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   تطاغ یغ آتهیظْسد کَ تاالى خای سهیي آ                         
         
 ّ کؼیذٍ سخز هزدم ،آلواى کؼْر در، (سًثْر غٌی خٌزال)  ّاد ّ خاد تسمیك ػوْهی رئیض ّ خاد خٌزال گزفتاری

 خٌایتکاراى گزیثاى ػالثت ّ دارد ًوی تز لاتل داهاى اس دطت ًازك خْى کَ طاسد هی اهیذّار ایي تَ را ها دادۀ لزتاًی

 .اطت گزفتٌی تاػٌذ کَ خِاى گْػۀ ُز در را خٌگی

 اس را خاًیاى ایي تا دارًذ ّظیفَ  هیگذارًذ، ارج ػاى ػِیذاى تخْى ،اگز ُظتٌذ کَ دًیا خای ُز در ها درد تا ُوْطٌاى

 تـْرت ّ گزدیذٍ تواص در دارًذ، تاع ّ تْد ُائیکَ کؼْر در هظؤّل هزاخغ تا ّ ًوْدٍ دًثال تاػٌذ، کَ لواػی ُز

 در. ًوایٌذ هزاخؼَ الوللی تیي هساکوات تَ ، ػیٌی ػاُذاى آّری فزاُن تا ّ گؼْدٍ ػاى تزای خٌائی ُای دّطیَ رطوی

 اس تایذ دارًذ، تاع تْدّ لواىآ کؼْر در ًاًیکَآ تخـْؽ ّ ُوْطٌاى ُوَ ُن سًثْر غٌی خٌزال دطتگیزی هْرد

 خذیت تا را زیاتی لضایای ایي کَ دٌُذ ًؼاى ّ ًوْدٍ طپاص اظِار ُا ایویل ّ ُا ًاهَ ًْػتي تْطظ ،هزتْطَ هزاخغ

 دادٍ تیزّى را تاریخ خٌایتکاراى ایي ُای لظت ّ هیکٌٌذ دًثال خِاى طزتاطز در را خاًیاى ایي ُوْطٌاًیکَ .هیکٌٌذ دًثال

 .ًگِویذارًذ را خْد ػِذای خْى پاص زمیمت در هیگذارًذ، الوللی تیي هساکوات دطتزص در ّ

 کفغ در ریگی زمیمت در آّرًذ، هی در ؿذا تَ را خٌگی خٌایتکاراى ػفْ ّ گذػت دُل کَ ها ُوْطٌاى اس ػذٍ یک

 فزاهْع خٌایات آى در زتوا   ، ػاى الارب ّ لْم ّ خْیغ ّ ُا فاهیل اس تیؼتز ّیا ًفز دّ یکی یا ّ خْدػاى یا دارًذ،

اس هساکوۀ خٌایتکاراى خٌگی ّاُوَ  ،، ّرًَ چزا ّ تَ کذام دلیل لٌاػت تخغ اًذ تْدٍ طِین تخؼغ، لاتل غیز ّ ًاػذًی

 ها ّیزاًۀ کؼْر تَ آراهغ ّ اهٌیت ّ ؿلر ًؼْد، اخزا ػذالت تا اها ،ًیظت کؼتار ّ خًْزیشی خْاُاى ُیچ کض. دارًذ

 ّ کزدٍ ًذاهت اظِار زتی ػاى، زـز ّ زذ تی تاخٌای اس تا ًذارًذ ایٌزا ػِاهت زتی خٌایتکاراى ایي.گزدد ًوی تز

 ؿثر ّ راطت ّ چپ ّ هیْرسًذ اتا ُن خالی ّ خؼک خْاطتي هؼذرت یک اسآًاى زتی  .کزدین اػتثاٍ اػتزاف ًوایٌذ کَ

 اس تیؼتز خْى ّ دادٍ فٌا تزتاد را کؼْری کَ را خْیغ هؼذّم رُثزاى اس ّ هیکٌٌذ ایداد تفزلَ ّ هیکٌٌذ پارٍ گلْ ػام

طاسی ّ دطتَ  زشب تَ ، تا تْق ّ کزًا  تدلیل تؼول هی آّرًذ ّ ُز رّسریختٌذ هساتا تی را ها ُوْطٌاى دّهیلیْى

