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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 �

  2009             ا��
                                                                                                         و��� ��د�
 

��ی� ا���ن در ��س����� �  �$ار#� از ��ده ��
 


 )'�ر &%�) ���ت ),+%ء وس�(� از ��� .�ز��/� .  �4رج ��دی�� اس
�02 ده% �10 و /� ا�0� در ا���/�,�ن ��
��ن ت'��9 �� داد/� و ا��وز /�$ &�0&� ت7 �� ه� &�6 از 2��ر �+��ن ��� را در ����ی� ا���ن &�',�ی� ت(�اد ����

�00( �� �� )�00 ا�� . ا���ن در �4رج از ای� )'�ر ز/��� ���ی� ا���ن در :�)�,�ن وای�ان ز/����&�',�ی� ت(�اد �
  .�ر�ء <س�� در ;�ر� ه�A ا��ی��، ارو:�، ا��ی?� و <س,�ال�� /�$ ���� �$ی� ا/�ا��وز ا���/�� >�� از ;

� را )% از ا���/�,�ن ر�,% و در )'�ره�A دی�C ر�9 ا;��
 ا���0C ا/� &�ی� ��ا��ش #�/� و ���س�ال ای0�
 )% <ی� </
 ��# �Cدی A(%ء )'�ره�Eت ��و JK;% اA &% ا���/�,�ن /�ار/�؟ ه���/% ت �س &� </�� را &% ای� دل�FG; 9 / �د )% </

��ی� ا���ن &% ه�دل�+� )% )'�ر �4د را ت�L )�د� ا/� و در ��� اس
 زی�ا �M0� ای� س�ال %& Nون ت�دی� :�س�&
��و/�A ی��,% ا/�، ا���ن و &% ا���/�,�ن JK; �0 ا/�# 
�O�� �Cدی Aا/� )% &�ی� در . )'�ره� � �PK ء��?+& Aو��/ ��/>

�'( F��0� 
��  . ر از و��د </�ن س�د &�د
 N,�ن )% &% ت�ری�ت در ا���/�Eو ث R+S م�/ 
Uت ���ی� 30در )�M0ا/V &�� ال ++��
 / �ی�0��/� از �(�# �& AX�� 

��ی� ا���ن ��� %( �'?/ Y+,7� Aه� %E0�ا���ن از )'�ر ه�A ارو:�، ا��ی�� و <س��A ���/% در ��س�� دای� #�� &�د، 
 Zت�ا/�0 &(�0ان ی ��)�&X ( ار�; �P/ دل�Eو ت ]U& ی�0 ��رد� / �Mر #�ن ای�'( F��0� 
��در )'�ره�A دی�C در 


� و �O/ � Kر . �����S � U��,4در ��س�� ت�س^ <;�ی�ن ا �S�)� ,�ن�ل(�ت ا���/�G� $(�� 
ای� )�M0ا/V &% ه 

  .را� ا/�ازA #�� &�د )% ا;�ا�� در �4ر س,�ی6 اس

M0( ای� A�_Kا %( Aدر ��س�� &�0م در دی�ار ���د ���(%ء ��// Zی �& V/روس�%(�ا A��/س�07ن ) د %& �� ،
دا#

M� �7رب ��ارس��ن روس�% در ای� ز��0% س�aاز ت %( bد ��ش ��ا دادی��
 )% در ز��ن . �(�ون ای� /M� Aو

� )�د/� د# � �� :�0ا#
 و <� ���ی� روس� را )% در )'�ر ه�A دی�C ز/����� 
/�ن را ات�Uد#�روA، دول
� )�د� �� )�00 ت+?� %cdت� Aد#�رو�Uات 
� )% �4د را &% س���ی�ارA ��و4,% ا/� و K+�% دول/��( . eه� 
دول

�� دی�C را&G% اA &� �� /�ار/�/> �  .&�/��% اA &�اA </�ن /�ا#
 و ���
�Cدی Aی� روس در )'�ر ه������ ت�ز� در ��رد �#�C/ .��� Aد#�رو�Uات �دول
 .  #�تX�Uت :V از ��و:�#

