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��ت د ������� ���ر� ��������  �%م �'، �%م �#�ان د !ز����
 دا 
  

  :��دو��

 �45 ز�%ږ د �;6%ر پ4 9%��ټ �ې ���5 دا ز�� د اس�6د ���� دا �#4.5 ز�� ���ر� د ډې� �%1 ذه.� -,�ر س*( و� او د�،
اس���#F �%ن پ4 وړا��ې بې ادب� و�FG ش�، D% د هCې �;� ت�ب#ې پ� ب.�A 9ې اس�6د �%ن �%ږ ت4 را�?ې، د و=� او 


 پK 4ر �ې ه� ذه.� �Jاب �.%;� .4.�Mب K 5ېM� 4� 5ېM� N4 ب#� هMO ږو%Dا%D 4 درا�4 اس�6د �%ن او �%رو� 
  .P%اړم

  
��ل ��X.ې ب4 د D%را ���W*% ه� اړD#'و پ��;% ��و�5ې وي، ز�� ���ر� ب4 �ې دا �4W#6 ډې�� پ4 زړ� پ%رې وي، ) ١٣٨٨(د 

�^%�4 ب4 پ5�ې بېF او �,M\ ش�) حZ و ب�=F(9ې د .  
�gوس6_ او �^� =*fً�، د حZ پ� ��4d ب4 د �`F، -�5، ا���ن، �c#�، وج�ان، ت`�س، ت`%ا، و=.��س6_، �;���6.ې، -�ه.


، س%داوو، ���f;%، درhP ،%#;P، ��و��#6، ��i#ش ،j^� پ� �#45 ب4 د F=ل ش� او د ب�%Xرا ���.�
 ا����ل �f.%ي #��C-ا
رش%ت، -��د، n ،F6n��وت او �;� A#X �c ��د� پ�س
 ت%�� راج�m ش�، د�46 بO 4ې�ې او شlM#6%�4 وپې��kل ش�، دا 

��ت�� �.#6dرا ر%D 
  . ويب4 د !ز����
�� �;4 هN دا تl%ر �4 ش%اى �%Kى . رD �#6d*�� دا د� 9ې د حZ او ب�=F دP% دوو اړD%�% �%ر ب4 بې;ې�و پ#F �?ى دى

9ې د F�D ډې� ��ان �#5%ال اس�6د ����اس���#F �%ن �.�ار� ب4 پ4 ب�=n F;��و �ې �%م، او د ��ن پ4 اړ� �ې هN ذر� س%چ 
ېr ���ر� دې N;n اN;D، ز� ب4 ډې� �%qd و�?م 9ې ��ن ډې� �4 اس�6د �%ن س�� �4 و �?ى، 9ې د د� د دP�ې �#^#
 د ت,�

  .�u��M �4 �?م، ب;5ې ه4t ب4 و�?م، 9ې �sدې د دوو �#�% �#�ش5M� %6ې �%ن �4 اوس.� �%ن س�� �`�بF �?م
�#5.ې )  ���س*4؟�`�ب;4 �4 �^�ه�4؟ �.���w �4(�#5%ال او اوس.v د ) �45 و�� 4�N#`6 پ� F�D ��5ن �5M�)Nې.v �%ن د 

  .پ�ت;4 ب4 �ې �?و. �#5%ال دى، دا دو� �%�4 د ��5ې او !س��ن ت%پ#� ��ي
ه�� س#�س� او X%�.#'� �#4.5 د F�D ز��ن او ��5ن او ش�ا�l�� %i%ل د�، اوس 9ې �%�4 �#4.5 : (اوس.v �%ن وا��


 �K 4س4 ور�%يdدا اوس.� ارز F�D 46وروس %.��X م، ت�%� (. �.f� 4 د دې ت#%ريCن �4 اوس.� ه%� v.5ېM� دا د� 9ې
س�� پ�5X 4 �ې را��، �45 �ې �% د F�D شf%ر پK 4س 9;#�� پ� را�z �?� او �4 س*��� �%ن س�� ب4 د �..� ح��ب و 

  .��6ب �4 �%ئ

 ب4 ه��ې ت4 وا��، �4 �4 �% �%ازې س#�س�n%اب� ا� ���d-،4.5#� ع پ%رې اړو���%c%� 4.5 �4، ب;5ې پ4 ه��#� �'#.�%X 

 K 
dز��ن او ��5ن ت� ب��� وروس46 �ې ارز F�D ل د�، 9ې ډې� �;4 د%l�� ز��ن او ��5ن F�D 4 او پ���� د�ه�� پې

 ب��;;v وي، D% �%ږ او رات;%�5% ��;%�% ت4 �ې -%ق ا��fد� اه�#
 پ#�ا . ز��تېsيd5ې.� �%ن ارزM� 4اوس.� �%ن ت4 ب

X%�.#' او ر��c#�5 -%ر�%�%�%، ���س*%، ا�~���%�%، -�.%، س#�س��?ى دى، �45 دا د ه4C د �.Zi، اسK�6ل، وړا��و
  .پ� دې اس�س ب4 ز�� د4P �#4.5 س*��#% ت4 هN بې اه�#46 �4 وي. در��%�% او ��;%�% D%را زب�دس46 ب#��%و�5ې د�

���ر ش%را ت� اوس4 پ%رې �%ازې �4 ډا��� اش�ف P.� پ�ت4، 9ې د ش��ل X;%ا�ې پ4 تې�� ب#� د : (�5Mې �%ن �#5;� وو
 Nې� س#�ې ت� زوروا���% ت�ح,W.ل ������ان د ���ر ش%را او د پ%X ې �4 د� �#%�ې، �%ر �% د ح��� ��زي پ4 �~ون� ���

�4  ... ۤ!ت4 �.��6 دي، 9ې د �%م �%� س%ال بn 4*%ل ش�، �4 دې س�� ب4 د ا-�Cن و�j ه#;ې د �%� �.^%ر ا�h6ف �nب��� ش�
دا D*�ې . � N� 4�D، 9ې ز�%ږ د و�j ه#;ې �ې د O% ج.g��Kرا�% پ�% ت4 وP%ر�%�ېو���,� ح��� ��زي �4 پ4 دې ډې

�#(، 4O �.�� �% �?ې د�، هN �% را�4 ... 9ې اوس �ې د�N5#� 46، دا �ې ډې�ې پM%ا و���,� تu��M� 4 �?ې  j#�9ې ر
��ېsو، =��*�ن �% d%و��� در�?ې، هN ��5%م �%، ه5X N%ل �ېsو، هN �4 ح5%�46 ا��F6 �ېsو، هN ب�*�رېsو، هN ب��

  . ...س%��، ح�%5
 او �Dرج#�ن �% �;� ورا�%ي
Fورت4 وو� N: دا �ې ه����ش46، 9ې �ې��� �ې د � N4��6 ه�ډا��� ت4 �ې �4 ب#���، - داسې پ %D دي ت5;#� �4 ا�;4 ��يKو

. و او ت� ت4 �ې را�4 در�?�D% پ4 ا��M6ب�ت% �ې �ې داسې پ�4.6 �ې��� هN و�#��، 9ې دو� ور�.v ��ش%م �ې پP 4ېs �ې 
!�� اوس د هCې را�ې �P ه��ا دى 9ې ��ش%م �ې وژل �ېsي، �%رو�4 �ې ب�*�رېsي، پ4 ش;% �%�%�% �4 ح5%�46 ش?ل 

  . ...�ېsي
 ... �g.ع، د ا��ان پ4 ژب._ او -�ه%c%� و'nې د اس��� Fع، س�پ%c%� د س�ش�ې��ې ،N;w v56.% �ې�و��ر پ� پ�Mد ت

�6���C-%ا�#% د ح%ز� �ې د ا�ې د پ�ت% و�d�� ~ع، د ډ�%ر�%c%� )��= 6%�% �ې د�K6%ن �ې,6% و�ل، پ4 پ%;Dن دا
ا�l6nدي ��ې د او69%�% ���;4 او داسې �%رې �Gې �%c%ع ���ې پ� 4�N#`6 او ����N#`6 ډول د ج��%ر ر�#j او �%رو 

�ې D% �4 دو��� س6%�'و س�� �u��M پc%� %.#� 4%ع ���% . وار وررس%�ې- اج�ا�#4 �9روا�% ت� P%ږو�% پ%رې پ4 وار
N� vرسې�� Nت� پ%�ې ه �iD �5 ژو�� د�'- F�D 9ې د ،N� ش%ى.  
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ت� �%�4 ���4 9ې د ��سN ا�h6ف D*�� د�، پ4 ������ا�% �ې �4 ډا��� اش�ف P.� پ�ت4، 9ې د ش��ل X;%ا�ې د ت%=#ې ... 

