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2 �� ١  �:د  
 de.german-afghan@maqalat ئ�� ��ږ ��* اړ��� )'&%� $# �� د"� �!�.  �� ه���رۍ �� را�����ـ���� �� درا��ن 	��� ����� 

 �  =>;�7 �'�&� �� را�':�� ��9ې �� 8'� و ���ـه'�7 �� �� ، د�'�&ې د �'�&'5ې �3ې ��زوا�� د �'��ال �� "�ړ* د* : ��د-
  

 ٠٣/٠٩/٢٠١٢                    �	دق ا����
 

� و��	ر &	ل $�#"!	ر� ��  
  

�  دور ,�د� را 0 ه� ه��/.	ن ,	 از *(�) ه	��2	 و� :�.	 ه9).� 0 ��	م ��7 �6د و �452ص 1�2 از �
، ا,�	ل و :رزو ه	� د&)E	� ; ��ف اه�افز�)A و 
B& ،A(=C	A0 و �2�2#;، ، ?.	#�ش را در 6=�>;&	ل ا�6

�: Aرا�	اس.ا&)5" .�: .�	E(&د :ن دH< د �0د و	ا7)� I90 	� د� �2د��<  J�0 K#�(=�2 رو K#و از ا �� H#	�(, 
�: Aرا�	ا&)5" �	E(&ن د	6; و از :ن ز,	د را از :ن �6د &	�2 ا,�� :ن روز#! و� را . :�. اس.ه	� دوران ? 

 *(ار�#	,�& 1#L	2 �.<	=.2 رت�N �.9, �2د	,"�د� را ا2)�أ :,	ۀ �0د و > QCR 	# K=#ر�B.0 م	< ;S� ق 0=�رش	Sا� 

	90)	ن ,�ادش �2 :ورد� 
.TU >��د و 2	  Aرا�	ا&)5" �	E(&د 
��وز� ,U	ه�#K و ا#U	د دو�; ا&A,W ا$V	>9)	ن 0

 �0د و 2	 اH7ام 
.U	A2 ه	، A2�7 ه	 و &	#� ��ور#9; ه	 2 &	�	ت ��9C)�ن 0	2� �2&)�ر #�X� د#� و#�ا�E<
2 ر#= �6د زد ?�; �2>	م �0دن دو�. :�. اس.&	ز,	ن :� =�� <WN	7 	<  اران را0; راHه ; ,U	ه�#K روزا>

�C� �2	0 ��� YC(5, تWS, � را در J �0د و هHاران 2�C? Z#>��د و ,��و 	0=�ر را ز#� :وار ه K#ن ا	ا>9
2 >��S د#�E :ن ]	2; &	6; و &� ا>U	م 	ر �7م>�� را�، راهA د# I\] ��, K�,ا 	�6د را 2 ;N	$ر A(&را 0 ،

2 �6ا&; د&)E	� در ا]� ا�	2; را0; ه	� و� >�  ،Tر �6د ه	0 K#ا 	2 2 و#�ا> ,"�ل �� 0 �2	0 �� ا� از ��
�: Aرا�	د . :�. :س.ا&)5"�!< A#	�0 از :ن �H�� ر ,�دم	?H<ت و ا�B< H? �و 7^1 &	ز,	ن  >	#� >�Eد#�، 2


	90)	ن Aرا�	ا&)5"
د و ># a9	A2 *�و�  د#�E �6ۀ�دا6; 0 2	 ا>)4	ب ,W ��7، ,�ر، >	�	ر 2 ��ار_ #�2� :ن 
2 دور زدن :ن ,"	درت ورز#� و در I�	/ دL K2  ا�ن و ��ور#9)	ن K�2 ا��ACC را ه��?�Q �	ن ا$�اد ا�X	��7 ا&	,

   .، در رژ#T د&; >=	>�� �.T�b، و 0=�ر ,	را 2 ?�E<L	� ده=; *�دان ,"�ل >��د2	 
.U	�2	ن
�  ,��A از ا>b	ر >	
�#� در �	��! در 0=�رش 2	L &	ز,	ن ا&)5"	را�A 0=�ر ه�9	# �2ا�ۀ &�6)ۀا#K ,�ر
2 ا�2و >�A :ورد و در ا#�ان 2 >�X ا�g	ر �	$f �6د ��ور#Hم ��2اد ,�!�د ا&)"�اد ا�X	��7 و ، TCe و,�د,1 A�6 ،

