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  5از  1 :�
	اد ����ت
��� را ������� �� ه���ر� د��ت �� ����	 ����  � de.german-afghan@maqalat -,�ً�  ��  درس ذ�( �� �� ���س �'�!�	. ا%$�ن "!�

�1�	، /.��: ��ت �  . �4د را �
	 از@�ر ?��( ��� ارس�ل �	ار�	�4اه3�8	�> �,;: -�9 ا���� و ا����8 ����7 ه� �� دوش �4د ���/3	2 �

   25/ 05/ 2009    ��ر��                                                                                           �����ا
	ا�� ��دات
 
  

 ��س%�$�ن " ا#�د��"�!"�� دا�� ه� و ��ددا�� ه� ���ا��ن �����ۀ �
  (�) �� �' �' س'

  
س%�$�ن (�) �� راد�� �' �' س' �����5 #ه در ��#"�3ن " ا#�د��"�!" س�1ر، ��1ل/ۀ �����ۀ ��� ا.-�,ۀ �*��� ا�!
 .      ا.�8م ��36ه اس�

�D از �Bح اصC"� D%ه، ��;�اه@ :��A.�Bن .$��@، #ه در ا�! .��3ه ه�?-�.ه �<�زع �;�' و ��       :5ا.�:�اس3ه، 
�5، �;��ص���$. �H. I$1� ���� J33ۀ ��ه�! وه�KL ه ل*�ظ�5 و ه@ �Nس! س�*� �B�;� �� O*� رد�� P;� #ه 

دم �6و�"3! ��� « �ه اس�س ��ص�ه ��� س/5� #ه . �U�3A، �� ر���T ا:Sق ا�Q6.' .���5 ��رد �' ���3' �ار ��Lد
!3XL« را ،»DZT 'L [��� « (��1� �5<�و�3ه؛ ���ا �ه ر�3ۀ ، :��ۀ .���ان را ���8ر ��"�زم �� درد دل »��ط �Sغ«�<5ا

�*��� در�ورد، �� ا�! .5Zوار] را ��abA ه$�B<�ن T,�, .$��@، #ه �B/ً� در ����L.5ۀ �8$�ع ز.L5' و #�ر .��ه ه�� 
  .س��س' ��� (�)، #ه �! �5 ��دا:3! �ه �.�ا .5ا�3ه ام، .$��Aد

�� ��دم و #�Aر �� �.�"� �ً$�Z3"� اه$�� و ج5� #ه ��ر ��"� Dه و در ا�! �����ه �"�ئ.�L�$/� DbA� ،5����� e����
 '��L د�5] #ه�L -�.ۀ ��1ح�ن، �L,ر�ل از � DZ. و �/� J� �#K� �� دن و�#,L ف�B ه@ و از ه���دره@ و 

  .��ر�� و س� .��� :�.��ر وB! را �ه س;��ه 36�Lه اس�" ��س�?ۀ ��-<�]"
�.b��oه در ز��ن ��ز� ��oرت �;�چ  «:#�3ب ا�b6ر ج�و�5، از ز��ن ول�3 :�ا.5] ��دم #ه) ١٤١(��ر� در صX*ۀ 

از #�رۀ ��a « :، ه$�.<5 ��� (�)، #ه �-3Xۀ او"ره��ان"ا�3$�ً( » .��5ه<5، اU���. ��. p%q را در %p :�د ���Nورا.<5
؛ ���ر ��<$��<5 #ه :%) :5ا #�] ��;�ر.5 و ا�! ����ن #ه در �r%3;� sB�Z ».���ون ��5] و ��� ��دان، �;3ه �5] ا.5

aZ ه�� �"��ر T$5] و #%�5� را ا��X .$�د] و ��<$��<5، �� ا�! وارو.ه س�ز��o و :%e #�د.�o، ���3ا.<5 ه@ �qز� و ه@ .
 U�: ب�Z. ه رخ درb�.ر� س�� و س���� .$��<5 و ز���A# ه�ر �A# ه :�.ۀ، و از�از :�.ه  ��S5 و ه@ س>��� 5�o�

��.�ا از �q (��Bل ه�� ��%���Q'، "چ�<D ه�� ���'"ه� و � ،5>Ab�� �B) وص��، #�3ب ه�� ��ن .�A و #�.�ل  �vا ،
 K:w� O�*�"';1%)"و" .�ب ��ر�� (��Z� "5>5ه�;�ر ��دم �ه ا�! ... �5 و �� .$�;�اه<5 >�ا�� ا�! ����ن �' اSBع ����

رس�5] و » :�د ��Lه'«وا/�� �! �5ه<5 #ه درا�! سه دهۀ ���BS@ و در ا�! #�ر] ه�� :�.��ر ��ر��؛ ��دم �� د�-� �ه 
درU ��<$��<5 و �;��ص �� ��bرL' ه�� س��س' و س��س� ��زان دDq #�ر " ره��ان"ه$ه چ�, ه� را ���3A و ��3o از 

��3 "��5<�و، ��ا� ا�! .) ، �-� د��ال�.ه ��:ه ��ل...#�ر :� وس�5�x(و �� �B) 3XLۀ ��oAر، . ��<��' #��D دار.5
�ه �Tض ��Tت از ��ر��؛ و ��جه " ره��ان"ا�! . دوام �5ه<5" �*$�) س�ز��o"ه �ه د�-� �"��ر .�و� اس� #" دزدان

