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 ا���ن���ن او ��ر� او����
  

�ن �7�ش�ې %$  ک�ل ٢٠٠٩4د ا�(�0� و/�.-(��ر� او����، د �+(د *�ه(ې ا	'�" %�ه!��ن %$ ��ر�#" و�!� کې �ې د 
د ) �AB)�D�Eر�$ نې?$ �� وک=<، %$ ه�$ و�!� کې د< د ن=ۍ ډې(و %#�ان�7 او او	!�7، 	#�� او �9رون�0 �!8و

�AGخ'ص�/�(رن ( ې د ه���ر/ې �J	 ا/� �$ ژ�!ې و��ن= ��0� /$ /�ري �)د ک=ل او د ا���0" %$ D د %�ر< %$ زړ< %�رې
��O0� %$ ر�د خ'ص�/� د %�ر< �$ ا�( �D�E"��	ې 4�ري وPې هAJنې . ن" ���$ خ��ن$ و<،  $�� "A07/ $% ې�!� �د او���� و

دا �ې ه(< A.4$ او ه(< کA.$ �� د �#$ د 	�7	T او د%���A	S /$ �#ې %$ ژور< ���$ /��=ۍ 	!�Rل ش�ي او �7� /�07 
U/ و او)Vن(�� او خ�ږو خ �AJخ $% ،X7ه�U� ې اوA.4 ې/�D $ې خ�ا ه�A� ن� کې ادا ک�لش�ي وي، ن$ و<، د�Y . $AVدې ک $/

د< د . ه�$ خV(ې �ې د زړ< B#$ را ا���� ک7[ي، %$ زړون� /^7[ي: ه�$ ��� د د< د و�!� %$ اړ< ص]ق ک�< �ې وا��
د او���� و�!� دا	ې ن$ و< /0$ د �� و/�.-(ک�م �ې %ې`A" . او	!S ن=ۍ  �� E �B_ رن�Gن$ %$ �(�!8و �0D کې �7�ن ک=ل

وي �ې /[ خcAd� eA ورB#$ اخ0A� ،"Aې د ه�$ و�!� �� ا	��ذ �$ ور�$ و<، ه�$ �ې %$ �D/^" کې او دا	ې /����ن$ ک�ر
د او���� د و�!� %$ اړ< �� د راد����ن� او . �f+'ن� �$ /0`(ورک�ي او اور�]ون0" د ه�$ %$ �J-� cAd= او ژور%�ه7[ي

 	(< �ې ژورن�/���ن� �(اکې ک=ي وې، رې د �� ش.ې(ا	'�" ه�7ادون� د و�=و خV(ې، د ک����A�hېg�!�ن� /$ 
%$ ه�� �(اک� کې ز���(و د او���� خV(ې ډې(ې خ�Oې ک=ي وې، خ� �D/� دا خV(< �0(ارو/$ �ې %$ i.� کې . واور�]ې

رو دي hد او���� د خV(و %$ اړون] د ا�(�0���ن� �A.iن� �$ �D $09ل  خeA 	�(�� %$ . وک�� ش" �ې ا�(�0���ن B$ ک�ي
 دانې %$ /��� کې اېk" دي، -/�د��Gا/� 	7�	��ا/� او واک.!� �� د در�.ې ن=ۍ ه�7ادون� و/��ن� �$ AEې�ې %$ �D/$ کې 

��A`7 /$ %=ي وې(�[ي، دوm هX ډار�[ي �ې �7� ) ��ر(ن� 09$ دوm د /�د��Gا/� %$ اړ< ه�$ ډول �ې وا��؛ �!^�ر
�!7V� $% ��B)���کې زه( ورن0=ي) ش .  

 �ې ورو	�$ %��ې و/��ن$ او %$ ه�$ ډ/$ کې د ا	'�" ه�7ادون� �� ش.ې( و�=ي د /�د�Gې  او���� دا خV(< %$ ډا�$ ک=<
ن=ۍ 	(< %$ دې اخ�'ف %7]ا ک=�ې /�د�Gې ن=ۍ %(�#�n وک=، او و/��ن$ �� د �.]ن �� %=او �$ واو��O، ن� $09 �� 

ي د ه�� �]/�ن�ن� 	(< �4ړن$ %$ دودون� او ک=و وړو کې �U�و��ن$ را�AE، او د در�.ې ن=ۍ  �� ک��!" ش.ې( و�=
خ� �7� %$ /�د�Gې ن=ۍ کې �� . را9"، ک(ک$ ورB#$ ک�ي او �ې وس �� ور	7[ي ن� p(رون$ ور�$ ر	�ي