 N;w پ�ې شMش%ى او س hورت4 ب 
#-�w او 
n�#� F�D ،ب��ې ش%ى�n ،او �4 ������ ورت4 �%م N� �.����� 4� ى، ز� �ې%

 4;� %O ا�ې س�� پ4 ش�4 ورځ �ې%;X راب���ې ��ان دى، �%ر 9ې ا��� ������ان �%رې، دوى �4 ه��ې ش��ل 
D% ح`#`
  .��س6ې پ�س6ې ��ي

 ���,�وع ا�h6-%�4 ز� د ������ا�% �4 ا�;� �N� �*D 4MO �6، پ4 دې ور�% �� �#�ش6% پ4 ب�ې� �ې ب4 �%ي �,�وع او... 
او !ن �.^%ر هې%اد�c ا�h6-%�4 را��O.� ش�، داسې ا�h6-%�4 ب4 و�%رې 9ې د ح��� ��زي پ4 �~ون �4 ا���و ������ا�% 

  . ...ت4 ش�م �5dر� ش�) س?ي(h� 4MOت? ب4 
ې v;P�d ح��� �% اح��6ل دا دى 9. ز��ت اح��6ل دى 9ې �% N��w او �.^%ر ا�h6ف ب4 ب#� پ� ��;%م و�j وا��� ش�

D% �4 9ې�ې ح��� ��زى �4 ه�ې وجې ... ��زى بn ���� v;P�d 4�N#�- N# د F�D �%�?ي ��س6#�ل پ4 تP 4�%%ر� �?ي
_Pت4 د ب��� 
  .9ې وي، دا ��ر و�?ي، �% دا ح��� ��زي ت4 د ���%ژ�ې پf� 4.� د�، ح�%5
 د پ�ش.ې او �;

%� Nپ4 دو� Kً%�
 ب�D N#�- 4ن �wه�ًا او اD4 وCه j#���hً ب4 �%�?ى �`�م او �nرت ��ي، د ج��%ر ر %D ،ې وي� �n
رول ب4 ډې� س�*%�#� وي، �% پ4 دې ب�4D �ې ز�� ���g?ى وړا���' دا دى، 9ې -�#�D Nن ب��� س� �4 ه��ا اوس4 د 

  ...ج��%ر ر�#j پ4 ت%�4 �%���� ش� او v;P�d ��زى د ��س6#�ل پ4 ت4�%
nپ� وا 
D4 وO 4س���6 �����.�ان دا 9ې دا اح��6ل ب Aپ�تې دى، د اوس.#% �� ش�ې� ������ا�% پ 
Dو s� ،يsب��ې 
#f

 4Cم ش�، ت� ه%;f� 4ا�% وزرو������� %�%X دې و�?ي 9ې د �*� s� ،ري%D 4� 4��� اړو�� �#5%ال دې ډې�� %Cاو د ه
  .)وروس46 دې د �D;%ا�% شlM#6%�% پ� تې�و او اوس.#% �?�% ��nوت �%ي


#lMا� ش%;�D 44 ��ن ت4 اش�ر� د��D%� 4 د اس�6د �%نMO  .49ې ت� وس Fې ډډ� �%م، - �� وو��l*ې ت;�D 4� 4وس
  .پ�ېsدئ 9ې دا ��nوت �D;4 �%ن د ��ن پ4 اړ� و�?ي، اوس.��n vوت �%ي

�%4D دا و�، �4 ه�ې ��5.ې Kرې 9ې وي، ب��� v;P�d ��زى پ4 دې m��n �?و 9ې د ��س6#�ل پ4 ) د �5Mې.� �%ن("
d و، �#5.% او و�.�وو، د ت%�4 د�*D u��M� ز�%ږ %D ،ت4 پ4 ت�وان دى 
��D N#�- �;Pن P%راوي �D;4 د� او ز�%ږ X%ل �;

ه4M� �iD 4C و�4 ش%اى �#%Kى او �sدې شF ور�ې وروس46 ��زي �#( �4 ه�ې وجې 9ې و�، �D;4 پ�ې5?� و�?�، 
%و�#
 �ې ر-m �? او اوس روحً� �45 !رام �4O ،N �� د �%� ا-�Cن پ4 ت�D 4�%;4 وروس6_ وس4 و�?� او F�D وج�ا�� ��

  ".9ې �ې پ4 وس �ې و�، ه4C �ې ت� وروس�6 ب���� اس��f6ل �?ل
 �4 9ې�ې P�d;� �%ن پ4 دې ب�ب F�D وروسv6 وس �4 واى �?ى، ���d ت� ډې� ا��6اض ��Kې �4 واى راD ،v;P% 9ې 

�%ل د د� د ډې�و س�سh� %6Mت?و د ه��اسې �%ې �*�رزې دا ��ر �ې و�?، �% �4 اس�6د �%ن P%��ې �*�رز 4MO ز�� پ4 ش
  .ه#;4 و�

n#� �ې د �.;% �4 دى، �45 اس�6د K ژو�� دى، دى 4g.O پ4 ژو�� د وروس�6 ب��� D*�� �%ي، بF د ) وروس�6 ب���(د 

 وړ �4 دى، پ4 دې 9ې د روح� ��!را�_ شې*% تD 4% اوس ورداFD ش%، �45 ��.n د Nې ه� F#9ې د د� د روح� !رام د�

ت�;#F او -%ر�%ل �M� 4ې D% ��زي ���%ژ�4 و�?�، ح�%5
 د پ�ش.ې او �;
 ت4 د ب���P_ �%اښ �6%ج4 ش%، پ4 داسې 
)W�اس�6د �%ن D% د د� پ4 و�.� د هX 4C%ل ���,�وع، !! ح�ل �ې د �%� �;��6ل ���ر� د روح� !رام د�#4O F �ې�اى ش�؟ �� 

) س?ى(ت4 ش�م �v;G و او 9ې ) س?ي(�?، ه4C 9ې �5Mې �ې د ��زي �hت? �;� �c او �.^%ر ا�h6ف ح���
 ا�hن 
س?ى �% (�ې پ4 �#.��% �ې �#%�f� ،v.� �ې دا د� 9ې �Dص د د� ���ر� ب4 دا ��ر K د ډې� ش�م D*�� وي �45 دى وا�� 9ې 

 ار���%�4 او دى وا�� 9ې د ��زي �,�و=4 پ;%�6%ب �ې �?ى، !�D �%م ش�ط؟ د د� D% �ې X%ل) د �%م ��ى وي؟
�;4 9ې ��زى ژو��ى و، د د� �%� D*�� �ې . ا�~���%�4 پ4 اوب% �ې �Pق �?ل، د د� X%ل وس �ې وروس�6 ب��� ت4 ورس�و�

د د� پ4 و�.� و�4 �.;4، !ن د -'��5 �%اښ بh �ې K هN ورت4 درو�ې و�، اوس 9ې �ې د -�#�D Nن پ4 ��س6#��_ س�� ��ن 
دي؟ او ه4C ب4 �ې 4g.O پ%ر� �%ي؟ ورتZi.� 4 ډا��� ا�%را��Z اح�ي هN ��رو�v وژ�v دى، �% پ� �?ي 4g.O ش�ط ږ

 �?5� %�%6.f� %�%X 4اى پ�D ور�?� او ��ن �ې ������ �?، �% د ��زي ادار� �ې د �^f64 9ې �4 ���#ې وزارت4 اسCو، ه
�4 و� �45 ��زى ب4 د ب;ې دورې وب;;D ،4% 9ې ورت4 تې� ش% �% د�#F �ې دا راووړ، 9ې پ4 ش�ط ورت4 تې� ش%، ب;K 4ر 

�� و�F 9ې !�� ش�ط �%ازې د �%� پ%سA ا#D�F6 دي، �4O 4 �%رې �;� . ���ر� هN د زور او زر �M� 4ې ��v5�% وي
D*�ې هN ش46؟ �4 9ې�ې �;� ارز6d%�% ت4 �`#�� �%ج%د� وي، �% اول D% ب��� دا ش�ط پ� ��ې�%ول ش� 9ې رات;%�5ې 

A�.د پ� ب��ا ش�ط ادار� ب��� د -J�;- ،�G� د��د رات;%�5ې ادارې - F#4 ت4 د تې�ې�و د�Cد�46 دى ه �g� ،ړ� �4 ويKو 
�%ازې �`�م ت4 رسې�ل دي او د�v;P�d %� 46 اح�ي او اس�6د �%ن دواړ� �D;4 د ډا��� اح�ي د س#�س
 د ت���f �4 �?ۍ 

%� ���fت 
  :ي4MO و�� او �% P#�ا�nhD ب�ر ت4 اوږ� ور�%ي، ه;46 9ې د س#�س
س#�س
 د ارز6d%�% پ� س� جg?� د� ه4C س#�س
 9ې �4 ارز���D %�%6d وي او �%ازې د وا� �#%�% ���ر� وي، �5dر� "

  ".D*�� د� 9ې ا�nhD اړخ �4 ��ي
اس�6د �%ن د �?� ج�� �4 �%ازې د �hت?، ب;5ې د ������ ش�م پ� �Pړ� اD;�، د د� د وړا��و�.ې �M� 4ې پ4 ا�F �ې د 

  :� ت4 س� X#�%ي، پ4 داسې ح�ل �ې 9ې دا ه� 4O �.� ه�D N#�-Nن �����
9ې د -�#�D Nن پ4 وج%د �ې �ې د ج��%ر ر�#j د �%�?ي ��fو�#
 ) د ���ر ش%را(ش��ل X;%ا�4 او د هCې اس�س� زړې "