 �B�;� ،ن��  .د�$<�ن ��ر�;' وB!، �ب �ه �س��ب �.�ن ����,.5» ��ائ�«�"�.��� ��دم و ��اژ�5� :�.��ر 
 ��ا6,ون �� «:                            س�الچه ��-��5؟                                                   " ا#�د��"�!"���<�@ #ه �

�$� چ<�! چ�,� را ��ل  �Lد، ا����3] ه�� ره��ان �,ب ��b"� �,ب �5، ا pس� ���o. 5 �.?ه در�>b�$. �b6 !ا�
�$� چه ا���3] ه�� ص�رت 36�Lه اس�؟ �H. ه�دار�5، « ���� ��oرت " ا#�د��"�!"                      در ج�اب، �

��boر "�/<' �:� #�ر �,ب �� �:��! ا��م 5رت �,ب #ه �� » در .���o« از اصp%1� D ��1و�ه در س�ال �;�b��Bه
�3ه و دوران ���.ۀ و D�6 و ��N�� Dدازد و (�BئSت را " ه�� س��س'KL ه�ر36ه،  [�XB 5؛����� e���� ص�ف�� ���

�,ر��3L! ا���3] �� ا�! ��د #ه �ه ز��ن ��دم س;! «  :��ز �L ��<$��5، �ه ه� ��ل ج�اب ارائه �5] را �U�3A ��;�ا.�@
��ل ��د، .ه ��D درU و .ه ��  D��.-�3X@ و ا���5ل�ژ� و اه5اف و ��Zص5 را ��ا� ��دم ���o>Aد #�د�@ #ه اصSً .ه 

 ��.��ۀ از د�-� ا���3ه�ت ��، اج�ا�... «) �;a وسe ج�اب را �/5ٌا ��رس' ��<$���@ (»...|�ور��ت ��دم �<�1) ��د
اص��Sت ار|' و د:�ل� در �/~' �"��D �6ه<-'، ��.<5 #@ #�دن ��o ز.�ن و �� .��ه ه�� از�! ��D ��د #ه ��5ون 

�J اه5اف �� :�ب و .�J ��د و...«  
 ���5، در ��q �ن چ-�.ه، #"' #ه ا�"�س �5 " ا#�د�$"�!" .�Aد :5ا� .;�اس3ه ���5] ��� ذه�ل ��H6ه و �b6 ��اجه 

�C"� D. ل�� دا�3ه ���5 �� چ<�! ��ا6' ه�، �,ب، دول� و ج<�a چ� د��وز را ا�<�1ر ه�� و ��چ �/�6' ��<$��5ا
�' از T<�ص� اس� #ه �b6 و 5�ZT] و « : ��ر� از �b' از �,ر�Lن :�ا.5] ��دم #ه�. �� 'T�$3س5 اج�X� و p��/� م�$�

  ». KLا�3ه و ه�#� ���3A داد �ه او ���Xو�<5ا�$�ن را ��.<T�3� 5' در ��زار اجT�$3' در ��زار �ه �,ا��5]
ه$ه درس� ��د و �$� �) دا�5�3 ه,اران " 5رت"�$� ا�<"� #ه ���L در ز��ن " �Tل$�.ه"��� ا#�د��"�! �/<' ج�اب 
 �X� �B�;� 5رت :5اداد"ا."�ن ص�دق رااه5اف و ��و�Lام ���ب �$� د�6ع " ��Z.��" ، �ه #�3Aر [�L��Xس5�3 �� از "



  
 

 

  5از  2 :�
	اد ����ت
��� را ������� �� ه���ر� د��ت �� ����	 ����  � -,�ً�  ��  درس ذ�( �� �� ���س �'�!�	. ا%$�ن "!�

 maqalat@afghan-german.de 

��ن را 56ا .$��<5 و در را�1ه �ه ��وز ه��L.ه �J و ��د�5 در ��رد ص*� و سZ@ اه5اف و و ج�. !��� ��o
  »!.ر�Z6 ا�$�ن ��.�ا از دس� داد] ا�5«: ��و�Lا��o، ص�ف و س�د] �b@ ص�در ���bد�5 #ه 

�$� در ����p �6ا��! �/�وف ه3A-�.ه،: ال�3ه �5 .;�اه5 ��د �� از ��� (�) ��Nس�@ #ه ��� � در ��را� ا.SZ�' و
���د �Lر ��.5]، �$� را در چ$! ارگ ) ١٣٥٧(در 6%@ #ه از روز �%<5 #�دن ���ق س�خ در :,ان (را� ���� .5اد] ا�5؟ 

ا#<�ن #ه از . در ���Aو� ز���T و� .�Aن ��5ه5 #ه �/� و �/�ر ه�� �<5 و ��, ا.SZ�' را ��ا� .�1�ن ���د] ��<5���$
 O%v و #5ر ه�� ج<�ح :%) �,ب #ه در �ن ه<-�م، ا�"�س��' و �ن ��ر�� �5ود �~Tل�� را ا�C"� ر��5 ���رد؛ K-�� ن�

ج�ان ��د.5 و ص�د�.ه �/�ره�� �$� را �5ره #�د] ا.5، �5وش �Ab<5 و �$� ��5ون دq5qۀ وج5ا.' �� ��#"�3.' ه� 
5��  !!!���وف ��Aور] ��ر] ��

�� ا#�د�"�! �� �b' از ا.A�5ه ��دازان و �<�H@ )١٣٧١(� �vر ال' س�Zط دول)١٣٥٨(�B/ً� �/5 از �A@ ج5� � ،
  .#<<�L5ن س��س� ه� و ��و�Lا��o� �,ب و دول� ��د.5

5رت"از ا��oرات ��� (�) ���3ان چ<�! اس3<��ط #�د #ه �/��ر و �*J درس3' و .�درس3' .,د��ن  "5��w3س�X.ه .����
�� ���5 " ا#�د��"�!"��ن 5ر�e%"� ��o :�رج' �A<�.5، در ��q �ن �Tدت #�د] ا.5 #ه از ز" ره��ان"ا�! 5T] از 

"�ا.�ا ��5ا�� #ه ��! �Bح اه5اف، �<�H@ ��و�Lام، و� ���1) و چ-�.-' �*Z) �ن، �*%�D واs ��<�.ه را ارائه " ل��
��ر] زار«��5اد و ج��/ه ا�Q6."�3ن را  «5���. '$..  

"�، �wل�r ��ه� B<�! از �ل ��� ��ر.� رو��! دا.A$<5 و �*Z) #�3ب ا�Q6."�3ن در �ن ��) ٢٤١(در صX*ۀ 
�ه .�H �! درU ا�! .3bه �o@ اس� #ه ا�! �;�ل�X �ه ا�! ...« :ا�����b' #ه �"�ئD ا�Q6."�3ن را د.��ل ��<$��5، ��;�ا.�@

�Q6د و ��دم ا��"��ر |�ور� �ت ��Sا�! اص s."�3ن از ��O دل�D .��د #ه ا�! اص��Sت |�ورت .5ا��، در وا
5>>b. Uت را در��S5] .��د.5 #ه |�ورت ا�! اص.�� pZT5ر، درا�! ار���ط �*%�D و ���A� ��o6�ه از »...��bX �ن 

  .�Bف �"�A3ق و ا�Q6."�3ن �<�س �/�وف ا.-%�� ��� دا#�3 5��6] ه�ل�5] .�, ارائه �Lد�5] اس�
ز س�ل��ن �3$�د� ��"3! �*�(ت و ���Qات L"�3دۀ ا��3د�، ا�Q6."�3ن #<�.' .ه �<�o .��ز�<5 ��ز س�ز� اس�؛ �%bه ا

اجT�$3' و �6ه<-' ��د، 5Tم ��جه ����b ه�� �D از ه�v �Xر �ه ا�! .��ز�<b� ،�o�5' از د(�D �*�ان ا�Q6."�3ن 
�3ه را ���5 �! از ز��ۀ #"�.' ���@ #ه ه$ه چ�, را در �"� �5��w و �� رد .$' .$��5، ه�� ا."�ن  .�T�A$�ر ���ودKL ،D

در ز��ن 5رت در ��رد اه5اف و ��و�Lا��o �ه �J #�دن #ه .;"�3! �/��ر " ره��ان"��5ون .PZ .$�5ا.5 ا�� ا�! 
،  ��ه$ه ":�ن" ه$ه چ�, را �����b�� 5د.5، ا#<�ن �ه ا��3ام" ����! را�5ه'« رو�<�bX� اس�؛ اج�ز] .$�5اد.5 و �$���ه 

Ab�� 5>Ab�� نS1� e: و �N�%5چ�, چ>.  
�3ه ���5 KL وت از�~. را در .�6�L �H» روح �"%e �ن ز��ن«و » ��ف ز��ن«ا.��ف و :�د �b@ ��<$��5 #ه در 

.�3ا.<5، در �J ج$s در ��ا�� ) �,ب وB!(ا .خ.د.���L OTد�5]، #ه اT~�� ص�دق ح" ا�! دره@ و ��ه@ ��L' ره��ان
���3ه ��.�ا .�Zدا.ه و �� در .�H داKL "3<5 و���روح ز��ن «��ر��  « DZT �� '>3�� 5 #�د ��ر�;'، ��س����چه  ��ا��در 

 �T�8�و :�د و وا/-��ا�' را ارائه و را] را ��ا� �o. J~� وا/ً� �<�را.ه، ��3' و ��د�' ه$�ار .$��< ،5���5 
ا�3Tاف �.�ا دا�� #ه e%q را ��دود :�ا.5 و درس� را �5اوم �;5�A و ا���3ه�ت را ��5ون �qض و ��ض ��T�8.ه 

  .#�د
ه �ه ا��8د .o~� �<�را.ه در ��ل، ���5 دل�D �ن ���5، #ه ��� (�) در ج�اب س�ال اول #ه ST 5مT 3ه و�KL �� وداع
از ��:�رد اT~�� �,ب �� ا.3;���ت ر��س� ج$�oر� ��س��A�� [5د، ه�?-�.ه ��دده�.' از 6/�ل�� �Lدا.�o و 

$oرۀ �.�ن و س��ا�5 دو��و  r%3;� ��o.5 ج�����$. '$. ،!Bو pو ���ئ D��"� D�6 و D� ت و��در ��وسۀ ا.3;� ���-
  .را �,�! ."�زد) ��#"�3ن(�� :��A# �Bر ��, ��ن 

