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 maqalat@afghan-german.de 

  
  ٢٠٠٨ ا����� ٢٤       ��ا	�،                 م، 	��� ��رز

  

  !د��ــــــــــ�ـ��ــــ�ر
  

�  )'& د���� ��ر%، $�# �� ������ و �!  ��
�  !�  ���- د�,���ا+* �(ـ�ـ� از د��ــ��ور�

  
� ؟   $�!* و $7(�م �6ورت �� �5 د����ور ��  ره�4 و 	�3ت ده! 0 و و و /�

� �� �?�<�� $� 	,* ��ا	�� رو% =�% >�د ������،  و 	,* ��ا	�� در �;� :�ا9 % در ��7ه� �� ��8 �� ا�- $�!* 	�
  �� �?� ز	 �* �!�� ؟؟؟ 

� 8زاد%  و رو% =�% >�د ا���د A ن را 	 ار�� :��B �� ��!� ��C;� ��4  >�د و $�دم >�د را	 �$ �. ا�� $�!* اش ا�!
 . $�دم ��Iر، $� را �� ا�- �Hل  و روز، ر+�	 0 ا+��* اه,�� A,�دن 8زاد%  و د�,���ا+* و ا+�GCل

 �A ه� را از �� +�>�� ا+� �� 8زاد% و د�,���ا+* 	4* $* ��ا	  $'��J ن�)K از L�+و MN� در *N�3رب ��ر��
 IN� *>رت ره��CH و �C� ،ا+�4 اد.  

4� ارز���* ��د0  و P$ 5 و�	ر��د، د������ره� را �� �� ��	 %��7A7� رو�Qا�- و �N��ا% $�I� #�Iر از 8ن 	
�	��� /!�- ��� $* �!!  ��ور دارم  وB* ا�!�� /�ا �� ا�- ا	 �I� $* ا��!  � ،��< �� S��3	R �� -$ ، ��, ا:� و 	�

�  .���  9'#  و ا	?�0S ه�% 8	�ا در���
)	��% درد$!  و $���س در روزه�% �  و دور0 ه�% � ��N*  و V!K و �;�ان ز	 ��	* +��+*  و اUً�,�$ *9�,�K ا	

 �4	 �)	8 ، 	�A *$ -�� � �� �7وت و� *� *	�4� �� ارزA(�% ز	 �* ا	ا�9,�د �� 	X7 >�د را از د+� $� ه!  و 	
�� ه���	� >��* $A [��I 0 +�ء Q- =� ا $��!! ، در /!�- $�:��� ه� ا	�ن ��� $* �!  �� وا:�A -�4 0 ا+�؛ 

$G9 \� او $* =! ارد	8 X��B�� �$ا ��?* و 	�$� % او ��د0 �� 	,* ��ا	  ا$��	�ت >�د را در+< ،]�6 �
�!�ءًً در �^,�� ���% ه�% +��+*  ا�K,�9* �� �� �* �!  و ��ر% و U:� % =!�0  $* ��د و �� �^,�,�ت .  ارز���* 	,�� 

» `�	* و اه��,!* �A 5(�ت �A« ا0�4�A $* ���د و در /!�- U�Hت ا��اد% ه� ه,�I� ه�!  �� : رت >�اه* را 
 !!� *$ b�'4�  . اه!  : رت�< *$ ��'�  !A�� ��Aاه!  در : رت ر:�4* در ��ا�� >�د دا�< *,	 �� �$�A  ^Cن ا�!

 �� �� و�Kد 	 ارد ، +��+� در �K<* ه+��+ ��!(� در ا	;^�ر >�د �Aن ��A ، وB* در �K<��� : رت $`'c ه
� ه,� : رت ��Nاه!  و : رت را ا>G:* و دو� دا�A!* � ا	! ، ��	��� : ر��Nاه* را � 	�م $* +�ز	  ��ا% ا�!+
 !I�� ر�!� �� $* �Aد �� $�دم �� دا�A- .  �� $�دم را از R�9ۀ +��+�$ *�:�$ �� $�دم  در +��+B�<�4� دBا

� $�:�* : رت و �� ����- cH >�د درا�K,�ع G9:� =� ا �!!   و ارزش ا>G:* و ا�K,�9* �� 8ن � ه!  و +��+
� �� دار	 +��+ -�<�+ ]�P� و $�(� +�>�- و ��C;� از �  .=� ا�G$ ��  ��� *$ M و 8>!  د+

در 	�fم ه�% د������ر% �� )�C4ت $�4J *7'�Nت و دوام ��ر�N* در ا�K,�ع  =� ا $* �!!  	,* >�اه!  $�:��� >�د را 
  و ��g ا>G:*  $* >�ا	!  �� �* از �K% >�د، از د+� � ه! ، �� ا�- 9'� : رت و : ر��Nاه* و +��+� را � 	�م

