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ککوټ مم%ررولڅ
تتاقرفتم وواا تتاعطق

هش ننااوورر 6سپ ام هپ سسوواا وخ هڅ مه هتممړالوو 6سپ رردد رېډ هسفن 56ج 56ج
هش نناشچ ههزم مه وخرت %دد وووورت %ددههړک رردد ات وو ههږااوخ هغه ېېوو ِِدد هچ
هش ننااذذاا رت ښک ببوخ هپ ام هل 6ضاارر سسووااييړک هتښاڅ رت ببوخ اضرر هپ اتس 6م رېډ
هش نناملسم 6ځرروو وڅ هه%ر%س ام هل هتمموو رفاک هه%ر%س اتل هلاک تښېولڅ ههزز
هش نناارروو ِِدد رروک ړکوو ام هپ ِِدد دداسف هڅللړک هميمذذ هب للدب ِِدد 6م ههديمح
هش ننامزز و%ي هعنم هيوپ هگت ېېدد هلملوو%رر%دد وو يپس هdل ِِدد ررووره هپ
هش نناځ ِِدد ککرروو يي%دد ات %دد تيموش همه اادد6لوټ kنښيدناا ررزز 6م رطاخ ههوي هپ
هش نناکدد ِِدد ړوس مياميپ ېېرپ دداب ههړااووېېړک سسال هپ امځ ااوه %دد ِِدد kناميپ
هش نناهوپ ييدد ښک nلم وو للام هپ تتزع هچېېړک nلم وو للام ليlوو هتوو ام هلک
هش ننااوځ 6مان ښک رراdپ گنن %دد سسومان %ددههړک رراک هغه ييړک ِِدد هdين ررالپ هچ ره
هش ننابزمه ههريم وواا نناخ هل هځرروو هچېېړک ريم وواا نناخ دد ليوو هتوو ام هلک
هش نناادنخ هه%ر%س ههدد دد ييِِدُُنغ ههرخسمهيااوو kئ هترروو ايتشرر هک يي%دد غغوورردد هک
هش نناهجهاش %دد نيشنلدد ښک تمدخپههړک تمدخ هچ ېېړک ليlوو هتوو ام هلک
هش نناازيرح ييدناب ههوو%ررااوخ kئ نناش رهپوناملسم اادد ههړک هنونوخ قحان قح
هش نناارگن وبوبحم وښ %دد للامج هپههددږېرپ هڅ ره ېېړک ليlوو هتوو ام هلک
هش نناش ره هپ هتبحص هل kئ دنم ههرهبښک گنڅپ ههونېښک هترردد ييررول ره هپ
هش ننايقاارع هپ رروپس ااوه هپ رراdښ %دد هچېېړک 6کرُُت ييززات دداي هپ هتوو ام هلک
هش نناځپ ههرغ ههlوک رراdښ ونووززاب %ددههړک سسوه ااوه ههولغزز kئ اارحص هپ
هش نناتسب وو غغاب تتررامع %دد 6ناب هچېېړک ييالوو لگ %دد ليlوو هترروو ام هلک
هش نناdم هښ %دد بحاص هسوواا تسان ښک هپههړک ززاس هنوياځ ررا5ېب هپ هکددزم هپ هک
هش نناشخرر ههدنوغآآ kماج 6نيررزز هچېېړک kماج ييررزز ليlوو هتوو ام هلک
هش نناماه اي ننوعرف اي ښک رراک هغدد هپهنيښک هساپ %دد وچولزز %دد تمشح هپ
هش نناحلاا هپ ههړاغ وواا تتوصپ ښوخ ېي هتييدناک هترردد هنووددوورس ِِدد ننابرطم
هش نناادنخس هنيښک هه%ر%س وناادنخسييدد هښ رعش ېېړک ليlوو هتوو ام هلک
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هش ننامجرت هلپخپ هت kئ لصفمېېوووو 6م هچ هه%دد لمجم ههرېډ ههررامش اادد
هش ننايوگ ددوخ ييدد لصاح ښک هپ مموک 6لووممړک رراک هغه ېيااوو هت ام وو هت هچ ره
هش ننايزز kئ ددوس 6موورردد اصرر هپ اتس هب هچييدد مموُُک 6م ددوس مموورردد اضرر هپ اتس هچ ههزز
هش ننامېښپ ږل هيوخ ههدب 6سه ېېدد هلممړک ههرراماا %دد 6ښوخ هپ ِِدد ههررااووآآ
هش ننااددان وخ هڅ شيامرف 6سه اادپېېړک شيامرف هباسحېب 6سه اادد هچ
هش نناادندد گنس هپ تعانق اادد تتام 6م اتسههدد هلوخ صصرح %دد ززآآ %دد ِِدد ېېړک ههززااوو
هش ننامسېرر ېېررااوهگ دد ِِدد 6لړdېرپ يياادخېېړک تغاارف ښک ههررااوهگ هپ تلفغ %دد
هش ننافوط ههرروت ههرېت هپ ِِدد رdښل ااددېېړک هتشيم ههدد ههړزپ 6م وورdښل اتس