، ا&)WXل و ��ا&; از >	,�س را&)�K 0=�ر، در را� :زاد� را ,�4وف &	6) �2د در �	��! $�ز>�ان ��#h و
 2 K/و	X,�<��E.? A, ��7	Xم و ا�H#ور�� �2A, ;,و	X, ، A, A<	2�N ط داد> �0د>� و�X& از �g2 ر�	#!" 	ا, �
/	�"	ن� �	د را در ا$V	>9)	ن روا دا>9;، ا#.!? Tزه	�0د و 2 �.C2 �& *�و� ، و� از ا#�ان 	و راز� 2 H,ر 

0.�،  ، ه�دو را ره"�� ,A. :�. اس.#�ا :�Z2،  ز  از :ن :*	هA دا�) 2	�� و. :�. اس.، �	#� �.�	 :�/	�"	ن دارد
�g2 از &	��	 و#�ا>��E /	�"	ن 0 2	 $�ا*��� ���Cg	ت ا>)S	ر� و ا>UB	ر� در ,�ارس . 0 دو2	ر� U2	� �6د >=9;

2	ب ,(ا��0 را 2	 ا#	Lت ,)��S ا,�#!	 در 0=�ر 	درت ورز#�>� و 2	��6L /	�"	ن، 0=�ر ,	 ," :ن &	ز,	ن 2	زهT در
 از !	 در >	ز�)�#j^& K :ن �Nار دا�; 
	90)	ن 2	 ا,�#ۀ >��د>� 0 راN^2^� ز,	>A 2	ز<	�, K#ن در ا	90)	
 ،

 �^�>a ,�ر� د#�E �6د را 2 0	ر �2د و *K#�"C را د&)�ر داد �	 2 اH7ام ۀ& ,(ا�0ات 2 دور ,	>� و در �5)
�و
»���2� �B2&)�»[��ت 2	0 0 :,�ن ه	 و ر$)K ه	� [  �S; >	م ,(ا2 ��0 ��ت 2��� ,�از� 2	 ��0	ت /	�"	ن 2

 �Nار *�$; �	 از رو>� ,(ا�0ات �A2 jC ا/Wع >�	>�� �6د $)�ا#A را �	در �0د . :�. اس.N^� در د&)�ر 0	ر :�
V"� و  د#.A داد ه�n.	ن ,���ف در 0 در :ن ��Wت ا>)S	ر� را ?	#H دا>9)��gا� Z!7  ۀا,\	� ,g	ه� 2

L	#ن و ا	9)<	V$ا K�2 J#oا���(&�S(, ۀت A,W&ر� ا�� ا,�#!	، ��	,�E(B* A ه	� �jC �6#1 را 2	 دو�; ?�
  .  *�E(B ه	 2	 دو�; �6د دار� >��د� ا&;ۀ �	�; �h�Cg در :ورد� و از ادا,ا$V	>9)	ن 2

.&	.� A, �6ب 	دم ,�,  2	 د#�Eان �N:ن �0دۀ� و 2 #	د دار>� 0 روز� در 6	>��ن *K#�"C �!�)�	ر را ه�"g0  ،
0 ,K در   &�*.� را �!9)	>� و. :�. اس.، 2 ه�ا#; د&)E	� ا&)5"	را�A :�	 وA(N از :ن 6	> ��2ون ��ا, ;B*

	.2 ،	U.#در ا 0=�ر ه�9	# ا&; 0  �r5 2	 ]"	ت >"�د� و ا6)�	ر :ن �2&; ا&)5"	رات ًء:>U	 �N:ن �0د� �2دم >
<: دا>.� 0 >�  ..� و ه��/.	ن ,	 �6ب ,s&�� 0A و� �!	ر ,Aرا �ا 2 ��A, ;0 :ور>� و ا?."�	ن ر2	ت *�>