  .)C4�  و $�:��� ا�K,�9* و +��+* >�د >�رج 	�Iد 
 �� $��I] ه,� : ر�(�% $`'c ا�B!�ن /� $jه4* ، /�  ا� ���Bژ��* و �� ��S�Aم  و0��g در 	(��� ا�!�R�^<

�و% دره��A k	  ز��ا و:�* 8	(� �� $ �)	8 #��C$ ه,� $�دم در  ��� �� #��C$ د�?�ان در  !A�� *$  !+رت $* ر :
 -�Aا 	دن ��!* از >�د اراد0  �� *� L�`$ و L��� �$ا ، !!� ��Aن �� l;$ ]�6 ��+!  و $�دم ��ر ��را	� ا)�9

�� ا>G:* ��=��ۀ ه,�- .  و ه�A k ن ا+�^NA ]���� » 05 »  اراد� ، *� ، �� �� دارا% » mNA « ا+ه
�، ارادA�� 0  ��د0 /�ن ��� �'�� ��nA #P$ %S�/ oC* ا+� از ا�!�و >��  و » L� » mNA اراد5B�$ 0 >�د ه�	

�س : ر��3<* در $�دم ����� و ��Iد�A *$ 0د �(?�0 ا�A(�% : رت Hت ا�p�'4� �Jد، ا$� و:�* در ا�A *$ وش��
� ا��ا)* =� ا $* �Aد �� $�	!  S'Kد0 ا% و:�* �� 8ب $* ر+  ه�/�B�;� ه� *q�� %8ن ��و ��ا M`9  A�	 *$ 

	,* 	I� ، !�I!?�ن : رت ه� �� ه� $�H  !+��$ �� *$�Cص : رت )'�A *4ن ���- 	,* ���  �'�� �Sو	* $�?��د، 
�، � % در ��nر�(�  و K(�ن ��!* ه� ا+� �� $!j7 ه�% >�وج $�� ل  : ر��3<* در�- >^�ص 	mC ذا�* ا	�ن 	�

: %�)�A?�0 ا	، 8 	- را ��و% $�دم $* �! ����رS� �� د�I�$  � A %از0 ا 	و0 ه� �� ا��ا��اد و  *q�� ر��3<* در 
� و $�وات = �  $* 8وردBه� .  >`� ��ا% از ��- ��دن 8زاد% و9 ا *q�� �I/ رت : *��)�Bا %�)�A�3 �� ا	و از 8

� و ا+�� اش را د:��B �\	8 از M�� ن ��ر $* �! ، $* >�اه!  �� : رت�A ا+�� اد �� �48	(� . ار	  �� 8ن ��+! را 	
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  ٣از  ٢ :�
	اد ����ت
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 0��gن �!�=�رت و�n'=�	 ،  	�A -�!$�,Bا$�م ز$�ن و ا$�� ا  	�A ن�)K �+ر��% +�ا��Bه� و =�و c'< �4اه!  ره�< *$
 	�A.  

jBا �� ا�!?�	� : رت )'K *4!�ن S�$8 �5 	�ع ه�ج و$�ج � ون ر��9� $�از�- د�,���ا+* درا�K,�ع = �  $* �8  و 
�� �� $* >�ر	  و �4 �# �� د������ر% $* �A	 رو% ه,�- اR# ا+�A %م ه�% د�,���ا��5 �� زود�f	  . �� �$ا

� از >�د �^NA 7* : رت و	 �ا�- وL6 ا	�ن 	��4  $���س A 0 >�اه�ن د������ر و =��و 8ن �Aد، =��و% در +��+
�ص 8	(�<��� ��ان >�ا	 ن و �N^�.  ا	�ن ���  8��ه�	� از+��+� و $!��L ��د% و ا�K,�9* >�د د��ع 	,�� . ا+

	��A- را دار	  ���  �� +��+� رو 8ورد0 و از cH >�د و د�?�ان د��ع 	,��!  ز��ا �9$� $�دم �oC در ��U�H *qت 
�A0 دا�?	 �+��+ �!;R د $�دم را در�A *,	 M�,ا% ه�� *Bد و�A *$ t�� *>�!P�+ا .  

