
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 

  ٣از  ١ :�
	اد ����ت
�� ه���ر� د��ت �� ����	 ������"�	. ا&%�ن #"�� !� �� ��� را ��(��� !درس ذ�* �� �� ���س   �ً�-. de.german-afghan@maqalat 

�2�	، 0/��: ��ت �
	 از�Aر @��* ��� ار?�ل �	ار�		�= �->; �5اه4�9.�: ا� �� و ا����9 ����8 ه� �� دوش �5د ���40	3 ��  . �5د را 

                              ٢٠١٠ ��رچ ٥و������،                                                                                            ا
	�ن ا� ����ر
  

�ا��س ����� در����� ��ر�  
  �ا�/�ن .-�� ا� ه,#� +* در (ن )�'& %$ا#" ه�دو
 ب

 وا76�2 .	�  - رو�4ت +��2ن: ا�0
 

*/
A�� د�,@ ���$د ?�: ا+<��� =�4> %$�* ا
 اب دو;�'* در ا���/� 4* �: " ادارۀ 7/	�* " �4 در� ا��B' �4 
درE�6 ز��ن ��H'�+���6  ��6 و .� �G4%-)* درا#�F'	��ن، �Eاق و�� ا��ان: رو', ����� ��ر��: اC> %$ا#" دار',

,/�� ,�,G% را @,J�� تKا�/* ا�� ����� L�M(-.  
�$ر +�%�/' ��O	� R% *+,اد ز��د از اGO� P�QE$ر��  در �$رد )$2'2� +�ر;�دا'� ادارۀ او���4+ SG� P���Q= در


Bۀ �GO$ر�. +�'�2س �4 ر=�U هT���O از هS دور ��زد �$اه�ن را درW� <4�= ���>+و   ازد��د � �$اه�ن�: ا
� را درX�/ا��� �+�	E اد,R% <�	; ,'د�+ ,�XY% ن��	'�F#ا . :� ��O+�
ه�دو، ادارۀ 
�+S و �GO$ر�� �$اه�ن از 

, '�Bم/�� Pاق ]�#,ار�E در ���J,@، ه�WرP  اوا'�/* وز����ر�ۀ ا��Kت. ا��$ار O�. �4$دن را@ د�O$+�ا�
� '���, ،روده�م +M��6، ادارۀ %�Gان را ، �: د���B' \�7ب /��%$ر 
�  در رو', .�^�,ه�P  %[�و%�G 4�6 دو ����

,. ME�ۀ %�Gان +R` S+ S�_ 7,@ ا��+* او���4 در ا+�Oل +�ر;�دا'� ه�P   و �GO$ر�� �$اه�ن ��4	� ا��Eاف +
�O%�' ,��Oم �$رج�� d�M4 �R� 4$ش$�M4ن را �4. د�G� اران,O����� و �G%ا�+$Oد� �	او���4 %$ا'  ,E�A�� <Cا�6 ا

��#� .�و;�ام�. f'�� ��  ز��ا��Wف 4�6 ا
 اب �W� ._?�gح ه	�$P اش ;�دد  ;�دا', +* %�Gان 'g�O$اه, +	'
,� �$د E,ول +MR# P��2]=$� ر �$اه, +�د +* ادارۀ او���4 از$Gi.  

� از��B' و �
�د ��ل ا'����gت ��7�j, و �GO$ر� =�ب دو 
 ب در ����� ��ر� U?�H� *MO�"
و هS   � �$اه�ن 
��7> 7�4, وi�[* دار', %� در ا�6 .�و�ۀ ��H'�� ودر �O�= 6 ز��ن ;�ان�E . �2ا�� ا��وز در 4���� �$ارد هO^ه

�$ن ا��W#�ت. و�$د دارد�M+ در ادار@ء 4$ش و  ��S +* د�O$+�ات ه� ز��'�/* �$رج اچ  را +�ر��4 �� ،Sار�-;
L�M� l
Bۀ د�O$+�ا%T#W� �4 �G راP داد', و ادارۀ 4$ش را ��O' SG 4$ش ��g$ا�� ا=,ام 4* �W� <4�= اد,R% ،,��

ا=�,ار و 
 ب  و?�، ا��وز W��4ف ;-�7*، 
 ب �4 ��. را@ ا',ازP در ����� ��ر�� J���AjOE/$م +�د', 4*
  .��g?_ در 4���� �$ارد #��ر (ور %$ا#" دار',

