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  4از  1 :�
	اد ����ت
��� را ������� �� ه���ر� د��ت �� ����	 ����  � de.german-afghan@maqalat -,�ً�  ��  درس ذ�( �� �� ���س �'�!�	. ا%$�ن "!�

�7 ا���� و ا����6 ����5 ه� �� دوش �2د ���/1	0/.��: ��ت - ،	��9�  . �2د را �
	 از@�ر ?��( ��� ارس�ل �	ار�	�2اه1�6	�> �,;:  �


                            	�ر�� ������ /31/2009
                      

 د ��م وړ
 

� ��2ې0"�ن %�ن.ې "� د ه(�
 د ������ ��"�ن . ه(� )'�ل &ې �� ک�%� $�رکې "� د ک� �  �� 	�ا���ي ����ل�
و، د ز5 او ز)� "� =:�6  6> ��  6> ن�	; و.   $�د�� او د 	�ې )9:�7ې د �678 &�رواک� 	�5 "� )�کې خ�3و�ې

�"� ن� 3� ز)� د انBې�ال �� خ��ې وو��؛ د@� 	�ا���ي &ې د %�زار5 ����ي او �� )�	�9ن . ��2ې0"�ن ن6.ار5 )� ک��

 د
؟ ز)� �� خ��ې وروو�� &ې د ��کې "� 	��E، ن� و�ې ک�ز
 ه92� ن� %�7"�، ک�م &ې ��د@� ���� @D 	�ا�

 F� 5ن.ې د ���ې.و )�د�% Hۍ  �ک��� د@� د 	�ا�� ،�� وکE: �9 &ې %�داران دا �� H��8 @�ړو�� . د5ه(% �ورو	9
� 	�5 کې�6وي� E" Hک�  �� د 	�ا���ۍ �@.Jه �� � . 	�ا���، ن�ر)�	�9ن �� E"�7% او ک

�� K2L( �8�9ن : راNن�)Oې اN� ن� او "� دواړو�P��Q �" 5.R�Sا� �� ،T".U9( 
دا ه� � &ې وو، ک� ا)�"ک�"�ن او د ه(�
�� Wرا@�2، "� ه ��E	�7	 کې د ن�رو �J7	 �9ن اوNن�)Oا - � ��E8 "� ا�Y9Zدي او "� "� �8"� �� دې ���� )�خ� �Nې د�9

� اO(�ن�9Nن کې JR] :�9ن ��ي� 
ک� حS7S; ن� �[�و، ن� �� ه(� وخ�9ن� او ه(� &��ې�"�ل کې . را@�2، خ� اوس ه(�
�، او ��"� ح.5 ��رې ��او	� د دو
 را�> او :�9ن د ����� �� خ�ص�
� . ه7.و او ��م وړد�دا &ې ه(� &��ې�"�ل  6

ن�رو ��ه�ن� او . او &� ��ړک�b�( c� ،dع د5، ک�)� &ې �F@�ن.ې )� ���ا �� "�5 دوې �7ک�6 کې ر`� �� ا&��E و5
 �� خ�3 وار	�5 ه(� W�69ن� هe �fد ن�و5، خ�  E26: 5ډې���� "� اړ�9: �7� ��d7  ډې�ې ر`� ا&��� او ژورو . �ه27

� "� وړان.ې کdيد5 &ې �% �� وړ وخ�9ن� کې ن�ر5 هW و  ېdي او ��	�9نک��� �" � . �ه�ن %

%�". ووا"� &ې ��دا او	� ��رې د ا)�"ک� او د ه(�
 د )U9."�6 د ���8ن� �� اO(�ن�9Nن کې د �� د ��ر5 د ���ې ک7.و او 
د . �� 	�ون� 	�7رې @�ړو�E وې��E8 اډو د ��ړو�� ان.ې6eې د اO(�ن�ن�، د 	J7ې خ2ک� او د ن�رې نdۍ د خ2ک� 


 ا��Uد ه�7ادون� او د نdۍ د ن�رو ز"�ت �'�ا�)Oن�9Nن د ��ونB"� ه�7ادون�، د ا	E(c نdۍ ه�7ادون�، د :�ن
 ،
:Jې�ه�7ادون� واک�6J او 	�7	�9ا��، ���� دا	ې ان�ې��� &ې ا)�"ک�"�ن �ک� &ې @�اړي د ن��� ه�7ادون� 	��8 �" 5