 ُز ّ ًکؼیذًذ رازت تَ دهی دیگز ها هزدم اهزّس تا ثْر ًٌگیي ّ هٌسْص کْدتای آغاس  ُواى اس ،...ّ تاسی هؼغْل اًذ

 ػاى دطتاى زالیکَ در ها هظلْم ُوْطٌاى اخظاد ّ هیؼًْذ کؼف خوؼی دطتَ ُای گْر هولکت کٌار ّ کٌح ُز در رّس

 ُشاراى ّ هؼلْل ّ هؼیْب ّ یثیز ّ یتین ّ تیٍْ ُشار ُشاراى ّ هیؼًْذ آّردٍ تیزّى آًِا اس اطت، تظتَ ػاى ػمة در

 داهٌۀ ّ اًذ گزدیذٍ خاًواى تی ّ درتذر ّ هِاخز ّ آّارٍ افغاى ُا هلیْى ّ اًذ گزدیذٍ هثتال رّاًی ػذیذ هؼکالت تَ دیگز

 آى" ًٌگیي" ص ثْر ّ هززلۀ ًْیي ایي ُوَ زاؿل کْدتای هٌسْ. اطت گزدیذٍ تز گظتزدٍ ّ گظتزدٍ اهزّس تا خٌایات ایي

 .آى تا کْدتا چیاى ُؼتن ثْری ّ ػالثت ُن خن ػذى تَ پاُای ػظاکز اهزیکائی ّ ًاتْ اطتّ سد ّ تٌذ ُای ًٌگیي تز اس

 هدلض ّ تپزداسین یػلو تسث تَ خٌگی، خٌایتکاراى هؼزفی ّ افؼؤ تدای کَ اًذ تزدٍ تْلغ ُالٌذ اس لوز تٌام ُوْطٌی

 اس هیخْردین،غافل را دیگز یک غن ایؼاى گفتۀ تَ ، هیثْد ها تذطت کلؼیٌکْف اگز کَ اًذ کزدٍ ادػا ّ ًوائین دائز ػلوا

 کْچک تزیي کَ تْدًذ خلك دیوْکزاتیک زشب اػضای ایي. اًذ گزفتَ اػتثاٍ تَ خلك، دیوْکزاتیک زشب تا را ها آًکَ

 ّسارت ّ ؿذارت داًن ًوی ّ تسمیك ُای ریاطت ّ ّالیات ّ هزکش هتؼذد سًذاًِای ّ ذادًذیه خْاب گلْلَ تا را ززف

 یادَ ت .تْدًذ ًوْدٍ هثذل افغاًظتاى دفاع تی ّ هظلْم هزدم کؼتار ّ ػکٌدَ هسل تَ را ّاد ّ خاد ّ اگظا ّ کام ّ داخلَ

 زشب داری زکْهت اّل طال در تٌِا ّ تٌِا کَ تیآّریذ تیاد ّ را... ّ ػؼذرگ ّ چوتلَ ّ پلچزخی پلیگًِْای تیآّریذ

  خٌایتثار ّ خًْیي دطتاى ُای کؼتَ ّ لزتاًیاى اس ًفز ُشار دّاسدٍ اس تیؼتز لیظت اهیي هللا زفیع ، خلك دیوْکزاتیک

 ُا خیلی کَ تؤطف تا خٌایات ایي داطتاى .گذاػت ًوایغ تَ داخلَ ّسارت ُای دیْار تَ را دیوْکزاتیک زشب اػضای

 .ػذ خْاُذ تمذین تاى خذهت ّهظتٌذ ّار طلظلَ تاػیذ خْاطتَ اگز کَ دارد تکار کاغذ هي ُفتاد هثٌْی ّ اطت دراس

 ًیظت کافی ُویٌمذر ،آیا داری کار چَ دیگزاى طْاًر تَ ، اطت گزفتَ را خْدت درخؼغ خلْ تاریکی اتز کَ لوز خٌاب

 ّطاسهاًیکَ زشب ّ گزّپ ّ خٌاذ ُز اس ، اطت رًگیي ها ُوْطٌاى خْى تَ ُا هزفك تا ػاى دطتاى آًاًیکَ کَ

