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  4از  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 �

  : ��ددا�� ادار�   
  

*********** 
  

��ر��$� روز!  �% &'(�در 84ع 89د   '�7& 6)5(�4  �3%- 0)�& و !� ا��2س 0)ن ا�+�ر �.- از، ا�& �+) '*()'  '
�� ٢٠٠٨ CDً= در 86ر�0ل اA@�ن ?)'& <4=�& در �5ل ا�5 ; �� !� !�I  .!8د !  H4) ر5C)2' Jرژ�  JH9 &)A(L 

� ا�)ان ��دًا، ا�$M �7?)�& اA@�ن در <ن ;8Hر !) '<489N'  را �Cن �+) ز�>  O�D�2س ر�و !  ا  Jر��P5 -' (H4  ! 
 O�Q3 ن و�@Aا R�N4 ��8�J و SQTD را 6)!�ر0) <رزو '- ;$�J وا�2$�ا�& !�84L -' &�(A> .  

  
��ر��$� روز!  �%                  ٢٥/٤/٢٠١٠  

  

Y4ر M� -48@Aا!!!! 
  

�$J '- دل درد !  80 !�H4 
� !��2Q ه ا

�0 ���� 
 را 3�ا%� و دو5(- ا�24ن �\ <ن

 ; S'�$! 
� '- !) <�  D)ان از(�L 

 !_�^)ش و
�! ��� '- !) '�Nد%  !  د4`�9 

��!- <ن در را 89د و ;$- 0=وت '& !)! 
-)Dو (ِc%�@4  ا��c� !)د �eرت !  را ;8Hرم !

-)Dو &Qf زار `C5 ر 89ن !  �7)م�� و 6g ه� hi' او  !  %I ��ل'C زار �HL 
-)Dو &Q! �$)jL  ; ا��+� زاد� '� ;  4��2 ر85%- و 9C^ Jا� 

-)Dو JTD را (! J)5د �4� دا4  دا4  را ه��J 9�4& و �74د4��H; 
�0 J;�9 ن !  را�H'�4 �k'ا J$; 

�! >&�(9 O'ر � ;)دم ره� J$0 در '�4�� ه�
 را ;8Hرم و �7) و 4�9 

9`��م l�9 80 �0 <9) ه�� j4\ !� و 
 <وردم ��$6 80 ! 

 ; �D(� و'7)!�4- '�2وات از 6��'� و ا�5 <را5(  اm �4م !� !
 80اno و 3�ا%�
� !)ا!)� و !)ادر

`�(C% 
� �0 <وردم ��$6 80 ! ��� -c4)ا!) در ')ا ')دا! JTp -(��2! 

 !��H_C- '& !  را ذ%� !�ون ز4��g(A -L 89دت ')داc4- !� و
 <�$��5 ز!�J4 !� ز!��4

 �Qه$tه ا�s)3دم !� 'rه�C و
J)ا�� '$- !)ادر ;  $6
J)ا��9�ا l�9 در ;  $6 

�J2 ')ز !� <4)ا 80 و '& ; s0 د�(; Jا� 
 ! &' �Q2D -.f8;  ! 5_�وت �CTD 

 داد 89اه- ا?�ر� ! 
� 89اه- درده��M�(� J و� 

�0 � روز
 ;8Hرم ; 



  
 

 

  4از  ٢ :�
	اد ����ت
��� را ������� �� ه���ر� د��ت �� ����	 ����  � -,�ً�  ��  درس ذ�( �� �� ���س �'�!�	. ا%$�ن "!�

 maqalat@afghan-german.de 

 L)دد <زاد و <!�د
 c4وا 

�!7()ِ اA@�24(�ن در 
�4�Q7' Jد 89اه(; 

4� ه89Jا !58  د5(��4 !)�HA 
 !)ادر ا� و

�J اوج در '7)!�4�� ازLر�v�! 
�)�� د�5 ازL روز در ���J �4 ه�� ا'

�! Mو ا� RِTD 8TQ' از �C*' 
� 8Q4د 89اهrc5�P5 Jار

 6$�ه- !- A)ط از
 <وردم 8H; ��$6رت ! 

 J��6 �! �;�9 �$�> �HL ;  !8دم ;8د;-
J� ;)دم 8H; JLرت در را ?8ا4
J4�!ا'�8- را ز(j! دم(P5 

"H0(."J5-" !  ه��('" 
�ل "�74ر" !  ام "���f �4ن" وC' �HL 

 و L)د�� ��yA ��3)م
� و وT!�D -$)f- از�f `C5 

 ! M8 زر�T6 
9��ر �8ر ^+J و 
� و�f (z+' ���5 
6��%  در � !�ر�Q; M) ه�
�! �$D -)H9 ر در�$; 

 8Q4دم �3دت
 ;8Hرت در

�0)�& و !7()�&!  {*% � را ز4�L- ه�
 !  !(N0 J)2H4 

�'S ر�o و 8HLد l�9 80 JHf در 26)م�'�4 
� !�H7 در '�درم�o�4 د%- !� 80 ر ���8Aن ا'' � L)د�

� �C0 80ر از 26)� !� 89اه)مs3 و !�2 4.�ح و 
 !)ادرم 3)اق ?$t در
� 6_� �4ن 5)!�زا�4 !)ا

 A)5(�د 8Tgات
�& از را 3)ق اA(_�ر !� وC? و زدود� 
�$! `C5 �� &�6�4�H- !) را �2 �(L زد 

 ��ل
J�(� l�9 80 در 4�` را 6
 ! ���Q0  )22H4 ام 

�5�7%�5 
 و?8دم f$�ر ; 

 l�9 80 �8ادث L)د!�د در
 ! ���ل %)زا4- !C'  )HL �5ا 

�5�7%�5 
 ; J'�4 ا'�8- را(j! د�(P5 و ام 
Rs% "��H'" را J'�$! �(L زد� � ا4

�5�7%�5  ; &' (c8د;- <ن د�; J)2�4 
 ; �! � 5)6$�ه- !)ا� و��H از 'RِTD 8TQ و !)ه$  �6

 ورد< ��$6 80 ! 