� وړل "� ک0Jوري ک�ل، . �� اO(�ن�9Nن کې ���8
 ک�يخ�3 ���8ن� د �� د ��ر5 j6( �دا د ا�R�S.5 او �P��Qن� وه� او �
 �ر5 �دا ��ل  �، هNې �J2ې  او %'6ې دي &ې ا)�"ک�"�ن� د خ�23  ��س "�دو :�و او ن�رو )�خ� د ��ر5 �� �kه�5 �

 .ا&��E دي

 lmPQ �9ن %�ن.ې: E8�� �&ې ��ل ��ونBي ه�7ادون� �ک� ا"�ان، ��ک�9N6Jن،  �� ا�)Oن�9Nن کې د ا�("ک� او ن��� �
از%ک�9Nن، ���ک�9Nن، �Z@ې0	�9ن، &T7، ��ک�9Nن، ه6.، رو	7�، هJ.ا ډول ��ل E%�R او ا	E(c ه�7ادون� او 

 . "�:Jې�ن�ره�7ادون�، راEb ن� دي او د ه(�
 ژر��ژر5 د و��2 �� ه�27 دي

د ��ن )9:�7ې ��  �2ر)� نې[� د )�Yد �Zه�ې �� ا	E(c  ک�ل ٢٠٠٩ ک2� &ې او%�)� د ا)�"ک� و��nJNد هJ.ې 
��ه�69ن کې �� �8ن�dي 	�7	E و"�6 کې &ې د ا	E(c ه�7ادون� او د ���ې نdۍ د )�J2Nن�ن� 	�5 د $� اړېک� د 
��ن� �� 6> دا ژ%� هW وک5d &ې R�b�( �J'( ۍ د ن�رو ډې�وdو"�6 کې "� د ن ���ړو�� �� @�ض وک5d او �� ه(

� دې اړون. &ې د اO(�ن�9Nن خ�ور5 %� د ا)�"ک� او د ه(� د )b�� �6".U9. ن� ک�رول ک� د ا)�"� �ک�"�ن� ��n"�nن
E	�%و �� خ�3 او د خU9( �23."�6 ���8ن� د اO(�ن�9Nن  �% 
ن� اوس د اO(�ن�9Nن د 	�7	�9ا�� �� 6>، . کF7ي، ن� دو

�9Nن د ��dو �� اړون. خ�3 ن�97ن� %.ل او 	W کdي، "�نې د ��ر�� "�د :�"� ه�7ادون� د واک�6J دن.ې هW دي &ې د اO(�ن
. د اO(�ن�9Nن �� خ�ور5 کې ن�رد@� د ��dو د ��E�.7 اور�� )5d ک��� کې خ23ې ر$�9نE هsې او ه�ن.ون� ون� 	�J3ي
� ن�، %2کې %. :E او �� زر	��� راو	�9 کې ه�ډول )�	9ې $ �� اO(�ن�9Nن کې "� ن�ر5 د ��dو �� دوام  ن�97ن�

�dې اوږدې :E او د ډې�وخ; د��ر5 و@F7jي، ک7.ا
 :E د ا)�"ک�7ن� او ن��� @dو . کdيو� �8ک� ک� &ې�ې د�9
� دې . د ��E8 :�9ن ��ر
 ونEN7) &ې د �� �� )�ن� %� وي(ه�7ادون� ن�97ن� هW %.ل :E او ه(�
 د اوږدې )�دې�

2� د ��ر�� "�دو :�"� ه�7ادون� د واک�6J اخEZc دن.ې هW دي &ېPک � د اO(�ن�ن� 	�5 �� ���� �S"�Q او و	�27، "�نې �
�� � دا . رو، �S"�Q او )��w29 ډو��ن�، ه�اړخ07ې )�	9ې وکdي�	�7	E، ا�Y9Zدي، �E��)72P، ��76کE او �� ن�رو 

� خ�ر".و د5، � x( �د ��dو اور&ې �� اO(�ن�9Nن کې نF7دې دې�ش ک��� %� :�، او اوس "� �TJ د 	J7ې ه�7ادون� �
� کې خ�ورJ7	 ���� �� �� "� &ې اوس 	H@�3 ��ک�9Nن �� وروا���2ې، ډې�زر%�6  �ې ��ې واړول :E، ک� ن� ن� �ک