هلاحشوخ ېېاا ېېددږېښک سفن هپ ممدق هک
هش نناطلس ونوک وووودد ېېدد %دد هلاه هت ررون

رباارب kش وتښرف هل ښک ييوخ هپ هکkشن صصالخ kلوخ هل ملاع %دد هب گنرر څيه هپ
رس هپ kئ ييرروواخ تتووووlوو هسlو%ه هل6ئااوو هب اادد ېېړک �ييوقت هک ښک 6نااوخ هپ
رخ ييديگ اک هڅ ههرېږ هنيپس هپ هچkئااوو هب اادد ېېړک سسlو%ه هک ښک ييريپ هپ
رروتس لبوغ %دد اتپ ييددږېښک ررزز هب ممونkش ششوماخ kسينوو هلوخ هک وو�ربخ هل
رس %دد ييرََلن ههزغام ييږېبړگ هچ6ئااوو هب اادد هت اچ ره ېېزناارپ هلوخ هک
ر5م 6نيوو هن قلخ هپ غغوورر نناځ هچkئااوو هب اادد kش ريگ هښوگ قلخ هل هک
رروو هپ رروو ييززرگ هها5ېب هپ ابس هچ6ئااوو هب اادد kموورردد رروو ههرََل اچ ره هک
رسپ لپخ ييددږېښک اتپ هب ممون مموش %ددېېرروخن kئ نناځپ ېټگ ههرېډ ايندد هک
ررزز اادد ييِِدد kئ الغ دد هچ 6ئااوو هب ااددووررزز ولپخ %دد ېېړک هتسول اچ ره هپ هک
رگنوت ان �6ش هلاب تخب مک رروعش ېبkش هلاب ممان هپ ننوورراق دد kش رگنااوت هک
ررووډنل ييدد ههدداازماارح هڅ 6ئااووښک ببااوځپ ېېړکوو ييربخ kښ kښ هک
رنه ېب 6ََلولوغ ييََدن څيه 6ئااووېېړک ززوکرس ېېړکررlوو هن هت اچ وو ببااوځ هک
رتباا مه 6لوب ِِدد لهاج 6نويلkئ ېېوو ََډگ kش 6ن%ړم ههرروت هپ هک
رروو ههړزز هن ييدد ددرمان �6تاس نناځ 6ئااووېېرروگ ررااوو kسوواا هنتس هپ هگنج هل هک
رن %دد هن ئئدد ييوخ وځښ %دد اادد 6ئااووېېړک فيلکت ېېدنوغآآ nليم تفبررزز هک
رچ 6سه ييدد nسمم %دد وواا مموش %دد هچ6ئااوو هترردد ېېدنوغآآ kماج ههدداس هك
ريل ههره هپ ييووززرگ kئ صصرح هچييااوو هترردد ېېړک ررايدد ره %دد رفس هک
رتخدد هdل رروک لپخپ تسانيښک 6ئااووkځ هن هتوو ييررول څيه kنېښک رروک هپ هک