	 �$�9 % �:U �4� ��* د�?� از �9ا$# �* ��7و�* وB5 ا� �4� �� وا:�� »*'$ �Bدو « �ا�(�م  و $4�I� +�ز% +��+
� ر	�43ان و ز�I��,Hن و Bم دو�	ز��  *�ه� و رو	  ه�% ا+� �� دا�,ً� از +�% ا��اد >�د ��$� و ��و0 ه�% �,�	�

9 م و �A *$ b�'4� 0��gد،  و � �- ����& از » ا�R#« و ا+Gم »  را+��- « �� ��و0 ه�% ا+G$* ز��	�م ا+Gم 
8��ه*  و �� ا�C�9د  و ا>Gص $�دم +�ء ا+��7د0 	,�د0 ا	��GCت >�	�!* را ��ا% ر+� ن �Aن �� : رت ��ا0 $* 

  .ا	 از	 
�C# و 8زاد $ *9�,�Kز$�ن ه�% +��+* ، ا�+ ���ن +�B(� و :�	(� د������ر% �7�H$� ��د0،  �� ه,�- 9'	�pدر ا�

د�,���+* را در$��C# ر�� ��ران و�9ا$�4��7ن +�ز$�ن ده! ، ا�!�ا ه� ه,� $� ا	!  ���Kد 	��$ 0 �� ���ا	!  8زاد%  و 
 !��� ا�!(� . �� �C� -$�6% د�,���ا+*، +�ز$�	(�، 	(�د ه�،  و ا	3,- ه�% اد�*، ه!�% و ا�;�د�� ه�% R!7* ه

�C# در �K�� ��$�Kد 	��$ 0 ا	  و ر�I� 	 وا	� 0 ا	 ، �5 ��د �� �5 ��و0 ��$ #�I� -,Aد %�)�B5 �� ا��� �� دو/
 �,B�� ��ه�ن اB �- ر��	* و )��4Bن �� �Rرت $$��H ن�/ �ً,'��ن $* ��ا	  : رت را �^�ف �! ، و $	�pا�

� و K!���ت �Aن را 	�Iن دادS�$8 . 0 : رت را ره� 	�Nاه!  ��د	��< Gً4: �� *4هj$ و0 ه�% :�$* و��ه,�- ا�!�ن 
و �!  �� ه, �?� �� : رت ���� ز	! ، ا�4B� و9 0 ه�% /�ب  و ��م $* ده!  ا$� 6,�	� ا	 ، در �Gش ا	  �� �� زد  

� ، ا�!�ا 	�Sه,� $� ا	�� �� +�ان :�$* و �	 MN� زم  و ا),�!�نU �ه�% :�B* و +��!  ه�% �Aن ه�\� ام 6,�	
  !� =X از �;,# 8	(,� ر	t و �H[ در ا�- ا+� �� روA!��7 $�. ��و0 ه�% K!?* )�� ار 	�fم ه�% د����ور% ه

 !��H  R[ ه,�- ��q% ��ز 	�/��N� �  . %S* >�د و $�دم >�د ��زه� در ��� د������ر و 	�fم ه�% د������ر% ه
را �� $�دم دار	  و $* ��ا	!  از )��c $`�9�4ت �N^�ص راد��  و �'����Sن 	�fات و $!��Qات +��+* و 

4� �� را0 و ر+� �I� 0 !�8 v�;Rر ره!,�د ه�% Uزم را ارا<� 	,��!  �� $,�- �C$ 5 ار 8��ه* در ا���ر $�دم 	
��,# �8 ، از $��ن ��ود و درواز0 �;^�# و ��ر �� رو% زن و د>�� ��� �Aد و ا�� ز	* ��ا% � ا<* و �� د�?� 

  !	S� M��= �� #4�� �� ��Aj� #P$   ا��� �	�6ورت از >�.  
��ن را ��] ���! ، در ��gب 8	(� در �Qف ��* دو � ون ��د�  ا�� :�ار �� ا�- �Aد �� 		�pا� *'',Bوه�% ��- ا��

��ن را �� ا�pAل >�د در $* 8ور	 	�pر ا��I� و  �Bن دو����= Mار� ���,H �� �4نB�( 0و��ا�& . روز �,� �:�	8
 �  .����I از =��< �� ��I	��S% و و�IH?�% >�اه!  =�دا>

A�	 �� �ً,�C�� 9!�ان در ا�!�N�$ �3اه� $;� ��  � + �Aز ( �� $;��م +�  ه���	ن ��5 د������ر ��	�p��8 وا:�ً� ا�
K!�ب �Aن �� از >��* ��ر��د : و در +��� ا��pن 8 -$�K	 �� -�G	�f >�اه* �jاA ��A 0 ا+� ا�Aر0 	,��� ) دارد ؟

��ن و K(�ن ��$Gً د������ره� از ��	�ن : �� $�Pل 8ورد0 ا	 ، ���  �7� و��6� ��	�ن ��+��ن �� و6	�pا$�وز ا� ���
� در د+� ز$�- داران �Sرگ  و +�ان :��4# ��د، G9و0 �� 8ن در Bن 8ن ز$�ن : رت وا:�* دو�	ق دارد، در ����
� و N+ %ًا ��ر ه��Pم ��د0 دار% �� اوج >�د ر+� 0 ��د، ا��f	 *?!K 8وردن ا+��ان �اK �J!?(� �� >�رج و � +