�� (�) در "$� وسe ج�اب، ��.<5 ه$�Aه و �� �"�T pدت در ��ا�� ����م ���U #�ر�D #ه �ه ا���5 ���س3ه و �
5��$>�� '��AL [5ZT ،5��$. ر �,ب .$��3ا.5 از :�د د�6ع�# ���o. 5 اص%' س�ال #ه�Z� ر36! از [�XB �B�;� و ��ه�ا.ه 

�ت س�� ره��ان حS� و از Ob� ر �,ب�# eه وس�ا .خ.د.را ��س�5]، )!Bره��ان ) ١٩٨٥(در س�ل ) �,ب و ��
��رو� ص*�� ��<5��$.  

�3ه، ج<�ۀ �;�' دا�3ه و .$��3ا.5 KL ره��ان D��Z� در '��AL [5ZT J��� د�-�ان ���5، �.?ه » Uدرد ��3A«��5ون 
ه �ار �-��د، .T 5Z%$' و وا/��<�.ه از �Bاز.��ه س��س' ����م #�ر�D و س��� ره��ان اس� #ه �� ST �3ا.5 ��رد��

5�  .ا�36أ، ��3oن و ا��oم  #���X3� Sًوت ����
ا� ا��وز و �6دا �����v ال,ام �ه د�-�ان و :�د را ��ائ� دادن، .ه D$T ج�ان ��دا.ه اس� و .ه �5�X و ه$?<�ن ��

 �����"3ه .�"� #ه ��ر�� را �ه �*�ر :�د و #"�.' #ه �� �.�ن #�<ه ���رزد، :Sصه " ا#�د�$�"�!".5ارد و ��ا� �
5��$. .�� '��� و ا��د� .اس.�w3س�X.ه �Bر� ��<$��5 #ه ��� (�) ا�! �"�ئD را �ه �"�ب ��o] ��دار� س��س' و دل :�

و �/$� را �� » راز«��ن #"�د :�اه�L 5د�5، ا�!" د#�ن س��س'" �<�و �� وج�د �.bه #�رو��ر �ن ��bار ��<5��$، �5
@��$. '��AL ز�� ،Dر��# U��� ن ����م�Z6ن و ��ا�Xاز �;�ل @Tا '>�T ه5ان��  :��اج/ه �ه �3#��o و ��vر س��� 

�ار .5ارد، ز��ا ": اس�ار"5ر� �"%@ �ن اس� #ه  (�) ��د «ــ #�3ب :                    در ��vر ذ��o>�D در ا.*��ر �
��B�: ���� '$�. « ت�*X5 ز��� ص$*� I�3م دا#�3 ص�ل*� rل�w�)د «:ــ  #�3ب)                        ٥٣٠ـ٥٣٦��



  
 

 

  5از  3 :�
	اد ����ت
��� را ������� �� ه���ر� د��ت �� ����	 ����  � -,�ً�  ��  درس ذ�( �� �� ���س �'�!�	. ا%$�ن "!�

 maqalat@afghan-german.de 

                                                                                          )    ٧١٠ـ٧١٥( دا��o3� س��س' و رو�5اد ه�� ��ر�;' �wل�r �*�3م س3A# '%/.�1%$<5 ج%5 س�م                     صX*�ت 
 �A>�                 ��.�3.ا r%3;� ت�*Xل ا:�� در ص�"b� 'B 5 ا.�ر �6زام #ه$*� ��� ��o3�ــ ��Z(ت و ��د دا

  .ر�"5] اس�
�ت S� س��"ج���ن �ن "#���� ��سe ا�;�ص �6ق الK#� #ه � ��o6�� ز��ب ��36ه و��د] ا.5؛ ��ن �ن ج%"ه �L5>># �

  .(�) در(�S� �ن صX*�ت ��رد ا��1ل �ار 36�Lه اس�
��o��3# ه$?<�ن در:  

ا �wل�r �*�3م Sqم دس��A8>� ��-3�                                                    ــ درس�o� .خ.د.      ــ ��oر و زوال ح
 ا.-�, ا�Q6."�3ن �wل�r �*�3م ���ص��p #�روال                                  #ه ��ل�X! اT~�� ���و� �%� و ��Tت

ه$?<�ن در �3#��o و ا�vر . ��د] ا.5، در ��ج�ه و ����5 اد�T� (�)، ��1ل�' وج�د .5ارد) �,ب وB!(ا .خ.د.س��س' ح
�� (�) ��رد ����5 �ار .-�36ه اس��5/3د د�-� #ه ��سe ا�Q6.�ن و �*�ZZ! :�رج' �*��� ��6� ��T3ه اد .  