�	د و ��Wت ا>)S	ر� را �.�#K ,�ا�" در 0=�ر �6د >	 ?	#H و در ا$V	>9)	ن ?	#H دا>9) ا>� و ? A2	U.
,�C9	ن 
W,	0 ر	0 K#در >��د>� و ا	� 	ر در 0=�ر ,	�(�!� K#�"C* ��U.� ر� را از	S(<ت اW�� ا��($ Tر� ه	ا?�� ً 2 

A :رزو  و >b	,�	ن 
	(90	A< ه�En	ه. :�. اس.د&)E	� ا&)5"	رات :� 	ر را ]	A, ;2 &	زد و*K#�"C �!�)��2دن 
 /	�"	>A ا#IC^, K را 2 ا]"	ت ۀ=!�� *�دد ز#�ا در رژ#T �6د &	��N (6 و 
	#�ار �>�ار>� در ا$V	>9)	ن دو�;

�� &	ل $�#I داد>� ور&	>��>� و ,�دم ,	 ه� �	ه� :ن ا>� و ا#.! *K#�"C �!�)�	ر را در /A 1�2 از � � �C7 A(
 ه	� *�>	*�ن  و 2 ا#I���� K �!�)�	ر ��gاد� از ,�دم ,	 را 2	 I#�$ ودو�; ,U	ه�#�N Kار *�$; <	�2 2 7�6

2	 �2>	م �0دن :>�	 �6دش ر$;  2 #!�*� ?.E	>� و ,C; ا$V	>9)	ن را &� 2 >�9; �0د و دارا#A :ن را 2 #�V	 �2د، 
0 ره"�� :ن را �!�)و در 0	خ ��ارت �2 ,9 A,W&ب اH� رت >=9; و :ن�N �. �	وه�ا �6اه ��	2 �	ر دا�)



  
 

  
����� ��	
��2 ٢  �:د   

 de.german-afghan@maqalat  ئ�� ��ږ ��* اړ��� )'&%� $# �� د"� �!�.  �� در-� ���� ه���رۍ �� را����ا��ن 	��� ����� 
� = ه'�7 �� �� >;�7 �'�&� �� را�':�� ��9ې �� 8'� و ���ـ، د�'�&ې د �'�&'5ې �3ې ��زوا�� د �'��ال �� "�ړ* د* : ��د-

<: ;B� 2 A<	9<دور از �0ا,; ا 2 A<	�V
 �	� u>.� 7"�ا	#�.  . .�ا ,	د� >�	B(&وا ���	ر &	ل ا&; 0 ا*�  ، ��
 H��   .دا>.� را ,��A &	ل هE2 T(رد 2 ه�1$ >	#� >�5اه� *�د#� ز#�ا 0 �	L ه� ,�دم ,	 ه�

  

  :رزو� ,K ا&;
  

 ��ا هT(9؟ 52	/�#! ا#K و/.T ! :� ,�دم (96 ،T./و K#ا A(52، ده	 96) ��� از ده	 K,�2 $�ز>� 96)
�H#�<�6و �(N 	ل ، ده	(N رت	[ 	ر�و ، ده	!�   . ا&;و#�ا>A و �"

 ر>a و در /�ل ���7 0 دارم در<�* Kه� ه��	�6د � K/و ;.S, 2 1�2 K#از ا �H�� و ��ادث �2د� ام و 
,K ه�y 2	ر� �	ه� A��6 و �"5.�� از ه��/.	>T >"�د� ام و ��	م ��7م در 
�#=	>�b<.  Aم 6^�ر >!�د� ا&;

 و,�د,T را د#�� ام 0 �.�� K	�A دا�)، روز� /ACB را �	ه� �2دم 0 در &�گ 
�رش >�� ,�!�د و(�)*  	2

.	ه1 
.	� ,A �2د و >���V� �N Tش A, {V2 �2ادر �N  و>E	� ه	� �K#H 2^�ف �6اه� A2 در	ن ,	دا,  .زد و 2