ش.ې(و�=ي، %$ ا	'�" ن=ۍ کې د /[ش.ې(�!�?J�/� او 	#�]ر�gو د �A.iن� /$ ا�A$، د �D/� ا	'�" ه�7ادون� %$ ��A.�ن�ن� 
ا�� حTt7t د�D $% ،m/$ ن=ۍ کې �] خeA او د �-(�s!�)� T نU(ت ا��ن0" او د ک7!� دB $E$ �ې او���� و. �]�.�ن" ک�ي

دO m$ وا�� د دې د %�ر< �ې خ�s7 او /�د�s او �D/$ ن=ۍ کې د ک(کې او . �4ړون0"، ک$ هX ش.ې(< �� /[د<، خ� ش�$ دي
�" د< �ې د ن=ۍ �Dل �4ړاو 	�/X زhنU(ت او �� او �� B#$ د 7ti]و %$ �U�و��ن� د دO.!�7 ز�[ونX#� �0 ور� ش"، ن� 

ه�$ ه.]ا خV(< د ن=��ا/� B#$ وA�O�E$، او و�� و�� �ې ��ږد ک(ک� او �ېV�ور�� . 	�ن$ 	(< ورک=يhان��ن�ن ر��Oن� 
د او���� د�D $E/$ و�!� د ا�(�0� د �#0!" . 	�ن$ 	(< ورک=و او دE$ /=ۍ ���] %�m �$ ور	�وhد خ�.�/� د %�ر< ���] 
ه�$ �D/ې ن=ۍ �$ �O�Eن$ �7`� او و�� �� �ې .  	(< %$ ��	� ا�7� در4ې �#�/x /�ري کې د<و/�.-(�4رج ��ش

ه(��B �ې ز��ږ	(< ن$ دي، ه��m ز��ږ د دO.!�ن� 	(< دي ��نې دا �ې ه��m هX ز��ږدO.!�ن دي او ز��ږ�(�] �$ 
%$ i(اق ��ن]ې د �(�] .  ورر	�/ېا	'�" ن=ۍ �$ خ� �� د ص7V7A�ن� او ��A.�ن�ن� د %(اخ� 4^=و اش�رې! دې �7�راو	"

ان د ا�(�0� د /�g7و دو	T ه�7اد 	|�دي i(����ن �� . ک�/� i.� خ� �� %$ 9�ن ��ن]ې د ا} %�� /$ /�ري ا/z�م و��/$
هX %$ او�� خ=و/�، ��نې د ا/i�t]< 	(< %$ �(	�� ک�/� ��رن ک=او %(ه�$ ��ن]ې د �(�]ون� ک�/� د %�ر< �� د �z!� %7]ا 

i(اق، ا�(ان، /ې7V�، ش.�/" ک�ر�� او �� ش.ې(ن�ره�7ادون$ خ� �� �ېA$ . رو ��رو %$ /?�/� %�7 وک=J-�h=و/�، د ک�/� او
%$ دې . ه�$ هX د ش(ارت %$ /ې�T کې ن�7/" او اi'ن ک=ي وو، �ې د ه��m ح��ب خ� �$ ور�A+7$ ک�ي

�k(ې	د  �� $�A] وک=، او ه�اق د 4^=ې �()i $% m=��/ �� e7/=/ې او �!]ې ش�ېن���ن��kې ونk% ې .  %$ ډن8 کېA� د
خ�ا %$ ا���ن���ن کې ا�(�0��� %�ځ او ��f]�~ �� وار%$ وار، د ��و�(�#�ا/" 	(< �#��
 ک7]ل،، ن� 09$ د ن�رو 

او د د�A.i �Eن� /$ کAV$ د ��ش د 	�7	T او %�/S�7  	��رm %$ ��رو �7�رو او . ه�7ادون� ��ن]ې د�(�] %$ /?$ کې ن-�
 �Gډو�7]و ش�ورې $% 
�(	ې(< %(ن�رو �U�و��ن�، د ��ش د دE$ ن�وړ< �z(ن" 	�7	T /$ کAV$ هX د<، �ې د او���� . کې �

  . خV(ې د ن=��ا/� %$ �ې(< د ��A.�ن�ن� %$ زړون� Oې /^7[ي
 ��ر� او����، %$ دې و�!� کې د ن=ۍ د ��ې ډې(ې 	�(ې �-(ي g7.Eې �4ړون0" 	(�7!ې ��نې ا���" و	B �A#$ د ن=ۍ

ک$ ا�(�0� %$ ر7�O� 	(< دE$ ��م د ن�رو ا���" /(ون�0 دو/��ن� %$ �8ون . ژ�Eر/� �$ د خ�J دو/T ژ�!��ب B(�!] ک=
او���� د ا�(�0� د . %�ر�$ ک=ي، %$ دې کې هې� شe ن-�$ �ې دا �$ د �-(ي ��ر�
 �(�D/� 	�(و ����ن� B#$ 	�(��م وي