E:اورخ�ر � .د@

 �9� د دې اورد )5d ک��� �Pا� � �رو کې د ��ک�9Nن )�	9ې ������ ه�7ادون� د ز"�ت اه7J; او ��م وړ8ک� دي &ې ه(
�6��7��7 ک�ر%� .b ;�9ن د دو�Nن�)Oدې ه�7اد د ا �� E�6نک: E	�7	 �9ال او	�7	ې�J: ۍ ز"�تdي او د نF7ک ��� 

 D� 5�	 
ا"�ان هW د اO(�ن�9Nن د "� ��ونBي ا	c)E ه�7اد �� . س ��ي�ن�fدي &ې د ��ک�9Nن 678ې کdۍ د ه(�
� )zهEP و�E او رېeې��� ��7 د "� :Jې����ان(���� &ې د اO(�ن�9Nن 	�5 ژورې ��ر"�E، ژ�O ،H6%ه6�E او �� خ�ص

E5 خ�ص اړېک�	ډ��  E	�7	 او اوس E�6� ( �� ���ي، �� اO(�ن�9Nن کې د ا)�"ک� �� )�nۍ د ن��� ���8ن� :�9ن  �



  
 

 

  4از  2 :���ت�
	اد �
��� را ������� �� ه���ر� د��ت �� ����	 ����  � -,�ً�  ��  درس ذ�( �� �� ���س �'�!�	. ا%$�ن "!�

 maqalat@afghan-german.de 

 Tj�6  �7��7�6� .b دې  �ري، او ا)�"ک�"�ن�F7ن �� ژورو ان.ې�6e 	�5 د اO(�ن�9Nن ح��ت �� ،
9� وې�5 کې د�	
 
d�
 %�"Ee، 8ک� د 	��ې �� راو	�29 کې خ�3 �8نd�c(E: ����0ې د . ا@ې& 
	�mدي �9N%�Rن %� ه(� ه�7اد د

� ر	7J; �ې|ن.�E و5، او نېFدې اړېکE "� ور	�5 ���ې�  E6Jن� واک�P��Q �9ن کې دNن�)Oا �. ��ک�9Nن �� 6> "� �
 ���� �� �w72ه�7ادون� د خ E(c	د ا �اوس هW د ا�)Oن�9Nن د دو�; (��� ،T7w	�mدي �9N%�Rن ��د:�5 )2ک PR.ا{ �


 ژd�وردرن�و
 ��ي، ن� 8ک� ه(� ه�7اد هW ���3 وار	�5 �� اO(�ن�9Nن کې د 	��ې �� راو	�29 کې %ې2� :ک� �8ن
E: ���� �9ن . رولNن�)Oا �)�ږاO(�ن�ن د نdۍ د ن�رو ه�7ادون� �� 6>، د د@� ه�7ادون� د دو��9ن� $� ن�97ن� "�نې �

خ� د دې ���� )�ن� دا ن� د5 &ې اO(�ن�ن د . رو واو	��ې �� کې د 	��ې او =)T د راو	�29 �� &�رو کې %�". �.ي 	��9
� خcص دي�  ;7��N( ������� �.ي او ک2ک� دن.ا ��23� د اO(�ن�ن� �� @�ړ5 د5، 8ک� ه(� ز)�ږ . 	��ې راو	�29 �

��ن� . �8
 ه(� 	�از"Fي &ې اور��ې %� وي: )�9 &ې وا"�N� �اص� اورد اO(�ن�ن� ��ک�ر %� د
 او ه�5 ورځ �
 .8ک� دو
 %�". د ه�&� ز"�ت ز"�رددې �� )5d ک��� کې و%�	E. �ي او ژوF72%ي او ک�رون� "� ورانF7ي)

د او%�)� د )�Yد �Zه�ې ��ه�96ن د و"�6 �� هک2�، اO(�ن�ن هW ه(� ډول �ک� د ن�رو ا	E(c ه�7ادون� و�dي، د@ې 
� �78دي &ې �� �JR کې ا)�"ک�7ن د او%�)� د و"�6، د اO(�ن�9Nن� Eک�E2اخ �� %�خ� کې،  � E2JR ��)�ن� . 