 ُن خْدػاى ًْتت کَ هیذاًٌذ خْب چْى ًوایٌذ، ًوی ًظز اظِار خٌگی خٌایتکاراى هْردهساکوۀ در ُزگش ّ تاػٌذ،ُزگش

 طاتمۀ ّ تاع ّ تْد هسل ّ خٌگی خٌایتکاراى لظت تا اًذ دادٍ دطت اس چؼن ًْر ّ خْردٍ دل خْى آًاًیکَ.اطت رطیذًی

 هلت ایي ػِذای پاک خْى خْاٌُذ ًوی کَ ُظتٌذ ازظاطی پز ّ درد تا افزاد زمیمت در ًوایٌذ، تِیَ ػاًزا خٌایات

 هؼْع ّ رازتًا  ُا لیظت ایي را ػوا خٌاب چزا .گزدد گز، هؼاهلَ ّ خْ طْد هؼت یک پاهال سادٍ،آ ّ طزافزاس

ۀ زشب کثیز گٌاُاى تار هیخْاُیذ چزا ًظثت؟ چَ ، فزٌُگ ّ التـاد تَ را خٌایت داریذ؟ ّزؼت چَ اس اطت؟ طاختَ



  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئلَ هْږ طزٍ اړیکَ ټیٌگَ کړ پَ دغَ پتَ.  پَ درښت تاطْ ُوکارۍ تَ راتْليافغاى خزهي آًالیي 

 ئ ُیلَ هي یْ خپلَ لیکٌَ لَ رالیږلْ هخکې پَ ځیز ّ لْلـ، دلیکٌې د لیکٌیشې تڼې پاسّالي د لیکْال پَ غاړٍ دٍ : یادښت

 درزْالَ کٌیذ؟  ،...ّ خِاًی اّضاع ّ فزٌُگ ّ التـاد َ گزدىت ػاًزا دیوْکزاتیک خلك ّ هؤتلفیي اخْاًی ّ آخٌذی 

 ًخظتیي در تلکَ کزد، ًوی تؼییي ،التـاد را طیاطت کَ تاػٌذ تْدٍ ػاُذ تاى پذراى یا ّ ایذ تْدٍ ػاُذ ػوا ػایذ ها کؼْر

 تی ُای طلثی لذرت ُن دّم لذم در ّ هیکزد تؼییي را خلك دیوْکزاتیک زشب طیاطت کَ تْد ػْرّی خواُیز اتساد لذم

 خْد زکْهت طیاطت ، رّطی اػغالگزاى طزًیشۀ تشّر کَ تْد آى پزچن ّ خلك ُای خٌاذ ّ زشب اػضای هزس ّ زذ

 کَ هشهي ُای طلثی لذرت ُویي تاسُن کاتل، در آى ًؼاًذۀ دطت دّلت طمْط ّ ػْرّی فزّپاػی تا. هیکزدًذ تؼییي را

 خٌاذ ًٌگیي ُای تٌذ ّ سد هْخة تْد، ػذٍ ػدیي خلك دیوْکزاتیک هٌسلۀ زشب اػضای اطتخْاى ّ پْطت ّ رگ در

 تذر هزدم رّسگار اس دهار ّ گزدیذ خن گلن ُای هلیؼَ ّ لوی ّ تِزاًی ّ پؼاّری ُای تٌظین تا پزچن ّ خلك ُای

 را کاتل دفاع تی تاػٌذگاى اس ُشار پٌح ّ ػـت اس تیغ خْى ّ طاختٌذ هثذل ّیزاًَ تَ ػثَ یک را تادٍآ کاتل ّ ًذدآّر

 ُشار ّ اًذاختٌذ تزاٍ سًذٍ رلؾ ّ هزدٍ رلؾ ّ کزدًذ تداّس غیزتاًَ تی هزدم فزسًذ ّ سى تز ّ ریختٌذ سهیي تز

غیز ّ  تار تٌذّ تی ّ هظلر دًذاى تا ّزؼی ُای ًیزّ ایي ُوۀ کٌار در .ػذًذ هزتکة را دیگز خٌایت ّ خیاًت ّیک

 آتغ تز ّ داػتٌذ زضْر تذّع دّع ، خلك دیوْکزاتیک هٌسلۀ زشب خادیظتاى ّ هٌـثاى ؿازة ّ خٌزاالى ،هظؤّل