-(دm �ې د ن=��ال ��%ې(��ل 	���A �$ هX ژ�~ ش� او د دې ک�رد �#0!�7 و/�.(ان� %$ خ'ف /��=ن� ا�(�0��� و/�.
  . �(	(< ک�/� د %�ر< �� 9�ن^=m ک� د /�ړاV�i�راو ��ور	(< وD�ک$
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او���� د �7d�A~ او ا	(ا�s!�)� �A د ش�وخ�ا شJې�$ کA!� اوږدو 4^=و او R!4�/�ن� د ���Aې د ح� ژ�!$، ده�$ ���Aې 
ه�$ وا�� �ې �7d�A!7�ن د ا	(ا��A دو/T د ش�$ وا/" حTt7t ���] و�!" او . (< وک=<د7i!" ش(ا��d %$ نY(کې در/�د/� 	

%$ وا*|T7 کې دE$ د ! ه�. ا	(ا�� هX د �7d�A~ %$ خ�ور< ��ن]ې د ه��m د دو/T د �4ړ�]و ح�� $� Tt7t�E[�ړ< ک7[دي
 ���A$ ن$ د<، �0Aې د ن=ۍ د �7d�A~ او ا	(ا��A د 4^=و او R!4�/�ن� ���A$ ��ازې د دې دواړو ه�7ادون� د و�=و

ک$ د دې ���Aې 	A�� . X.�ن�ن�، د ن=ۍ د ��7i��ن� او ��zد��ن� ���A$، او و��A ش� �ې د �D/� ن=��ا/� ���A$ �(79]/" د<
د ا	'�" �!�?J�/� او 	#�]ر�gو د . نm�7!#� �R �$ وش"�4hړاو وړح� را�!s �$ ش"، د ډې(و 	7.$ ا�gو او ن=��ا/� 

 e�)f� ،TO7]ا% s!�)� �A(ا�	7~ او اd�A�ه��m %$ ډې(< ا	�نS . نR$ د<hاو �-��� �� �(Xz� �/�D د �!�_ �0D ه.]ا د 
	(< د ا	(ا�B �A#$ د ا�(�0� �'�=�ې د /.(�Eن]ې B(�!] دm او او���� هX %$ ه�$ ��ن]ې %=د< ون$ ا��/$، ه(��A.�ن �$ 

7d!" و/� �$ وراوړي و�!"، ن� خ��#$ ز��ت  ژو�A$ �ې د ا	(ا��A /$ /�ري ��A-%$ ���$ ک�ي او ه�$ �(ګ
ک$ �ې(ې %$ ر7�O� 	(< او���� %$ دې . ش.ې(��A.�ن�ن، هX د ا	(ا��A او هX د ا�(�p)% �0] %$ �	�ن S	)f� >)�e ک7[ي

ک�رکې �(��/� ش" �ې د ا	(ا�n!B)� �A د �7d�A~ دو/T �4ړش" او ا	(ا�� و �7d�A!7�ن� �$ د ه��B m#$ ن�7ل ش�ي 
ن� %$ �-J=��وراو �7t~ 	(< �$ د ا�(�0� او ا	'�" ن=ۍ �(�!s %$ اړې�0 کې ډې( 	�(��TV �]/�ن .  ورک=ي�0Gې �ې(�$

  .را �!s �$ ش"
/0$ �ې �Dل خV(دي، /�د�g7!/�D $Gې ر	!S د ا/i�t]< او ��/V�ن� . د او���� د ا���ن���ن %$ اړون] B(�!]ون� �$ را�9

%$ دې کې شe ن-�$ �ې د د�E دو ن���ن� �(�!s 79!ې .  ��zUم اخA"ن���ن$ ز���(< �� m�9 او ډې(وخ��ن$ %$ ��
: د ن7[دې�ا/" 79!ې 0D" �� دادي. اړون]ون$ ش�$، خ� �ې�Aا/� �� هX ډې(B(�!] دm او دE$ دواړ< ډ/ې د �ې#$ 	(< �ېAې دي

 ا	��$ �ې %$ 	�ډان .دن او �� ش.ې(ان8��اhن �� د ا���ن���ن او ش�روي %$ 4^=و کې �� m�9 4!^7]/" ووhا	��$ �~ 
 $E~ د���اې  m� "	 ه�7اد< وش=ي، د ک�رن� %$ ن�م د �Jې ه�$ د خ�رراوړ �-�کې و، ا�(�0���ن� د 	�ډان %$ ه�7اد 

د 	�ډان دو/T د و/�.-(�(	�7�ل �i �Ai.�ن �f$ ا�(�0� �$ %$ %?$ 4!(ال ا/7�Uح . �O�E!$ د 	�ډان /$ ح���0$ ک=ي و<
دن ا�(�0� �$ د و	J�ر/� %$ هA0$ خV(ې ک=ي وې، خ� ا�(�m� h �0 اې د ا	�gو 	(< د �~ ه�$ ه�A$ د 	". ا�(وا وا	��<