در ]�زا?OR> �$�$د %[	�� 'O$د؟ �SG +$): درا�6 �����ر���$ان %F��� را  �$ال در ا����m )* ;$'* ���$ان ا�6
��$/
 ���F% ,���' �G%ا�+$Oد� f]' *4 را .��?$o	� م,E Sg% ,'6 =�اردا6�7 ���$ا�را در �[/$ر@ ه�  ��?�G درا.$ز�

pJ`6 وا�
�6 او.$ز� �+�ر در %�S او���4 از (�qز . د�,@ ���, .�= ،,�7	�G?�� */�O در ]�زا?OR> ه� دو.�ر%
 " و .�?�	�. )* +�د@ 4$د', و �� )* ;[�* 4$د',، �$=_ ;�#�, ]�زا?OR> �$د �4 `, ]�ق +�ر;�دا'� %�S 4$ش ،

�7$4 ��q "*/�,� q�� "را در ��@ ه�P اول A4,رت ر��,ن �R7ر �$د =�ار داد',، ��''$��M+ " Pا,در رأس ا�
ا��وز ادارۀ او���4 در . �$ان �: روش �,P '�م '�Gد����� را 'O�در " q�� " ا�� واژۀ. �$رج 4$ش �� دا�7

� ��$رزد 4	��رP �$ارد 4*R� �7ن Pر�/Oوه P�BOو دره ,�$m�� �4*  ا�6 ]�ز د�, '��زP. ;�و@ ��g?_ ' د�/
O$د@ ا�� %�G �4 ا'��gب �:  %$`�t ',ارد، ز��ا' *    .رGO� &�X$ر�,�, در �WE" ��دم ا���/� +,ام %P���F ر�

١١
�د0ۀ R4, از  �j���u� ٢٠٠١Pت   �: =$ا�E$`$� *Oاز ه �% ,M4 ،�/در ذه6 ��دم ا��� P�% S�BE
�ر ;-ا�7 د�O' *+ *�#�;���2��$ان ('�ا+ .6�#�; *MC�# ز +�ر�7ن�q) ر+�ر;�دا'�ن ادارۀ او���4 در�R7 از   " l�

���  $ش =SM زد', و �� ا=x در;�#�, و ا�6 .,�,@ را زادۀ �[/$رۀ ا�j�7@ 4 رگ �$رج 4را ��ME" 6�ۀ %�ور�4 �i�]?
و?� ا��وز ]  در(ن ا�� +* �� . ��/�د', در%$�* OE�" در;�� و;�#� %�ور�	� ه� %� 4* �ME l�ۀ اC> ا'��Aد

*�ME l�S، ادارۀ او��A�OE ���4 در ��4 T]M� �% ا�� *��q) ور�% . ,��g4 *R�$% ن��	'�F#را درا lاو���4 ��
ۀ �
� ]$ر )�2O��ا# ود
WO ودر %R,اد?�O�
  .ت ]��رات 4,ون .�M$ت در .�+	��ن ME�ۀ %�ور�	��ن ا

&�Xر y�ه *+ �	�  +* GO�  �'��C$رg4$د ا��ز@ داد@ 'O��$ا', وا=R�� ا�� ا�?�O�
��دم ا���/� را در�4ا�4 
A$ق ا
,+ *M��R� �G�	6. %�ور�	M6 د  ودرو و��M/'ت. و #�اK4" ا���� Pروزو?�، رو�� ،@,J�� دم�� �i�]
B$ر O4 

B$ر �$=[P��2 7,�, �4 `,  .ا���/� 4* د#�ع و 
WOت M��R� 6�]?�g� �4�%,�,7* ��/�دO4 */ۀ ا�,Eاو���4 ه� و

��j� 6رزات ر���� ،�G�	ور��% ،Pر$GO�  <4�= دم ا���/� داد@ 4$د�O4 4$د ��j��. . &jJ� د$�%� ��X�/* د�,@ ��
�Aو� @,�4� ه$ز 4	�* ' �Oا
��Oل دارد +* ��?, OJ� {�7, در . دورۀ وi�[* اش �	,ود 'g$اه, S�� �% Y ,7;$ا'�

� '�$��ر�/M� ۀO/J� د$�' *O+�J� .�	? دم در�� ���� �jJ$س ;�د�, و %R,اد 4� R4, از روز +��UO4 &O ا#/
ا�/�'�ت ا'��Aد;��P ��7, او���4 4* +�[�� �$`$ع .� �4د@ 7�4, +*   .ودو��ۀ .�%��$ت %O,�, 7,. ��ا=�j =�ار ;�#�

  .�$اه�ن را در '/�ت `R�_ ادارۀ �$د �J,ود ;�دا', �GO$ر��



  
 