!Rو �� �� دوش ��د0 ه� ��د و ��	�	* ه� در $��ن >�د �Aن �5 	�ع د�,���ا+* ا�Aا�* را �A:� در �MN زرا9�
ر��9� $���د	 ، +!���ر ه�  و 	4N� ��ن، ا�� �� >�)� �* +� و +�$�	* ��Iر ��د% را از $��ن >�د �Aن ��ا% �5 

� +� و +�$�ن ��IN ن �� ا$�ر A(� ����- $* 	,�د	 ، ا�- ��ا	�<* را د)K *!��$ ت $ mNA 0 8ن��ه�  ��  !�Aا
�، 8ن ��د د������ر را �� SK -���  � Aا �� در 8	�:� ���4  ��د $* �^�رت در+� از 9( 0 ��ر � ر A 0 	,* ��ا	

  .��+��د	 
��ن $`�ح $��! ،  �\� $7(�م ا+�؟  ا�� د�B# ���ور	  �� در 	�pن �6ورت د�����ر را در ا��p��7 ا�!Aا$� و:�* رو

��ن $�رد 8ز$�ن :�ار ���� وB* ��رU *>8زم و 	��3� >��* ��4ر 	��ورد، ���  �Qف ه7� +�ل د�	�pا+* در ا����,
� �� =X از زا<� A 0 ن ��رًا �� /(�ر =� �� دو� ن �Aوع �!  ، د�,���ا+* ا�!�ا �{��j	  �� د�,���ا+* ��0 ا+& 	�

� ، �Kا	*  و �B�7( �'H�$ ن�=��% دارد، ��Aj� از ا�- د�,���ا+* �5 در ه� ��Iر% �� رو���ر P$  �8# ا	
��5 $���د و روش ا+� و ا�- $� ا	�ن ه� ه��� �� $* ��ا	�� 8	�ا در+� و �� 	�در+� ���ر .  +���  >�د ��ر 	�

 ����.  
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  ٣از  ٣ :�
	اد ����ت
��ن ���� ����� ��� را ����� .-�ً�  &% �درس ذ�* &� �� ���س &)���	. ��% &% ه�#�ر" د! ت �� ����	ا

 maqalat@afghan-german.de 

 mC	 �� ���ن $* ��!�� � �- $�!* 	�	�pا� �Bد را در د+�?�0 دو�ا�� ا$�وز و��6� �* ا$!��*، �* 9 ا�B* و �
�  �� ه� زور$! % $P# 49 ا�A�B  دو+�� cH داA�� ��A  در د�,���ا+* ا+� ، $7(�م 8زاد% در د�,���ا+* ا�- 	�

� I� ��IB*  و >�ن ر�S% ��ا0 ا	 ازد �� ا��اد% را ز�� Bدو *B9'�� وا �	9,# �!  ، >�د +�ا �و ه�/� دMB >�ا+
 X��B�� ا؟  و�/ ��  +�}	 *� $�K �� MN4$�� #Pم ��ه�- �6ب و ��A :�ار ده   و از و% ��B�	5 ��د ژور�

� +�ل  �A ��<�!A X4Hد  .�� ا+Gم $;��م �� ا9 ام  و �� $;��م �� ��
R8زاد%، د�,���ا+* دارا% +� ا �و 	�f  �� د+{'�- $`��c ذ�� �CH 0 Aق ��I  د�,���ا+* ،# ا+�+* ا+� ، ر��9

��Iر% �* ا$!��*، �* 9 ا�B* در :�	�ن، ا�� ا�- +� اR# در+� ا�Kا 	�Iد دره��K و در �;� �Aا�o ه� 
  .���Kد8$ 0، د�,���ا+* �� ا	�رS�Aم $4 ل $* �Aد 

� 	mC در دو�B,�دان و �N^�ص ��ن 	�A* از د�,���ا+* 	�	�pن ا��$�� �	 L6�7� 8$ ��  و�\� �� ا�!�3 	8
� ��د0 �� �� ���7� Uزم ��ر را 	 ارد  و �� ��HGR* را در $�C$* �� :�اBدو X�>ارد�6[ در ر 	 �����ر .  

 ، �� ا$� 	,* ���!  �� /� : $�?��!  	��� د�?�% �� ���  �7��ن +�ز��ر 	�	�pا� oا��A ل د�,���ا+* در�H در
  و:� ؟

� ه,� �K	4� ��- اB,''* ��>�ردار ا+� �� ��دا ��,H ن از��	�pد�,���ا+* را از ا$�وز �� ا� ��ف 8>� ا�!��، ا�H
  .   ��  ه,�- : ر �� ا$�وز از د�,���ا+* دور ه��� ، ��زه� دور 	�Nاه�� ��د؟ و ��  د0 +�ل ��  �?jار��،  ��8 د0 +�ل

.  
  =���ن

 
 