ه��m ��ازې %$ دې خ7D �7� >)V!^�راو دړاک$ ک=m و< �ې ه�$ د 	�ډان B#$ د . دن ا�(� $� �0	J�رل ن$ و، �!�hد 
 	U(وک=او د 	|�دي د ه�$ �(ه�$ ورو	�$ د 	�ډان و/�.-(i.(ا/V-7(	|�دي i(����ن �$ د ح� ک�/� %$ ن�م.  ش=ئ

وخT ن��c ش�هgاد< Vi]ا}، او	!"  د 	|�دي i(����ن %�دش�< �$ �� وو�� �ې خV� �J|$ او د ش�ه" ک�رنm=E S ا	��$ 
 ~�h"9�� $� ~و� �Jخ $#B mې خ�ورې وش=ئ. دن /$ دوAJې ه�$ /$ خ�0� ور�$ �9اب ورک=�د ا�( X$ !* ه�$ ه��	ا

ه�$ .  	|�دي د �-�رون� /$ ا�A$ وو�� ش�ل �ې د 	�ډان د خ�ورې B#$ وو9"�$ د 	�ډان حT��0 د ا�(�0� او
خ� د دې %(m�9 �ې ه�A$ د Vi]ا/(ب . ړ، دا �ې ا���ن���ن �� و/ې خ�ښ ک=�f�'4 او Bې=ن$ �Eاړيhا���ن���ن �$ 

< /(/$،  او �� د ر	�ل 	7�ف 	(< �� m�9 ش"، 09$ �ې ه�$ او ا	��$ دواړ< وه��7�ن او د %#�ا B#$ �� %ې�ن]��Aي 	(
�(ه�ن ا/]�~ او اح.]ش�< ��|�د 	(< �ې هX 	7�ف ه�A$ د دوm 	(< و، او هX دوm �� د z4�د د وخT ان8��اhن وو، �� 

ه�$ د دm�9 . �E ش"، �� هX د �VA]�~ ح7�.0�ر	(< �� m�9 ش"، ک�م �� �ې د z4�د وخ��ن� ن7[دې ان8��ال %��ې ش�m و
،�Eن� �$ ور�V/�� خ'ف $% �/�D د %$ وخ��ن� کې�z4 ې د� ��B ک�م hن$ وو X]/" ه�زې[ . s!ن� د �9ا� د را��V/�� د

. �$ ک7]و �(�#$ د �' �i [.f.(او ه.]ا ډول د ه�$ د �� ش.ې(ن�رو �=و�B، اص� ن���ن$ هX ا���ن�ن� اور�]/" ن$ وو
�� . س نA(يh 	!]ون$ %$ دن د ��/V�ن� 	(< و/ې �� m�9 ش�، %$ راز %�ه7[ي خ�hا���ن�ن د د�E خV(و �ې �~ 

ش.ې(خeA دا	ې �.�ن ک�ي �ې د 	|�دي i(����ن د وخT د ا	�#V�را�� �-(شgzاد< �(ک" او د ه�$ 	�ز��ن ن�ر 
،�A� $(< د /7]و د %�ر< ک!]ه�ر�	ن� د �-(ان� �V/�� ې د� $Aزي �$ ک��	د ( ا Xک" ه)� $AJ#%١٩٩٨ Tک�ل د �4ن %$ �7�ش 

. دن 	(< هX %_ /7]< ک�$ ک�لhه�A$ �$ ��، د ��ش.ې(خ�0A %$ نY(، �.0~ �ې د �~ ، )کې ک!]ه�ر�$ ��  �9	U(ک=m و
دن د وژ/� ��ا�Oن$ %�7 ک=ل، �ې �� �9 خ��� د ا���ن���ن %$ hا�(�0���ن�، د ک7!7� او �!gن7� د �." ��دن� ورو	�$ د �~ 

 د رهV(ي ش��� ��E!]�� �(�] هX دن د 4!^7�/�7 روزنm�G و، د ه!] /$ 	.!]ر< h$#Bژوردر< ��ن]m �ې(ې �ې د �~ 
دE$ وخT د ا�(�0� . وک= �ې د ن�رو و�=و �(n!B، �� ش.ې(د %�ک���ن د اm اس اm ا4!?�ن هX %0ې ووژل ش�ل

 ��O�E $ې ه��ې �.�ن ک�/� 	�0 داA7$ کې �!] و او ډې(و خ�* $% >)	 �Aې د /ې�ن�0" %ې��ې!?~ و، ک�م Aو/�.-(�ې� ک
دن د %�ک���ن دو/T او د hخ� ا�(�0���ن�، �~ . %�م د ه�$ �|��Aې B#$ �� /�ر�$ و�(�9ي�ې د ا�(�70�ن� او ن=��ا/� 