� وړ�� j6( و دd�� دې اړون.، د دې خ�Pې $ک�ر5 اړ��7 :9� &ې و�7.ل :E ا)�"ک�"�ن �� �JR کې د اO(�ن�9Nن د �� 
 �ر5 @�ر5 ک�ي؟ ا)�"ک�"�ن د دو�; د )����67w 	�5، د ه(�
 �� ورو	E9 ���ې �اود 	��ې راو	�29 د ��ر5 ک�)

. رو هsې او ه�ن.ون� �dن.ي ک�ي� ��ړې �� - رې �6�F7ي او ک� د 	��ې او رو@ې)�Sو); ک�ونکE و�dي ��
 �� دې ډول د دو�; )���T7w هW د اO(�نE ���6ې %�خ� و��E8 او د ه�7اد �� 	�ن�:; او %�7 ��ړون� کې %�خ� � ��

E: ا�� د ��ر5. وال�"dو ن�Pدې %�خF7د ن � دا	ې %�ې5.7e &ې ��او	� خ� اO(�ن�ن� او د اO(�ن�9Nن د ح����  �

دا ��Jن . وهE او د ه(� �TJ 	�رور5 ک�ي او اوږدوي "�) �ک�(ا)�"ک�"�ن ��23� د اO(�ن�9Nن د ��dې اور�� %�%�ز

� ��)�j6� �"d ک���ن� کې، ا)�"ک�"�ن� د ��ک�9Nن د"ک���9رو��nJN��6ال ��وې�n(0ف �� : ه� �� 8ک� ک�ي�
�5.7 )�72رډ5 ډا��5 ورکdل &ې د ا�R�S.) ١١("�و��� �9� ون� �N7� �)وک�روي، خ� د ه �" .b�� ���7�6� K��Q 5 او

 W7.ې، "� ه�&ې د ه6.و	�9ن ��b. د ��ک�9NنE ��ځ �� ��7وړ��7 و��7.ې، د ا�R�S.5 او �P��Qن� د ��J7f6ن� �� ��7وړ��7 و�
� درې واړو � Wن� کې وا&�ل :�ې، او "� ه�P7� �� &ې د ��J@�ن.ې  ��6. ړې�رو ��  �. دي، ک�م &ې خ� ه(

 �� �ا)�"ک�"�ن او د ن��� ن�ردو��9ن� "� هW اوس ن� �[�ي، �� ه�) �ې�و ��j6 ک���ن� کې د ا�R�S.5 او �P��Qن� 	�ز�(ن�ن
دا د �[ې خ��ې 	�داو ک���، هW اO(�ن�ن او هW ن�رنd"�ال &ې د . 	�5 ور@�ل :�ل، ��رE29e@ 5 او ��اخ� :�ل

9�، هک3ک او ح�7انnن � . کdي دي)��bع در� ور�

 �5 "� �� نې(�	�67 w���ي &ې د دو�; )�� W(�ن�ن دا :ک هOې�%'�ن�7ن او اJ: �" ا)�"ک�"�ن� او ن��� �8اک�ن� %�ن.ې��
د دې خ�Pې "� د��7 دا %��E &ې �� او	� ا)�"ک�"�ن� . �[ې او  6�6jې )�	9ې کdي دي او ه(�
 "� @E29e کdي دي

��5 او د�Rا "�  ونک5d &ې ا�R�S.5 او د اO(�ن�9Nن د دو�; او د ن��� ن�رو دو��9ن� �� هې� %'�نE ه�7� �اد دا	ې ��ر ون
E76ک�او � E��( �� T7w���()�2	�2ي) و"�J� ظ�U� .�" ې& � دو5 28� د ا"�ان، &T7 او ک�م �8 د رو	7ې - ه(� ک�م  

 ��% ��، ن� د ��� ��ر����� ��) زر��ي ��5d و5(دو��9ن� ن�)�ن� واخ�9N7 :�ل، ه(� هE��)72P� W او ژورن��79Nک�
او ح�9 ��ډې�5 وخ9� ��رې "� دا خ5�P هW ن� ک��� &ې د@� د اO(�ن�9Nن د دو�; )���T7w &ې د %'�ن�7 ���8ن� . )�ن�

5 �6�F7ي، �� ��ک�9Nن کې روزل کF7ي او او	F7ي�	 . �� اO(�ن�9Nن �� را اوړي، %�".ون� ک�ي او %ې��"�8 �د ه(
9� &ې د ه(�
 هJ.ا اوس هW . ه(� خ�ا�� اوړيnري، دا ��رن�� �� �6".U9( �9ن دو�; %�ن.ې د ا)�"ک� دو�; اوNک�� ��

� &ې ا)�"ک� او )T".U9 . 678ې کdۍ د اO(�ن�9Nن دو�; د )����67w 	�5 اړېکE ��ي او )d�c "� ک�ي  �"�ازې�6 ه(
x(�� ېd��� د ډې�و 	�7	E .  %ې�ل دي"� وا"�، د )�.ر5 ��ک� �� ذک�ت د دو�; د )����67w ه� � �7.ا ک�ل او د �(

خ� ک� دا	ې "� و%��� &ې د دو�; د . :�6نک� �� ن�f"�ازې دا 	�&67� د دو)�5 @[� ���9eن� د ��ر5 ک�EO ن� د5
 ،�)����67w ���ې اړ��7وې "�ازې هJ.ا د )�.ر5 ��ک� ذک�ت ��ر5 ک�ي، %�7 ن� �� ا�)Oن�9Nن کې (ېn; %'�نE ���8ن

و و&�ي ن�؟ ډې�خ2ک �� دې :کTJ دي &ې هJ.ا %'�ن���Z Eن� د ک�ک�6رو د ک�69eن� و�ې دا 	�&67� ��ه(�
 �dي ا
� ا"0و او اO(�نd@ Eو او د . 	�ن� ��ي�او )�.ر5 ��ک� �� ز"���ا�E کې J7	 �� �7�، د ه(O�( ا���"d.ر5 ��ک� د ن�د )

 �  ،Wرې ه�� �28� د ا)�"ک� �� )�nۍ د ن��� �8اک�ن� )�.ر5 ��ک� د ک�ون.��و �� هک2�، خ� ��دا �F)�دې د )� � 
�9nض ن�@ 
ن� 8ک� د ک�ک�6رو . �Z)�ن.ان�ن�  ��6.ونې کdي وې، &ې د )�.ر5 ��ک� �� ���7. او �ېFد %�ن.ې د دو

� )�9ېک� ډول �� &[کH 	�5 ��ړ١ک�ن�، او5�%� ،�)�ن� دا . ړل� او ح�صcت، د �P��Qن� د واکH6J �� ړن�7.و ورو	9
67� هJ.ا )�.ر5 ��کE وي، ن� %�7 و�ې %'�نE &ې ک� د دو�; &�	 H6"�7929 "�ازe@�2	و �د )����67w د )��E او �

6�F7ي؟ د دو
 دا ډول 	�7	; او&�� �� دي &ې د ا)�"ک� –���8ن� د د@� 	�&67ې ��b. ن  � &62.، دا ��ل ه(
وږدو�� �� اړون.، د &�2ن� �� &���2 ��ا	9��Pرا�� او د ه(�
 ��:�"ک�ن�، هW اO(�ن�ن او هW ن�رنd"�ال، د ��dې د ا


 . %.��JنH ��ي او دا %.��JنE "� ح� د

د %�ر� او%�)� دو�;، اوس د ��ک�9Nن دو�; 	�5 د ک�ل "�نW7 )�72رډ ډا��و د ورکdې او)�	�9 ن�
 �dون �� دې 
� خ�ور5 کې E2JR 	72ک کd&ې د ��ک�9Nن دو�; د ا�R�S.5 او د اO(�ن�9Nن دو�; د )���b���67w.، د ��ک�9Nن ��@�ض
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E2واخ �� ���ان�7 ور�� . ��)�ن� �وکE: �9 &ې د دې ��N7 د ورک���  �� د ��کE2 )�خ� د ��ر5  � ک�چ راوE8 او ک
 .رو او 	�ړو کې ورکې کF7ي�

�5d خ�J9ل @�اړي، ن� ه(� خ� �%ې��� ��س خ�Pو �� ور���8؛ ک� ا)�"ک�"�ن ��)dۍ � �� 5d�ر5 @�ر5 ک�ي "�نې �
@��ې �� @�$�ن� خcص�ل دي "�نې د ���8ن� د ا"�29N )�ن� ن� ورک�ي، %2کې د ��dې د @���j او ز)� �� Oک�د 

� "�ې خ�ا د . اوږدو�� �� )�ن� د5� �ک2� &ې �� ه�7اد کې دا ډول ��5d روان� وي �ک� &ې ��او	� روان� و5، ن� ک
 کF7ي، ��  6> کې "� )2کK"�@ E  ژو2%� وراوړي او ډې��8ان�ن "� وژل-دو�; د )����67w �7ک� �� ��اخ� )�ګ

