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  2از  ١ :�
	اد ����ت
 de.german-afghan@maqalat -,�ً�  $# �درس ذ�( $� �� ���س $'%��	. ��%���# $# ه�!�ر  د��ت �� ����	ا���ن ���� ����� ��� را 

�ت � :��� و ا��2ئ�ا��ئ-0% /.  ،	6 ���5%	7/��  .�ل $	ار�	 8�د را $
	 از@�ر ?��( $�� ارس8�اه7�2	�= �,>; ���:# ه� $# دوش 8�د �

  
   ٢٠٠٩/ ٨/ �٢                                                                                                      )����(ا�
	 ��� ر���


	اغ ���در	�  
   
   

��ی�	                 ا����د� 	� از �3)م� و ��	 و �%ر#2 آ�ر آ%د ه�ي /ن در ه-� #�ل ا+�% �%اوان (�)رت &%���$ ا#��، ام�� ای�  رو�
                ��	ی>2       �5م�$ را �� ای  &
%اه2 رو �$ رو آ;	 آ$ :)ن ���9ر &�8$ ش	6 ا#� �3)م� م)5)د ��	 ا#� %��� ه� 	��	 ��ی�  ��، ای

�� ” ه�ي ش2DE و ت
�ی� +)د �$ ای  و /ن 5%ی�ن، #>��$م;��	 آ$ ��ی	 (%ف �A% از    م  �$ م@��$  . <)ض ش)د ���� “  ��ه
     $��)ش    .  ��%وم ���اغ �	
	��  را �$ م%دم /ش�3ر آ;	، ای  5%اءت را �$ +)د م2 دهI آ$ #�2 آ;I در ای  م��ل$ �+ 	�;: %�ه

��ش	؛� Iدو#��ن ه 	/ی;	زی%ا &�8$ ا�  :     

�� آ� �� �
�� و ��� ا�� �� ��     

�� ���� ا��ـــ ����ــا��ش ��  

  
�	اQ�� R از دیP%ان م)رد ت)O $5%ار دار��	               در> Rا	��� /ن  .  م��ن ��مTدان ا�����Eت ری�#� 5
S)ري؛ ��م	 آ%زي و <�

�)ري      »دارد �%�	6آ$ �$ �A% م2 ر#	 آ%زي �� ت)5$ �$ ام�3ن ه�ي ��-�%ي آ$ در ا+���ر      S
5 ����ت ری�#��Eدور ا��  �ای
�	اR هS: I%6 ي م-�3 �% ا�T�Pي در �%ا�% وي م2 ��ش	         > Rا	���د     . ��T +)اه	 �)د؛ ول2 <
�%6 را م�2 ت�)ان �S: ای  دو

��م	 آ%زي را م2 ت)ان ���X و�V م)5)د +)ا�	 زی%ا وي ت� ه;)ز ه�W �-��$ اي آ$ ��آ2 . دو و�V م��8وت ت>�2 آ%د
�	اR را م2 ت)ان 	اRام� در م���� <�.  �Yل�29 5	ی	 �%اي دور ��	ي ری�#� 5
S)ري ��ش	، از +)د �%وز �	اد6 ا#�از> 

وا&�% در  . در ای  م��ل$ #�2 م2 ش)د �$ &)�$ ي ت\>�>2 �$ ای  م)�)ع Y%دا+�$ ش)د. �-��2 از ��ز&-� �$ &Zش�$ +)ا�	    
�Q روش  ��)دن ای�  و��V      »م)رد :�2�9 و�V م)5)د آ$ آ%زي ادام$ ده;	6   �/ن +)اه	 �)د، ت
�س &%��$ �
2 ش)د، #

�-	6        �$�%اي هI &�ن ه�9 و ���زي       � $��	اR ه;�)ز ت^%��> Rا	� ت\>�� ��-�% �	ارد، ام� /ی;	6 اي #��#2 آ-)ر در و5)د <
     . ا#� و ���ز �$ ت\>�� <>
2 دارد

