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  2از  ١ :�
	اد ����ت

��� را ������� �� ه���ر� د��ت �� ����	 ����  � de.german-afghan@maqalat -,�ً�  ��  درس ذ�( �� �� ���س �'�!�	. ا%$�ن "!�
�1�	، /.��: ��ت �  . �4د را �
	 از@�ر ?��( ��� ار<�ل �	ار�		�> �,;: �4اه3�8-�9 ا���� و ا����8 ����7 ه� �� دوش �4د ���/3	2 �


 	��� ��رز ��  ١�/٠�/٢٠٠٩   ��ا	�� ،                         

  
 ���� ا	#"���ت و  �و��� دو��!  

  

در 	�8م د1�&(�ا'+ ا	#"�ب ر4�5 3�2&ر، 	��01
/�ن .�ر���ن، رو'�% ,�روا�+ ه� �� ه�� (� و (�'#) از '&% 

�� '#�ا;�<1= �&د> و ���ر ا'�'+ در ;���:  �و��� �9(��� ��1
�دم 1= ? +@+ ����ب  .  

 �1 B", �C@� ، +D03از '&% ا �	و  
,�� +2�
رت ا3#���+ ?	�� (� 	� �� اFGHح داد اI J9�� و K��H ا(#��ب

��� ه� و ه��CP% ه� و ه��Cر% ه� ;����O;+ /�د ?ورد> و در ا�N ر���I و ����M �� د�L1ان ��� �Nب در اQ9 =1


> و در ا&ر ا#3���+ , 
0#�'�P	� �� ا1: روش ;� �9ل در ( &ر � (�+ و ."#� و 	��و �) ،
�دم ا#��ن ده ��


رت 	�'�
> ا'�M� +�Q9 .  

 �� �P0C1 :#,ارد و �� دا
��#� H&رت /��د، (�+ و ( &ر% د1�&(�ا'+ 	�ه�/�> ا	#"�ب � �T UCه�% و �&ر

��&ط و Vزم را در �� 	�+ /��د، �0&ان ر4�5 3�2&ر، �3�� 	�8م 3�2&ر% 	
ارد، ,C@�2 و �&رم ه� �#&�1ت 


 ;� �#&ان 	�8م 3�2&ر% و د1�&(�ا'+ ,�� ��9
 اI@+ از �#&�1ت در ا���ل و ;�CPات و ا��9'�ت و ر�#�ر �3 
1��

  . دا,�

�&�1ت �T�0#ش را �G&ر �#&م  
�� ;���UC, U دو�� 	�� &د ?ن �#&�1ت را '�UC, :#X�' ،�X دو�� 	��#&ا	


 (� ,UC و �Yور% در �دم ��,�� ���زد، �@�C ;� ا	
ازۀ ?ن �#&�1ت ا3#���+ و رو9+ و ��C% و ��PZ+ در �3


  . دو�� از ا3#��ع ���ون ?1


رت و در راس 03[ و �23د �Iار /��0#
 در وا��#L+ �� دو�� ه�% د,�: I در �C�	��)��Xف '+ '�ل ا�T در

@+ و ?/�> �3�� را DO&ر ���H�0� #�ن 1= �") از�	ا�`� �� 
 ;�a ( &ر 	�&د> و ?	��5�2ا (� ;&ان ��ار 	
ا,0#


رت ر'�
ن M� %ان ��ا
� b�;�; :1
X &	� � �ره�% ا�e#Iد% و��d> از ارز,%�2 �Dc ا	��	+ دور 	�&د	
 و �


1: ر��	+، F ��� و (�ز% ?�د> ,
 و ه��G0&ر ا(�cًا (�'+ ه�% .�ر���ن �� ا,`�ل V��L03ران �,"e+ ��ه�ن ا


و �03��0C (� .4 از رو1
اد . �C#1ران در ? <
 در ٢٠٠١'#h�١١�Dدر ا�H �O01ف �� ذ(� 1= ��U ا'�'+ ��0

��Dن را در ا�`�	�#�ن �Z �1ل رژ��2ۀ ,D3 K@�	�&�1رa دو�� ا�e; �C1��� /��� �� ه��Cر% و ه���ر% /�و> ه�% 

��Dن را .� از 'M&ط داد> (� �#&ا	
 3@& ��@��ت ;�ور�1#+ را ���Lد، �� ا1: ه
ف�Z 
Y ل��2ۀ ,D3 ه�% '�ان b�3 

��Dن �� k � .&,+ از ه����C#1�03 Uرا	� �Z l�0  دا�� و د'� ,�ن را .� از 'Fح 	�&د (� .4 از 'M&ط رژ�1 

»J@X =�;&(�ا�ب د1Q9 « 0&ان��2 را �� 	ان �23د، ?�Dو ره +���
رت ���دم ا�`�	�#�ن و �23ن I +@Hن ا�D9�H

 
0k FًIن ا�D��Z ط&M' از 

، ا/� ��(�د (� �� اH :1&رت 	�2ده�% �2 ادار% و �I	&ن /Qار% �� ا,`�ل ,�ن در ?