 غْعآُواى تاًکیظت ُا ّ پیلْتاى ًظاهی  کَ در  .ریختٌذ هی تفتیي ّ تفزلَ پطزّل ، ػاى تزاًذاس خاًواى ُای خٌگ

تداّسگزاى رّطی پزّرع یافتَ ّدر اختیار زشب دیوْکزاتیک خلك لزار دادٍ ػذًذ ّ طی دٍ طال تداّس ّخة تَ ّخة 

 ّ فزیذًذآخاک کؼْر را تَ تْتزٍ کزدًذ، تاسُن در خذهت تٌظین ُای طاخت ایزاى ّ پاکظتاى لزار گزفتَ ّتاسُن خٌایت 

 تَ ّ تیٌذاسیذ ػظیوی ًثی طتزخٌزال َ ّ زالگذػت تَ لطف رّی اس ًگاُی یک  .خیاًت کاػتٌذ ّ خْى درّ کزدًذ

ّ تَ للملَ ُای تیوار  خلك دیوْکزاتیک زشب تاختگاى ػزف دیگز طلیواى الیك ّ ّ سادٍ ًثی ػْف ّ پٌدؼیزی دطتگیز

 دُظال طی خلك دیوْکزاتیک زشب را "فِن چیش طیاطیْى ".کٌیذ لضاّت تؼذ ّ ػاى ریشآهیش ّ سُز  گًَْ ّ تفتیي

 .ًوْد خْاُین تاى پیؼکغ ُن را لزتاًیاى آى لظت تاػیذ خْاطتَ اگز تاسُن کَ کؼیذ تیغ دم اس خْد داری زکْهت

 ػذ تسویل تزآًِا ػیار توام خٌگ ّ ًواًذ کار تَ کظی را ُا پزچوی ّ ُا خلمی ُواى یؼٌی ،ُا چپی کَ هیکٌیذ ادػا ػوا

 ّ کٌیذ هطالؼَ ،کوی ًذاریذ کافی اطالع تؼذ تَ ثْر هٌسْص کْدتای اس یؼٌی سهاى آى خزیاًات اس ػوا اگز لوز آلای.... ّ

 رئیض کَ تْدًذ خلك دیوْکزاتیک زشب اػضای ایي، ۷۵۳۱ثْر ُفتن هٌسْص کْدتای رّس ًخظتیي در .لضاّت تؼذ

 ًخظتیي، دلایك ُواى اس.ًکزدًذ رزن ًیش ًْساد طفل تَ زتی ّ کزدًذ ػام لتل ػاى ّزؼیاًَ فاهیل توام تا را ّلت خوِْر

 کؼیذًذ سًدیز ّ تٌذ تَ ّ سدًذ تاپَ را هزدم ، گفتَ،چَ ّ چَ ّ اػزار ّ هزتدغ ّ هالک ّ فیْدال ّ ػذ آغاس گزفت ّگیز

. ػذ ػزّع ُا کزدى تگْر سًذٍ ّ تزپاداػتٌذ گاُا ػکٌدَ ّ گزدیذ هولْ هیِي فزسًذاى اس سًذاًِا. کزدًذ خذا تٌذ اس تٌذ ّ

 کَ اطت طْالًی تض ، ُا اًذاختي سیز تَ طیارٍ اس ّ ُا کزدى تگْر سًذٍ ّ ُا ّپلیگْى گاُا ػکٌدَ ّ ُا سًذاى داطتاى

 هیتْاًیذ یافتَ دطتزطی خلك دیوْکزاتیک زشب خٌایات اتسار اس لطزۀ تَ اًتزًت ُویي در دُیذ سزوت تخْد ػوا اگز

 را خٌگ خٌاذ کذام یا ّ کظی چَ کَ کٌیذ لضاّت خْد ّ ًوْدٍ هطالؼَ یکثار را تْخی کثیز هستزم اس سًذاى خاطزات.