� �7ک� JR] ورځ ��%2ې ورز"��F7ي، &ې �� دې ز"��7.ن� کې د %'�ن�7 . و�� ه5�P� W کF7ي� 
د %2ې خ�ا د ه(�
د ک�رون� %ې (���8ن� د خ�Lوو او@�7L2، "� هW 678ې وخ�9ن� د "� :Jې����78ن� د YZ.ي او JR.ي ک�ک��6 کdن�

 او %6."�ن�ل، 678ې وخ�9ن� وژل، �� وادون� او د @W او خ�:���7 �� ن�رو ����6 او )�ردH:c� 5، د ه(� د 	d"� وړل
��ن� ن�ر@�7ان�Nن�n% .b ،Eي، او د N� �)�2wUن� ه�ا"� %�PJرۍ، هJ.ا ډول �� ک�72 او %�نBو %�ن.ې %�PJرۍ او �

�� �7ک� %�ن.ې  �  � 28� ور) اO(�نE دود او د	�9رخcف �2JRن� 
د@� خ�Pې اوس ن�ر5 . ز"��F7ي�� ا)2� هW، د ه(�
�" E6( ي او�]� ��dو کې د :�"ک� ه�7ادون� 	�7	�9ال او ���n( E8ان هW ن� �� �� دې . ��23� �ن� ک� د@� ��و	

 �  �% ��  B"�	�6� وژنې او �N�7د ن@ �" �ډول �ک� &ې ��او	� روانې دي، اوږدE: 5 او دوام و)�)E، ��"2ې %
 وي؟

��n( H6	ا)�"ک�"� او TکJ(  وې  اوc	 دا ډول �"dک Eرا��P�9	و او اdې�و�J: �" �� او%�)� ���� �� خ�ص� �%�
E8را E(را= ،E:د"� او ��ړون� ��7 و�%= �� �. )�nرې ورکdي وي &ې ه(92� &ې�ې &ې د ��dو اور %� د
، ک

 ک�رډې�5 $� )��Z %�". ووا"� &ې �� اO(�ن�9Nن کې ا)�"ک�"�ن� د دې. د@� ډول خ�Pې �� ډې�و ه�7ادون� کې ص.ق ک�ي
 ���5dورک �	 . �� و، ا)�"ک�"�ن� د �Rاق �� ��ر)5B6 ک5d، اO(�ن�9Nن �mJQ �� �� 
� ��7 کې &ې ��ل اO(�نE و�� دو�

� ح.5 ��رې 	Jې دي �� Wاوس ه ،�� &ې اO(�ن�ن� او . "� :� ورو����8�6� کې، �ک�  �ن��� Eن�)Oا �خ� �
d�9ن  ېNن�)Oن �ې|ن.ونک� او ا�)Oن.ې :�وخ�ا %'�ن�7ا�% �� و&J7ې0ان� د ه6. ��ن��9� د5، ه(� )'�ل &ې ان� �ونک� �

� �دوې �ېdۍ، $کېT2& �c و، 	�5 د دې &ې ز"���5 اO(�نE ��&�ه�ن د ان��ې0ان� ��ا@ې0��� c	 د 
ن.ې وو، د ه(�
د ان��ې0ان� "� د ن�رو %'�ن�7 ه�7ادون� 	�5 اړ"کE ن�nل ک2ک ک���، خ� هJ(� ��&�ه�ن� هW د و�� �� ډار5 



 واd�9ز"�9ب ک	ي اdن و��J2N( د ه6.، ک�م ."�% �" �. ان��ې0ي ا	�9زي �� �cز)ې6� ک�%� کې ن� :�ل )�26، خ�)�
��ل ��هېFو &ې ه(� وخ�9ن� او ه(� Oک�ون� اوس د %ې�� %.ل :�ي دي، خ� %�". ووا"� &ې ډې�
 اO(�ن�ن� �� ! ه�

� و�E2 خ5�P د5 &ې %J@او د ز �9�	  W5 اوس ه�	"� �	خ�ور5 %�ن.ې د ���� واک�ن� او خ�3  Eن�)Oا �� �'�نE ���8ن
� ژون. او ک�رنB62( �7ې وهE او د �Rا)� �� اصcLح دو
 دې �� )dو 	���9 ور��ري� 
د %2ې خ�ا، �ک� &ې . د دو