�*�ا� �;P�d د �%ړ ا�6#�ز پ4 ��4 �ې ش%�، د K ي �?، ت� دې��%D س#�س� ح#�ت F�D رې �ېK ت��#� او �4 دې Aپ%س 
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، ���ر ش%را، #fج� ��hر� �ې ������ �?، د اس��� 
�*�ا� پ4 وج%د �ې �ې �% �%ى ت��#( ج%ړ او د ج��%ري ر��س
-�#�D Nن او �%ر هX ... . 4C%ل ��ه#
 او ��6%ا او ه��ار�4g د سN6 او پ�N9 ډ�ې اس�س� ار��ن �ې ت� ش� ودرې�ل

 �.� F�D 4ل پ%X ې دي، دوى� 
�ې ت^�هN ��ي، د دې ز��ت ش%اه� ش46، 9ې ا����
 دو��6 ج�f#6#�ن 9ې پ4 ح�%5
-�#�D Nن ت� اوس4 پ%رې �%� D*�� هN د ډا��� �*�ا� پ� �c . ج�f#6#�ن ه��ا اوس پ4 ز�Pد� ډا��� �*�ا� ت4 ������ �%ي

K6#�ن او ���ر ش%را وا#fج� 
 د -�#N �4 د� �?ې، دوى -�5 �%ي 9ې �4 9ې�ې ��زى �#( ب����v ش%، ب#� ب4 ا����
 �;D ې س#�ې;�D 6#�ن او د#fپ4 دې پ;�4 �%ر ج� Nن ب4 ه�D N#�- ي پ�تې ش� او��%D ې� 
�Dن د زور �4 ا�;4 پ4 ح�%5
پ4 ح�%5
 �ې ��ى پ� ��ى �?ي، 9ې د� D% �.ې ��زي �#( ت4 ������ �?ى او ډا��� �*�ا� ب4 د ز��ت% را�% پ4 ���% 

د ���F پ4 تF�D 4�% ��ن ت�*#
 �?ي، پ4 دې ډول ب4 د ) ح#�#
 او ��6%ا (س�� د اپ%ز�,� د �,� پ4 ت%�4 د ����M د
تې�و پ#.�% �;%�% پ4 ش�ن د ح���#
 ز��ت4 ب�4D او ه��O N.� س#�س� اپ%ز�,� د دوى Kس ت4 ورش� او �4 دواړو 

 ز��ن ب4 ورت4 �4 پ4 ت��O 4�%.� او هې� ډول) �*�رز�.%(ا�6#�زو�% 4MO ب4 ب���D ش�، دا ه4C ح��
 دى 9ې دوى ب4 د 
�f.ې پ4 ا�hiح پ4 ژو��و�� ب4 ه�P Nز��ن وي، هN ب4 ش�#�ان او هN ب4 ژو��ي ����، �d 4% ا�6#�زات% ب4 . رسېsي

�4 9ې�ې ډا��� �*�ا� ب����v ش%، �% -�#�D Nن ب4 ورس�� د �%� س�6 �,�ور او �� هN د د-�ع وز�� پ4 ت%�4 . ب���D وي
دوى X%ل د دې وس . X%ل ب4 پ4 �~� ه4C پ�h%�4 تi*#`%ي 9ې پ4 زړو�% �ې �ې ����پ4 �%ړ �`�م �ې ��ى و��ي او 

  ".��ي 9ې �4 س��ر� ت� ���#�D ��g;ې X%�ې ت��D �5#6%اب�ۍ س�� هې�ې او تې�ې �?ي
#fا� دواړو پ4 ��;% �ې �#�ان ج��*�
 د اوس.� �%ن د پ%رت4 ت�;#4W#6� F ډې�� واrc د�، ه4C دا 9ې د P�d;% ��زي او 

او ���ر ش%را وړى، ��زى D% ه�ې هN �? دى، ه4C پ4 ژو�� K �4 د �%ن او �4 هN بC#9 �9 Fې واورې�ې، �% اوس ب4 
�ې 4O واوري، پ4 داسې ح�ل �ې 9ې K پ4 تې� �ې �F�D 4 ح�%5
 4MO د -�#�D Nن ا��46 �%ل �%�4 اش�G� ��*6، وا�� 

�4 ب� ب� س� راډ�% س�� ) �٢٢4( د روان ��ل د ز��ي پ� 9ې اوس �ې وپې��kى 9ې و=.��س
 س?ى دى، دا D*�� �ې
  :پ4 پ�6% او دري دواړو ���% �ې پ4 و�cح
 س�� و�?�

د -�#�D Nن �% ډې� دور و دراز داس�6ن دى، دى پ46n%� 4 او ا�6`��� دور� �ې ز�� س�� و، ب#� �%ږ ت4 �#.ې �f;%��ت "
 �f;%�4 ش%� 9ې دا �%� ډې�� �%�4 اش6*�� و�، دا �f;%��ت X%ل راF;P 9ې دى دې پ4 ا��M6ب� دور� �ې �4 وي، ب#� �� ت4

تP ... 4;  وو، دا X%ل ت*;#�Cت �ېsي، دا �4 �.�، دا �Dرج#�ن �%ي، دى �% و=.�وس
 س?ى دى، دى �.�gه�ر، P%ر او 
�;�gي �ې ت;;v دى، دى د دې �Dورې ب�ې دى، د ا-��C��6ن پD 4#� دى، دا اوو� ���4 �ې داسې شlM#6%�4 و�#�ل، 9ې 

ب;;� وو D% پ4 �`�بF �ې �ې ودرې�ل، �g;� F�Dي راتf� 4;%م ش%ل، D% �#.ې �%ر ب#� 9ې �N�6 هN وو، D% دوى ز�� 
س�� ودرې�ل، �% �� �D 4;#;� او -�#�D Nن س�� ��ر و�? او ز�� د ت�Wبې �M� 4ې �ې -#l;4 و�?� 9ې دى �ې ب��� 

  ".��س6#�ل وي

 س�� �'وي، 9ې دى �ې د پ��.ې د�%� �%ياس�6د �%ن دې �ې �% اوس �4 ��زي ;� 4C,� پ4 . س�� �4، ب;5ې �4 ه��و�

تې�� دور� �ې K د -�#�D Nن �#�ې �ې�� ��i;P 4�% ب%��، �% ب#� ب4 د اس�6د �%ن دا D*�ې �%م ��ى �#%�v واى �� ب4 �ې 
  :و�#��، ب;5ې ���d پ� �u �ې ورووه�، �45 9ې و�ې هN واه4، 9ې پ4 ا-�%س وا��

"%O- ب4 ب��� ت�5ار �4 ش�، د�Wرې ورس%ي، 9ې تې�� تK 4� %.5#� و او�*D ت4 دا �^�%م د j#�O% �;4 �ې ج��%ر ر

 ب��� پ4 پ�م �ې و�#%ل ش� او �4 اح#��ً� n�#� ،ش� F,ې و�4 وېM� 4� F�
 د ا#�%n و�#6%�4 ب��� د�f� 
ج��%ري ر��س

Nدې ه 

 او �^��n�#� %� ،يsپ4 پ�م �ې �#%ل �ې 
#�%n ې او�*D اردادي�n ش� او ح��6 �4 د� 9ې ه��ا F� ورس�� 
دا داسې Oې�ې دي، 9ې هN �ې ت�س% او هN �ې س�6س% پ;%��ن دې و�j ت4 . س#�ې 9ې �;#,4 ش%ې دي، ه��ا دې وي

  ".D% ز�� وړا���'و�4 د �% ��� او وړا���' پ4 ت%�4 پ�تې ش%ل. ... س�#.%Kى �4 ش�
�`4O 4;l#- F وي، 9ې �%� D*�� �ې هN و�F.� 4 ش%�اوس ب4 �% پ4 داسې ح�ل �ې د س;# N . ا��*�او هN د ��زي او 

 %���#;P %6M4 �?ې واى، 9ې ت� (دواړو پ4 ب����#6%ب �ې د د� د س�س;�D رK 4Cاس�6د ه ���d ر ش%را ��4 د�؟���
ت� 6f� %�%X*�� ��جm و�، وا��._ �u �ې پ� روان و، 9ې هN و�j ورس�� وKړ و، هN �ې D*�و وزن در�%د، هN د ب�ور 

دى وا�� 9ې دى �4 ه� %C���4MO % �4 دى 9ې �%� -�c#4 . اوس دې �ې �% پ4 ��ب�ور� ش%و -%ر�%�%�% س� س�� ورو��
�4 �%� اړ4f��i� 4D �%ي او �%ازې د �%� ب��F پ4 -�5 �ې وي، �4 ه4C و�4 ش% �% ب#� Kس ت� ز�4 ��ې.�، ت%ب�D 4ا�4، 

