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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

 

 ۱۶/۱۲/۲۱۱۶       «عمرزی»مصطفی 
  

 ه نشوند!داگر حاشا مي كنيم، آزر
 

 وشههور ما رنچه وه  آيسهه پ پشههتوي ااغ نستانسههتاي اا نریاغ سههرزمیي ما و رون  دوااره غ مروزیا اا و اا  ره  
، ایي نلمللي ورد، نه قاال ننوار نسههههههها و نه و مقال راومیا ااجز

ااغ نستاي و نستانسهههتاي،  وه نیي نیجاد اا ناپ نیي .قاال چشهههپ پوشهههي
نینك رقیقا ماسهها و نسههاا اه ار نیسههتراه تارین نستانسههتاي، مسههتند 

نیز  ر ج اني نسههههههها و نرز  دنرد، چه ا وناند و چه ن وناند، م  
چه نوشههههههته نپ، وسههههههاني در زماي رال و در   ورده نسهههههها. چناي

روزگارغ وه تضمیي استي و اقاغ ننساي در جایي وه نیازمند رساه 
د وه ارودنپ پیوسهههته اا تفور مي  ونا یجندن ااینمولفه اا و سههها، 
و آزندغ ااغ ماتني ار سرانگ اا و تجراه  ی، عنصههر نقتصههادملي

 د،  ودساز و وردنر جونمع رن مياا غ ایروي شده نز میاي نندیشه 
 یرن ارنغ تعل   اطر و ادتر نز امه ننرصهههههههارنا و گرنی  اای

ند وه درون منزوغ مي ناي، اه شهههههههرفتي ون اه واوغ ماایا تفور آ
 ورد و نیي  ارنغ اازغ اا سههرنوشهها دیررني ار مي عالقه غ شههاي

ي شههود و در ادتری ، تونپ در ندایاا و میرنث ااغ ت یلي ميي ایچ مسههتند تاری ي و دلیل منطقي، اگرنی  نادرسهها
اا  نیي مضهههههروهی در وقا مونج ه آیا می دننند ،   سرنمو  وردي زماي رال در ت یل زماي گذشهههههته نسهههههان مثال

 ، چه چیزغ ایشتر نز نفي و طرد، ننریزنده  وناد اود؟ ونقعیا اا
، مرتونغ ا شههي نز ندعاغ طره اا رن نه سقط و غیره یوژه ااغ  نده آور آریانا، آریایي،  رنسههاننز انرامي وه سهه
 ب مي نستیپ وه چه گونه نز شهمایلرنر شهمارغ در تعجد، نز نصهنال ارنغ  ونسهته اا تشهویل مي دا ،ارنغ وضهارا

 ودشاي ه وساني و ؛سازند وه سقط نستانستاي رن مسن وند گذشته اا وه ایشترینه متشو  و غیر مستند نند، قالاي مي
 ، نز ما مي  وناند آيشههاي ار آناي چیره شههده نسهها ، نا مشهه   ورده نند و  یا ارن در گذشههته ااغ غیر مشهه  

نغ نفي ونیپ و راتپ ا شههههي  پ وشههههور و ملا پ ما مي دننند، در مقوله غ ازرگي اه ناسهههه چه رن وه اه قول  ودشههههاي
سته نما سناد ملویا مرغ و  روس نیز مي وهاا دنرد و در ج اي نمروزغ  گي اه آيییپ وه استي و زنده گاني ما ا  ن
ونیپ )چشهههپ پوشهههي نز نستاي و ، ترریه رن مطاا  دل ونه آناي  ودماوه نصهههرنر دنرند  ، آنانيدند مرومه یي شهههونرو

 و !تنفس مي ونند وه ما سا ته نیپ ینستانستاي(آیا عقل دنرند وه وقتي ادیل مي داند، در جایي نیستاده نند و در سضای
زنده گي مي ونند و شهههاي صهههارب یك وشهههور و ملا رن دنرند، اه نفع  نز ما دعوا مي ونند رقیقتي رن وه در آي نما

قط ، نه س رنسههاي تا  رنسههاني، راشهها مي ونیپنغ وه نیسهها ، ادیل ونیپ؟ نگر نز آریانا تا آریایي و نز گذشههته   یال و
ارنغ ونار گذشههههتي رقیقا و ن تیار ت یل در  آنايمنط  ال منوط ار نیي نسهههها وه نشههههوال و یپ دنرند و طنزغ نند، 

 ، مروپ تر ورده نسا.جاغ ونقعیا، موضع ما رن ارنغ نفي
ا پذیر ، در تعامل دو جاناه می شود. اه نیي معنی که نگر نز منظر ندعای تاری ی، ونقعیا اای  وب تریي صور
، می تونند روشهههنرر شهههود و در جایی اه ونقعیا عکس نلعمل  می کنند، امیي دسههها آویز، در زمايدیررني رن نفی 

 ود دنرند. ونقعیا اای کنونی در مسیر رقااا اا عقده اای دیررني، ملموس، مرسوس و وجارسد که 
می پسندیپ و نه آي قدر م پ نند که در پاسن آناي ضیاع زماي کنیپ. ما در کشوری زنده نه موضع ندعایی دیررني رن 

گی می کنیپ که میرنث آاا و نجدند ماسا و مستند مدنی، سرانری و نرز  اای آي که در کار راکمیا و استی نند، 
اي( پذیرسته نند و کار کرده نتیجه ی زرماا مردني و زنانی سا که در نیي صورا ونقعی و مستند )نستانستاي و نست

 نند. 
پ و می کوشهههند اا تعمی ایچ منطقی نمی تونند در ارنار رقیقا نستانسهههتاي، ما رن ار آي صهههرنط نامسهههتقیپ اکشهههاندکه 

ن ادینه گی، مسهههاله ی نستانسهههتاي در رد رسهههمیا قااله ی غیر نستانی، ندعای کسهههانی رن ثااا کند که سهههال اا پس نز 
  و جدنیی، وقتی نستیدند، دماغ شاي اه ونقعیا زمیي نستانستاي،  ورده نسا. غوغا و ایااوی تجزیه
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