 ��O�E $#B7!^$ او د زړ< ورD $% �� $ک=ي، ک X7Aور�� �� $� mې دو� TO�E $ون $#B mاس ا mرا�� ا�V#�	ه�$ د ا
�$ ک7[ي، د ه�$ د�iا %$  نې�$ ک�ل کې د 	V.�J(د ��/�.ې زړ< �^!�ن0" %ېk$ را�!s ٢٠٠١%$ . واm، خ��#$ �� ورک�<

) ��/V�ن(دن د ��/V�ن� �E $#Bاړي، خ� ه��hmا�(�0� �~ . دن ��ن]ې ک7[يh%$ ا/i�t]< 	�ز��ن او د ه�$ %$ �-(، �~ 
i $� ~.O.]�� دو< د/A7$ وړان]ې ک�ي، �� دا �ې د ا���ن" دود %(�!�_ ک�م ��B �ې د �� ک�ر�$ %!�< وروړي، ه�$ �7� د

 ��gال �ې��ې ن=� >)Vخ $A� ،کې �A��� �/ا��د<، ن$ %$ ن= >)Vرو کې د %�م وړخ��ازې د ه�7اد %$ د ن!$ ��ې دا �ري �J	 $ن
ن]ې و�=و د راک=ې او hدر/�د ه�$ دا و< �ې ��/V�ن� و�� �ې ا���ن���ن د ا�(�0� �� د ن=ۍ د ک�م �� ه�7اد 	(< د د�iا 

دن hدن د ورک=ې �!A$ وک=<، خ� د ا�(�0���ن� B#$ �� د �~ hوm ا�(�0���ن� �$ د �~ خ� �7� هX د. ورک=ې �=ون نA(ي
%$ اړ<، د ک��� 	!]ون� او ش�اه]و د �Oد/� �O�E!$ وک=< �ې د 	V.�J(د ��/�.ې %$ g7.Eې کې د ه�$ ک�م ډول اړې0" 

�Oک. و Tې د او�� خ=ول و���، او د اک���(%$ �7�ش)Vه�$ خ�!V/�� ن� د��0��ې د �4رج ��ش %$ ا�(، %$ ��ه(< �^(ا�(
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 ~� $%hن���ن �$ ورو/ې[ل ش����ړش" د hدن �ې ه(�ې(ې ��hش ه.�$ وخT اi'ن�ي، �~ . دن %�ې د ا�(�0$ %�ځ ا
د ا���ن���ن �-J=اک8ر�T و�=ي د ا�(�0� %$ دi $E.� خ�ش�/$ ش�ل �ې . ا�(�0� %�ځ �$ ور%�ې 9" او ه�$ �$ ن�7"

)	 mن او ده���V/�� $/�J?�!ان د ه�7اد< وش=ل ش�ل�)-� >[i�t/ن$ د ا�.Aاو خ�ش�/" ه�$ . زوري �ې "Oخ� mخ� د ه��
ن]ې ودرول h) ن�وې(وخT %$ شe او ن� ا�7]ۍ �]/$ ش�< �ې ا�(�0���ن� او د ه��f�� m]�!� ا���ن�ن د ��ران B#$ د �(ۍ

��^!4)� $A��|� نې��h%(واک.~ ک=ل ��ران  .A07/ ک��ب کې �Jخ $% Xن� %$ ه�$ 4!(ال �-(ف ه��0��ې د< �$ ا�(�دي  "
�z�ل اخd�رورک=�ې ک$ %�ک���ن �(	�$ ون0=ي، ه�$ ه�7اد �$ دو�(< او دا	ې وډ��ي �ې د ډ�(ې %ې=ۍ �$ �$ �� �ې(�$ 

�7t~ دm �ې ک$ ه�$ اخd�ر%$ ر7�O� 	(< . س �=/� وhTO�Eدن hخ� ه�$ دا،  ن$ وا�� �ې ز�� ن$ �� �~ . ��9"
س �=/" 	J�رل �O�E" واm، ه�$ ک�ر�$ %$ �	�ن)� S	h >)دن hد ه�$ 	(< �� �ې د �~ �-(ف �$ ورک=ش�m وي، ن� 

%$ ه(ص�رت اوس خ� دا �B ک�/$ ک7[ي �ې 	" �m اې وا�� �ې ه�$ %$ %�ک���ن کې دm، خ� �(او	$ هX د . ش�m و
 	" �m اې �ې-.ې(< ه�$ د ا�(�0� ا	�#V�را�" 	�Jږ�S0، ا	�#V�را�" ا/��0ې، د. 4^=ې اور%$ ا���ن���ن کې �7A[ي