4 اس�6د� دې داسې �Pا�( اورم، د� ت4 �45 9ې �%ازې د ��زي ������ د -�c#ې بF اړخ هې� ب�ور �ې �4 ش� 9ې �
ا��ې��v او دا ب�ح`4 �*�رز� ب%�� او �4 دې پ�ت4 �%ر ه� 4O ورتK 4س ت� ز�4 ��ې.�سF6 ا���؟ ���d دا اF5X �ې بې���4 

 و4�K د د� د F�D ت�;#M� 4� Fې �% د �4 وي 9ې د اس�6د �%ن ���ر� �%ازې F�D اوس.v �`�م ��iح دى، �4 �4 �% �%ر
���d اوس.v �%ن رات4 ووا�� 9ې دا هD 4C*�ې دي . س��6% رپ هN د ��زي پO 4.¡ �ې اس6%�.4 ورت4 ج��'� ب�ې��


 �N6D 4 س�� N6D ش%، دا D% د ه4C بD F*�� و�، . 9ې ب��� �5Mې.� �%ن ت4 ش%ې واىdې ب;ې �#5.ې د ارزC4 �%ن د هCه
  :9ې و�F �ې

� ه4C ���,�وع ا�h6ف �N� ���M، 9ې د هې%اد �;� ��ې ز����.%ي او پ4 �%� �4 �% ډول تې�و جg?� ��را�% ت4 د وا� د ه"
  .�4 دا ا�h6ف د ��زي �D 4%ا وي، �4 د ج��h، اح�ي، اح��زي او �� �%رو �D 4%ا. د ب#�س��ر�% س*( �ېsي

  :اس�6د �%ن پ� ډا��� اش�ف P.� ج��( ا��6اض �%ي
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 او ���رت D 4MO%�� اD;�، �%ا�ې اش�ف P.� ���ر ش%ر"n�#� ،��n ت%n 4� �.P ا د ��زي پ4 وړا��ې د اش�ف

 ��G 9ې و�ې د ��زي پ4 �`�بF �ې وKړ دى�h� .%O 4 پ4 ه��ې �#4.5 �ې �%�%ړى;�D پ4 داسې ح�ل �ې 9ې دى- %O

f� دى 9ې �4 ش����;%ا�ې س�� �ې ������ v.4 �%ازېCح�ل �ې �4 وار� پ4 دې س���6 9ې ه �#���;4 �4 د� �?ې، او پ4 
 4� F`���زي 4MO پ4 دې 4�D دى، 9ې X%ل �;� ارز6d%�4 �ې د دPې X;%ا�ې پ�% ت4 وP%ر�%ل، �% ب#� س?ى پ4 �%م 

ه��ا ���ر ش%را او اس��h : اش�ف 4MO �.P د ��زي پ4 وړا��ې د ا��ifف ه#;4 و�?ي؟ �W#*4 د�، �D;4 ز��ت%ي 9ې

 و 9ې پ� ��زي #f4 �%�% ج�d%� د �.P 4 د ډا��� اش�فMO 4 -,�ر �4 ا�;4 �4 س#�س� او دو��6 ډ���%��n�� د ز��ت

 -�#�D Nن "��رش�ل"س*( ش%ل، �45 اش�ف P.� د دې ���F ���ې��v و 9ې پ4 دو�
 �ې د ���ر ش%را پ�D 4ص ډول د 

 �� F�D ږغ او9
 �. د ����n%�4 ���� ا�6#�زات% او M� %.6d%P.#%ى و�?يD4 وCه �.P اش�ف �;P�d 9ې ?"D د F�


 �nب��� ش%n�#�" %� س�6 ر�" او دى �ېA�د س#�س� . و��¤4" ^%ر� �.P ز� د ډا��� اش�ف 
D4 وCس�� �4 دې 9ې �4 ه

 او �^��
 �M� 4ې او پ4 هې%اد �ې د ا�l6nدي س�%ن n�#� F�D د د� د %D ،N� اوس Nپ;%ى وم او �4 ه ����� ��او اج��6

Dدر��وى ��م�4 ا�;4 ورت4 ه� و 
."  

 D% اس�6د د ډا��� P.� د س#�س�D4 وC4.6 د� -هd%P 4 �4 دي و�;�، ا�*46 اوس �ې د �`�مO پ4 وړا��ې ����� ��اج��6

�#dورس�� و 
^��M� ې . 9ې� A�ه�، ب��^��46 او ر�^%ر��� ،Z�K ،��%4 �� �4 ب;��f� �.P ډا��� اش�ف ،N� ز� ح#�ان
D N#�- ب#� �ې د ��رش�ل %D ��%يب%� Nد ه#;4 ه%W% ت4 د س�ن پ�.  

ا�hiح پ4 �^�%م D% پ%� ش%و، �% د �;� او شf%ري ) Kس ت� ز�ې(ب#� اس�6د Kس ت� ز�4 ��ې.�سd%D 4� F6%ي، د د� د 
�#dرا ��O رزې د ب�ي�*�:  

��O ز� D% -�5 �%م 9ې ر6d#.� او شf%ري �*�رز�� ه��4P دي، 9ې پ4 س6M% ح�Kت% او اب����ت% �ې د س�ې Kرې "

 ورت4 و�?و او پ4g.#X 4 �*�رز� و�?و �% F�D و�j �4 دې ب��ا�4 راا��h6ى nرې ش46 9ې �4 دh;ح Nپ#�ا �?ي، اوس ه

  ".ش%
اس�6د �%ن د حF ډې�ې ج��*ې Kرې d#�، ز� �4 پ%هېsم 9ې ز�%ږ پ4 اس�6د 4O وش%ل 9ې دو��� �c و �`#¥، بې 

اس�6د اوس.v ح��
 ب��ان ��G او �4 دې ب��ا�4 راا��F�D F6 . ?ي ديارت*�=4 او د F�D در�� � �c���F �ې س�� �inر �
�;�� �9ل K �;9س پ%رې �%ي، �% ت� اوس.� د 4d ح��
 د وس ه#;4 �ې �?�  F�D 44 9ې پ;� %D ،��kپې 
��%و�#

  :راk#Dي

 �ې د"�Kې، پ4 ه� وW#6� %ب�ت�M6ې، د تې�و ا�#��lس;��ې احK ې�%X �6ن���C-ې ب#� د ا� F� %� ا�% ش�ې�، د�Xوو 

 
ا��M6ب�ت% ��#�#%ن وروس6_ ش�ې��ې، ��ا�.4 و��%ا�_، �4 ح5%�46 د �� ش�ې� D;5% ��ر���c، پ4 ا��M6ب�ت% �ې د ح�%5
د ��fد�ې رول، پ4 دې ��X.% �ې د ا-�Cن ���ج��.% �4 �~ون اوس._ �D;���4 او پ�دي پ��4 �ې~�� د ������ا�% ا�l6nدي او 

�Mب�ت% س�� د �% ش�ې� پ�6.% بې ت^�وت�، پ4 پ�6.% �ې د �%� �.�N س#�س� س#��N �,6%ا�v، پ�6.% ت4 تM.#�5 ا����5ت، �4 ا�6
د ��و�~�% هې%ادو�% �#6%�4، د ������ا�% اوس#;Zi.� ،4، د پ�6.% ������ا�% د ش�ې� ز��ت%ن د ح��� ��زي پ� وړا��ې د 

 د ب���#% س#�س� اس�6زو ���و�4 او �%ر �� ش�ې� �%ا�F �%ر�_ او ب���_ �ې~�� 9;.�، د پ�دې پ� �4M او د پ�دې ت� ش�

 پ4 -%ر�%�%�% �ې وا9%ل، 4d �ې �9ڼ �?ل، - او دF�K �ې �%#fnاو اوس.� س#�س� وا Zi.� ���% د ر���c او اج��6

 
�4W#6 ه��ا ش%� 9ې اوس �%ږ د دې وس �4 ��و 9ې �% 4d ا�~��ل ح��
 او �� �s ت� ��s ت� دې اوس.� ح��
 4d ح��
 K 4ب� �?ى وي، 9ې ت� اوس jب4 �% و� �iD ى%� F4 بCوس�ت%، ت� ه Nه 
ب�ي ت4 ورس%و، s� 4� %D ت� ��s ه��ا ح��

  ".راv;P �4 دى
دا �%ى �iD د �*�ا� ���#�ب� ب%��، D% د اس�6د د Oې?�ې �M� 4ې د ��زي او �*�ا� دواړو ���#�ب� د ���ر ش%را، 

�.f� 4او ش����;%ا�ې د ب�ي پ 
#f4 ج�C4 �ې ��%ي؟ او هO 4ري �*�رزې ر�¡ پ%fم 9ې اس�6د د �;� او شsد�، �4 پ%هې 

 پ4 ���4 د د� D _�%O%��ي د�، . 4g.O پ4 اوس.� ح��
 را�c �ې�اى ش���D �g.دى -�5 �%ي 9ې د ارګ د�.4 د -�ه

 �4 ز4�P وتې �P#'� �ې �% دا ح��
 4d ب%�� او �4 �*�ا� راش�، =*fً� ب4 دى �~� ب�روي، D% و�j �� پ4 هC�ې �%�
�4 د�hD 4M� 4�Cم بې�� F6n دى، 9ې ه�� ورځ �ې د F5ېdل ژو�� �ې . را%X د، ��ر روز��ر او�l6nت، ���%س، ا'�

 �% د و�j ���ر� D% ت� دې د ز��تې ب�ب6M_ تl%ر �4 ش� �ې�اى، د و�j ح��
 ب��� �%ازې د ارګ د �h ��6ړ دى،-��6ړ
د �;
 ���ر� �4 اوس._ وmc . د�.4 روح#4 ب���ې و�O 4ې?ل ش� او �% 4O د واfn#6%�% پ� اس�س -%ر�%�%�4 ورت4 وmc ش�

دا ��� اس�6د ت4 �� .  س�� ���وي را��ز�ې�و�5ې 45Xب4d -F د� او �4 هN د ��زي او �*�ا� دواړو پ4 وج%د �ې �4 �%
  :ور�?ى دى، 9ې وا��

�;4 پD %;�D 4*�و �ې وا�� 9ې ت� ��زي �*�ا� �4d 45 دى 9ې �u��M د��d دى 9ې 4O �%ي، -�#.ې ���ن �;4"
دې .  وش��`�ب;4 ب4 ورس�� �%و، دى ب#� ز�%ږ ح`%ق �4 ش� D%ړKى، دا هZi.� 4^#fc 4C دى، 9ې ب��� ژر �ې �hج


 9ې دوى پ4 وا� �ې وو، ت�سې �ې 4M� 4O و�#%�4 9ې ب#� ب4 �ې �#��D4 وCش�، ه Fت4 ب��� وو� %;P�d."  
دا Zi.� �#fc د راNn ا���وف دى او ز� ب#� ه�g.#X Nر پ� �%م، ت�سې �%رئ ��زي د اس�6د �D 4%ا د X%ل �g�Dن، 

4 �#%�% او X%�% �;� ارز�D %�%6dورې �%�% او س;g%�% �%رو ���f;% ���,�وع ا�h6-%�%، د د� وړا���'و�% ت4 د P%ږ �
س�� ه4C دى راب���ې ت�F �ېsي، �%ازې پ4 دې د�#F 9ې پ�6%ن دى، د ��زي پ�6%�%ا�� 9ې O%��� ت�وان -��D%ا�% س��

ې س�n �6ب�ن ش4O %� ،N س��6ې ر¤! دې �;
 ت4 ورس�و�، ت�ج� او بF �9 ت� ه4C ز��ت �4 دى رس%�D ،v% �%ن ��ح(
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�?�، هC%ى 9ې پ4 وا� �ې وو، �% �%ږ ه�ې �� پ4 س%ړو �.%��F6 �� �% ت� !�% ه� D%ا �%Kب ت4 پ4 �.~� �?ل 9ې ت� ت4 
�ې هN �4 ج%ش او ��6#4 ��ن GO%ر =��( او پ� ج%��ت �#� �;� ��;��ن وا��ې� او د ا���م پ�d 4پې�ۍ دې داسې ب�ې 

 ".راووړ

  �ېد س�� 4�hP ��n ب#� د P �9ېsې ت4 درو
Nب �ې راو�K%� 4ې پgد س�#.% ت%رو وړا�  
  �� ب#� د P'ا ډول د ه.�و�z پ� س� ږPېsي
Nې �ې پ4 ت�ب �ې راو�GO �*��= س�ې�ې  

  دا س� رب4 ��ت ش%ى دى A#X ش%ى �9 ت4 �4 دى
N46 ���اب �ې راو�Dت� ت4 �ې پ#.�4 و %D  

 هN �%ر ورت4 ��F ت4 راب%�ې، �%ږ �ې دا وار دا وار ه4C ���ن 9ې هN �ې P.�ې، هN س� ورتX 4#�%ې او! اس�6د ���6م
س�6 س�� �%��ى ډې� اس��K%;C� 4ى ش% D% ت4 �ې ز�%ږ د ��6%¤� د ��ر ت� ��K ��9ې پ��n 4%�� ��س� �ې راب���ې 

  :ت�ې، ت4 وا�ې 9ې
�s �%ر هN �4 ��زى �#( ب����v ش%، �% �� ب4 پ�4��6 پ4 ه��ې ح��
 �ې وي، �� ب4 ت� دې �4d s ش�، �� ب4 ت� دې "

  ".�Dاب ش�
�4 پ%هېsم 9ې اس�6د دا زورور� پېz ب#.� د �%�ې ���س*ې پ� ب.�A �?ې، D% �� ت4 هX 4C%�4 را��دېsي 9ې وا�� �%� 

و�4g.O F؟ و�F 9ې �%ر �ې ووا�� 9ې ب�ران . ه;� و�F 9ې ز�� �%ر او پhر ډې� زب�دس46 پېz ب#.� �%و��5 دي
  .�% �M��D د �%� پېz ب#.� ر6d#� �ېsي�ېsي او پhر �ې ووا�� 9ې �4 �ېsي، 

�G� وري�c 4ه��^� �.P ب��ې�و ���ر� د ��زي او اش�ف 
اس�6د �^�ه�4 . ب#� اس�6د د دP% درې#% ح��6%�% پ4d 4 ح��
�%ازې دې ت4 وا�� 9ې ډا��� P.� ��زي ت4 تې� ش� او �% ��N اج�ا�#%ي پ%سA و�.�، ب#� د ه4C پ%س4MO A پ4 اس6^�د� 

�� FېD N#�-ې دي. �ر �?ى�*D د�46 درې:  
١- 4;Pې ت4 را;��f� 4 ��زي س��� ��*D 9ې %D ،4;��6را  س%D 4 اس�6د;��f� 4� �.P 5ې �4 ش����;%ا�ې س�� د ډا���M� 

9ې پ4 ا�F �ې �4 ه��Pې X;%ا�ې س�� �hG� 4;��fى ش� �% ب#� �% ډول پ�C� 4ز وا�� 9ې ���ن �4 �%ي اش�ف P.� دې د 
�4d �.f ب4 هN �4 وي، �45 دا (�;4 ورت4 تې� ش�، D% وا�� �4 دا ��ر و�?ي �ې%� ب4 �ې ب�� �4 وي F�D ت%�� �'اج �4 ا

  ).ډې�� �,c�- 4�%5#4 د�
 اج�ا�#%ي پ%سA ه��4P د اس�س� ��n%ن hDف O%�_ د�، 9ې هN ډا��� P.� او هN ��زي پ4 ش�ت رد �?ې D% �%ن -٢

  )9ې اوسې، پD 4%ى ب4 د هC% سې. (ې�� د �%ر ش#�ې ��GهN �4 ��زي س�� پ4 ا�~�%ا�� �ې د ��n%ن پ�����
�% د�46 د اس�6د د �%م !  اس�6د D% �4 ��زي 4MO پ4 دې 4�D و، 9ې د ه4C وروسv6 وس �ې اوبD ?� 4% پ��;4 هې�-٣

 �4 دا ��ر ب#�. X%�.#' ح��ب �M� 4ې دا ت��#� �ې�اى ش� 9ې ډا��� P.� دې �ې پ4 زور دا بhوې �.��ول �?ي- س#�س�
هN �%ازې ډا��� اش�ف K%� �.Pى ش�، �% د ��زي وج%د ت4O 4 اړت#�؟ د�46 ب#� د اس�6د �%اب دا دى 9ې پ4 را�% �ې 


 او �^��
 ت4n�#� 4� ،يsب �ې��ت4 ح 
D% پ%4.6d د� 9ې د را�% ��#
 ب��� د �%م �f#�ر �M� 4ې او9
 �?و؟ !�� د . ��#

 ه��اسې دى، ز� وا�N زور او زر �4 ���,�وع Kرې �4 د اه;#
 او �^#fnوا %D رې؟ اس�6د ب4 وا�� 9ې اوسK 4� 
��

  .9ې �%ږ د �%� �;
 پ4 ت%�4 �%ازې رات;%��5 پ#.�4 �;%�4 �4 ��و، ب;5ې پې?�% ت4 ب4 ح��ب �%و
hً� ب��� �%ږ د ر6d#.% �;���6% �*�رز�.% پ4 ت%�4 �5;� �4 �%، 9ې �M��D د ��روا ��#
 پ;% و�#�%، ���D 4*�� دا د� 9ې ا

ه4C ت*;#ª 9ې اس�6د .د ���,�وع ��#
 د �%ړې�و ذه.#
 �D%ر �4 �?و، -�5 �%م دP�ې �% =�ز ت^�5 �4 !ر� د �.;% �4 دى

 ب4 #�� 

 د او69ې�و پ4 ب�ب و�?ي، ب�ور ��م 9ې د �^��#^#� �^��ې د ��وړ� �%ړ ��#
 پ4 ��4 �%ي، �4 �ې د 

  .�%ړېsي

 P.� پ4 �%� ت;4 �ې ت;�، هN سN �4 دى، ه4C �45 9ې -�#�D Nن پ�ون هN د د اس�6د دا ��nوت 9ې -�#�D Nن او ح�,

