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

���� ������
�٢                  ا��	ن /٢٠١٢/ ٠ 
  


��وز-�, و��ت وه�(�)'& %	�$ #"	 و! 
  

:�د در #�ا#� ه� �5ع ��8-�ات #��و5& و  ه� ��7ر و �0)& در ه� ��ا-6& �5	ز��� �34 و��ت و ا2)�ار �0&
در -@ ��7ر �5& ��ان در از #�$ #�دن ��	�& ��8-� ه	 ?�0 <(	ت و  ز-�ا در 5(�د و��ت و �4	ه= �0&. درو5& ا;,

A�B�� &0� ,ان دا�, ا�����C .نD &-E	# F6; در G�	H @- ه= �0& در	ه�'�ا-& و �4 �Iا JK?�# K5D ل	� 
R�5 ا�I ا-$  در اQB	�5)	ن. P ��8-� ����7 :�د #�Oد N�B, #�وز و �8Mر را �5& -	#�و�Hد دا�) #	�� ?�ا�

Tً�? ��	# ���� ه	� �45ذ و GB	��, ه	�  ه�'�ا-& �0& و ه��اه& �0, و دو�, در ;# F6	E-& و�Hد دا�)
 -& ه��X ا�	 ا�I ا-$ وB	ق و ه�'�ا-& �����K�. &0 د��$ در ��7ر :�د #�Oد ���ود و 5	7	م :�اه� ��G�	H در 

ه	� 5�I	�Iن �& #	��، 5(	�� :�د #�Oد N�B, ه	� #& ��	ر� #�ا� د���	ن  اQB	�5)	ن 7 دارا� ا�2ام و �(	ر
 #��Hد :�اه� ��D و ا-$ ا��Hان از ا-$ A-�Z را� ه	� �45ذ :	رH& و دا:0&G�	H 5]، در	Hان ا��Hو ا  [-�O� و

  . �7د7	ر� :�د را در ه� 5"6 ��7ر 
��ا :�اه��
  

 د-�� �& ��د دو�, �8�Hر� ا;�T& اQB	�5)	ن در -@ دهۀK-ر�Z  ه=، و��ت	4� ،&(�D �	(;در را (;��
 (�]I
ه	� ?�0& را #�دا�) و #	 �^��$ ?�ا�, اH)�	?& در ��7ر و �"��=  و ه�'�ا-& �0&، در ;�I F6)�د� Dن I	م

5 ��	#_ <�وتEد	? 	H ر	& ا�2�	ن ��	;& در��	ز� �0& راو �2رت ;�	د ;	رو�5 ا?)�  ��ا�5) ا;, 7G�  ,-�"�
��7ر� ��	ن ه� ا�2ام �Bاه=  و در 85	-, ز��� ه	 و #�)� ه	� ��	;] ��"A و��ت و �4	ه= �0& را در ;T7 F6ن

 و در ا-$ را;)	 
���B, ه	� �R-�� دا�) ا;,(:	;.  
  

 ��)�ا�5= #	 و�Hد ��TKت و B�I)	ر� ه	� �Bاوا5&(4I ًء	اث  #����  دو�, و �0, �	 ## P)2 �	ل ه	از ; 7
 در ���� ��"A د-���7ا;& و �Bاه= ��5دن �َ	��$  I[ا�) ��� ا;, #	زه= دو�, و �0, اQB	�5)	ن(�]I در -@ دهۀ

 #�د� ه��ار� �Tش ��5د� ا;, �	 #)�ا�0H �5 ا�5	م ��Tت ا���, و <(	ت 
	-�ارHن ��اD 	# ر� و  در ��7ر	ا5)�
#�6ر K�D	را ا���, و <(	ت ��7ر،  � و ده�, اB'�	ن را در دا:P از -��K و ��Tت را7)& 
	�7)	ن را 7ا�45	ر

 �& ;	زد، از H	5] د-'�Hرگ ��اR# 	�# e�	C   .#'��د را #
  

�Bق ذ�7 ��، د;, Dورده	� R�5 دا�) ا;, 7  QB	�5)	ن Z& ��ت #	 و�Hد ��TKت و 5	#�	�	5& ه	 7 درf5	م ا
��اوم اG;�� �5ا�� &� ���-D -� -$ رو�5 در	�5 P)2 از f5	م . و <(	ت ��7ر �	 را ���g$ و رو�� ا?)�	د را �"�-

  ز�	ن �	Z ,��7	�(	ن ��	�& ز-� #�	ه	� اQB	�5)	ن #�;)�ر #�'	5'	ن 5	#�د و از #�$ 5��7& درK��	� د� �� در�#
 #�د و h�H ه	�  ��ر #ه� �& دا�5= و �	ه� Dن #�د-= 7 ه��-'� 
[-�� در ا-$ 7(Bاز #�$ ر A06� رت�N

