
از چهارده ستتتالی  غاز می شتتتود ته در ارترای     ه نام ظااراً تارینی ته  ستتتیار مستتتتند استتتعج الف ای مدنیع ماج 

و  اولی   دم ...اولی   ار مکتن و اولی   ار دیموتراستتتتیج اولی   ار  قوا زنا ج اولی   ار  زادیج اولی   ار اعمارج
  وا می سازند. 

تا دوستتتیه اای رنرال اای پشتتتقلیج    راده اایی ته  ا ذون  یرج  «یک  ار مصتتترف»از رینع و پاس ای  مدنیع 
اولی  یک  ار »از ای   ز  یاندیشتتتتتتتیم ته  ا نلا ذانیعدج تمی  ر ای  نین  لی را نمایس می دانون گذشتتتتتتتته ی 

ج  ر اثر فریاد شکم  واره می شوند و یاری را  یشتر نکنیم ته اینک در درمانده گی ا تصادج ما ل ا ش«مصرف
 می استتتواری ته تا ستتالیا  دیگرج روا  او را  رای عزع نفا و افگار اند یدر نود گم شتتده )اویع افغا ( از رنر

 نورد. 
نگ  ه س رایی  ایستیم ته اگر سر ملع ماسال رنگج  روز نداریم در ا صا یه ی مدنیتی تنونیج در  04 ا ت میل 

م چند داه ی   را ج ننورده  ودندج  دا ل عقن تر از  ه اصتتطیت پاتستتتا ج نفع ستتتا  ثور و ار ا 8ثورج  7اای 
  شمالی( نمانده  ودیم. امسایه گا )ایرا ( و اوفستا  )
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