:Sصه " س��"ص�6ً� �*5ود �ه رو�5اد �J ج%"ۀ » �*�#$ه«ه��L] ��� �*�س�ه در ���ن ��5، �$�م ج���ن : ���5 �5ا.�5 #ه
�$� �ه �<��o' �ه ه�3Xد �"6�3' #�ر #3Aه .� D����ز دارد، .$��Aد؛ ��ور #<��o>� 5 ��رس' ا��Nا�Bر� وزارت ا�ام و 

 �$� ��: 5�����5" ره��ان"�N. J$. دل ��دم ��o$:ز ���3 از�! A��  5 #ه�  .در ا�! ��
 5�����ن، چ<�! .� �را�' رو�' و وج5ا.' را ا��8د .$�د] » ر�� #aX«.$�5ا.@ ��� (�) چ�ا ا�<5Zر .��ار اس�، 

در ��ر�� چ<5 دهۀ ا:�� از ز���5ار� :  #هاس�، �5 .;�اه5 ��د �;��B #�هa ا�! .��ار� ه�، �ه ص�ا�� �Tض .$��@
��ه���] و �5رش �� ه$�! ا#<�ن، �A$�ل ��#$�� ��� #�ز�، ه�� ز���5ار و ج���.�o� س��س' ����ط ��ن .$��3ا.<5؛ 

و ��Z<ً� ��ر�� وا/' ا�! س�ل�o ، )ه�#ه ���S# aن، ��a6 ز��د. (در ا��8د �*�ان، ��اژ�5� و �5اوم �ن ��� ال,�ه �Lد.5
.�, ��سe ��ر:�! وا/��! و �' �Bف در ا��ال #ه ا�"�س�ت �6و#a .$��5؛ �*��� :�اه5 ���6، چ<�.?ه  �b' از �,ر 

  » ..ه �$b! اس� ��ر�� را p��6 داد و .ه �$b! اس� ز��ن را از �"�� :�دش ��زدا��«: �Lن 3XLه اس� #ه
�3ه، د��وز را .�Zدا.ه ��س' و �� ارائه .o~� �<�را.ه و ��3' در #�AرKL �ل�! دور] ه��C"� �� ز�<5 �ن اس���. 

�*%�D ه�� T%$'، س�] و .�س�] را از ه@ ج5ا و ج�ا��ت در را�1ه �� چه .���5 #�د؟  و چه ���5 #�د؟ را ارائه .$��<5، �� 
5.��L ار� D$T US� ،5اوم� D��  .�.?ه ��دود اس�، ��1ود و T<�ص� 

  
  :ن �� س��� �;a ه�� �����ه �Ob ��<$���@ا#<�
در ز��ن « :               ج�اب»��( #ه ��ف از �ن دوران �5، #$' از :��Bات �ن دوران و �ن س�ل�o �-���5؟« : س�ال

#ه در وزارت ا�ام و ���D #�ر ���bدم، :�اس3@ در ج�Lۀ �,رگ دو�Bف :e د��ر.5 �ه T<�ان .$��<5ۀ دول� ا�Q6."�3ن 
#�����3A# 5ه ��� و �� �ه ��#"�o�.�3 �*��%� ده<5، �! ���8ر �Lد�5م  �XL اج�ز] .$�5اد و �� #<@، ول' ����b و

�! . از ��Aور�! روس' �J ه%��3��b �-��م، ��A� Jور روس' اص�ار #�د #ه ���5 اورا .�, �� :�د درا�! ج�Lه ���م
STم #�دم #ه �! �"%I .�"3@ و ا�L ��ا دس3-�� #<�5 و �*��D ��ا� او ل��س �*%' ���د] #�دم، و3' �ه ج�Lه رس��5@ ا

�"�. '%���  »...ول' د�5م �.�o �"��ر �� ��o��.' ر�36ر #�د.5. د�-�ان ده�5، ا�! D$T ��1�) �6ه<� 
ج�Lۀ �,رگ ���D دو�Bف :e د��ر.5 ص�ف ���bر ) ١٣٧١(ال' �vر ) ١٣٥٧(����A. �B�: 5ن #�د #ه از ه�v �Xر 

�ت ) ١٣٦٤(س�ل و �.o@ درS� (�) ��:�ص "در ��(ر ا."�3�3ت ��ل' �;<��# J�D دا�� �Lد�5] اس�، ا�<bه �
'Xرم #ه " ا��ا���N"�� ,�,T [5>.ه :�ا�وت را �~را �� 5Tۀ در ه$�اه' �� ��Aور روس'، �<�م ج�Lۀ �,رگ ��د ��<��5، 

�3 ��D اس� #ه ��-��5در ز��ن �. چ-�.ه ���3ان �ه س��� اد�Tه�� ��� (�) ��ور #�دA : » ع��دروغ ووا�ه، :� �ه 
�� .) ��ا��� @>b�$. �b6"!�"$5 " ا#�د���3ه ��KL �رو�5اده� ��دت �o� eا����;��B ذه�ل ��H6ه و �b6، د�-� واج5 

  .و �� ه$�! اس�س، �w3س�X.ه .$��3ان �� ص*� و سZ@ ا��oرات ��ن اB$�<�ن #�د
�� را در .�س.، �Bل��ن، د���<�o�5، ال5T�Z] و ��"ار�T���ن"، "ج�oد��ن"�اهaZ. �� 5 �ه ه� ��ل، ��� (�) ��ه�ا.ه ��;

�;��' ��L] اس� #ه B' سه دهۀ " �P�;3 ا��ر �%�D"در���qن . ���ن ���D دو�Bف :e �*$�%' د��ر.5 #3$�ن .5��$
�� ��3A.�ال' را �*A: �8! ا:�� س�:�3ر و ه��ار�' و �3' .�خ و �/��ر ه� در ���D چ<�ن د�L�Lن �Lد�5] #ه ج