 �.P 
��زي پO 4.¡ �ې د �;
 د ارز�n %�%6dتF و او �� هN س�6 پ4 و�.� ه4C پ4 ا�F �ې ر�#j ج��%ر دى، D% ح,�
Cه �g� ،ىK%� Nر �4 ش%lت _g4 ت� وج%د د �%ړې ب�ر�Cپ4 اړ� ز�� ب�ور دا دى 9ې د ه 
#lMد ش �.P 4، �4 د ډا���

د ���#ې وزارت پ� ���ل د ه4C �4 وا�4 د ��وړ� اس6^�دې �4M �%���ې و�، �4 اوس د �%م ��N پ%سA ���ر� �%�%ل ش%ى 
  .دى

 v;P�d ر ه%ار� ش�، ب;5ېK و او �^�ه�ې�*D د �.P س�� ب��� د ډا��� اش�ف )#�اس�6د وا�� 9ې �4 �%ازې �4 ��زي 
 ډا��� ا�%را��Z اح�ي ت4 �9رې وس��رل ش� او �%ر ��N �¬ث� شlM#6%�4 هN ح�%5
 ت4 پ�و-#�%ر �;� اح�� ج��h او

  .راوسF6 ش�
)Wfت Nزي و�4 ! ب#� ه�� %D ې ���ې وې��� N#X د ��زي د N5ې هM� %D ن��4 �Pش*�ور� ش%ى، د%D 4g.O اس�6د

v;P�d ��زى د -�#D Nې;% پ4 وړا��ې K 9ې دا وار . ش%اى س�تhى، ب#� ب�5d �'Wf� 4�%� 4ر� ش� 9ې دا ��ر  ب4 �ېsي

 =�ح4 �ې ��#n 4O 4 -�5 �%ئ 9ې دO ،��%ج*�ان ت4 ��ن ژ�� ب _i;P او 9ې د دې �G� ��*64 �%�4 اش;�D �.;9 تې�

  ج%ړ� �?ې د�؟
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���d �4 ز� او �4 هN بO F%� پ� اس�6د �%ن دا �#%�4 و�?ي 9ې و�ې د ������ا�% د �%وا��، ه�Ps_ او ت^�هN ���ر� هtې 
او وړا���' �%ي، D% س6%�'� دا د� 9ې اس�6د �%ازې پ4 ت#%ري �ې دا D*�� �%ي، D% پ4 ��F �ې �ې د ه4C �9 ������ ت4 

 او #-�w ،

، اه;#n�#� د Nب%��، ��ش5ې 9ې اس�6د �� بې پ�ې وا1 او �� ه �c �;� 4;�D ې� u��M� اوږ� ور�?ې 9ې

%� ،1K%� ه;ې �;ې _Ps4 �ې دا د ه�D4 اړ� 
 �;� ب�ور د1 9ې د �;
 ���5ې ب4 پ4 پ�ې ش%ې وا1، پ4 �^��
���g?ې ت%�4 د �;
 �%ا���% D% ب4 د س#�س� ا�6nاء �^%�4 پ�ې ت?�ې واD ،1% اس�6د �4 ب�=F اړg� 4D#� د1، داسې 
ب�=F 9ې �D;4 �ې د بhiن زر د�#;%�4 ��ي، �4 س*� اس�6د پ4 دې D%ش���ېsي 9ې د د� ���س*4 ب4 ر�¡ راوړي او 


 پ4 ا�~ول ��ې را�ې . 1 �� �*�ا� ب4 �ې �����زn�#� F�D ب4 د� ت4 د jب4 ���%س وي، �45 و� �.P ډا��� اش�ف

 �ې ورت4 �4 د1 و�;ی او د د� #fnړ� ���� �?ې د�، وا%P 4وي 9ې و�ې �ې د� ت ��n 4پ;%���% ت4 ب4 پ %;�D ،ور�?ې وي

�ر� 9ې پ4 �%ړ �^��
 او �%ړو �`��%�% �ې �ې ��ر �?1 وي، د د داسې �% س?ي ��. ت`��c �ې و�ې بې���4 پ%رت4 �?ې د�
�����_ زF�P د زړ� د ح�;ې ت� ب���� �iD ��ي، P �;P�d.� ب4 �4 ډې�ې ���%س_ س�� بې�ت4 ا����5 �� �%م بF ب���� 

  .هې%اد ت4 ��، د1 ب4 �4 ��ن س�� دا -�5 �%ي
 1%Cي، هs4 پ%هې� 
d5% پ4 ارز;D 46��^4 9ې د ب��.�%X 4C4 ��4 �4 ��يهO ت4 ��ر �%ل".  

D% رD �#6d*�� دا د� . پ4 زړ� پ%رې د�، اس�6د �45 د اش�ف P.� د اروا P%��ې ږPېsي، �� �45 9ې د ه4C ارواپ%� وي
  .9ې اس�6د ا�hً د �D;ې اروا ��O.�و�4 �%ي، 5X %O% ت4 تN �ېsو

رې�ل ش%ي دي 9ې پ�6%ن ��D%س n%م د1، د  اس�6د �%ن هN �45 د ورد� وا�� ح;#N -�ا�� P%��ې ډې� �;� �#.ې او-١

 �4 پ%هېsي، دو1 -�5 �%ي 9ې ډا��� P.� 9ې د ��;� س�حې ا���وپ��%ج#�A د1 او د dپ4 ارز 
n�#� او 
��^� F�D

�;� �4 اروا س�� ب;� د1، ه4C ب4 هN دوP 1%��ې �n F�D 4%م 4MO بې���4 ت%mn ��ي، ه4C هې5t;4 د F�D- F�D و=� د �;�

 وزن دn�#� ې �ې� F��
 پ4 ت#%ري �ې �.�، D% پ4 n�#� 4P4 د1 ب�ر �?1، �%ازې اس�6د �%ن د1 9ې د� AO پ� jو� 

  .پ� �c وKړ دي
٢- %D %� ب �4 پ�ې �%ي 9ې��د1 ب4 �45 ډې� ح %D ،ل �4 وي%Xن راK�� ړ�%P 4ب �.P 9ې پ� ډا��� Nز� دا �4 وا� 


 او �^��
 �4 ا�;4 ډې� اړ �4 دn�#� F�D 4 د;�D 1دا د Fي، ب%gت% ډډ� و��fn%6%�% پ� ��1 پ� �9پ;%س��4 ت#fn1 9ې د وا

 پ� اس�س n�#� ري��4 د بېCب;5ې پ4 ډې� و��ړ �ې د ه ،N� 4� �.����� ح( رس�� ���%ر او��9ې �4O 4 هN ز� د ډا��� 

#P %� رو �����.�ا�% �4 �%ازې 9ې���c4 رس�� او رCرو د ه%� %�%g;او ز�� پ4 ش�%ل س ،N� ر���cان �ې �4 د1 ر�
  . ������ا�% �ې د ر��5رډ D*�� د��٤١.ې اD#�6ی، ب;5ې X%�ې ه;ې �;ې �ې �F�D 4 جې*4 �?ې 9ې دا پ4 

�%ږ د ا-��C��6ن شf%ري n,� �4 ډا��� ��ح( س�� د �%� پ�� �;� او شf%ري ار��ن پ� اس�س د س#��_ ډ�� ت4 راوت;� 
5ې F�D ار��ن ت4 پ4 و-�دارۍ �ې �ې و�.%، �4 ډا��� اش�ف P.� �%، �%ږ �D;4 ���#�ب� �%ازې پ4 وا� �ې �4 و�.%، ب;

�%ږ �D;ې ه#;ې پ4 �.~و �W��6% پ%رې �4 دي . ارګ او �4 �%م بF ��1 تK 4ړ ش�، D% ز�%ږ ار��ن ب4 ز�%ږ س�� وي
 ش��ت د. ت?�ې، �%ږ �%ازې د ا-��C��6ن رات;%�5% �;%�% �ې ��%ول �4 �%، ب;5ې رات;%�5% ��;%�% ت4 هN ��%ول �%

�.g#�ل D*�� د�، �4 ��ز1 پ4 را�% ���#�ب ش�، ب#� هN ����م د1، �45 ه4C د دو��6ارۍ وړت%ب �4 ��ي، ه4C �%ږ ت4 
ت�Wب4 ش%، �% د �%� ����م �,� پ4 د4P ډول ���#�ب� ب��� و�4 ه%سېsو، او �4 هN ب��� ت� �����% �,�ا�% F�D ا�~���4�% 


 د�n1ب�ن �?و، ز�%ږ ���ر� بj دا بj د� 9ېn�#� او 
#-�w ،

، اه;#��^� %� �.P ح( وا�� اش�ف��  . �%ن 
 %�%6#fnت4 د وا �.P ې پ4 �#5;ې او ش^�ه� ت%�4 ډا����% ت.% �%رو �%ا���% پ��4 پ�ا ات;%Dاو ز�� س�� ش�و �� �ً�%lD %�

  .� و�1hهC�ې ا��%رو�4 ورت4 وا��F6 9ې اس�6د �%ن P%��ې ���ن �ې ���d پD 4%ب �ې هN ��زي ت4 و �4 ش
�4O 4 هN اس�6د ډا��� ��ح( ت4 د ت%�� �'اج ��Cز تې�وي، �%ږ ب4 �4 ډا��� ��ح( س�� د واfn#6%�% پ4 ب#�ن او Oې?�% 

