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  2از  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 �

�ن 
	� و �زاد���� �  08/ 06/ 2009    ��ری�                                                                               ا���
 

  �)'&+  ا$#"�!�ت   
=  

  دوام -'& و ا,+�ل
  

ه	�'C ، ارز�Bن ، ( ر?  ��!< در ='> و;ی: !9�ل $�8ق وزارت د�6ع در -3ی�ن ��	�ت �4#23 1�ا� ا0#�ف و ادا   
 �#E= 36ا? و ، F$GH ( 3  .   �C, �#4� R? ا$PQ�- 3E�� 401 C 17 !� ا
�8ح  ,�ر,F و FK ،248 د? روز اخ

FW36 R از (    ا3B 36ض �'U �� در -3ی�ن س� ��هF �� !� ا$#"�!�ت !�C$�� F1? اس: ، =��$� �	)�ت !�; $3ود 'X ��
=�ن 1#< ��م وارد .  $)�E, 3ر ��K\�  ا$#"�!�ت خ�اهC, C 2385، درس: ��9رن  ا$#"�!�ت  ) !3ون اس: اY#��ل 

 C3دیB Cخ�اه ��$ �	Y3� .  
�د�3B ، :   س�ل اخ3 ا6+�$�ن زی3 $�م ه�� �"#	_ ��س^ 1�ا� �[�-U $�!�د ,C? ا$C 7  در -3ی�ن '!، ?C��9ال ، bل�K

 ?3H و !�;خ3? ا$#"�!�ت ای'[�� زی3 . �3وری�: و  F9�ق !34 ، دی���3اسY  ر�Q,.  
 Rب و دری�'- ?C�� d"! در �� F8در ,3ای F-خ�ر U-�]� رت ه��C1 �� :�'4�د ای   س�ال !GرFB �� �38ح �

 C''E� b9Q� وی3 ا$#"�!�تC� را از �Ce1 �X اواخ3 ,��ل ا6+�$�#�ن -'& ادا�� دارد.  
  �زاد� ه�� دی���3ا�g -'& و ا$#"�!�ت را !� هF#,� U داد ؟   �ی� �#�ان در 31ن ��	^ 9Y�ق و 

�#4 �4�د  EY��: س9�ط �C'E و �Yل: ا38Wار � F�� ه3ات�i� FK U-�]� ع 1�ت ه���j#� در �4�ر ه�� F#1و
 b4#�ر 31ی� UH3ال F	� 3ا در ا6+�$�#�نX ، 4�د4�د ؟7 هGار $)FK 3 80ا��م �� :jk
   س�ل -'& از ا$#"�!�ت 

l =�ن ه�� -'Fm خ�د در �'�98 از 3Kیl اس#)�د? اG6ار� از ا$#"�!�ت .  =�س� وا�W اس:   j8� 3ا�! F-1�ا� خ�ر
$Gد 1�ا� خ�ر-F ا6+�ن 
�n� �! P63!� =�یCو ی�i$ gم  واردا�F و هGم -'& .  !� ا6+�$�#�ن 3Wورت دارد $� ا6+�ن 
 o! و C$ا�#� �#63B رد اس#)�د? 31ار��.  

 ?�j� &'-   F		ال� R! R
�bY و !F در و درواز? اس: !� p9$ 1�ا$ F! ور �ن در �'�98 ا6+�$�#�نC
 G�3� �� R�
 C, ز�H� . ی3دq= �! ا6+�$�#�ن �! �	��Q� را در F		ال� R! R�: $�رم ه�� 1�ا$$ 3W�Y U-�]� 4�ر ه��� . R! R1�ا$

 C'E1�ا� ا0#�ف �"�اهC در ��رزار ا6+�$�#�ن !F -	� . ال�		F در !3خ�رد ه�� س�سF و -'Ck� Fmودی: ای�rد �
 C'� >��.  