  
 

 

  4از  ٣ :�
	اد ����ت
��� را ������� �� ه���ر� د��ت �� ����	 ����  � -,�ً�  ��  درس ذ�( �� �� ���س �'�!�	. ا%$�ن "!�

 maqalat@afghan-german.de 

 80 و%-
)� !- ه�QنC9 -(2ه  ; � !!8د

 80 و%-
 ه��� ;Sj دو9(& !� را A J4�QHf)وغ <4.  !�

 ه��� !�غ در �74ل e)س در را د8D J4�)5ت <4.  !�
�!  .4> �'�D در را ا5(8ارم �P! &)5ن و د�8اره� 89ا�Q)9�5 ه��� 4�9  و ه� 

�!  .4> (Cg و TQ*0ـJ ن� در را���$  و ه� ;$��  $; � ه��� 80ز
 �C0 J)2H4ه- ! 
`L(ه � ا� %*}  !)ا

D(?ر زود ـۀrL ا�24ن -)را دو5 
(! �CTD را� �4�اد 

 هJ ه$8ز
 و ام  "او7A 80" -48@A)�5 در

�4�c  80 ;(�ب در! 
 هJ ه$8ز

�وش ;8%  '�7?ِ) !)ا� �CTD در '7)!�4-! 
 ; �`�f `N! ت�N4 از t$? 

 89اQ4 �5- 80 از
%�5��ن دادن !� ;  S�L� ز4
 ! �Q8ت و هD S4�)5د 

 8Q4د <!�د را 7)تَ�
 )A��4 � ا

 هJ ه$8ز و
 j4 -5  %�5)ِت !�

J0�5�2�را ا �� !�Cز(�c�' 
� '- ;8د;J !)و� را '.(R ۀدرواز�$! 

 ا�5 '*(�ج !�ان ا^L J%�j)5$  ه�� �.J �4ن ;  را !�2^-
�! �c%  ! �8? -!> -' � و ا4�از

70�� !� را ه��J د�5�� '- 8Q4دن "')ز رد" � و !$
Mرا ه��- ا�  ; �! l�9 l(5 � 80 ه�

(! J4�QHf  ! -TL ل�C'  )HL 
� و�� '- د�c4 &AهJ در را ا'$; 
�! (_2Q0 -' �(c4 �8- '- وL 

"�Q�  ! ف(� -Q4 ��Q7A" 
 هJ ه$8ز

(! ��'8T{' ل�j^ا =!(; 
(�N4و ;8!- '- 89د !) ز 

 -A)5( '- %+$� �`د��ن و )��`�( �`د !)
 �8L- '- 5_& د�c)ان 3�ا%(- !- از

 ه� د;�ن ه�� �g در ه)L` و%-
 �8Tغ ه�� ا80!8س داh9 در
�$- Q4- را اA@�ن �8H' Mش ��%�! 

 80 0)س از ; 
 را 80 ه�� اه��4
�T0 (0 زه) از 

� '- A)و+T!  ور و(e را 89د 
� 80 ا��5�2ت �Q��6ل$.�' 

 '�Cدا �0
 N$6 (! �Q5 �8- ;)د� دراز اشc! 



  
 

 

  4از  ٤ :�
	اد ����ت
��� را ������� �� ه���ر� د��ت �� ����	 ����  � -,�ً�  ��  درس ذ�( �� �� ���س �'�!�	. ا%$�ن "!�

 maqalat@afghan-german.de 

" ! H;د 8رت(L(! -48@Aر  او�6  )985" 
 روم '-

 و%-
� و C5` ه�� در�9$T! ج(; 
l(5 � 70)ان �6;�`� ه�
l�6ر � ز��C و 9)م ه�
 4�9 � �hTN' I�! (7 ه�
 84�4ا�- L)م ه�� �4ن
Sj; � f)'- را�� ه�
 ر�c4رt4 و ز��C ه�� 8T)6ن

 Qو ه  Qه 
 ')ا ��د
Y4ر � ')ا ه�
 ')ا اHc4(�ن �H4ن

 ')ا �QHfن از ر�_M�(5  ) و 3)ق
 دا�� 89اه$� ��د�Lر !  89د !�

 اA@�ن ;�رL) ا�& ه�� د �5��hg و%- روم '-
��H  !)اQ8رت �586 و رگ در هH; 

4� 89اه� ?�و��ان�' 
 روم '-
 f -' -4دا 
���� � 80 روز

 L)د� '*(�ج '& �7) درواز� ! 
 c4وا 

 '�98< 89اهJ را '7)!�4- درس 80 !  '&
 c4وا 

� 89اه- ')ا در!�ر� درد 80�Hf 
 c4وا 

� �.�Cر ���
� M� \j4 از 0) ;��08 ا� %*}  !)ا

�4�Q- !� را 5)تH6 
 و?�ا�4 3�ا%� 'h!�s در

J9 -$;! 
 %*}  ه�Qن �sA و
�Q�D �5ل ه� د� Y4ا ر(' 

 ! -4�5> 
� !6)دا�9 89اه

 
********* 

**** 
** 

 
 
 


