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  دو مقالۀ خوبمکثی بر 
 

 افغان جرمن آنالین سالم!پورتال وزین بینندگان  به تمام خوانندگان و
 

 ساخت! هخواندم که مرا مجبور به این تبصرتازه را  ۀخوب دو مقال ۀامروز باز در کنار دها مقال
، اوضاع را پیچیده تر خواهد رفتن انتخابات به دور دوم»بارکزی تحت عنوان خان جناب جمال  ۀیکی مقال

 «ساخت
 در خور اهمیت است.  که از نظر من بسیار جالب و

 

مندان مدعی قدرت در  شت قدرترا به اوضاع فعلی کشور و چشم دا در این مقاله تا جایی انتخابات و ارتباط آن
رزیابی تخابات ااز جانب دیگر نقش دولت کرزی را در حوادث اخیر ان روشن توضیح شده بود. به گونۀ افغانستان 

 39همه بسیار مقبول و تصویری از یک عینیت موجود را در هنگام انتخابات  که همه و ،جالبی کرده بودند
 ساخت.  افغانستان واضح می

 

بود که به نظر  «پښتون ها در مبارزۀ واقعی علیه جنگ»نوشتۀ جناب محمد علی سمیع تحت عنوان  دوم ۀمقال
جنگ افروزی درین  ها در برابر جنگ و بود که از وضعیت پشتون و روشنگری یکی از مقاالت روشن من،
دور از  شیوایی که تا کنون با این زیبایی و استکادمیک به رشته تحریر در آمده سال اخیر به شکل بسیار ا 19

 بغض استوار بر معیار های موجود عینی نوشته شده بود.  حب و
 

 که آنها را جنگ افروز قلمداد می یها برخالف دشمنان سازد که پشتون درین مقاله به بسیار وضاحت روشن می
 قایل نیستند بلکه بر خالف آنها با فکتاعتباری  کنند برعکس ضد جنگ بوده دیگر به جنگ افروزان اعتماد و

از جنگ ساالر  کرات ها داشته وسال اخیر این ملت تکیه بر تکنو 19سازد که چگونه درین  های الزم ثابت می
 .ها بریده اند

 می آن ءسازد که بیداری الزم در تمام اقوام افغانستان تجلی کرده که قوم پشتون جز این روشنگری واضح می
 باشد. 
وام اق چه دسته های مغرض پشتون و ها هم جنگ افروزان را بی اعتبار ساخته اند. گر مدت یاد شده پشتون درین

ا ند تتبار انداخته باش یک گردن یک قوم و بال ها را بر و خواهند تمام هللا ظف شده اند میؤدیگر که از خارج م
  .ه محیا کنندسال دوبار 19یک جنگ را بعد ازین  ۀآنها را به خشم آورده زمین

 ومق شود که همه یک صدا زیر یک نام دور از تفرقه بازی و خوشبختانه بیداری تمام اقوام افغانستان سبب می
 دیگری برای مردم و غانستان با تمام اقوام آنها مفادبادی خود افین نتیجه رسیده اند که جنگ جز برگرایی به ا

 ما به ارمغان نخواهد آورد. ۀجامع
 

ن همی ۀان و طالبان از مناطق پشتون نتیجتوضیح جناب علی سمیع بر می آید که طرد جنگ ساالر واز تشریح 
 باشد.  بیداری اقوام پشتون می

 اسماعیل خان ۀدیر مثل مناطق مسعود وتحمیلی دیورند طرف خط  سنتی آن این بیداری حتی در مناطق بسته و
 جنگ افروزان مبادرت ورزیده اند.و... نیز تاثیر گذار بوده که به طرد  چترال و...

 

 بود که به اشتباه همه جا« هراس»اکادمیک از لحاظ شکل مشکل داشت فقط یکی کلمه  ۀکه درین مقال تنها چیزی
 . وسالمبود رفته تذكاراشتباه بجای اباء  نوشته شده بود وهم کلمه مبادرت بود که به« حراس»
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