 
  ٣از  ٢ :�
	اد ����ت

�� ه���ر� د��ت �� ����	 ������"�	. ا&%�ن #"�� !� �� ��� را ��(��� !درس ذ�* �� �� ���س   �ً�-. 

 maqalat@afghan-german.de 

��j���uدرذه6 �7ن، 
�?�  ١١در 
�ل 
�`��GO$ر�� �$اه�ن در '�B دار',، �4 
�+O�� ا��0$ء ��'Jۀ    
 P�G?�� از ,R4 �� �$اه�ن %R,اد ز��د �GO$ر�. �,ا=* =�ار ده,  4$�$د (�,@، %١٩٢٠�Jا' وا;�P +* در .�ر%
� و�� ��4	�  ��Y% @,J ��6 ;�د�,@ 'O��$ا', ��E�A, ه	�, +* ا��� در 
{�را��Kت�i�]
 P�2ه�  ��رج از �

�$ر ا�OEر ;�دد+.  
�#�; *m��' S�'ع ���$ا$`$� P,jRO� در �	ران ا'��'���$'�?��+ *B#�J� �4 ات�+$Oب د� 
 Pال ه��j�? *+ " 

*7�4 "�J%ر�� �$اه�ن �: '$ع ا$GO��X���' د . (ورد@ ا',  4$�$د د�� lا�6 ]�ز %[/� در ;-�7* ه� '� ، ز��ن �
���Eن در دوران ز�~Oن ;�د�,@ ا�� و ه�Jن، ا��$��M+ . زف ��4,ن١٩٩٠در ��ل$�  )�MR# ر$GO� &�Xون ر�R� 

�$ن را در �4?/�ن) ا���/��M+ ����� �4دار ا�6 �[/$ر@ 4$د و SME  ۀ '�%$ را درR�$% و " �در " د�O$+�ا���ف ا'/

�E PK�4 *MOاق �$رد. �XY% *AH�, +�د *+ S�,ن �� �7ه�~Oه  �G%XY�, ا+<��� =�]f ه� دو 
 ب =�ار ;�#� و %

$ان ��?/�� ا��Kت ��g�� @,J$ا�� ا��Wف '�B.,�,ار�B' PK�4 ,7 وا�7رۀ �$زف ��4,ن +*R4 اق را�E.  
و���B' fه� =�ار ده, و �4 ا�6 و��u� ( �g7 *4 *M/��وم( ]�_ درر(س ا��وز او���4 )�'& �4$� دارد %� �$درا

��� از �ME l�ۀ %�ور� م و در;�� 7,ن �4   '[�ه�Oت ا��وزP ���$ان. 4 ر;� ا'�mم ده, �$د و +�$رش �,��ت�4
,4�� *R�$% در �4ا�4 )�6 �$�$د 4$د@  �: %$ا#" و. ا��ان _=$� ,�,�% �G� _?�g� اب 
� 4	��ر 4 رگ ا'�j���و .

�ن~Oه,@ ����, و از ' د�: 7,ن ه��O4 اه�ن$gر��$GO� 6�4 ه$ا�$اه�ن ز��د در ,��$ازن �4 رو��*  از %�Aب �4 ه
و �7=� از  ا?�j* ا'/��ف د�O$+�ا�� در+�$ره�P ارو.�P +�� P  .���$ان +�g���O?[� را در4�6 �7ن ا
	�س +�د

,7�j�� اه�ن$gر��$GO� Pازارا. �$ا��* ه�����4 �/]% y�دمه�� P$RE ۀ  دۀR�$% ف و��ا���/� در �$رد ا'/
  .ا���/� 7,@ ���$ا', د�O$+�ا�� در ��Gن ��; �6 �$ا��* ه�P ا+<��� ��دم

�/Wت #$ق� <
� رهP�j ('�ا 4,�� دارد ا��وز +* ا���/� در را@ '�G� و �Mدا� "MF� @د�R?د ه� دو   ا�J%ا#" و ا$%
�M+ 6ور���
 ب و '�B;�#�6 از دو���ن و �<X�	� <
 , ,7�j�� S6 ا�� �4 #�ل . .$7�,@ ودره�,'�R� ,��AE �4 و�$د

��� از .�T ��دم در ��ا�� ��Gن ��$�* ا'/��#�ت او`�ع در ا��Kت ��J,@ 4$د@ و (رزوP '�: ا'��gب او4 ���4�
  ��S. =��دت و رهm� P�j,د ا���/� را در��Gن دار',

  
S���� ۀ�}j%!  

