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  ١از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت 
 maqalat@afghan-german.de 

  م٣٠/٠٧/٢٠٠٨            تفسير خان تفسير
 
 

  نرا به ويستا بارتر نماييدآنديده شما باب ما نيست، گف متاع يلطل اعبد
  
  

نديده  بود که در طول قرن بيست  یف از طريق تلويزيون خراسان عرضه نمود متاعيلطل ای عبدگی که به تاز يمتاع 

متاع مذکور، .  ن به ثروت خود می افزودند آاز طريق مودند، وف بطور  پرچون عرضه  مينيلطل ادالالن همچو عبد

 سابق از اتحاد جماهير ً ن بې حرمتی به افتخارات تاريخي افغانها و تعصب خشن ضد افغانی است، عمدتاآکه  عاليم 

رديدبه ی محدود ميهاديانستان ميشد، لهذا بيشتر سبب اپيسوسيالستی شوروی وارد افغ چه ر گا. شمال کشور مي

يميها ميشدند ولې هيچکاه نتوانستند که از قاچاق اين متاع به افغانستان بطور کامل دوقت قادر به کنترول اپيدولتهای 

  .يری نمايندگجلو

ا وارد کشور سآنرا سازمان دادند، بطور سيل  آخود ،  با اشغال افغانستان توسط شوروی،  که دالالن  متاع مذکور

رديديلمير نزديک به  دوم مرګ و  ويرنترول ناپذيمی کدرديده، منجر به اپي  به زغاآ ايران نيز ،به تعقيب. ون افغان 

اران با برقراری ارتبا ف ويلطل اتوليد  متاع متذکره نموده، لهذا عبد ات با کشور ايران، حاال اين متاع را عالوه طهم

 از طريق تلويزيون خراسان و ن، از ايران نيز به طور عمده وارد مينمايند، که در اين اواخرآمرکز کهنه تاريخی بر

  . گرديدسايت نامی خاوران به مردم  ماعرضه

ذشته باقی است، و از يميها دثار اپيآ اما اينکه هنوز    دست به ً  ، بناخوب به ياد دارند را نهاآمردم  سی سال 

ره ملی شدند آنبستن بازار و  دالالن  متاع مذکور، لغوۀ خواهان محاکم،تظاهرات زده   .  بنام کن

يستا   و  يک دالل جديد به نام،نچه که واضح استآاما  معلوم نيست که دولت در زمينه چی اقدام خواهد نمود،

     ت  بهتر اسً  بنا.  ن حاضر نشدآغوربندی همچو متاع را از طريق سايت خاوران عرضه نمود که کس به خريد 

  .ويستا غوربندی بارتر نمايد لطيف متاع خويش را با متاع العبد

  پايان

    

  

  

 