  .ا4!?�ن، اm اس ا�D mل ه�$ ن-" ��ن]/�
 د ن=ۍ ډې(	�7	T %�< او 	�7	B "ې=ون0" %$ دې ��وراو نY(دي �ې د ا�(�0���ن %��9ن$، ا���ن���ن �$ د ه�$ ه�7اد د 

 %�/T7|*�� e7�7 او د ک�7f� ~�7J(ې د �ې�A او E�زو د E?� 	(�7!� او د ه�ر��ز�!^" د 	7�	" او -�74
ک$ دا	ې وي، ن� B(�!]< د< �ې دE$ %��9ن$ �$ د خ�AJ ��خ� د %�ر< ډې(< اوږد< ��د< . دا�(�gاه.T7 /$ ا�AA� $A" دي	�

  .%$ ا���ن���ن کې %��ې ک7[ي
  .دن %$ ا���ن���ن کې د ��/V�ن� �(n!B او	h>[7 د ��/V�ن� او ا/A� >[i�t$ �8< و4$ هX دE$ ش�< �ې �~ 

�ن�ن� �(�!U� s�و��ن$ دادي �ې ا/i�t]< 	�ز��ن ن=��ال دm ��نې %$ ه�$ کې د ن=ۍ د ډې(و  د ا/i�t]< او ��/V�ن� د 	�ز�
ا/i�t]< %$ : (/0$ �ې او���� هX د *�ه(ې %$ و�!� کې ا/i�t]< دا ډول راو%ې�ن]<. ه�7ادون� B#$ 79!ې ک��ن E=���ب /(ي

E $% �� T7/��� [�)� نٌ  ووژل، او د��0��ا�(  ٌmه�� >)	 S.م ډې(ې �ې(حgi دې �Jد خ Xاو ح�� اوس ه T--7ړ< واخ�
 �Jې خ�ک�ي  $Pي /(ي او ه)^A� ډې(و ه�7ادون�کې $% mووژن"، ه�� eAخ $��� >g�ې �7� �$ %$ ډ/$ ا�ې ک�ي )Vخ

hک=ي ��ي او %(اخ$ �GEوش". س و ��ر< ��] �ې ���دي  ���t0ې حA� ،"ې وش)% �f� ې�ت ن$ دي ��)Yدا ن (.
$��JVوې]E �0�)ه�7اد %$ ک`$ خ� د �. ا� ��د  mک�ټ کې ن$ 9��7[ي، د ه���� >[i�t/د ا $Eز��ن د او���� %$ د�	ن� �V/�

mز��ن د�	(< . 	و�=و او دو/��ن�  �.A��)7E اش�ر< ور�$ ک=ي د<، د ن=ۍ د Xې او���� ه�ز��ن ��خې /0$ �	 >[i�t/د ا
�(او	$ %�رې د هې� ا���ن . اوړ/� %$ /?$ کې ديس �$ رhډE(ې وه� دي او ��/V�ن د ه�7اد د ن!$ د خ�AJ ه�A7 او ��خ� د 

mن$ د m(�� ش��	د ن=ۍ %$ هې� ک!� کې %$  ،)z� $#B ک�م ډول ور�$ �'ش ده�7اد $� >[i�t/ک$ %$ . ا ��B $ه(ه�
را��Aن0" کې هX د ا/i�t]< %$ /�07 کې �|�/T7 وک=ي، ن� د او	!" ��/�E "Vر n!9	 $� >)�� i.� �� ش�ن ن$ وي، ��ن� 

��/V�ن ��< �!�?J�/$ ډ/$ د< �ې د ا���ن���ن د %�ر< دا	ې ! ه�.  ه�$ �$ ن�ر��/c ن$ وي، �0Aې ا/i�t]< ش�m �$ ويدا �ې
ډول واک.!" �Eاړي �ې د او	!S ن=ۍ او د �A^(و���Aن� د �� ش.ې(اص�/�، *�ان7!� او �=ون�ن� 	(< %$ 0D(کې د<، او 

� د ډ/ې E=ي ن$ دي، د دوm د�A.i $Eن$، ن$ خ��Oي او %$ ژور< �� ش.ې(ا���ن�ن ��نې �Dل ه�$ ا���ن�ن �ې د ��/V�ن
د �ېA^ې %$ ��D$ ه��m د �GO د زده0=و او %$ د��(ون� او i��$ 9���ن� کې �ې(ې �ې ن�ر�!$ . ���$ ور	(< �#�/x دي

اوس وخT خ� %$ .  هX ک�رک�ي، �#�/x دي، او هX دا ډول %$ ن�ر�!$ و ��ن]ې %$ زوراوV4(ږ�(ې %(ې[دي او دا	ې ن�ر
کې د ��/V�ن� 4!^7]ل د ��هV" ��رو �(n!B �� ډول د �A" �زادۍ ��$ خ�AJي، ه�$ هX د �z(ن�7 %��9ن� د خ�J 	(و، �ې 