 او �%�n �'ا�
 هې� �?، دو��� ب4 تې' او س�#� ورس�� Kړو، #�;��ې ز��ت�� ���ل د ه4C پ4 وړا��ې د �,�ت%ب، 

D ،��%ز�%ږ �;6%ر �ې بې ادب� وب ���d ب4 9ې 
#fnې?ل او 9ې واO ا راس���.D 45;� 44 پO ح( ب4 دا ه���% ډا��� 
O%��� رو4��d �ې��، د� ب4 ز��ت4 �..4 �%�4 او پ� اس�س ب4 �ې د ب��%ن او ت�l#�%�% ژ�.ې �%�ې، داسې �4 و، �45 ��ز1 

 او داودزي پ5M� 4ې پ4 9ې اس�6د �%ن ت4 د ��`Z د ج.��
 پ4 �`�بF �ې د P*��%ن �4 ا�;4 د ����D Nم، -�روق ورد�
��n ش%1 و او د �Jfرت 6d%P.ې ا�� �ې ورت4 �?1 و، اس�6د �%ن 9ې پ� X%�% د ا�%�% د پ;� �ې�و D*�� �?ې و�، او 
اح��c#�ء ��f%د او اس���#�D Fن �ې هN د ح�%5
 د �%ړ پ%ړو ���%ر�.% پ4 ت%�4 پ��M� 4^4 ج*�4 �ې ����n%�4 ب;;� وو، 

اس�6د �% �F ب#� اسX �^f6#° �?ې و� او ر�#j ج��%ر ب#� O% �#�ش6ې پ��n . F�D 4 ش%1 و�% ��ز1 �%ر هN ورت4 پ4 
ح�%ر �4 و �,�ف �?D ،1% دا �ې �4 د� رو4��d �?ې 9ې O% �;� اسf6^� �ې د �%م ج*� �M� 4ې �4 و� �.F ش%ې او دا 

;�D %D ،6.% ور اړوي�ن �ې پ� پ��ت% �ې ش�ې�ي او احK��� %;�D 44 اس�6د پO ه� F�D پ4 ارګ �ې د N4 �ې ب#� ه

 ��ګ �.;ی او �%ر هN پ4 ورت4 ب�D;#� ا46D �%ل P%اړي#lMش.  

�^� س�ب`4 ��ي، .  ډا��� اش�ف P.� پ�ون هN ���#�ب و، �� او س*� ب4 هN ���#�ب وي-٣ 4Cي، هs4 زړ� �4 درېCد ه

 �4 د را�% پ#��f- 4 د زړ�C4 د و��ړ�ی ح�ل ��ي او س��%ړې ا�.�� ب4 و��ي، د هCپ%رې ت?�ی وا1، �% اول ب4 ه 
#�� 4

 �;��c دا 9ې د Nل ش%، دو��f- N4 �%ر هCه %D ،1ش%1 وا 
lDر K �6Dت4 پ4 �4 رسې�و س�� و _�%O %�%6;� و�g;�
پ4 ا�F �ې (س?�% او �?�% س�� ب4 �ې ��روا ���f;% ت4 د وج�ان س� A#X �?1 وا1، او سP �6%��ې -�ه.g#��% د �^�ه�ې 
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,%رو ت4 ب4 �ې P%ږ �#%�ی وا1، 9ې تF�D 4 در� او اح��س د د� او ��زي پ4 ش�%ل ت� X%�% ������ا�% �) د ���f;ې
  .او9
 هG� Nې

اس�6د ب��� دې �5X ت4 �6%ج4 ش� 9ې د ار��ن، -�5، �`#�ې او ا�~���%ژۍ ش5�
 پ� زړ� ب��� �%1K ش�، او د�46 �% 
 P.� س#�س
 د وا� �#%�% ���ر� جg?� �4 د�، ب;5ې د د ډا��� اش�ف. fc#� ا���ن ه4C د1 9ې ژو��1 پ�تې ش�

 Nح( ه��ارز6d%�% پ� س� ج.¡ د1، ���5 ه4C وا� ت4 و�4 رسېsي، D% د ارز6d%�% د ج.¡ ب��;.4 ب4 �ې �D;4 �%ن 
پ� زړ� D% ب4 . و�4 �.�، �4 ه��ې ���4 د� 9ې ډا��� ��ح( �X %;�D 4%�% پ;%���% س�� �% ��1 پ4 ه� �%رت ب���� د1


، د ش���� X;%ا�ې پ� �c شF �;.4 �;�د ا�#n %;س�ت Aپ%س �g.س�6د ح�;4 را�� 9ې پ4 و�.� �ې د �%� �%9.� -�ه-
K ب#� هN د -�ه.¡ د و��ړ�� ا�6#�ز . دې ت4 وا�ې د ار��ن او �`#�ې F6n او د n;*� ح�;ې �iD. شf%ري �*�رز� ور�?�

�%ازې د ��D.��% زړو�4 در��1K ش�، D% �%ن ��ح( اش�ف حZ ��ن تD 4%��ي ��G، د �����_ او �%�n ب��;;% پ� ��1 
 4�sپ� ش� A�روب#� د ا� 
P.� هې5t;4 ه���D N �4 د1 ب;;ی، D% د ��زي پ4 اړ� د �#%��ر� W� '���X;ې D*����4 ا�#'اب#

�5#� :  
او د پ��F �9%�4 �;4 9ې اوب��� ا��M6ب�ت و��F او د ح��� ��زي س6%ر1 پ� �%ې�و ش%، د ه4C ذه.� ح��
 �D Kاب ش% "

�ې ش�وع �?ل، ه4C پ� �g;� %�%X %;�Dو ب���ې ����
 بې ا���6د� ش%، ه4C پ4 ه� �%ټ �ې دس#�4 �#��4، �;4 9ې پ4 

، �% ډ��;%��ټ وا���#Dت و�?، ح�����ز1 ت*ې وا�nh� % ������ا�% س���5M� ت% س^#� دKې د ����6 ا��� Fب�� :

د دې س?ي د زړ� درې�و د �iD اح��6ل -%ق ." X%�% ز��ت پ� دس#�% ب�ور ��ي��ز1 د �.�.� 6D#� پ4 �,�ا�% �ې ت� "
ا��fد� n%ي د��O 4� 45� ،1.� ار��ن او ا�~���%ژي ��ي، �4 پ� �,lM% �;� ارز6d%�% پ4 ��F �ې ب�ور ��ي، د د� 

  :ج.¡ �%ازې وا� �#%ل او س�تF دي، ا�#'اب#
 روب#� پ4 دې ب�ب ز��ت%ي
�`��� او �����ت �f;%م �4 دي، او �� �ې بې�M �4 ��ي، د ه4C ح�����ز1 �% ت#�ت�ي او" 4C��5 ��ي، د ه��� ��;- 

رو6P#��� و4fc هN س�4 �4 د�، تF س� ،1?6�F، بې�%�;ې او D%ش� وي، �9پ;%س�ن او P%ړ� ��Kن �ې d%Dېsي، �4 
9;.� �%ي، هC%1 -�� ب� �9لح`#`
 او 4MO %5;D %d ���4 ��ي، ��D 4;% د4MO %��.�d ډارېsي او ��g;� %;�D 4و س

��دي ت%�4 ورځ پ4 ورځ ډې�ېsي�#P 4پ Fوا�� د ح�����زي د س��6ې رپې�ل او س���6 وه".  
  اس�6د �%ن وا�� اش�ف P.� ب4 ت� ��تې وروس46 ا����5 ت4 ��، ت4 وا 9ې ��ز1 ب4 �% ��ز ت4 ��؟

  : اس�6د �%ن �%� ب;4 �4 ���W*�ت% 4MO دا �%ي
4 ��ز1 ��ح( ب����ی ش%، =*fً� ز�� او ز�� پ4 ش�ن �%رو ا-����C% �*�رز� ب4 د ه4C �9 پ� ت� ا��M6ب�ت% وروس46 �"

  ."وړا��ې وي 9ې ه4C د ا-��C��6ن �;� ��% ت4 ز��ن رس%ي، د -��د س*( ���� او ��ا�
 ت� پ�% ��Kې �%ي
X �� ي �4 دي او د��%D ر� دا �.� 9ې د ��زي پ4 وج%د �ې ز�%ږ �;� ��ې�Mبې %D اس�6د 
�P 4�%#'� د د� د �����

 ،
��^� ،
�`F او �.Zi ت`��c �ې�ا1 ش� 9ې �% وار �f;%م ا���ل �;� �c ���� د F�D ح#�# 4g.O 4 د�، �% دا ب#� دW#6�
)#W�
 ���#�ب%ي، ب#� �ې ه��ا اوس K پ� �c د �*�رزې ا�hن �%ي؟ ډې� �#n 4پ 

 او اه;#n�#�!  

