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���
  ٢٠١١/٢٣/٠D  �'?�                       داود 	��< :�
 

�؟G	ل در ;�د ا���Hا ��  
!H���:5��� Iر
�G!�ف در �'� �$ K��'�   

  
 L'ا�
M >	 *L'NO ا�� �� L�K  ،د
�'	 �P�Q	 '� را	ۀ ز
$ STU ل
ۀ 	
�V� W ه5ار �$ �$� 
�X!	 د���	ام L$ 
Mا

 LP� ل �'5 ]ا	
وز[$� �V ه5ار ���
 �5[< از ا	:
ا��ر\ ا��	< M]!�  و در �!'�Z ز�ن 	
دم ا	��
 $]�ر ا	

�< ;�اهL ��دO    .  


ن U از 
د\ ١٣	%^!Uر$�د ا V� �� ��ا�	د*  و ��
ا[< �< را ��7د ا;!'ر �N_U 
'� V� ا��م `�O LP� �� 
	� ��أم �  رژ�` ه\ ;�د $O \از �< ��اد >��	 �$ Lد�
M \L�LHد �ورد��را �� �	وز .  
�< $� ا	c در d�


د�L* ا��، �fP< ه را ا�� دو �eال M و

ا�< رو�$��� ه�<  در g9h د�Gو�
د�'\ ا��م � 	�ج د�%
\ از �
  :  ا��< ��7د 	]��ل 	< دارد

 ��� 

ا ا�� ��''j ��&ا� >��]�Tk	 \�G�[ ؟��
M 
     �'&j	Lت دراز\ را در �


ق 	'�� در ;�د د�� ا��م  و - و ه` ��ال د�%H دم
	 >�	 gNO ��9� ا�� هO �<، ا�&�� ��'� 
o� زون از�	 �


؟'; � Lا��� >	 *LH اغ
�  
)
O< و ه` ��
ان او �� ا�� L'NO* ا�L $� در اSt د�� ا��م �_Lاب ;��< را �
ا\ رLH ) و�9'` و���` ا�!O V�


�< دهL  و �
;< ه` 	]ر �� S'�[� 5م'�!':$ *Lد�
M >��G� ا�� uO� �v
U \ط �� ��د رو��
	 LOا�U �$ L&&�
�  .ا�

 اد�ن �5رگ د�%
، در –ا	 ا�� دو �eال، ا��< �Lارد ز�
اLOۀ د�%
\ �� ا�� �&Lار�L $� د�� ا��م � �G�N	 �� 
LHT'	 ررت و $ر و �Z� *ق و ه�ا ;�ا�[	 

 ا��م .  �zP 	�ارد �']!T��}� ;�د �'�&j]ا�<در��وان � [ V� 

 � �G�N	 �� �$ د�� >N�e	 
��)>G'O ت
fc (�در �!'Zۀ ه�'� .  در NTh ~cۀ |
وت 	&L د��Gز �
 ��د* ا�

د�L* ��دM >�رت �_Z� و ��N| 5$
	 V� `ن دوازده
U >ا��c در ��
ق 	'H ۀNQ&	 ،�'PUد�� ا��م .  وا 
Mا d�


ا در �j ،*Lد�
M رتZ� ق  ن ز	ن �T� �'&jد؟ا	
وز 	��g ا;!&
� $� �U �'&jاLO\ در اد�ن �G'O\ و �_�د �'5 و��د دارد و ��}� XM L�� د�� ا��م � ��د ;�ار\ �X�در 	�رد 	7


ار داد*، U �&	 ن�
U �$]\وز
LH $� از ) ر�( �<، �V� ��9 ��ع ;t< از �ن �&م ]ر�� 	
وج در �_ن ا	� >	
v
U �
وLU �$ >vرت �
دا;N	 ن� 

* ا|;�� ،�Hدا >�	'S ;�د[� را �� �[L	� >	 �7 دا�� درH >	�" ��  .


ن U 
�١٨ اوا; S�![	 >ا�
t ر�	ن �� ا'�'G	 ازۀ �_�دان وLا� �� ��
ق 	'H \ن در $]�ر ه��9G	 \د�'	 
�G�و
ر �
�� ��ا	� ا��	< 	$ �o��
 ر�� c!< در 	� >&T	 ت�	P	 `وز ه
  .��د* و ا	

Mخ �5ر
�LHر "
ب 	< ��P!رت از ا�TO ن� �$ Lور�� >	 �NQ&	 >�	 gNO \ا

اب د�'S د�%
\ را �Oاز ا >  .