$Aا� $/ �/�A$ وژ/� او ژو���7(ان��ن" ک=ن� او د و/�" و�=و د �]رE او $�gi . ډې(ې �B �� ې %$ ه�7اد کې� $Aد دې /$ ا�
	�ل ش�ل، اوس %$ ه�7اد کې د �#]ر< ��ک�، و	�A او ن�رو ډو/�ن�، ���7$ �� ک��!S ډ/^h��^!4 Sران وا� �$ ور

ډ/^ S�� m�9 ش�ي او ه(ډول ���د �$ �� %(اخ$ ډ�(%(ان��� دm، دا �Dل ه�$ B$ �ې د ��/V�ن� �A$ ورځ %$ ورځ دران$ 
(< 	(<، د �z(ن7�ن� د %$ ه(ص�رت ��/V�ن، د دې �D/� ک�رن�7 	��نgو 	. ک�ي او ک7]اm ش" �ې %$ ��B�% "Aن واوړي

ن� 09$ د ا/i�t]< او . %�ر< د ه��m %$ خ�AJ ه�7ادون� کې، /0$ ا/i�t]< هېA0P$ ��اښ ن$ وو او ن$ �(او	$ ��اښ دي
د دواړو ��ر< او د ه��m 	(< د ک=ن� . ��/V�ن� %$ اړ< ���] د ا�(�0� او د ه�$ د ��f]�!� %'ن�ن$ او �(حې �� ډول ن$ وي

h� [��� Xرې ه��ن$ ويرې  nرن �.  
 nې ه�$ %$ دو�(< ډان� m�9 د m=��/ وک=<، دا ��ې د *�ه(ې %$ %�ه!��ن کې �!� کې، ک��$ �و $Eاوس د او���� %$ د 

: ( د د< ه�$ B(�!]ونې د ا���ن���ن د ���Aې د ح� �!�?g7< کA" د<، �ې وا��. A�7%" د ا���ن���ن %$ اړ< B(�!]ونې وک=ې
�� �ې �� ��. �������ن �ې و������ږ �� �اړو 
	� ������ �� ا� �� ��دا  ا�(�0� �$ د . ��ږه"�� د ���! اډو د ��ړو

"A��� $ون)	 �Jې خGO !$ او �9انې�ې ز��ږ �9ان ن�ر�د<  >)Vخ S!7او خ�اش XE . "	�7	 $% دوام �(ان او n!4 د دې
mد T#	 ظ�f/ . �� ��
	� +�ل (�)%'ې%�� 
	� ��ر�� راو ,%� -��.�
1ې%ې و�3ا2 .� 1ې دا ��ږ �� ډې%ې 

'�ور�9;ا �3و 1ې ا�������ن او ������ن �ې ��ره�� �>;رو, ا�%ا:�9ن ���8 1ې دا (7م �5 �23 د2 1ې ��4%, 1ې 
دا ح��A �� د2 �>@ �� �� ? 
� �%او�� ��رې . ���5 .! او ور�� ا�)�ن ور�� و�%ي ه���%, '� ډې%ا�%�)���ن ووژ�!

5"  . ا�)�E �0[وې(.$��JVرا
 $B $Eد ��ې %�س �د ن�رو ��خ� د %�ر<  >)	 �!�[f�� د m0� %��9ن$ د ه���ې د ا�(�ې !k، ه�$ ان]ې��ې او���� وا�

دا �ې د دوm %$ خ�J ه�7اد کې د ن!$ د ډار او خd(و . ��دون$ وش�<، د اوږدې ��دې %$ نT7 د/�$ راAE" دي، /ې(ې ک=ې
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 ن=ۍ د ه(ه�7اد دا ح� دm �ې د ه�� د و�=و ژون] %$ خV(ې دي، ن$ ��ازې د ا�(�0� او /�د�Gې ن=ۍ ح� د0A� mې د
اوس ���] د 	(< د او���� د دې ورو	��7 خV(و %$ اړ< ) �TA(د ا���ن *�م. ��~ کې وي او �-J=ا�!T7 �� ��.7~ وي

ژور�Eروک=ي، %$ *��� ډول ��< %��A$ راو��	"، ه�$ دا �ې د ن=ۍ �D/� ه�7ادون� �$ �-J=��.7~ ورک=ي �ې د 
خ� ن=��ا/$ �D/!$ هX ���] د .  خ�ور< �$ هېA0P$ د ن=ۍ د ن�رو ه�7ادون� %(p] د هې`� /$ /�ري ن$ ک�رول ک7[يا���ن���ن

س hا���ن���ن خeA او خ�ور< ��.7~ ک=ي، �ې هې� ��ونm8 او 7E(��ونm8 دو/T �$ %$ هې� ش�0  %$ ا���ن���ن کې 
�/$ �(�D/� %$ خ�ن=�� 	��ن�g!� 4^=و کې �=<، �� دي �ې د دې ه�7اد خeA �ې �!�< ن7[دې دې(ش ک. وه!ې ن�0ي