 و 	�P از �@0
 .��L1ن �C#1�03ر J@X و .��k و ��اث X&ران �23د (� ه� (
ام . #�ر> ��X	� و �1�03 را ��X&د دا,0#

 �L11&ن و دQ1&@; &1راد J1�Z ن را از�, ��)��
 و �دم �e&رت �@0+ �1�3ن 	
, + <
� ) ��)�� �� 
دار	

�C: ?	�2 ;� ا1: 9
 �"&د J9 و  ���L�
 و در &رد �3 و ��p ه�% H&رت 	
�0, +و'�U1 ار;�Dط 3��+ د1
> و 

�/�3 +��1
 ر�1'� 3�2&ر% و و

 (� X&د را (�		
1
 	�&د> و �دم ه� ;� ا1: ا	
از> در �+ �DX% و � �ر �5�3 	��


01
> '��'+ ,�ن ا	#"�ب 	��01��	 p��� د را&X �0ن�دم ( �ن و د,? �) 
  . �Iار 	�+ /��0#



  
 

 

  2از  ٢ :�
	اد ����ت
��� را ������� �� ه���ر� د��ت �� ����	 ����  � -,�ً�  ��  درس ذ�( �� �� ���س �'�!�	. ا%$�ن "!�

 maqalat@afghan-german.de 

 �O�#	 اq� ،
	
�� ا01��ل د1
�1 (� ه� ر4�5 دو�� و ه� 	��01
/�ن ,&ر% �� ���ره�% در'� و ,�اV l1زم ا	#"�ب 	 

 ،
��4C ���د، ر,&> '#�	+، اF#Xس، ;�Oوز �� �3ن و �ل �دم روز ;� روز �� #� ,
> ر��X&ب �� ��ر 	���� .

 %�2�+ '&زا	
 و 	�8 b#C+ ��د و  �' �	��9��� b��Z ه� روز �) rY�0: وk ه � '�ل در �,q/ 4 از.

0
 را% �دم ��ا% ا	#"�ب	�'�� U#I �� ر% را��ب �� ا��اد �+ /�0> �� �;�. �� �C1� ر4�5 3�2&ر و 	��01
/�ن ا

Dc#+ �� ��ر 	"&اه
 ?ورد s1�#	 ان
0k ن���  ..�ر

�V�� b را + ;&ان B@X :�0k 	�&د �G :  


رت %�3 ��+ 2�+ را �� ا,`�ل X&د در ?ورد> ا	
 ��زه� در د�&ا%  ١I %�2ده�	م ��ران در ;V��L03 �C�5�O	? ــ از 

�
 و در ? 

رت ��ه� (�0ر 	"&اه0I �# �� 

ان '��'� �Iدر �� �D3ان ��X	� و �1�03ت /q,#� ,�ن 	 
> و 	"&اه0


, .  

٢ ��@e
ت ه � '�ل ه�v 	&ع ا�#�Cر% از X&د 	 �ن داد> 	#&ا	��، �� اداۀ '��'� 
 (�ز% در ـ �03ب �9

�Yاز د'� داد> �� ا01��ل و ��
 ��H�� :1�#2 ;�ر1"+ را در �23 ;`�� و ;�&ل �3'�� �H�0� �� +5&3 �C1ا ��


رت X&اه
 ر'�
، ا� ��زه� (s را> /q,#� را د	�Dل X&اه
 	�&دM� Q�	 �L1ر د�� Fً�#9ا �'��P�C9 ��  . در �3

 ــ �دم ا�`�	�#�ن �� وا���I ر4�5 3�2&ر، 	��01
/�ن .�ر���ن و ه�v 	�2د% را ا	#"�ب 	�Cد> ، از �
م ?/�ه+ ، در ٣

+ ـ qهD+ و &I %ه� <Q�L	ا'�س ا �� U)���	 #"�ب	ا J1
e; د> و�) J1
e; رت ه� را
I د&X %را �� +�&. .  

 ــ � �� �0	D&د اV ��0زم و 	D&د اQ9اب وا�Iً� '��'+ 	� و '�ز�	�2% ��هL0+ و ا;��د�1 ه�% P0H+ ;� ه0&ز �دم ٤


 .?	�0yن ز	
> و ���ل 	 
> ;� X&د �#&ا	
 ا %�P1	M) ر'#�Q�X ا�`�	�#�ن را ��ز% 	��1

 