  
I��8&           ا(+ $���$ &Zش� �-���د ���ز &
� Rا	��> Rا	���)م      آ$ <S8�9 م�E� ،د(�� 	��$ &Zش��$   ”ه� �-�: را روش�  م�2 آ;��I   “ ��ز&

��ل           ��%وزي دول�� م^�ه�	ی  در #��Y ��� $��2 ش�)د آ�2 &�8�$ م���$ و��� $���$ &Zش� �-��	 و از   ��١٣٧١ز&� در آ�-)ر ای^��د ش
6	
     : /ن م2 ت)ان ای  ه� را �% ش
%د  »م-DE$ ه�ي <

  
     . آ)ت�ه2 دول�
	اران در و�V �%��م$ ي م	ون دول�	اري  · 
     . ت;I�A &%ای2 �$ <)ض م%دم &%ای2  · 
��ط و ��O)ن ZYی%ي  · dا� e;6 دول� �$ �5ي �%ه�P�#2، #%آ-2 و +)د #%ي در د
A� 2� e;ه%� fت%وی .     
     . ��2P��P �� دی
)آ%ا2#  · 
     . ر#�	ن �$ ه	ف �� ت)#� �$ ا�Tار +-  �$ <)ض ا�Tار &�8
�ن  · 
��$       -��#2  <	م �Yی�;	ي �$ ا+hق #       · #(�Y �D���I ه�� و د#��$ ه��        »آ$ از �-��$ ه��ي /ش��3ر /ن و(�� و �A;ن ت��
�Y و 	�Sت�

9�� �$ ه
	یP% �)د� .     
     . ا���kف ��ZYی%ي در �%ا�% (	اي م�Eلj و ا����د  · 
     . ا#��8د6 از ا��9س ه�ي دی;2 و O)م2 م%دم �$ م;A)ر ت\I�3 ا�O	ار و O	رت  · 
     . ت^	د &%ای2#;� &%ای2 �$ <)ض   · 
     . ��ج دادن �$ زورداران و ��ج &%��  از آ
Tوره�  · 
 ·  2<<
�� �� ا�	ی-��$ �� آ-)ر ه� و #�زم�ن ه�ي ��  الO�> ر���ر .     
     . �m(m&%ای2 #��#2 �$ <)ض ه;^�ر&%ای2 2#��#  · 

ای  �S%#� را م�2 ت�)ان دراز ت�% از ای�      . م2 ��ش	“ ��ز&-� �$ &Zش�$ ”�QE ه�ی2 از مS8)م      » ش�+n ه� ���ن آ;;	6    ای 
  . ��T آ%د

  
��دي ��          ای S5 ان	��ت�)ا و  را هI از ی�د ��%یI آ$ م9ِ)ل ��ه;^�ري ه�ي ی�د ش	6، د6 ه��هTار م^�ه�	 را#���  و (�	 ه�� O)م��

 	���9ِ)ل <��	، م��)د ����	ودي � ۀ/زاد6 ����ي   م\����)اد6 ه�+ qr���	 و #��Tاري آ%د�����8د6 ي ا���ـ�دي ا#��ـ$ ي S5ـ��$ از �5م�ـ��	 آ�)د�
 ���9 آ$ ام%وز یv ��ر دیP% در و�V ��9س، از ا��9س �Yك     ا��Dف. ش�S	ان، م�>)tن و م^�ه	ان را �%ام)ش آ%د�	      

     . ا�Tاري ش)د »م^�ه	ان را#��  ا#��8د6



  
 

 

  2از  ٢ :�
	اد ����ت
	���� � de.german-afghan@maqalat -,�ً�  $# �درس ذ�( $� �� ���س $'%��	. ا���ن ���� ����� ��� را ��%���# $# ه�!�ر  د��ت �

�ت � :��� ا��2ئ و�ا��ئ-0% /.  ،	6 ���5%	7/��8�د را $
	 از@�ر ?��( $�� ارس�ل $	ار�	8�اه7�2	�= �,>; ���:# ه� $# دوش 8�د � . 