��ن &�/��% ه��� را �dح )�د ت� ز&�ن روس� و ���ی� روس� در س�اس� ��� �& %G&را Aارس��ن روس�% &�ا��
�� در )'�ر ه�A دی�C &% ای�aد )�رس ه� و / �ی'�Cه�� در ��رد . ��ه10 روس� در )'�ره�A دی�C ��,�ش ی�&�

bدازی�: �� )%. )+,�ر �+
 روس ���# A�:ارو Aد/�، �� در )'�ر ه��& Aد #�رو�Uذ و )0,�ول ات�M/ 
Uت � ز��/
��ن را&G% &�;�ار / ���b . <ث�ر ارز# �0 )+,�رA داریb )% &�ی� �hM #�د���ی� روس در س�اس� ��� �& b�4اه� �� ��


 �4ی6 را &% ��ا��#� /��iر/��+Sز&�ن �4د را ��ا��ش /��00 و ا ��Xزم &% تj)� اس
 )% ای� /��د . ت� ��ز/�ان </
� <��ز#� ��,?9 اس
دC0د ��ه��/ Zارد &+�% ی�/ 
  .ر 2��ر�2ب وزارت �4ر�% �(�ل�


 رو#� س�4,� اذه�ن ��دم <ن )'�ر ه� در ���00 �� ت�ا/�0 ت� در ( �� ���ی� در )'�ر ه��� )% ز/����ای� �
ا�� �� دا/�b )% ای� )�ر ه��02 �� ای� )�ر را ت�ز� <>�ز )�د� ایb . ��رد تX�Uت در روس�% /?6 ارز# �0 ای�M / �ی�0


  . &���ر ارز# �0 اس

�� در )'�ره�A دی�C داریb &���ر ;�&9 ت��% اس��� Aت(�اد زی�د %( ��ه �/�C/% . ای� ت�a&%ء روس�% &�اA �� ا���/

 A��
 &% ز&�/EUS ت�ان ����ی� ا���/ 9�/ ،�&�< Aاز )'�ره� Aر���ن ا#�ر� #�، در &> %& bه V/ا�M0( در ای� %(
� &�',� در . A �4د را /�ار/���در�ا�� �'�9 �� �2�
؟ �'�9 ای0�
 )% س�Mرت �4/% ه�A �� در )'�ره�A �4ر

� دار/� . &67 ;�/�+� �(�ل ا/� و &� ای� &67 )��/� را&G% دار/� )% تE(%ء ا���/�,�ن ا/��� )% :�س�iرت �4ر���ا���/
�00( �  .ه���Ck /��زA &% ر�,� &% س�Mرت ا���س / 

��ن >�ب &% /FM اس�ا��9 �'�ه�� )�دیZ /'�ن ا�� ی��دی�ن در &X ت�ان در ���ی� در �4رج را ���� b�. ز /?6 �
 
� در )'�رA اس�ا��9 ده�� س�ل اس,� %( A�U& د�& �)% از و��د ی��دی�ن در)'�ر ه�A دیFM/ %& �C �4د س�د �

��ر و ا�C/�( A�_Kس <ن  � V���4د در ت(��� ر b�PK ه� &� ;�رت 
��/���S �&X ء ا��ی����U,� تX�2ن ای�

 &% �M. )'�ر /?6 دار/�E�/ �4د ����رA ی� س�0 در ;�م اول &�ی� ت( � 

 از اس�ا��9 و �F��0 ه� )�/�ی� ری�سl�


  . اس�ا��9 را اJKم / �ی� در >��<ن ا���ن رس��ن &% ;�رت /�7اه� دا#
��ی� & ��ن <ورد� ا/����� دار/� �,� وزارت ه�A ��,?9 &�اA تb�P0 ا��ر ���در . )'�ره��� )% در �4رج �

�Sه� �+��ن دال� ت�س^ ای� ��و� از س�X/% . :�)�,�ن وزارت� &�0م وزارت :�)�,�/� ه�/> A��A ا;��/�س و��د دارد
� در )'�ر#�ن س���ی% �� ه� &% )'�ر #�ن ارس�ل �� #�د و </�� از �Kای� ��S+% در )'�ر ه�A �4ر/�,�(�:

�00( �� Aارj� . �& �� #�/� ت� ��ا;9 س�X/% ی��Eر &% )'�ر #�ن �����ت )�00 ت� را&G%ء ا���س� mت'�ی ��/>



  
 

 

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

 maqalat@afghan-german.de 

�� س��ل
 ه�A زی�دA را ��اهb )�د� اس
 زی�ا �� دا/� )% /?6 ای� . س�ز��� ��درA #�ن ;�C/ FGدد/> Aا�& 
دول

��EK �Cال?�ی� �4ن :�ر & . ات��� :�)�,�ن ی�� از ه �� ��و� :�)�,�/� ه� . دس,% از :�)�,�/� ه� 2?�ر ��b اس


�� اس��� Aه� �  ./�Eد؟ :�)�,�ن ت��0ل�ژA ات��� �4د را ��ی�ن :�)�,�/
� و��د دا#
 ا�� ا)�0ن ای� /�P در ای�ان /�$ :M0� ��C/ ی� �4رج از )'�ر����� %& ��Jب اسJ?/ا Aاز :��وز V


��ی� <زادا/% &% )'�ر �4د �� <ی�0 ودی�C </�ن را ض� ا/?Jب / � دا/�0 زی�ا دول
 ای�ان &% . ت���� )�د� اس��ای� �
 �& �� ای�ا/� در �4رج از ای�ان &�7&� <��� اس
 و �,&X 
� /�$ &��4رد �dرA اس
 ت� اه ��Jب اسJ?/ا ��M�7ل�


 ای�ان د��ع )�00+� F��0� از ��� &(�0ان یZ ای�ا//> . ���ی� ای�ا/����رA ای�ان، � � 
در ��ی�ن ا/,�7&�ت ری�س

 b�PK از ا���/�� از #�)
 در راA��� A &% ای� �) �در �4رج &� #�ر و#�ق #�)
 )�د/� ا�� در )'�ر �� ای� 

U� 9د /�ارددل�����ی� �4رج از )'�ر و��� . �وم س�4,% #�/� )% ��ی� &�د�% &�اA :�وس%ء راA��� A از �& ��02
� در ���ت س��س� )'�ر '?/ ��� ت�ا/� ای� ا���س را در ���ن ا���ن ه�A �4رج از )'�ر & ��ن <ورد )% </� ���ت�

� در ���ن </�ن ��دد#�ن /�ار/� و ای� �4د �� ت�ا/� ���. & ��ن <��ن ا���س &� ت�Mوت .  

  :در ;G(��0%ء ای� ��ده ��� &% ای� ���ی9 ��02 :�دا4,% #�� اس

 �/��� RGرا )% در س �/�� ���د �(�ل و دای / Zد ی�aرس�/� ا���/�ت ای �� )% در ��س�� )�رش را &% :�ی�ن �) aت
� / �ی�� �� ��دد�� ت�ا/� &�0م ��)$ ) س�ز��ن(ای� /��د . �(�ل�
 دا#,% &�#� &�رس �� ��. &�� ال ++� تF a ا���/

ی(0� س�ز��/� )% در <ن K �ت� ا���/��A �4رج از )'�ر ��دهb �4اه�0 <�� و وM�l% �4اه�0 دا#
 ت� &% اه�اف ذی9 
  :دس
 ی�&�0

� از دول
 �7,0. ��دم ا���/�,�ن •/�E�,':.  
 .د��ع از �F��0 ��دم ا���/�,�ن ت�س^ ��و:��A �'�ر در �4رج از ا���/�,�ن •

 &�� ال ++� ا���/�,�ن •�O�� و د��ع از 
 .� �ی
� از تJش ه� &�اA ت���� R+S و ث�Eت در ا���/�,�ن •/�E�,': . 
 .ت���� روا&^ و ه ��ری��A �,?�&9 &�� ا���/��b�?� A �4رج و د��ع از �?�ق ای'�ن •

� را روA دt7'� A7,0. <ی��0 در )'�ر در ای� راس,� &�/��% ه�� 
س
 ���د و از ای� ت�ان &% ا��� ای%�0 ����
  .&+?�� &% /R+S FM و ث�Eت و :�'��
 در )'�ر اس,�Mد�ء ��ث� / �ی�

 