#: 0 T(B* A, �6د  >	ن :ور $	,�� را از >Hد �	ن K ا/B	ل � �6اه� �� ا#ۀ.�زار زار *�# ,�!�د 2<	E# |.? ،
�	 A90 >�ا�).� 0  >�ار �	ن را 2 #�V	 �2د� �2د �0د وه� دار و n�2	ر*A ��2اد ,A ر�2د� �2د  $�X و<: �E#و د


�ورش، �T�Cg و �4� را �2ا� ز,�.S�0 Tن $�اه	ا. �. ��� 0 �=�, hC6 ال�& T.در ذه  ,	 ا>9	ن ؟  :#	ه��=
A�< 	, اغ�& 2 A��6 0 T�(9�< : ؟ T��	2 �6ش T#ار�< h� 	, ،را #� ؟ 	ه A<	,	92 	<  :#	 ��	 �6ش ه9)�� ا#K ه�

 ��2اد ,A 0.�؟ :#�  �6اA2و �"�!	ر�  	 ��	 �6ش ه9)�� ا#K ه� و#�ا>A و0<	6 A, د	#�$ � ؟  :#	  0.�ه	را 0
A, د	�� :#	 ��	 �6ش ه9)�� 0 A2 �2ادر 2	��� و   0.�؟  ��	 �6ش ه9)�� ا#K ه� ?.| و �H#�<�6 ه	 را 0

د&)	ن �6د از ز,�K �2دا�) و #	 $�ز>� زT6 �6رد� ا� را 2	  ?	ن �2ه� �2ادر �	ن در 
�1 �=�	ن �	ن ���2د و
� >�	��� و#�S� 	ن ه	ر&)	��2 ا>UB	ر� ا?	>I �92	ر�  �	#� A2 T] ,	در� را از ا�[ �7	ل ا>)S	ر� و دوان دوان 2

2 �6ن .���T 2	���	 0=� از ,	 و 
��ا �0د� و 2	ر  �2	د دار#T �6اه�ا>A را 0 در &�گ �2ادر :[=) A"47 Y�C!�
2 د#�ارش >=�� �2د #	 2	 از  و دوش *�د#�� h$�, ب	(� :$)	ب و ,gا� د&; دادن ��ه�ش در ��ادث ا>)S	ر� 0
 ,U"�ر 2 ���E *�� ��� و ,	در� را 0 در [T $�ز>� د�".�ش ا�J ر5#) و �=�1 >	�2. در �0� و��!9
	 

 و زار� و   
�ر� 0 در :� و،���(9=< T] T�C* را T6 >��د� 0 ا/B	ل 2	ر &.K�E :ن �	> ه	#1  ا>�و� 
�9ش 2
2 X7"1 ر$) و A2 6"� از H��  *T �0د�، 2 ���59 از او ه�� 	2	2 0 ���&�
 ?	د� :#	 ,	 ه� روز� از رو� 

، د$	�� و ,!	�I 2	#� �6ن T���=2 و ا?9	د �2ادران و 
�ران و �6اه�ان و ,	دران و ,.	زل و &�_ ه	، 6	> ه	 ه	
 .A.0T >�ار# HU2 از N"�,	 د#�E 0	ر� ن را �2دار#T و راهA *�ر&)	ن ه	 >�	��T،و $�ز>�ان و در #W0 Jم ه��/.	

،T��	2 �4وف, A<�6ا S�	$ ادا� ��0 و/K ,	 ه�#�� ��� د#�R ;9�< Z2 �Eب ا����  ��0 و :#	 ه� روز� 2
 �.#�E�, 2 �6د �2	��T :ب ,	هA را ه� وN; از :ب ��2ون :ر� �	ز� ا&; �	L هT د#� >=�� 0 ,: ,�دم ,	 ا&; 0 	

 >�#T#H در �6د $�و ر$)AE ه	 را وداع *���T د&; ا�B	ق و ا�S	د را 2 ه��#�E داد� 2	 ا��	م از <	E�2 ب	�&: 2
 �2ادر� و :2	د� و :را,A در 0=�ر ا#.! �jC ��6 ا&; 2 :ر,	ن �jC �6د را >Hد#J &	ز#T ز#�ا �jC و

  .:رزو� ,K ا&;
  


	#	ن 
  

 

 

  
  