�� .)  ال�3ه اس3�<��ت وج�د دارد.( 36�Lه اس�... �Kه�'، وه���� و� �L1ه، " ا#�د��"�!"ا�ور .5ارد؛ ���3ا.5 در را��
��Z(ت و ��ج$ه ه�� �*�ZZ.ه و �"53ل �*�3م ا#�� #��L، ��وهA-� و .�س�<5ۀ ��ا.� را در س��� #��د� ��1ل/ه و �� �ه 

�  .� ا�$5 ر��5 ژور .�ل�"� ��L] ��#"�3ن ��اج/ه .$��<D�%*�5 ه�� �
5��$. D�$b� a��: ه�%T�� ا�! ج/%��ت، اس<�د ال,ام را �S�)در (�) ��. ا�3$�ً( ذه�ل ��H6ه و  �b6���L OTد�5] �� �

 #ه چ-�.ه س%r س�ان ���D �� :�د ص*�� ��<$��5؛ #��Sً �6ا��ش .$�د] ا.5" �"��ر ��o��.'"در ��لbه ��� (�) از 
  .�� ��oAدت رس�5.اس.��ن در وزارت ا�ام و ���D، ����م ��6 �*5$ �5�o در ج�Lۀ ���5x Dران، ��سe .�#�ان ��

�ه ه� ��ل در ا�! �����ه �;�b. ،��3ت ز��د� ��ا� �*O و ��رس' وج� دارد، ا�� �qض ج%���L� از ازد��د 
�����ه، ج��bه ��� (�) ��;�اه5 رو� ��#"�3ن را س5�N �"�زد و ز�$� :�ا.<5ۀ �Lا.5Zر، �ه .3bه #%�5� و اس�س' 

@��$>�� Ob� ،[ت .$�د�Q�%�� ر�Ab.� م��  :��:Sف ���لI ا�Q6."�3ن و �<�s6 ��دم ��، �;��B اس�33ر ��Zص5 و اT$�ل 



  
 

 

  5از  4 :�
	اد ����ت
��� را ������� �� ه���ر� د��ت �� ����	 ����  � -,�ً�  ��  درس ذ�( �� �� ���س �'�!�	. ا%$�ن "!�

 maqalat@afghan-german.de 

:�د :�1ب » .'�5ر رو��«درا�! �����ه ��� (�)، ��چ� :�ن ز�3A� '%� @�T."�3ن و ���رز �,رگ .�@ �رۀ ه<5 را 
���K��. '3 دول�o3� ��#"�3ن، �3' .;�اس�، ��د] � !$���<$��5، #"' را#ه �;�ل�X ا��8د #�Aر ��#"�3ن ��د و �*�O د

  .را ���ئه .$��5» �5ررو��.'«اش در �ن #�Aر د�L !6دد، ا�� در D$T د�$! ��ر�;' 
دو��ر] " �P�;3 ا��ر ���D"�� (�) �*"�ب �" د#�ن س��س'"��Lه�ن �;��' اSBع دار.5 #ه از چ<5 س�ل ���<�1ف 

و   زدو�<5 �� دول� �����6' ـ ) ��.�$�(رو.) ��36ه و �� ��o] ��دار� از ا���3زات :�ص ا����b، �/�ش �%<5 دال�� در 
.S� �B�;� �� د�-� ا��� .$�د] اس� p���� ه .�ع و�د��وز را  D����o� ج�oد� ـ �Bل�'، 6' ال�اs ه$�ن وزارت ا�ام و 

 ،p.دوس�]" اج� ��o.�:  "5��$. 'ف د��ر.5،س�ز��.5ه�Bدو D���وا|I اس� #ه . را :Sف �<�s6 ��د��ن �H%�م 
�� #�ر �<sX ��#"�3ن �$�م ���Aد�T.  

�$� «:��3o اس� �b<�.�ت درو.' و .��ت اص%' را از ز��ن ��� (�) �;�ا.�@                                          س�ال
�$T' ��<$���5؟�5]، چ-�.ه ارز���  »#�ده�� ��#"�3ن را در ���رز] T%�ه �.?ه ��ور�"@ :�ا.5] 

در ��ه�ش p�T .$���<@ واز ��p�q a>B .$�5ا.@، س��س� ه$�Aه دارا� چ<5 ��س3ه اس�، در سI1 چ�,� « : ج�اب
.��L @�$�� ،@.5ا�$. ��Z� �3ن را".�Q6��3و �� ».5] ه� د�-�ا.<5د�-� و در درون چ�,� د�-�، �! ��#"�3ن و اT�6 

  !!!او(���ر
�� ز��ن، ��(:�] �C"� J%ه را �Tم o6@ و وا|I س�:3ه اس� #ه در ز��ۀ د�$<�ن ��ر�;' ا�Q6."�3ن �b' ه@ KL
��#"�3ن و ���O��: 5 ���! �ن ���5 #ه �*�O �;%�ق .���$�ن اس3/$�ر ا.-%�� از �5و ��5ا�a، س��س� �~/�r و .���د� 

�/p�Z .$�د] و ��<$��5، و ا�! �"C%ه از وا/�� و �T<�� �/�رض و �~�د �<�s6 �%' ��#"�3ن �� �J ا�Q6."�3ن ا�Q6."�3ن را
  .�زاد و ��36�Aه .��' ��-�دد