  
�$ م�         2��t آ$ تD)ی%ي از ��ز&-� �$ &Zش�$ را �-�ن           �(P: را Rا	��> Rا	��> $��Q آ#%Y  ��%ح ایx $� I�#م2 ر ،Iدادی 

                        $���$ &Zش� �-���د ��ز&
�D$ ه��ي زی�%؛ وي را �E-دن م%
��% ش� ��ت)ان �
�دي از ای  و�V دا��9؟ در y#�Y م2 ت�)ان �
     : ت�%یj آ%د

  
 ·     $S���ل ا+��%، ت)ا���9$ ا��	      م>2 ا#�، 5�S$ اي آ$ ت;I�A ه�ي وا��9$ �$ /ن �$ در &Zش�$           <�	اR ��مTد 5# �-� و �$ در ه

�-Q3 �%��م�$          . �%اي دول�	اري �%��م$ و�V آ;;	    �Y ت� 	وف �ـــ)د6 ا�%Dا م	و #%و ( �m(m $� %�-�� $S�. ا<�dي ای  5
$�9 ��$ /ن     “  �$ &Zش�$ -���ز&”ای  5�ــS$ آ$ ت
ــ�م م-DE$ هــ�ي       ��	اR ه�I آ�$ وا�> 2���x را �� +)د دارد، �$ ()رت

     . )ردار از ه
�  م-DE$ ه� م2 ت)ا�	 ��ش	ا#�، �%+
  
 ·    6	���	 آ;;��2 از ت�ی���	اR ی3��>  $����ن م)ا���;�م�&«        q����)ز ری��2 ه;��	 و او ����2 /ی���9ب م�� $���)د ���� م)5��%یv �3)م��  و ش��

�% ای�  ا�����د ه��ي وي از       -زی%ا +�% ا#��28 ی� <Tل وي از ای  م��م ا<�hم ��-	6 ا#��               -ام  م;�k)ي ه�9     »%5&$� ��;�
     . � دام;�P% +)د او ��T م2 ش)د�3)م

  
�	اqY R از �%آ;�ري از وزارت +�ر�Y ،$5)#�$ در و(� و ��D ت�S	 �� �3)م� �)د6 ا#�  · > .  
  
�	اR ه�W &�6 در ه-� #�ل ا+�% در ��Q ���ل #��#2 (��{ �%��م$ |�ه% �-	6 ا#�  · > .  
  
�	اR آ$ ام%وز د��ع از م^�ه	ی  را ش��ر ا(>2 م     · >        W����ل ا+��% در ه# �-���رزات ا�����Eت2 +�)د #��+�$ ا#��، در ه

       ��ت;ـ�ـ�S در ه�8�$ ه��ي    . ت%ی��)ن و م\�8 #��#2 دا+>2 و +�ر25 در م)رد �S5د و م^�ه	ی  ه�W �%�2 مk%ح �3%د6 ا#
�س ه�ي  از �>�$ ه�ي م^�ه	ی ، �-��$ و #)ء ا#��8د6 از ا�2d� 9ا+�% �$ ای  ش��ر Y%دا+�$ ا#ــ� ای  �%آ� در �Tد �          
�$ م�2 آ;�	،    . +�ص ��2d از &%و6 ه�ي ا�5
�<2 +)ا�	6 ش	6 ا#�    )h+ د را در و5)د +)د�S5 ارزش ه�ي Rا	�ا&% <