 سًذاى در ُا زشتی خٌایات گز ْخیَت ًویتْاًذ ایي ّلی ػْد، ًوی تخغ زلْا ّ ًاى خٌگ در کَ اطت درطت .کزد آغاس

 .گزدد ُا پلیگْى ػکٌدَ ّ ّ تسمیك هتؼذد هزاکش ّ ی هزکش ّ ّالیاتُا

 ػفٍْ؟ یا اًتمام کزد، تایذ چَ کَ ایذ ًوْدٍ هطزذ خْتی طْال

 تلکَ ، ًیظت آًِا اس اًتمام هؼٌی تَ ُزگش ، الوللی تیي هساکوات تَ خٌگ خٌایتکاراى کؼاًیذى کَ کزد ػزف تایذ خذهت

دطت تَ خٌایت هیشًذ، تایذ  خٌایتکار یک سهاًیکَ. تاػیذ ػذالت اخزای هخالف ُن ػوا کٌن ًوی فکز ّ اطت ػذالت اخزأ

گز چٌیي ًثاػذ، پض تَ ایي هیگْیٌذ لاًْى خٌگل کَ ُز لْی ، ضؼیف را اس تاسخْاطت تزص ّ ّاُوَ داػتَ تاػذ، ا

 .هیذرد ّ هیخْرد

زایاى گراطت گچپي ُا تا راطتي ُا در افغاًظتاى ػوال پایاى یافتَ اطت ّ ًتیدَ ُن هؼلْم ّ اها خٌ گخٌ"  :ًْیظیذ هی

 ."ٌُْس اداهَ دارد

در کؼْر ها  تیي چپی ُا ّ راطتی ُا ًثْد، تلکَ یک خٌگ کثیز هیٌِی ّ یک هماّهت تی ًظیز تاریخی تْد در  خٌگ

. فغاًظتاى، خٌگ زشب دیوْکزاتیک خلك تْد در هماتل توام هزدم افغاًظتاىلثل اس تداّس رّص تز ا. هماتل تداّس رّص

کوًْیظت ضزّرت دارًذ ّ تثزک یک هیلیْى ًفز  تَ زفیع هللا اهیي تار ُا اػالى ًوْدٍ تْد کَ در افغاًظتاى ؿزف

ؿزازت تزای ػوا  رفما تایذ تَ " :کارهل در سهاى سهام داری خْد تَ دفؼات تکزار اًذر تکزار اًذر تکزار هیگفت

 ،خاطز ًؼاى تظاسم کَ کی ، کیظت؟ چگًَْ تایذ ػٌاخت  افغاى ّطي پزطت کیظت؟ ّطي پزطت آتؼیي افغاًظتاى، اًظاى

 ."ایي هالک ّطي پزطتی اطت. ػْرّی تاػذ -ًْیي ، اًظاى افغاى ًْیي کیظت؟ کَ ّفادار تَ دّطتی افغاىافغاى 

یک کؼْر کْچک ّ غیز هٌظلک، . د ّ ًْکز هٌؼی را کی اطاص گذاػتزال ػوا لضاّت کٌیذ کَ خٌگ را کی آغاس کز

ًاهزداًَ ّ ّزؼتٌاک اس طْی یک اتزلذرت ًظاهی ّ اس خاًة یک ُوظایۀ تداّس گز ، هْرد تداّس ّزؼیاًَ لزار 

ّ گزفت ّ خاک پاکغ را تَ تْتزٍ کزدًذ ّ فزسًذاى ؿادق ّ خاًثاس ّ طزافزاس آًزا اس دم تیغ ػماّت خْد کؼیذًذ 

خٌگ یک هلت طلسؼْر ّ طزافزاس ّ آسادٍ تلکَ  ،خٌگ چپی ُا ّ راطتی ُا ًثْد . کؼْر ها را تَ ّیزاًَ هثذل طاختٌذ

در آى چپ ّ راطت هْرد ًظز ػوا ُز دّ در زمیمت دّ رّی یک طکَ تْدًذ ّ.در هماتل یک اتزلذرت تداّسگز تْد

خٌگ تَ گفتۀ ػوا ، توام ًؼذٍ اطت ف تلکَ . دم تذر آّردًذتاُن خْر آهذًذ ّ دهار اس رّسگار هز ُزدّ اخیز کارسار،

زتذٍ طزائی دارًذ ّ ُز سهاًیکَ هساکوۀ فزّکغ ًوْدٍ، ّلی ّ اها خٌایتکاراى خٌگی اس ُزدّ خٌاذ ٌُْس ُن ػ