د'M >�� 
o� ر را در�P!از ا� >H� �Tk	 ��
ا* $&&L* ��د* و �!�M 
5 �� �ه'� S'ا�� د� ��ر $�ران، �V .  ا	'�

د\ در ��ه&!�ن ^!Uا Wر� در $!ب �L�L ) دوI(ا�!د ���

“;�د 	P&�ن �� ا	'M نب ز	P[ا�'� : ا��U ���%j
��د� \
'M �9� ��
ق 	'H ءN< از ار�	ا�� "LG��� >	" : ب در
ر "�P!ار، ا��M� gUا�O م�� �Hدا 
o� در �

Lد�
M �NQ&	 _` در	ت K��� L�ر$�د �<، ���9 وا g��	 ،��
ق 	'H  . رفP	 اد\ و�� � �Q� دن
� L&9� �Uدر وا
ل دادو در �!'k	 < ��ان	ن را � d�O �� ا��م، و `�Oدم در
	 \L&	 وت
ء |Nار� �Z   ".  

L��
ق 	'��  ارا[� 	< �H \ن $]�ر ه&'[�
� >�	 gNO \ا
ل �_!
�� دK[9< را ��
 $�ران � ا�G'و�
ب �!$  .
رت در 	&�NQ، ا�!KLل 	<Z� Wر�ت 	X^9< رو\ ���
ت و �]^�X� از LP� *د
م �� g��	 �$ �{�� �$ دارد 

ر ��Tد*، ���9 ا�� 	�9Pل را 	< ��ان در �P!د�� ا��م  و ا� ،Lد�
M ��
ق 	'H \�ML< $]�ر ه	 gNO]zP�[ 
 
ن �
اغ ���د $� د�%��9G	 >���U ت�	P�]رنL	 ت'c در[L&!G'� �'�[5 اهc .  

�c ن از� S^X	 ح
H �$ �!�
M ��و\ ا�!KLل ��QGX �<  را رو\ د�Gو�
� �!H�� 9ۀ ا��t . LG��� >	 او �ُk	
LHT'	 >	اث ا��
��ن 	'U ��ل ا�� 	k	 V� �$  . و Lر� >	 LHار 
G� �� 
اث �&_'	 >%�
�< ه" \در $]�ر ه


وت ه و ��Lاد ه\ �5رگ | �Z'!� رث[درe	 ت�� �[L��H >�� �jر�   .`'GN� ز
h \< دارا	ا�� `!G'� d�P��  
	 
� ��X^&	د
'M >	 
o� ان را �'5 در
م .  '
اث ��د* $� c >!c~ ز�ن و د;!GNا� g��	 >�'GN� V� �'&j ا	


ب را ����د " \
د�L* و در �!'L� �Z را* �
ا$` |
وت ه\ �5رM< $� ا��Nب P&t!< د�'M 5رگ� \�Lاد ه�
�
د�L* ا�M ،ورد� .  



  
 

 

����� ��	
��2 ٢  �:د   
 ����� �	
رۍ �� را����ا��ن ����� ه� � de.rmange-afghan@maqalat  ئ�� 	�ږ �
* اړ��� )'&%� $# �� د"� �!�.  �� در-

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


ا$� در اH �'ا��U �� *رHا 
 $�ران �G'و�
ن �&j `م ه��)LهL'	 S'�[� رت راZ� از >Mر$� �5ر �$ ( L��M >	
 V� �� ء$
H ادLP� 
دد �%'	 uO� `!G'� �'�
د�L* و هM S�&	 �
ا$H ،V�
H V� ت�� � ،>�!G'� �'&j در �$


ددM ب
" \
\ د�'X� ه5ار L&j و Lt L&j >	_� \� ه$
H � ��Uر ��
\ �%_LاLH �!H* و 	�tا Lc              .  
 �{�� u9| V� �� >ر�Z� تL	 دراز \
�v هU خ ��د در
� � Lد�
M g��	 _��د �Zب ا�
ن و �_ن "!G9%در ا�

�!� و ا�� �
و�� �'9PH �� 5ۀ ا��Nب P&t!< در"
ب دا	� زد� S'9N� د�� STU � $� در �_ن .  $� در 	G�vوا
ر "
ب ���P!ا;9ۀ ا�L	 
ب N&� V� �'&j'^< در �
خ ��د �OL	  .��د �'

Lا��� >�� *LH ��
�S را* �']c `�� و �G'� ن
U وج  و �&!< در
ز�
ا ه` ا$&�ن در �_ن ا��م، .  ا	 ا�� 	�ا�� 	
� ه\ �5رگ �_	< و �زار ه\ ا�_م $
H � �!�
M \ارL��ت �	L; ا�'� ) ��رس(از�U ،5'� و Lد دار���و ��ه

 *LH ��	
�  5$
�
اث ا��	< �L را* �'	Lا��� >��  . ��
�Qj ،LHر �']� �
 $�ران در�G'و�

 ا�!KLل �Mا d�
�d در �_ن ا��م 	< Gر� V� ت �_�ر�
 ;�ب ا	�%&��� �$ 
ل ا;'� L&j را در �'$
� 
'M `[j \د^!Uا

�'`؟  �� �'��� ،LH�  
!HاL&� نH \�< ه	G�� ��
اب ;ر�'ن را 	eGول هOاز ا >;

دن � و��د ا�� ه` ��H دود
	 � و ;�د را �

L&هL'	 �'�G� >�رت 	Lرن و ا��ر ;'c . 5رگ� 
_o	 >�
;< از �_ن $� ز	� �$ �ر ا��Gس ا�'G� \�
�&d  و $9!�ر ��د* � - L�LH >��G� V� ��د،  ه` ا$&�ن �� >�
P	 >�	�س �_U �� را 
TZا� S'TU ت از� و 9$

 >9O و LHن 	< �T�
M در ��< د�'9Pن�[S ز�G	 در �t  .ا�7
�ز ���� �
اه` ���د* ا�"� V� \ا
LO\ را �G	 �U�	 ب
O ن
ات $&��< در �_''��  . �9G9� V� 	 ا	'Lوارم �


د�L* ا��، در �']
و M ن ا��م5\ �uO 	]��ت $&��< �_'j �j ��&رد ا��	ا\ را در  ��Uدt و \L� ات
$�	
`'H� �!Hدا.  

 �'�9G�� ا;�ان ا�'P�ر\ دارد $� �PH V�"�
ز	'� gNO ".  ا��م را* Sc ا�� �� >!Uب و
ن "_� ��'�c در
 L��M >	 ،د
ن ا��م 	< �%_� L$و را *L�	"�G���[	 ء
 $�ران �� ا�� L'NO* ا�� $� ".  ا��م 	&]G'و�
� ا	

� و �� را* Sc �نG9�[	 Stا��م �� ا  .�
 ر�'L* و � ��L	P&< .  ���9 ا��م �&_ �V د�� ا�G� �cا
� ا�!Uو �$
  . $Lام �Oر\ �
ا\ �%�اLU �!Hم �L&�� \�G* و��د �Lارد

`�

ۀ 	!^T�  : ن
م در 	'!��< �Mارد، � ;�ا�&Lۀ 	� در�� 	�QN 	'�7اه` e� L&jوا�< را $� از 	�L< ذه&` را �&_
  :�%�ارم

GNم ا� ه&%� Wر��< ه از P'9hۀ �!G$ن  و ��L&ه ��'�c ن دارا\ اول در!G$ن �� دو $]�ر ه&L و �H م $]�ر
ن �� � 5'� d'9%ا� >�
U L&j \�'!و ا� _�ت د�%
، از �H ه�Zم ا��PUن وا�_< ��د*  و در 	'[	 �H�M
�
هL ه'� H L&ه �	< ��د و 	9o� V'ا�
$��
 د�'" \هL �&� $�د�H ن!G$� �ن $ر 	9�
ا در �j ،Lد�
� �	��

  ��<؟
 �V ��ال د��� ،LH >	 ن�9G	 ��
k$ا V� \5 دارا'� L&ه �ن، 	9!G$ �LP از �Lا�< از �ُ�'cا 
Mا�&�� ا 
%


؟'; � �HاL'	 ن را!G$�  �� ه�%�ن 	9H��
�  
� $� از 	'ن G&ۀ ��< از ��٥٢ال ��م ا��د\ �� �^!Uرت اLU 
o� از 
vc لc ا ��< ��_` در
j >	ر ا���[$ 

�
" \�V ارو��	 Sاز�
 و �'9�
!�� ،>��H \��

�<، ا	" \ن ارو�'�'G	 ،لk	 ؟ �^�رت�Gا��!� *L'ر� >
Lرا.  را دار� S']ا
 �'5 $]�ر .  �_�د�ن ا�N�
هن ا�'� >!c ن را و�� ه&Lوان ه&L را، ��دا['ن j'� را، H'&!� ه

L'[$ ن'�د\ �
 رخ �_^!Uرت اLU `'� V� u'c �	 را >��&� \N�
ن.  * 	'!�ا�&Lا���9G	 ��   .ا	
�L در �'� � �$ �
�!� ا�M ار
U \دو راه� ا 
� 
ن ا��م ا	
وز �_� ،�	 �7H 
o� ��:  

  
)   �ل دو�tو L&!�
M L_� و L� �� >	�U–L&&$ >	 
  )   Uـ�م دMـ
 cـ�ا�ـ� �� ��LNـ

�–ا��م �� ذات ;�د �Lارد T'O<  (و �	 >��9G	 در �Gه �$ g'O 
  )  ه
  

زدG� ر ;�دPH ور.  ��< را .ا� �

  
  