0C و P� لC! ه�� !3-�#�  ری�س: -�[�ر� در CیC$�� از �Eدر ر�س ا�3ی F		ال� R  از 31ایR اس#'�jط �4�د �� ا0#�ف !
 Cاه�"� :$��W C'X ، :96�� R�t�:  

F-ر 1�ت ه�� خ�ر�tY نC, F$�$�1 ت در ��رد�Eــ  س    
  ـ  =qی�j�! R#63رد��ن ه�� ه�ایF و �"	_ از ��ازی9Y R�ق -'&  ـ

 :63B Cخ�د $"�اه �! F	�� �j'- ?�mv  .   ــ  j1�ل �qا�3? !� ��9و�: ��	� !� �'�ان یg !�ز� اH�ا3Bا$� س�سF �� ه
q=�$ gی�j� 3رز? !�   ــ =qی63#'��-�دی:E(� ءG- �!�n� �! ا6+�ن ه� �r'E, و R#س�خ F$اC$3ام و ���م !� �ن زm! انC$ز 

  .�3وریGم  
 C$ی< �$38ف خ^ دی�ر�j1 :�9و�� Fm'- >�$���= x�1 و x	1 در !3ا!3 ,3ا�: =���#�ن در Fا�#'�ی F!  ــ   . UEk�

3e$ا P#و $[�ی  �: =���#�ن در �'�98 �#'�زع 6���Y ?4#�$"�ا= �  .اف از دا�
0C�  Cاخ	� $F��i =���#�ن در ��س�Q و دوام 1#< ��م =4#�ن ه� !� ��n!� اخ�ل3m ا
	F در !3ا!tY 3�ر 1�ت P�  ــ  

  . ه�� خ�ر-F در �4�ر و �'�98 
mیCEا��ن !� ی F! :!�13 رBدر F	� x6�'� از R#,qB �! F-ی: خ�ر��Y b	- ه� در CیC$�� �E'ای UH3ال F	�  3ز�� ، C$3 ا

�� �4�ر از 	� x6�'� 3!در !3ا Fا�#'�ی F! ی�3  وq= �8فQ$�3 ، اB �	��Q� در F!�ن خ�k#3 ا�در -3ی�ن ه): س�ل اخ
  .خ�د $�4ن داد? اس: 

 b	- �! Cژ$�س�ی  ?C, ز�H� zj1 3 !3ا� ادا�� ��رmه�� دی CیC$�� از ه�� d  از $3i ا0#�ف !R ال�		F ، �3ز� !
3
در ���}�یR ا$#"�!��F  و !CQ ازان وار? دار �Q	�م �4�د  )  �l9k و دوس#) U  ��ز? $o( از -'& س�;ران ��Yی: �'�

.  
    !� اY#��ل 31یb !� ی93j��$ ، Rد? در س)3 اخ3 !� ا�3یC]Q� �Eات �F�Ek  در !F638 و !+FW3 در ��ر 1�ا� 

�F'Q ایR س"R اس#'�Eف س�30 . ز ��$CیCا��ر� خ�د داد? اس: ا0#�ف در زی3 وز!3 �3دن ا6+�$�#�ن در !Cل ��Yی: 1�� ا



  
 

 

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

 maqalat@afghan-german.de 

 :�$ �3B �	��Q� ان ازCیC$�� . رC! ب�ا�� �3ز� !� �'�ان ر0o -�[�ر !�Y3ل ,"Fe اس: �� از !��� �ز��ن ���
: خ�ب ��3 در =C4 س#j�$ F: !� دی3mان 31ار دارد Q1�� اس:  و در ?C, .  

�ن 
	� و �زاد� ,3ا���  P'!   C$اC�$ C���� �$;و ��د  F���� ، ی^ ��-�د را !3ا� ا$#"�!�ت �زاد .  
�ن 
	� و �زاد� �Cوی3ا$#"�!�ت را �� $� 
	� و ا�': و $� هU �34و�: را در �j1ل خ�اهC دا,: و ازان ���  

��EY gی >E4� و از U3یk� ، C, Cو  دوام -'& اس#)�د? خ�اه Fm'- 3و? ه��B :���Y 3ا� اس#�3ار! ، F#1�� :
 C'E  .  ��	FE و !38ف !� �)�ه3B �! Uو? ه�� ��9و�: ��	� =F$�! F#4 خ�د را ا��م �

 