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئلَ هْږ طزٍ اړیکَ ټیٌگَ کړ پَ دغَ پتَ.  پَ درښت تاطْ ُوکارۍ تَ راتْليافغاى خزهي آًالیي 

 ئ ُیلَ هي یْ خپلَ لیکٌَ لَ رالیږلْ هخکې پَ ځیز ّ لْلـ، دلیکٌې د لیکٌیشې تڼې پاسّالي د لیکْال پَ غاړٍ دٍ : یادښت

خٌایتکاراى خٌگی هطزذ هیگزدد، تَ ُوذیگز پٌاٍ هیثزًذ ّ داد ّ فزیاد راٍ هی اًذاسًذ ّ خثَِ هی طاسًذ ّ فتْا ؿادر 

 .هیکٌٌذ ّ تَ ریغ هزدم هی خٌذًذ

زسًذاى خْد ّ تا آًاًیکَ ُظت ّ تْد هزدم ّ هولکت را در پای خْکاى رّطی ػوا چگًَْ تْلغ داریذ کَ تا لاتلیي ف

ریختٌذ ّ ػالثت ُن تا یک هؼت خٌایتکاراى دیگز دطت دّطتی دادًذ ّ تاسُن دطت تَ کؼتار سدًذ ّ آٍ اس ًِاد هزدم 

دطت ػطْفت ّ هِز ّ دّطتی دراس ًوْدٍ ّ تگفتۀ ، ....تذرآّردًذ ّ ُشار ّ یک خزم ّ خٌایت دیگز را هزتکة ػذًذ ّ

ز ، ؿلر ّ تزادري گیکذی ػفْ، تزادري، هِز، اتفاق هلي ّ ُوشیظتي هلي، لثْل یکذیګز ًَ ًفي کزدى گذػت،: " ػوا

 ، پیؼَ کٌین؟..." 

 ه را کی بود آشتیک شتپذر      شتی و تخم کین کاشتیک   پذر   :تگفتۀ هؼِْر 

 "تساش یش آتمیسوزد که باالن جای زمین آ" ّالؼا  ُن 
 ػوا اس درد هزدم ّ اس غن هزدم ّ اس طْختي هزدم،چَ هیذاًیذ؟

اس داهاى پز هِز هادر ّ درد  ُا رد تزدى خگز گْػَدرد اس دطت دادى فزسًذاى ّ خاًواى ّ آّارٍ گی ّ درتذری ، د
ّ هٌتظز تْدى اس راٍ رطیذى  ّ چؼن تَ در دّختيی ّ درد چؼن تزاٍ تْدى فزسًذاى ّ ػشیشاى گاًتظار ُویؼ

هذفْى اًذ، درد دیذى ّ لوض کزدى ّ ُزگش تز ًوی گزدًذ ّ اخظاد دطت تظتۀ ػاى در گْر ُای دطتَ خوؼی  ًاًیکَآآًاى،
رص ّ خًْیي خگزگْػَ ُا کَ در سًذاًِای هزکش ّ ّالیات تطْر ًِایت ّزؼتٌاک ّ غیز لاتل دى لثاص ُای هٌذتْ کز

اًتظار پؼت درّاسٍ ُای تاطتیل پلچزخی ّ دیگز سًذاًِای  ددر ، تـْری ػکٌدَ ػذٍ ّ تٌذ اس تٌذ خذا کزدٍ ػذٍ اًذ
 .هیل ُای ػِذا ازظاص هیکٌٌذ ّ سخویظت ًاطْرفا ، دردیظت کَ ؿزف ُواى...تیؼوار در طزتاطز هولکت ّ

زا ػذٍ تاػذ ّ ، ؿزف سهاًی هیؼْد ؿسثت کزد کَ ػذالت اخ...اس گذػت ّ ػفْ ، هِز ّ اتفاق هلی ّ ُوشیظتی هلی ّ
اس تزادری اؿال  ززفی تَ هیاى ًیآّریذ کَ ها را ػزم  .، پاهال ًؼذٍ تاػذ ػِیذاى ّطي تیغ اس دّهیلیْى ُای پاک  خْى

  .ف باخته نداریمّ ًٌگ ّ ًفزت اس تزادری تا خٌایتکاراى خٌگی اطت ّ ُیچ ّخَ هؼتزکی تا آى خاًیاى ػز

 
 