 �� �خcص� )[� ���� �� $ک�ر5 د5، �� خ23� ��د"�jا�� دا دوې �07Nې د )�� د ��ک�9Nن دو�; 	�5 د ه�ې خ�ا  �
)�	9ې ک��ې &ې ��ک�9Nن �� کBوال :�ي اO(�ن�ن د ک�w، ک��Oان�، ا:(����و او ��د"� ���8ن� ��b. روح7� او 
ذه�976ن�، �� ��E8 روزن�j"�ن�، ��)���ن�، ک�3Jن�، ک����، خې�J او د"E6 ).ر	� کې وروزي، ک�)� روزن� &ې 

� ن�N . هJ.ا اوس هW روان� د5)Jه �N�6 �8ان ن	او �د
 &ې د د@� ه�7ادون� د ک�)� &ې اوس اO(�ن�9Nن �� د@
� ک�Nن )Jوال وو، او ه �ن.ې د
، ���او	� د هJ(� ا@ې0و �NRک�را@E2 دي، �� روز�� کې، �� ډول د ډو��ن� %�خ

�2J@ز Enن Wه 
� ���� &�رو کې، . ن� 8ک� اوس ��23� دو� �� )�ن� "�نې د ژون.ان(�R �� Wن�ن اص] ه�)Oد %2ې خ�ا، ا
ړخ2ک دي، "�هW دا	ې و"�2 :� &ې �� خ23� ژ)6�، �Zل او � ډول N6%[�3ل "� �� %� �PRرت ��S9m( �23.ا�� �67> و"�

2� کې د �[ې او ز"�ن �� )�ې خ�3 . ړخ2ک دي��w�َ او هJ.ا ډول ��23� خ5�P و(�m( او �7�Z 5ه� �دا	ې ن� دي &ې �
� اO(�ن�ن� %�ن.ې هW، �ک� د نdۍ د ن�رو و��Nن� @�ن.ې، �� هJ.ې ډول �. 0Rم، ژ%�، ژ)�96ب )�ت او�2JRن� %.ل کdي

� ��N7 ن� 	�دا کdي دي � Wه �خ0R �3ت، ن�)�س، ه�7اد او خ23� خ�ور5 ��ان� د5، دا :�7ن اO(�ن�ن� �� ک� کې، هېsک2
 .او ن� "� 	�دا ک�ي

 �ن�� د ک�رک�ونک�  دارو اوه(� خ���7ن�، ذه�976ن�، خ�Pې او&�رې &ې د ��د"�jا�� او د ��ک�9Nن دو�; د اړون.و ا 
6��7��7 او "� :Jې�ن�رو اO(�ن�ن� کې � .b ;�9ن دو�Nن�)Oد ا Wه Tا ن.Jورزد5 :�ي وې، ه �� ��ري اO(�نE کBوا�� ��

��9eن� ��ړېFي، ��وا ن�2ي، ���ې د  � 	��9Rن� �� . ژون.ي دي� �]@ �8ک� ن� نT ورځ هW، ه(�
 د =%�د"� &ې �
3� ک�ي)�د5 کې "� �� %�Jن� ا��ز��� E25 خ�" �� ;7�. �ک� &ې ��رو دا �dۍ ��د@� او	� روان� د5. وي "� "� د اور�

�5d د ��dې د �[�2 � �� را��2نکE کې هW روان� وي او د =%�د"� ک��� ��� ک� ا)�"ک� �� �ر5 @�ر5 ک5d، د@� �dۍ %
و "� �� %� �PRرت د %'�ن�7 ���8ن� د ر5 %�ن.ې &ې د ��dو د دوام ا�ن� 8ک� ز5 �� ه(� . ن�م %� "�ازې ن�م ���ې وي

 .  ر5 د5، �� ه(� %�ن.ې ن� @FېFم�ن� و��2 

 �J"دو� H	�(�23ر5 د )�ک�، ���� او دې�ې وي اوا)�"ک�"�ن او . ر5 د5�Pې د ا)�"ک�"�ن� د زړ5 خ�Pد او%�)� خ �ک
 �� ر	��� �)T".U9 "� د @��ې �� 
، )�ک�، ���� او ر5 هJ.ا د خ�Pو �س خcص�ل @�اړي، ن� د��dو د ��


، @�ر5 خ5�P �د د@� . ر5 د5�دې�(�23	H د ����27 ������ @�ر5 d(�� �������fن �رې د ��)x %ې��� د ��ر5 ز)� �
داد5 &ې ا)�"ک�"�ن او )T".U9 "�، د اO(�ن�9Nن دو�; اصE2 )���T7w د ا�R�S.5 ډ�ې او هJ.ا ډول د )�.ر5 ��ک� او و	�2 

