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  ١از  ١ :�
	اد ����ت

��� را ������� �� ه���ر� د��ت �� ����	 ����� � ,+�ً�  �� �درس ذ�) �� �� ���س �&� �	. ا$#�ن ! �
 maqalat@afghan-german.de 

�������: 	�
   ٢٠/ ١٢/ ٢٠٠٧   ��ر��                                                                                         ا���ن ��	 ا�
 

�� ا�������ن� ��� و&% و&% ��ا�$ !�ز ه�� �� و ه���� !�ز �

��ن را وداع ()'�  
 

�$ !�ز ا(� در �-, �دم ��م 01 ���/�$ .�د ا� در �-, ه�� ��ان و ��� و&% و&% ��ا
 ا�	 اه= ��ه�> و;	 .-:�.$ �89�' .7رگ ه��5 �رد �0��4 و ا3��ام .�د� ا!'
, @?�% <�ه� ��د�A��  در ��1 ��!D% او . ��ا�$ !�ز .7رگ .� Bواز ��دو�% /�د 1-

��-� E-1 را �Fان د���� �� @�G$ ه�5 ����% را در ه�� /�د ه-�ار� ا�	 .�د 1$  ه�� 
����-� H��.  

  
��ا��0 1$ در !�&��KJ 5 از ��Aوز ��رو5 در ا�������ن  ه-$ ����J ه�5 ا��-�@% د�Iر  

9�?M را در . .�Lان (�د����از ��Q4ف رژ�0 د!' �����N ��رو5 در �1.= ه�� ��ان 
�% �Sار داد RD. $1% /�ا!�$ و .RD% �� /�ا!�$ از �DS��Tرز� و Bر�ن ه�5 �دم 

�1��ن و ا��ان ��7 1$ ه���FU$ �7د�4% و �Sا.�% .$ ��ه�> و ه�� �J '/�! 50 ه��V�� �F��4ر .-���� و از ;��% د�.
�����ر /��ش �. '���I  $Aن �� G�@ $1$ ه�� �د% و �Xو��   ����	 ��ا�Q% .�د 1$ ��� و&% و&% .��ا��I در 

�X% !�4ت ا�	 @�G$ را ��4�$ و �Gا5 �Xو' را .?�� ��ا�$ !�ز .� �Gا5 (��ا !�و .� ���$ 5 .7رگ از ه�� 
  .�-�د
  

�X%  ��4ف .7ر(% وارد !��= ��� .� @�G$ ه�� -L� ن !�4تB او در �F��/�J 5ه� M�Bه�> ه�5 (��ا و ��8
 ,�A�ا�$ !�ز  ��ز�� L-� و&%  ��� و&% و&% �.;���اران ��Aوز ا��ا/'" ��ه�F% و ه��5" �1د�، &�ز� .� ا��ام 

 %��/�ن درواز5  �89�' .7رگ !��!% ا�������ن ، وز�� /�ر�$، وز�� د��ع ، �4% از @?-�Tداران .7رگ ��R' ا

ل X���4 و B(�� ا!T�ن ?% ا�������ن  واز ��D% ���1(�ن .���ر ��S ]ن ا�، از دو!��ن �7د�E �9^ ��� ا

  .ا�������ن در ���ن .�د
  

�R' ��� و�  $��!' .�8رت ��Dل 1-�� (�م (_ا�' ا� در @�G$ ه�� .$ ادا! $G�@ در ��I و&% ��ا�$ !�ز ه� %&
��� %S�. �X�D %���� اT1. %? ,��� '% �-�د 1$ ز.�ن H��G ه��5 /�د را در /� %D! %�� او در ه� ز

��ا��ن ��ن := ا�وز  .ا�������ن �Sار ده��S د5 و���0 ه�5 �V�� 5 د��J 'NJ 5د 1$ راز ه���N5 ده$ ه��در !�&
�A?% (�دد  %? ,�����ا�$ . ز��د B��4ر ���N .�د، ��ا�$ !�ز ��4 �1د 1$ ���� در و��د ا3-���� ��Dد �3ا!' از 

�4$ . را /�ا��" ا3-��$ ��Dد "!�ز .� ��J$ ه-�	 ��8ر Bه�> ��.�ا5 او �?0 (�د�� 1$ ا�	 ���د ه0 از �-?$ ا� ز
��T�� .�ا5 �-�, ا�	 ده�ر� ��Tه% Bه�> ز��T و ا��N (� /�د �Fدات و��ا����را /�ا�� " 1?$ ه� /�&��' /�&%" ه-�ن 

 %�
�4$ ا3-� ��� ��Dد از ;�ف .�ادران ه-)�4ش .���ر @�م واN) =G' ، ��ا�$ !�ز 1$ در Bن ز�ن از !��و ز

ح �-�د�1Gد را ا�/ ��T��57 در �رد او ��9ا��� و .����8رت ا�I ردار .�د�/�. =.   
  

 $���ر .� ���$ 5 دا��. aX� ر�N1 ان د!' اول��89�' ه��5 .���ر5 از ه��� 	���� و&% و&% ��ا�$ !�ز در !�/
��S %Xن .��' ا�������ن ���/'. ا!'!���ان از �-?$  D-�ران .7رگ �1خ ه��� .� از د!' دادن او .او را 

�0 ه��5 /�د را �T� $1ان Bن �S.= ��8ر ���'، از د!' دادا� ه�� او وا�c او در . ا�������ن �4% از �89�' ه�5 
���  .ه�� !��� ه�� ��ان ��ودا�$ /�اه� 

  
��م ��� و&% و&% ��ا�$ !�ز ، /�L�X% را  .$ /���اد� !� $G�@ د�� در �3&�4$ و��ت ا�	 Bزاد�  ، ,��S م��L��اد� 

�0 /�د را ��7 در 0d از د!' ر��	 ا�	 ��-����Fن ��ن و ��D$ ��ه�F% و ه��5 ا����% ��?�' @�ض �. �Fد�
0���ا� E��� 5م ه����L '�89�.  

  
 ����ن