د او���� خV(و د A.i" ک�/� د %�ر< ه(��B(< زر�ې . اوس ا���ن���ن ���] د 	�/ې ه�7اد اi'ن ش". ژو�� او وک=�]ل
رې ��رې �ې ا���ن���ن �$ 	�/$ راو/" او دh $Eه�$ . س %$ ک�رش"�h.0!$ وي، ن=��ا/$ �D/!$ او �Dل ا���ن�ن ���] 

  . د 4^=ې د ه�7اد B#$ د 	�/ې %$ ه�7اد �]/�ي، و/?�ي، %7]ا �� ک=ي او A.i" �� ک=يه�7اد
g�[7� وړان�G!.AJ]ون�0، : د خ�م او و/� ��!�، دړد�* $% ،�/�J!ه�� درن� و� �/�D رواک� %(�$، د��د دو/�" /�ړ%�ړو 

 �/�J!/�D ه� او�J!/�D ،�/ا��	7�	ه� او �% T	�7	 ،�07]ون!R.E او ��ش� ~R.E $% د ه�7اد ��ې د ن=ۍ %$ ه(ک!� � $#B
ه(کA"، 	7.$ او O�رکې او	7[ي، %$ ه(< ک�رنVD ،S(، *�م %�رې �ې �=/� وي، د ه(ې 	7�	" ډ/ې ک$ m=E او �� 
�-(ان وي، د ه(د�~ او ��هc %7(و وي، %$ ه(< ژ�$ �ې خV(ې ک�ي، %$ ډې(ژوردرن�وي او د زړ< /$ �A$ هA7$ ک7[ي 

�ړې ��خې ��نې د �A" ��وا/" د 	���A او د ا���ن و/� د ��وا/" او د ه�$، د دې 	�(ن�ور�~ �ې د �(�D/� 	�(ې او /
B#$ �ې ن7[دې دې(ش ک�/$ اوږد ش$، د خ'ص�ن او نR�ت د %�ر< ه(U� $B�و��ن$ او ن�خ�ا/ې، �(�^!S او دS!.O هې(ې 

 n!7D $� �� او ��او ش��$ ک=ي، hد و� $#B (< ورک=ي، %$ �8< د 4^=و	ن$ �	 �A�	/ې راو�	او د  �Ah"رې و��� .
اوه(��B %$ ه(m�9 کې  �ې وي، د خ�D �AJ/� او ه(ډول ا�0�ن��� او *�ت %$ ک�را��/� 	(<، %$ �8< د دې �8و ��خ� د 

رې �$ راو/" �ې د ا�(�0� د h%�ر< �ې ��دون$ �� وش�<، دا هPې او ه�ن]ون$ وک=ي �ې �Dل ا���ن و/� دا	ې 
�O�E!ې �$ �ې ک$ د دوm د ه�7اد د وک=و خd(د ا���ن���ن /$ خ�ورې B#$ %$ ��وري ډول و/�.-(��ر� او����، ه�$ 

�7� وا�X �ې . ور� ش"، دوm خ�J %��9ن$ %$ خ�SO 	(< �ې(�$ خ�J ه�7اد �$ 	��ن$ ک�ي، 	X او ر��Oن� �9اب ووا��
E $tاو %$ ح m�9 $% ېEن� د��0��] د ا�(�ن�ن �������O!ې �$ ���] %$ ډې(ور�~ �!]ي او %$ اوس دا %$ ��ږاړ< /(ي �ې ��ږ ا

د خ�J ��وا/" %$ 7D!^�/�	(< %$ ه�7اد کې 	�/$ راو/� او ا���ن���ن د . ډې(اخ'ص %$ �!!ې 	(< ��TV �9اب ورک=و
�A^(و ���Aن� او د ن=ۍ د 	�/$ خ��Oن�0 دو/��ن� او و/��ن� %$ �(	��، د 	�/ې %$ ه�7اد، دا	ې ه�7اد �ې %$ 

ح�tن$ %$ کې خ�ن]ي ...) ک�رن"، g7!/�D، ا*�+�دي(ړوي او د �D/� ا���ن�ن�giت اوه(ډول ان��ن"hد��ک(ا��07 اص�/� و
  . وي، �]ل ک=و

ر< کې �#0  ش�ل، ز< او ز�� �Eن]ې %$ /�^�ن� زر< ه�7ادوال �$ �� %$ 7D!^$ �'وې �=و، hه(ه�$ ��B �ې %$ دې 
  .         خ����ن$ �$ �� ک�و او SAJB �$ ور�$ 	.�و

  . وروا/S %$ درانTk د ور
 