ا#<�ن د�-� ا�! وا/�� #ه ��#"�3ن �b' از �<��s �5اوم �*�ان ا�Q6."�3ن �����5، از #�Xا�%�� �/�و�L �36د�5] و �� 
��T��1ت ا�! دو #�Aر، �<���Ab.� ' . sر �/<' ا.-%�� و ا����b ���8ر �ه ا�3Tاف �Lد�5] ا.5ج��bه �3' �����ن اص%

��ن، ��ره� ا�A6 س�:3ه ا.5 #ه ص%I در ا�Q6."�3ن ��5ون ��r دس��� ��#"�3ن  '��H. 5ا.�ن.���ا��TSB' و �3' 
5����� !b$��. . ��$' ��<5 و ��5ون #5ام .�را�3' وج5ا.'، �LسX<5 و در #�ر ��#"�3ن، #5ام ��T' را ."  ا#�د��"�!" ا�� �

  .�Lگ را ه$"�ن %$5اد ��<5��$
�� ه�#� ا�! وا/�� را ا�3Tاف ��<$��5 #ه رئ�� ج$�oر �%' دو#�3ر .p�8 ا� .اس.ا#<�ن �ه اس3�<�� ج�اس�� ��

���3A از ده"�ل ��� (�) �ه ا�� درا�! �5ت . �5س�3ر ��#"�3ن و ��سe .�#�ان اس3;��رات �.�Abر ��oAدت رس�5] اس�
  .اس3�<�� #5ام �/�، ���b� '3ر .�, .;�اس3ه اس� �� ��#"�3ن را �� :�د �o �"�زد و از ��%�! �ن �5�o ��د.5��$

 D� ��o"�ل�ه �ن Z�د #ه س��A. د و��5 در ���ن :�اه5 o/� ��� اس� #ه ز�� #�سه، .�@ #�سه اس� و �$Aو�! ال�oا�
�5��س5 #ه �3/�p س�Zط�� a.��,�� ر�A# د ج�أت داد] �� ��#"�3ن�;� (�) ��  .     دول�، �

��ا� " �J س��س3$5ار �� ��8�ه"، "��ص�ه ه�� ��� (�) �ه T<�ان"در��ا�� س�ال :�� .-�ر �' �' س'، #ه از 
"�bا��� ��o��Z� "5��$>�� س5؛ چ<�! ج�اب ارائه�N��                                          :               » �bه ا���� !�

 �o.اس�، ز��ا ج��/ه از� '.)�B و U�>3Aرا] و� J� ،�3ن و چه در ��#"�3ن".�Q6ه را] ج<� چه در ا# @>b�� د�o>A��
�م و �<Z1ه �.�o �5ا6/�! �زاد� و �5ا6/�!  �H. 5، ول' از>����5 از .�H ا�����b' ه�، �.�o ��ور�"� �� ،5>b�� د�6ع

  ».اسSم ه"3<5
. در ��."�� �;�لr ج<� و س�از�� �5ن ل�bA ا�����b' و .��� .$' ���5" ا#�د��"�!"��� ! �"��ر ��Tت ا.-�, اس�

 J� [ه ه�را س� دادن، ص�ف و س�دHT�� 36!، ��ص�ه ه� و�L [5ه�را .�د� ��>�T ،[5ه اس3;�ان رس��ه #�رد bدر ��ل
5�A# �bA' ا����b درا�Q6."�3ن و ا#<�ن در ��#"�3ن، �*Z) ج<� و ل. �/<' دارد و �ن ��Tرت از �Tام ���6' ����

س�3ا���� و ���/��رۀ د��3Z از �$��Sت ج�� س�3ا����J و ج��ا#�.���J ا.�Abر .��' ��-�دد و .$��a �5اوم س��س� 
 5�  ه�� ا����b در �<Z1ه ����

@ ج�o.' در ��#"�3ن �Lد�5] و �ا� ا#<�ن #ه ا����b ��ا(:�] �ه س� DZT ��5] و ��3جه �<�s و ��#, اص%' ��ور�"
�����] :�ص ���D"را .� �رام س�:3ه و و� را وادا�3ه �� از " ا#���"�!" :�درا �/�1ف �ه �ن �<�B) .$�د] اس�، � "

و " ج��/ه از �.�ن د�6ع ��<5��$«: %$5اد .$��5 و �36ا ده5 #ه" �5ا6/�! اسSم"و " �5ا6/�! �زاد�" ص*�� .$��5 و �.�ن را 
p���3>�5، ��5ون ه��L.ه ��B،J�bXل��ن دا:%'، .�را|��ن �*%' و ا�6اد #ه ��(ج��ر �Bل�A�� p.5، در�"� ه$ه را در �

���5 �ه ذه<�� �Bل��.' �"%�@ �Lد��oX� : 5م س��س' ه$?� ��ص�ه ه� وا|I اس�. �س �ار ��5ه5.ا�.س�� :e س��س' ��
�� س� ا.�8م �� ا�! ���Q چ�o] و �Db، اس�س 5رت ��#"�3ن #ه . ..و �*Sت را ��.<5 س�ات در ا:��3ر ��ن �ار داد