��ۀ K�4 از . ����� ��ر�� ا��Kت ��J,@ در��Aل t�`$% K�4 ;�د�,@ ا�� �%� ��X�/* د�,@ ���$د �H$ط ا���j' در
��+ P و�7=�، )�6،  ارو.� 4�O$ل ارو.��jE *�#�; Pر%, از  +�$ره�P +* در ��Gن =�4> %$�* =�ار  ا���/� د�,

�S +* هOۀ ا�6. رو��* و ه,و���ن�j�� S�$7 "�=د Pو  ا;� =,ر Pح زروW� Pره� دارا$�+ Pح زروW� */��ا�
Pر 7,@ ا�� 4$د@ و دارا�j'ا �m')در ,7�j�� Pرت 4 رگ ا=�{�د,=.  

 �E	P�G?�� P$ ا���ORرو +�$ر ٢٠ و ١٩ و �YC$}g =�ن ١٨=�ن  �$ا',;�ن ;�ا�� ��$�* �$اه, 4$د +*
� دو ا�4 =,رت ز��ن،X��  درا�١٨�m =�ن  وR4,ش %�١٥ا?�j* در
$ادث و رو�,اده�P =�ن . �4%�'�* و رو��* 4$د +

Sار�,' Pن و �: �4ر٢٠ و١٩در =�ن . +�ر,'�  در �4?�6 در�4رۀ ��]"   رو��* و �4%�'�* ، در �6 .���ز4$رگ و ?
�2ش 'O$د', و+ Pا]$ر�uو '[$ذ ه� دو ا� "�WE رد$� ,�#�; S�O}% . *�و رو��OM= در P +�� P���) ا;���'�ت

�, �C *�'�%�4ف �4�� *O�O` � ,,ۀ . �ددا�7 ����� �$`$ع را دردو��ۀ ��2-ا�j%�7د?ۀ )��O' �;ن ا�~Oه
�4 &�M2'را، از ا�g4 ر�, و '* ��4$ط�O��$ا��* ه�W�  Pف '�B ا#	� رو�� دهM�  وا��ن را � ��� ا#�F'	��ن ��

O$د',�� *A#ظ +* از ]��" +$ر�,ور. '[�روس، ه� دو ]�ف 4,ان �$ا�J? 6�,4 *A#ۀ  �$ا�OR4 رگ وا��ن ���$ان �	
� ه,و���ن را %O' ,�,G$د و ا�� 6	Mo* در )$+�تEا &�M2'ا Sا��7���� %[�ه,' �� S�4 ه  .  

�، ]$ر�/* در K�4 ;[�* (�,، در )�ر)$ب �����  ا��وز '� ��G'�/* �� 4,ان ��$4]�S، ازE�#�2 د� �B' ۀHA'
$P ، �$ا��ۀ ��دم ا#�F ��ر�� ا��KتRE "MH� Pح 4$د@ و (زاد�H� @,Jارد��,' T��m,. ن، در(ن ;'��  �7*، �4-;

� %[�وت ���ا%��P و .Wن 4/�ر ا',ا��6 (ن در .����g ه�q P��از +�4>O+  ن ز����	'�F#د�,@ و درا�; U�%�%
�$د�� "�jH% د�7ن$��B'.  

��qا', +* در �4ا�4زور,�� Pز�+ P�=) ر ا�� در ا�$ر�$jm� ا', و$��O' @ب (ورد�% U������qو *	��A� <4�= در */

�ل و =�4> �4(ورد@ 7,ن را در �,�� ور#�@ ��دم )$+�ت U��� �E��� @,7 @,�'�m; T��
WC ,+ *`�E . �/#

S ا�6 +�ر در��� ا��/��.   
Sن در %[�ه��	'�F#�4را :� <j= *ۀ '[$ذ " �* ده
 �$رد %�mوز و ا�F7ل ا%�Jد 7$روP و=� =�ار ;�#� و $24'*" ��

Pب ;�د�, %�  ا�q ن�G� ل$j= <4�= رد$�  Pاز 4��'�ۀ ه� �4� در �/�q ن�O?) �=و SBEرا,C ��O7 ت$OMه */�X��
� )�ر%�=j$ل E @,7,ول  ا�� ا%�Jد 7$روP از 4��د. "=,�� R4, از ا#�F'	��ن را 'S���-u�O:"  دا��7$د ا�GiرMCا