         	��%6 ه��ی2 م��;S: ��ا%�) $��	ال%ب ر#�)ل          : qY ��ی	 ��> ،2�<�<+ Iی%��	 آ

�<��، م\��	 ا#
��� اR م^�	دي، ام�%م\�)
آ$ از �Y-��زان �S5د و … ��25 دی  م\
	، &� /�m ش�%زي و   #��ف، ا�
	��� م�9)د، م\
ــ	 I�S� I�9O، م\
	 م\��،         

     . م��وم� �)د6 ا�	، و اآ;)ن در آ;�ر آ%زي ا�	، را ت2S از ای  ارزش ه� م�%�2 آ;	
  
ر#��$ ه�ي وا��9$ �$ وي ��-�% مD%وف �m(mي #��#2 ا#� و در ر<�ی� آ
�%ی  ا(� ه�ي ژور��ل�Tم م�%2O +)د     · 

�2 آ�$ از <;�D% ه��ي              را م9ِ)ل �
2 دا�	، ای    O%م م�Tل���  ر���ر ر#��$ اي از �2 ت�S	ي وي �$ ا+hق و ا(�� ه��ي ژور�
     . مIS دی
)آ%ا#2 م2 ��ش	، +�% م2 ده	

  
     . ت$�3 �% (����ن ا#>\$ و زور �$ ��م م^�ه	، �-��$ اي ��ج دادن �$ زورم;	ان ش
%د6 م2 ش)د  · 
  
�	 و   . رد<�	اR از ل\�ظ تj�� ،nDE ه�ي 5	ي دا        · ��
او qY از �%ا�m از Y)ه;ِ\x 2{ دیP% �$ ای  مv<9 و���دار �

        �9�� ��D\داراي ت Iي ه%Pرش�$ ي دی Wدر ه� .        $��2D دا���9 آDEي ت���;� �% ای  او را �
2 ت)ان در ردیS: j%6 ه
  .  در #�k <�دي م2 ��ش	ي#)اد و. ��)ا�	 از /ن �$ �V8 ادار6 ي آ-)ر ا#��8د6 آ;	

  
 ·     %�Y وزي، �� &%و6 ه�ی   در ()رت�در &�% +)اه	 ش	 آ$ در &Zش�$ �� ش)راي ��Aر و 5
��� ا#hم2 آ$ وي �$ /ن ه�     


� /م�O $� T)ت +)د ��2O ا#�)�E6 م�P�  و ه;)ز ای 	د6 ا�%� %# $� e;5 و Q;ت در ت	وا��9$ ا#�، �$ ش .     
  
�ش;	 آ$ :;	ان ش�ی2P�9 /ن ه� را �	اش�$ ��ش;	 و در ()رت �Y%وزي، �Y%وان <�	اR از وي +)ا#��ر ام���ز ه�ی2 م2 �       · 

     . وي ��&Tی% ا#� �$ /ن ه� ام���ز �	ه	 و �	ی;P)�$ ش�یt�# $�9ري م�)ل$ اي �%ام)ش ش	6 ت% از اآ;)ن +)اه	 ش	
  
     . �� �Y%وزي وي ت38% +-)�� و +)د م\)ري ��ر دیP% ت�ز6 +)اه	 ش	  · 
  
�%دا+�  ��$ ش���ر ه�� و +�� م�-2 وي م�T<�9م ���	                               ای Y ���)ري و امS
5 ����مTد ری�#� Rا	��> Rا	�� �)د ت\>��� آ>�2 از <

     . 5	ا&��$ اي ا#� آ$ در /ی;	6 �$ /ن Y%دا+�$ +)اه	 ش	
�)ب   �� /ن  - ت)5$ �$ /��$ &�8$ ش	، �%اي م%دم ا������9ن دو ا���Eب در Q�Y ا#�، ی� تـ  دادن �$ و�V م)5)د           ��<kم $�آ

  ن�Yی�   . ی� ت  دادن �$ ��ز&-� �$ &Zش�$ آ$ ���9ر ���5$ ��ر ت% از و�V م)5)د ا#� -���9 
  