�� اسSم �<5رو و اردو اس� دس� .�:�رد] ��' �$�.5 و ا�3$�ً(ا.-��,ه� #ه در :�X در ر��� و �"��Zه �5�5 �� .اس.��
��o در �<Z1ه :�اه<5 ��دS� �?$ار دار.5، ���وف ه�  . ر��� ا�����b' :�د 

b>3ۀ ا:�� ا�b. ا#�د��"�! :                                                                                                      هو ���
ا����b� « : .�, .$�د]  و از ���Q ا����b ص*�� .$�د] و 3XLه اس� #ه " :�ن"درا�! �����ه ا��رۀ ����X.ه �ه 

! �-� ��دم �ه .��) ا#�د��"�! ���A.5! چه اس3<�3ج ��b$�.ه و دا.A$<5ا.ه؟.�م :5ا . »ا��وز، ا����b� د��وز .�"�
وا/ً� ا�L ره��ان ا.SZب ا����b و �"���L5>># 5ن ا��STه �/�وف �زاد� و �.�ن اس�س' ا����b از �Lر ��:�,.5، �� 
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	اد ����ت
��� را ������� �� ه���ر� د��ت �� ����	 ����  � -,�ً�  ��  درس ذ�( �� �� ���س �'�!�	. ا%$�ن "!�
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�$� ���3A، #ه �$T اس�، �3' از �oس�ل �bه ا���# �XL 5>ار.5 و :�اهK-�� ص*ه rA# !ه �8"$ه �زاد� ا�� �A� 
  .و �ه ج�o.;�ار� ���وف �������Q� (5 #�د]( .$�د] 

��5ه5 " سSم "و|/�� .�Aن ��5ه5 #ه ��� (�) ���"�T pدت، 5رت ه� و دول� ه� و ز���5اران ��#@ را » �*�#$ه«
 �:��! ز���5ار چ<�.?ه از �*$5 داود :�ن ��. و �/5 از �b"� و س�Zط و �6ت، �) �5ر ��.�ا �5س� ��ن ��-Kارد

ا �ه ه$ه ا��از ارادت .$�د] و در :3@ #�ر�ه ه$ه ��A .$�د] اس� �� ����م داp�8. �3# ا� #ه �*) ��ه�ن .خ.د.ح
در . ا�"�ن �ن �������5د؛ چ<�ن ج�X #�د #ه #$�3ه :�ص را �;��B س�Zط دول� �*� ز���T �ن ����م ره��� .$�د

#ه ��سe ) �/�ون �<�! س�ان(�wل�r 6%�� #�رو�! »   در ا�Q6."�3نس�.��� q@ ا.-�,« #�3ب ) ١٦٠ـ١٦٤(صX*�ت 
���ه ره�� #$�3ه :�ص و زD8/3"� ���T اش KLارش ��36ه $� (�) ���*�3م ��b@ س�ور� ��ج$ه �Lد�T aZ. ،[5$5ۀ �

 .اس�
�-���@ و �ه ��O �5 د.�� در KLر اس� و ���5 �D از �.bه اجD ز��ن ��را ��<5د، ���"� ��ف :�درا ص�د�.ه ! ه$�B<�ن

�3ه .�, در �5 ��ان ص��p . �%<5 .$���@" ره��ان"اD #�ر� #ه #�د] ���3ا.�@ ص5ا� :���Aا در ��ا�� ا�! KL ال�3ه در
�;DZ3"� P و �6رغ از �/%�Zت �S�bAت س��س'، در ��ا��  J� ه���$� @%�$�Dv، ��65ع از �) و " ��3 دزدان"ا�! 

  ., :�اه5 ��دا:���Z�Z ��دا:3ه و در ��<5] .�
$<5 ��د] ام ��-��@ #ه ST (�) ��� �/�����م �%<� ج�ن ���T �%' و : �<*�O �"! :�3م و �ه ��O #"' #ه �ه 

 �3A�� �8ل .5اد #ه� aا���ه@  Dو اج ����د�'، .ه �p3b ر36ه ��د و .ه ال�Zب �%< 5��T �)%$' و س��س' چ�ن �$� دا
�$�را را دا�3ه � �$T r�. 5ل از �5ود�:�اس3ه، چ<�ن ��ه از دل .��5، ا�� #Sم و:���را.ه و �' �D�5 اش #ه ص�د�

��5 #ه #Sم .����د]��5] �Z/$! ه� ��5 #ه ا��5 وارم >�A>�� 3ه و"A. ه� : »!Bدا ز��.� ز��� و... « '��b%� �ه در ص5ا#
�ل/�b، ج�oن س��س�، س��س� زد] L' و اس�3د اول$�� ��ز ��ب ��36ه �ه س�ود �%' وا/' ��دم �� ��5ل �Lد�5] اس� و �

���T ��دن �$� را چ5Zر :�ار س�:3ه اس�،  '>/� �$� ���;�س��س� ��ز� و #�ر .��ه ه�� ج�ر� �$�، �/5 د�-� 
 :��H. I$1 :�اه�5 دا�� ) ��#$' ���ف( ��5<�و ( اD ا �L��B�; :�د��ن ه@ ���S# ،5م �~�ت س/5� را 

  
�ا� �� �� ه���د ر�� و در �	اب  

� ای" ! � روز دری�ب#�.  
 


