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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  

 
 

 

 

  ۰۵/۲۰۲۱/ ۲۳                                     روشن ب ینج 

 « ی ساز  ی»فدرالافغانستان 

 !یسرمست  نشانه  

-- 

  ی »ودکا«یش را پیهم، خالص و لبالب بر م  یما، جام ها   یکه »مارشال« عزیز و اعزاز  یبار   هر

گیرد و    ی واقعیت هایش فرسنگ ها فاصله م  یشود که با دنیا   یدارد، چنان سرمست و ذوق زده م

  ...کند   یآید و زمین و زمان را گز م یزند، به حرف م  ی بر سرش م « یشوِق »پادشاه

  ی »عبدالرشید دوستم« در والیت فاریاب و سر انجام تهدید اش مبن  ی آقا  ی چند روزه ا  ی ها   ی آشوبگر

 !آید  ی هایش به حساب م «ی در شمال، از همان »بدمست  یبر اعالم حکومت فدرال

به تعداد    ی اوضاع باریک و حساس کنون  خواهند در  ی ها نم  یدر اینسو در پایتخت، که حکومت  و

اش را به مثابه  نقطه  ضعف و   «یشوند مسا له  »دوسیه  جنایات جنگ  یمخالفان شان بیفزایند، ناچار م

بهوش    بارههایش بکاهند... آنگاه ست که دو  یفشار، دوباره بر سر زبانها قرار بدهند، تا از سرمست 

  ی!«، صدایش از ترکیه بلند م ی ند و »شور خوردنک   یبر پُشت اش احساس م  یآید و لرزه ا   یم

  ..!شود 

داند که: اگر پا از گلیم    ی اش، اینقدر هم م  «ی»مارشال« عزیز ما، با همان کلهء »خام و خال   ،یبل

با »ارگ« یعن  اندازه دراز کند و  اینکه پرونده  جنایات    ی اضافه از  بر  امریکا مقابله نماید، عالوه 

رسیده اند،    رهاشه  ی که »طالباِن کرام« تا دروازه ها  ی اش در جریان خواهد افتید، در اوضاع  ی جنگ

  ..!هایش را نیز خواهد گرفت  « یپاداش آن »طالب کش

کنم. مالمت آنعده    ی نم مالمت    اد یرا ز  نگارنده، آنقدر هم در چنین مسایل، »مارشال« عزیز ما  یول

برند    ی در کشور، سود ناجائز م  ی»او« اند که از وضعیت جار   ی ها و روشنفکران پیرامون  ی مکتب

که   ی اش است، در اوقات یفیشن  یمارشال یاش همان دریش یو از این موجود ناتوان که یگانه دلخوش 

 ..!کنند  یده م شود، به مثابه  آله  دست و چون »گوشِت دم توپ«، استفا ی»سرش گرم« م 
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 ۲تر ۲ 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

 

اند که سالها و    یبسیار  یمارشال عزیز ما باید بدانند که: در منطقه  ما، ملیت ها   ی افراد پیرامون  اما

آرزو  در  قرنها،  به  نزدیک  تا  ها   ی دهه ها،  بنابر عدم    «ی»فدرال  ی تشکیل حکومت  اما  اند،  بوده 

فق نشده اند   ...صوابدید و توافق ابرقدرت ها، مو 

ُکرد« ها در ترکیه، سوریه، عراق و ایران و یاهم مردم »بلوچ« در پاکستان و  رویم، »  یدور نم 

 !داده اند  یمبارزه کرده و هزاران کشته و قربان  ی چنان امر ی اند که قرنها برا ی ایران، ملیت ها

  ی کند، نخست بفرمایند خود مختار   ی »دوستم« حمایت م  ی اگر »اردوغان« از حکومت فدرال آقا  حاال 

 !ترکیه را بدهند و کشتار آنان را پایان دهد   ی»ُکرد« ها 

 :نتیجه 

ساختن افغانستان در اوضاع حاضر، یک اقدام آنقدر ساده و در حد توان چند غوغاگر    یفدرال  مساله  

قرار دارد، میسر نیست و ایاالت متحده     «یو آشوبگر که در را س اش یک متهم به »جنایات جنگ

نکرده    یت افغانستان ذیدخل بوده است، از آن حما   ی که در قضایا  ی امریکا نیز در تمام چهل و چند سال

  ..!است 

  ی کمک و همکار  ی نکنیم که: سفر اخیر وزیر خارجه  افغانستان به کشور هالند و تعهدش برا   فراموش

در افغانستان، آنقدر هم بدون دلیل    ی جنایات جنگ  ی »الهه« در قبال ادامهء بررس   ی با محکمه  بین الملل

  ..!مهار سازد  ی نیست و خواهد توانست اینگونه تهدیدات و »پتکه!« ها را به سادگ
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