 E$�� ې� او% �7� ډ��  �O�( دE2� �5 �2� کې ون�" �� �" 5�	 
 . و%��E او د ه(�
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6��7��7 	�5 د خ�Pو د ����27 او ��)x %ې��� د��ر5 د � �w���( دا وي &ې د دو�; د � د ا)�"ک�"�ن� %� دو"E2JR W ��م %
� )ې�72ن� � �"�	 �� و%�	E او ه(� �O)�ن &ې د ه�"� د ژون.ي ن���7 "� وژ�� �� d2(ان د ��ر ن��n( 
ه(�

 .ا��ان�m)�ن� اېEe دي، �(� اcRن کdيډ

 �� د
، ه(� دا &ې ���ا %� دو
 و"� &ې د 	��ې د خ�Pو د ����27 د )�� )�ږ ���9( �� �67w���( ;ک� د دو�� �" � د�9
23� د ا)�"ک� و��nJNورک5d، خ� �5 �.Rو �د اO(�ن�9Nن  �� د %'�ن�7 ���8ن� د  و��2 وR.5 %�". راکdل :E &ې د@

	 
ک� دو
 اوس %�7 د خ�Pو �� . �5 ددې خ�Pې �� دا	ې ډول ���2 �ک�رد
 &ې د )����67w %�ور�� را:Eاوس د دو
 �����27 کې ن�رې %'6ې او �J2ې ک�ي، ن� ک7.ا
 :E د ه(� �� هک2� د اO(�ن و�� 	�5 دا	ې ��Jن �7.ا :E، &ې د@

 )�.ر5 ��ک� د �7Z�&�Zن� �� کd"� کې %6. ���ې ډول ک�Nن او ډ�ې %� خ�)�� "� د ا� 5.R�S	�n� 5کd� E�c7او ��ي "� %� د
6� دو�; "� دو��9ن� )0دوران :�ي وي &ې �� اړ5 %� "� ��ل )2; د )�S%2ې  ک��� J$ن د�)Oد ک�)� ا �وي او "� %

EN7ون � .�bوري او وړ��J7JY� <67ن

6����7 د ��ر5 د خ�Pو د ����27 اصE2 او N6%[507 )�خ� &ې د %'�ن�7 ���8ن� .b ;خ�ورې و�� د دو� �� د اO(�ن�9Nن �
� :�ي د5��� �� ��ري ���nJNري، د ا)�"ک� . دي، اوس د ا)�"ک� د و��� �� &ې ���ې کF7ي ه(� د اO(�ن�9Nن �  �ه(

E8�� �اO(�ن�ن د@� . او ن��� ه�7ادون� د ه(� ��n"�nن� �ې�ې ک�ل دي، &ې اO(�نE خ�ور5 %� د دو
 د د$�6Jن� ��8� ن
و �� زړور��7 	�5 دا ډاډ او��T7J ورکdي &ې اO(�ن�ن هېsک2� هW د ن�رو ه�7ادون� 	�5 د خ5�P %�". �.ي و��E ا

� هې� ډول ن� ک�رول کF7ي� .b�� 
د %'�ن�7 ���8ن� د و��2 د ��ر5 %� . د$�76J ن7; ن�2ي او اO(�نE خ�ور5 %� د ه(�
 . هې� ډول �ک�w72ن� اوخB6ون�، ن� ��ړوي، �� Z.ر	�5 %.ر�� ک�ي

��� د ����27 د ��ر5 ن�راEO�b )�ک�Qd: E6ن� %�". د دواړو خ�او  �� )�Lح ن� وي، خ� د $� ن7; د د 	��ې د �
 . ��6.و�� �� @�ض دواړ5 خ�اوې %�". اور%6. وکdي، �6> ودروي او "� :Jې�%6."�ن د %6."��ن�  �� خcص کdي

  

b�( �
 کې د ���� ��ه�ن� او �7ک�2ا�ن�  �� ه27ې دا دي &ې �� د@�� ��ع %�ن.ې �� ���N3ې ���� ه�7ادوا�� �� ر`� �
 �وا&�ي او �� =	�نH 	�5 د@� )��Z او ه(�  ���6دونې &ې د ���� نd"�ا�� �� وړان.ې د ا)�"ک� و��nJNد اO(�ن�9Nن �

�7� �9�(اړون. وکdې، @E2 �ې�ې نEn او د@� )'W ��ر"�E &�ن� )� �w( ( ���E8و �� ون	. 

  

 