 دو�, . �0& را از #�$ #�د� #�د 5E�Z& ز��� ه	� ه� �5ع �4	ه= و ا��	د و ا��5	م(�]I ل	ا-$ د� ; &Z در 	ا�
. �Bاوان، ��ا�5, وB	ق و ا��5	م �0& را در ;F6 ��7ر دو#	ر� ا��	 و ��"��O# A اQB	�5)	ن # رTK�� =iت

jا����ا  Bنا	I���	# &�	��   Dن :�د را در Dن �& -	#�� و ا��	س :�د� �& Q ،���7	�5)	ن ا��وز ��7ر� ا;, 7
 د;, Dورد �7&(�]I �	ه  ده# H�� 	# $-��5, ا . در ا-$ ;	�8	� وا
��$ #�ا� ;	:)$ اQB	�5)	ن # �l	#ۀ :	5

 �Tش ه	� ��)�� را ا�5	م داد� و ا-$ و-�ا5& ه	� I[�) و #	ز�Iدا�5ن �	�, او�& و ����= ��دم  ��)�m ه�
 Dرام Dرام #	ز;	ز� و ا��	 ���، ز-�#�	 ه	� اn(2	د� اQB	�5)	ن در د;)�ر 7	ر f5	م :��	ت ?	�. رو�5 ادا� دارد

 ه��	ل در ����ع  �2ار B�I,، رو�5 د-���7ا;&، 2	��5�5ار�، �G	رف و ��Dزش رو # ر�� و ا�K5	ف #�د� و#
4, 7 ا�I ه�'&،�& ��ان�B ،&;	�; ،&?	�(Hا &I�5ز �	ه N�? &�	�� د�، در  �وز در	n(2و ا &�	f5

7  8H	5& د;, Dورد ه	� #	 رز� دا�)G�	H &-ر� و ه��ا	K-� ه�	ن �5	ن را 7)�D �5وا2_ #�$ �5& ��ا =�C pه� .
� ا;�T& اوا:� 7 در �(	س دو;, و ه�K	ر در 7�C	ت دو�, �8�Hر �'� #	 �َ	;q �7	5& ه�)�� در ا-$

 #�6ر ID	ه	5 و د;)�ر� �& :�اه�� ه��$ د;, Dورده	� f5	م را #	 ��ف ه	� ��	ن �8& و اQB	�5)	ن دا:P ��� و
دار ;	:) ��	��i  &0� _B واG2& �	ن ���از� اH)�	?&، ا:�ت و و��ت �0& ��دم اQB	�5)	ن را -K(	ر د-'� :��

K��	� ز�5، در	; H�6 ��ا: 0 ره(�ان   ه� �0, �&��دم اQB	�5)	ن را #�H از J-	;و د rZ�� $-ا دا7 �5
K�5	�7 د� و�# 0 ?�	ل #�'	5'	ن را در دا:P  د-�-� ��7ره	� ه��	-�H �5 از�� &� P;�(� ,��	GB ا-$ �5ع #

5 از �Zف رJ�s دو�, R�5 ا-$ :	��s$ و 45	ق 0Z(	ن ا�B	 و # f5	م اQB	�5)	ن	)O(��:  	ر�5ا�&u ����ب ��� 7
را 7 :�اه	ن ) 7	ر���ان B	;� ا7	د�& ?�0م(�0,  	ر�5ال Dرزو دار-= 7 ه�: �X	u$��s و از ���. �B�G& ��� ا�5
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 de.german-afghan@maqalat  ئ�� ��ږ ��* اړ��� )'&%� $# �� د"� �!�.  �� در-� ���� ه���رۍ �� را����ا��ن 	��� ����� 

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

 :�-e را در  45	ق اB'�& درا-$ د-	ر ه�)�� #(�]I �	ل ه	; x5ن درد و ر	�5)	QBا 	��5، �	ن #�;	ل �	ا� ا?�RH
�	gB ��5	;�# ن	-	
   .ا:�ت، و��ت و ه�(�)'& #

  

� 	# ��i ,0� =-��Dر اQB	�5)	ن #	-� د;, #(4I X5D # H�  =ره	-@ ��7, وا�� و ����= در �7 	د;, ه= داد� #
 از -@ ;� در را;)	�(B�I ورد� ��ن  �2ارD �# _5	� �'-5] د	H -�� و از	ر �5	ن 7	�5)	QBا G;�� ف و	�K5ا


	�7)	ن �Iد-�� #	 ه�K	ر� #	 ارI اه�اف ��م 	ًN�n: ن	5'	4�7& و ا���)& در ا�� د;)'���#�' �	ن ه	ن  	د���
A06� eرا�D ت و	ه� <(	� 	�5رز�5 -"��ً y-ن در	م �	�D ن :�اه�= #�د  :�ن	�5)	QBد� ا	n(2ا &-	B�'� و.   
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