B$ر '[$ذ در �� را 'O$د@ و ��g$ا�� .����از��� ا#�F'	��ن %�mوز +, و د�� (زO4  ه�� P�2% P$	4 
,��O'ب، دراز�q ن�G� ت��
� ا%�Jد  .%�ا'	u$رت '[�، 7��ۀ ��B' Pر =$ا$Q
#�ا�$ش '/�S +* در(ن ز��ن 

  . 4$د7$روP در د��qۀ �7خ ا#���A �$�$د



  
 

 
  ٣از  ٣ :�
	اد ����ت

�� ه���ر� د��ت �� ����	 ������"�	. ا&%�ن #"�� !� �� ��� را ��(��� !درس ذ�* �� �� ���س   �ً�-. 

 maqalat@afghan-german.de 

� ا%�Jد %�J ه�~2$'* �7ا�� =�j= <4$ل 'j$د@ و %{S�O ;�#�* 7, % ا��m% 6وز' د د�� ا',ر +�ران ��Gن �qب
4�,ت 4$%�} P7$رو lرا��2ن و � YA�OE	�OMن   7$د و درا�6 �l '���$ازن در ا#�F'	��ن �4 زور �4زوP ��دان �

,/�S +* دره7�u4 S,، +* 7, و(زاد�g$ا@ ا#�Fن 4+ _��R% ��G4 �� و.  
� ه	��S در 
�ل 
�`��� �7ه, %F���ات OE�" در'�G� ����� .در ر(س (ن ا� ،$%�' ���B' �/. ��Kت ��J,@، ز��'

B$ر د#�عO4 7,@ 4$د *���� ،Pد7$رو�J%وار��، در راس (ن ا �/. $QE Pره�$��  ��. ��Gن �qب در �4ا�4+�
S�4$�$د (�,@ +* ا+<�+�$ره�QE P$./� وار��P و=� در '�%$ QE$�� دار',  ا��وز ('A,ر %F���ات در4��د (ن  4�

�R� �.��7> ;�دا',��$رزد %� رو��* را '�  درا�6  و ارو �/..   
در )$+�ت ����� ��ر�� ا���/� " %�,�, �$=_ در �4ا�4 )�6"  و�jJC از =	O�/* در %��Oۀ K�4 4* (ن ا�7ر@ 7,

@,�'�m; ،���B' @�2' ۀ اول ازM
  .  ;-ا�7* 7$د7,@ ا��، .& ��4, =,م ه�P اول در '/$�6 ا�6 �$=_، در ��

,ش�� Pروز ��O�
Kد�$��: ��4,، در 
�A�A %�س ازا'/��ف '[$ذ )�6 �4 =,رت 4* و %$�Rۀ S�BE '�%$، ا

Pو Pا=�{�د U��q و U�mE ,7�j�� . �]' *4 ۀ اولM
,@ در ��$P �{�ف +RE Pره�$�+ P$MG. 6 ا��وز در�(
� .�و�* ه�P,�?$% P ا
	�س و ;�زQR4 د (ن در$jO+ *+ ، 4* �$اد ��م <Cد، `�ورت  و �[� �4 ا�6 دو ا$���

�Oن دا�> 7,@ ا��دارد و ه�G� ۀ,+ *`�E Pل در ��ر+�� ه��
�A�6 دارم +* ���,ار �,�, در ��ر+��،  �6 .6 
<�MA% �E�4 ،ار دارد�=  �' ,� +�W�: ;�د�,@ ا�� در .T�$MG ه�RC :?�O� *4 *�?ۀ �$اد او`�E . @ر +�د$}%

,AE *+ S'ا$��O' ن �4 )�6 4* � ۀ��	'�F#در ا :�E &� ار داد�=  �q 6ارا 7�4,ده$; �G�4 . ب�qر$BروP ا�6 �
Pم دارد �4ا�j� ۀ '�%$`�ورتR�$% *4 دا�j� و �����*. روز Pت ا=�{�د�>j�;-ار�P�G 4 رگ )�6 در  ا�7رۀ 4* %

4* ��f4 4 رگ �B$رد����O4 ،P +�� P���) Pره�$�� از +QR4  �Jj� 6د@ ا�$O' �4$� P�/و ا��� �A��#ز، ا�;
S  .را 4	�* ��/

,jRO� اه, 4$د ا;� %$�*در$� �m4 P :� �4 ]�ح ،�'�G� Sو�4ه Sدا�7 او`�ع دره�B'را �4 در �'�F#ان ا�jره  
��R=ن �4وا) P��$ر، �HR$ف   f]' *4 ��دم و �J�� ا���د داW. ,7�4 *�7ن +�رS?�� P و���ا%��P ا�/* 4+ ����O%
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