ه�G� 4C 9ې د د� ) ���#5%ال(�#5%ا�% ت4 د ���iت ��م اD#�6% ت%�#4 هN �%ي، ���d اس�6د �%ن �#5%ا�% او د د� پ4 و�.� ��
  :�;� �c ت#%ر���ې ردوي، د1 ز��ت%ي 9ې

��g پ4 دې ج�;ې پ�ې اس�6د بF ..." د �D;% ������ا�% پ4 پ;%ي د -�ه.g#��% ت� �.� زه� �4 ش#.�ئ، ������ان �%س�� دي"
  :��ې �%� �ې د -�ه.g#��% ت� �.� د زه�و سېhب ت4M� 4 ور�%يپ�را��اف تK 4 �4 د1 او6dی X#� پ4 ه


 ���ر� اس�M6ام �?1 او O%� د "��D �g.د -�ه 
او ) �#5%ا�%(ت�سې ب��� هD 4C;� هN وپې��k 9ې �9 س#�س
  ."د X%�.ې پ4 �%م F�D جې*%�4 ډ�%ي) ژور���#����%(

4 دو��4 �ې اس�6د �Ff پ��9 از�%ن ت4 اش�ر� �%ي، �45 �^� D*�� ب4 �%و، اس�6د پ4 �%�?ۍ ��g%ري �ې ��ن ��دوي او پ
)4.�%X %����#ر پ4 ت�څ �ې د ) د �#5%ا�% او ژور����� �g.د -�ه �%O 4 د� 9ې� ��*D دا ب�� %D 4 ج%ړ� �?ې د�، اولCه

 4� %D ،1K%� 4 ش�� Nړ�% ج%�4 �4 ش�، �% ود� ه%D 4 9ې -�ه.¡ د ډوډۍCژو�� ��دي اړت#�وې پ%ر� �?ي، ت� ه
اس�6د �%ن دا ��ر جې*%�4 ډ�%ل او ب� ��G �% ب#� D% دا ���ل ت� ه� �9 ز��ت د� جې*%�4 ډې� ډ� �?ي دي، 9ې ب#� هN ز� 

 س��6ې پ�%ل هN �%�4 بې ��D �g.ا د اس�6د از�%ن پ� -�ه%D 4 ب;ې� ،N� ش��ل%D 4�6اض �4 ورب���ې ��م، ب;5ې پ�ا

 F�� �g.4 د �%ان -�هCې�ا1 ش�، ه� FG� �-�l4 د ا�Cی د1، ه��� z`� 4 او پ��.4 �ې ت� ه� �9 ز��ت اس�س��%tپ4 ه
4g�%X �ې �9پ �?�، ) O K% تG_ د ��ې%ا�4 پ�تې دي(وروزل ) پO 4#;4 �ې �hب%�4(=��( وا��._ پ� ���ل د �.�gه�ر 

 ���Jت �%� %��#g.ه�ر ت4 س^�و�4 و�?ل، د �.�ه�ري -�ه�.� �;� %O 4 ���ل �ېCې �9پ �?� ) %�4پ� �;�4 اوري ب�را�(ه�
ب%ج_ � ��;n�Mې -او پ4 �.�ه�ر �ې �ې د -�ه.�g ب²f ب�fا��%ت دور� 45�9 �?�، د �.�ه�ر ���4 ��6ب6%ن ت4 �ې ب%ج_

 ،�?� 4�hD 4M� 4ت 
��%D س^�و�4 و�?ل، او ه;46 �ې ادب� �g.%ر� راوړل، �%�ې پ65#� ت4 �ې -�ه�او ��6ب%�4 �4 پې
ل ش%ي س;g%�4 �#5%ال او ژور���#���ن پ4 �;� او �?�%ا�% رس.#% �ې د ا�6*�ر، ح#�#
 �� د اس�6د از�%ن پ4 پ��;��4 روز

او رزق و روزۍ �Dو��ان دي، ��g%�4 س#�#.�رو�4 �ې ج%ړ �?ل، د ژو���% ارز6d%�% د �nرو�ې دود �ې د اروا�dد 
�4�h رش�د ب�ب� �4 �����;% س�� را�.�46 �?، د س#�4 �#' ت%پ#� �C9 %;.� 4ې �%ږ �% 4� hً��ازې پD 4%�4 وه%، D% د� 

 ¡.O 4 �^`4 پ#�ا �%ي، د دې ت��hل ح�#��.�4 �%وړ، د ا����5 ږغ راډ�% �K 4رې هN د D;5% ږغ ت� د�#� رس%ي، هN د 
پ�g.� 4ه�ر پ%ه.6%ن �ې د هې%اد ب�#�ن روزي، پ4 اوو�_ �ې �% �;� ��g.� 4ه�ر� ��بF پ%ه.6%ن ت4 �.~� وه�، د هې%اد پ4 
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 9ې ز�� پO 4.¡ �ې پ�وت د1، �� - �ې �;���%ټ-�%ټ�Kل ه;�.� و�� sې ت4 ��ن رس%ي، ه��ا س~�%P د (ادب�
��ې ت4 رس#��� و�4 ش%ا1 �?اD ،1% اس�6د از�%ن ��g.� 4ه�ر� د و�.% او اورو�% پ4 �.� �ې ) ه;�.� ����O س#.��,�

ي، �% اس�6د از�%ن ب#� پ4 و��� ب��.4 د �%رو ورتې� ش%، اس�6د �%ن �4 د ارګ پ4 ا����5ت% F�D دري دې�ش اث�ر �9پ%
 F4.65 د ��بM� اث�رو %;�D 1 ش�، اس�6د �%ن دh����� _6�1 ش� او د �� او ب� �%�ې هK%اث�ر �9پ 
�#5%ا�% O %O;%ې�
پ4 س��.� ه%FX �ې ج%ړوي 9ې پ4 دې ��P( و=� �ې -�ه.�g ب����6 ورت4 و�1h ش%، ��g اس�6د از�%ن �ې د 

  .n%�%�% او n*��;% �9رو ر��س
 �ې ت� د� ش���ار، ��l� N-4 او �¬ث� ج%ړو1K ش��.�gه�ر پ4 
 4g;از�._ بې%� 
��D �;��دا د اس�6د از�%ن ��ر ت4 �.~ې اش�رې وې 9ې د ه� �9 پ4 وړا��ې ��� P%��ې �;ېsي، ه4C د 

ا �% ب#� بې;D 4*�� د� 9ې اس�6د �%ن د�، پ� دې ب4 �%م �.�5 ا��6اض �%ي؟ �45 دا پX 4%ل هې%اد �ې د ر��5رډ D*�� د�، د

 اش��6رات ��D 4;�Dوي او از�%ن ر����ر �4 د1 او د داسې �%ې -;�^ې پ� ��4d روان د1 9ې��D ر او�� F�D د:  

  ت�D 4;4 و�.4 ور�Jرا�4 �?�
  دا ح��6 �4 د� 9ې ت4 ب4 ب� شې
  �nب��� ه�ې د �#.ې ��ر د1

�%ض �ې �,46 9ې پ�ې D*� شې  
  . اس�6د �%ن پ4 زړ� �ې �^� �4 دD 45� ،1% �ې �5Mې �5M� 4ې K د ��ن د-m د�%ا �#5;ې ويD% داسې ا��ې 9ې

ت%ر �g%ل اس��D 4*�� د�، D% ث�ب6%ل �ې ب�ا�P 4����� 4-�l%اړي او د اس�6د �%ن د ��زي پ4 س#%ري �ې ب4 ا��lف 
  :� هN اس�6د از�%ن وي9ې�ې �%�ې؟ د�%� ډې�� اس��4 د� 9ې �%ن ��ح( 9ې;.³ ور�?ي او !ر� �%4D �ې ب#

X%�% ت4 �ې دا 9ې;.³ د1 9ې د دې هې%اد پ4 ه�� رس._، ه� �;�� ډ��، ه�� ��4�5 او ه� ) ژور���#����%(او ) �#5%ا�%"(
��1 �ې 9ې د ه� �%ر�� او ب���� ج.���56ر پ� �c، پD 4%�4، پN;n 4، پK 4س، پZi.� 4 او ه�ې وس#;ې �*�رزې ت4 

  ." نح��c وي، دا �' او دا �#�ا
�4 ب�� ��4P دا ت*��l �%ر� هN اوږدې�ا1 ش� او پ4 درب�ر �ې د س.�رو، ��t او ���%ز او س���4 ج��دي n%����ا���% 

 ت4 را��ت%ل �ې هN س�#.ې�ا1 ش�، D% ا1 ��ش 9ې د ه��و��ې �#5.ې �;� اړت#� هN �4 وا1 پې�4 ش%ې، ��D �g.ه�-

F� %� ن%� F#� ب#� ��اط ا���N#`6 ت4 راواوړي 9ې ت� ه� �9 �ې �5Mې ز� د ا1 ��ش 9ې ز�%ږ ُپ���ر اس�6د اس��
  .�hت? او K ز��ت در��
 ږغ پ%رت4 �?م

  
  !�#�. ��D 1%ا1 دې X%ل و=�، �;
 او -�ه.¡ تD 4#� �?ي

  
 