٧۷٤٠۰

٧۷٤١۱

٧۷٤٢۲

رکذذ ههددر�م ددرمان زيح 6لوب ِِدد ايبېېړکن سسlو%ه هت ههددااوو ېېززرگ ډنول هک
رس الب هپ وش ۇۇ هن هښ ههددااززآآ6ئااوو ييدنابرردد اادد ايب ېېړکوو ههددااوو هک
رتفدد وي ممړک ززاس هب هترردد مښک kئ هکهتش ررون تمالم گنرر �6سه اادد ررزز هڅ اادد
رردپ 6لوب 6سيع %دد kئ اسرت هچېېرروگ kئ هک ييدن صصالخ �6نځ مه ال يياادخ
ربماغيپ ۇۇ هن صصالخ kلوخ هل ملاع %ددو�ي ررامش هڅ هپ دداي هپ اچ %دد هت وواا ههزز

هلاحشوخ ههرََل هښ هه%ر%س اچ ره هل تين
ربهرر تين ئئدد ييړس %دد ښک رراک ره هپ

ررزز هپ ييِِدناک هفرص ايرس هپ ييِِدناک هفرص هچ
رروشک ييدناک لپخ هب هن6ش نناطلس هب هن نناخ هب هن
رdښل اکن ببوتنړمييوو هن 6ن%ړ%م نناځ هپ هچ
رقم يياځ وناهاش %ددههدد هتخت اي يي%دد تخت اي
رتب گگرم رت نناهج هپئئدد ننوودنووژژ ېېرروگ kئ هک

مموش نناهج تسرردد %دد ههرراادننېېړکوو اارر ييرراچ وڅ تمسق
مموش نناادنزز دنب هپ ههاشدداب %ددۇۇ ريصقت 6م هن ههانگ هن
مموش نناارق هپ ََنناارق هلتسانيښک تخت هپ هچ ري5ملاع
مموش ننااوورر ههرََل نناتسوودنه6ل%ړََت kښپ هماار5ب هل
مموش ننااريح هلاک ررولڅ ېېررددښک رروبهتنرر هپ 6لهدد هپ
مموش نناطلس دب %دد رکون ايبېېوش ااوو kښپ 6م ښک ههرگآآ هپ
مموش ننااوورر هتوو نطوو لپخښک رش رروو رروش هپ ععاجش %دد
مموش ننامرردد %دد kئ ښالت هپئئدد غغاادد غغاادد هه%ر%س تسرردد 6م ههړزز
مموش نناغفاا %دد هگنن هپ ههززړک ززاس ولغم ټوکرگنل
مموش ننابهگن ووړااوودد %دد ههززۇۇ ړدنم هک ۇۇ فسوي هک
مموش ننانعمه وودنمهم %ددوش ززاغاا رروتف لمیاا %دد
مموش نناتسهوک هپ رغ هپ رغههوش الب 6م ولغم دد
مموش نناادناخ هل دیماا انوش 6لغم 6م سلوواا لپخ
 مموش نناځ دد ههدد %دد مغ مه ههززوش مغ نناځ %دد 6م مماارهب مموش
مموش ننااددرگرس ونوdلم هپۇۇ ششرروش اادد هلاک وڅپ
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مموش نناارماک ههزز هب مماک ره هپييوو هنا5ېب 6م سلوواا هک
مموش ننامهم ههرََک اچ ره %دد6ئزفسوی هپ تتااوس ه%م%س
مموش نناش 6سه هپ تمه وڅ6شن هلړک اارر 6لوضف
مموش ننااديم ره هپ رفظم6ئزفسوي %دد هلوټ هپ
مموش نناdم لپخپ ههرغ لپخپههړک اش هت 6مس تتااوس 6م ايب
مموش ننااريح رراdپ ههدد %دد ههززوش فلاخم 6م فلخ ان
مموش نناش هڅ ميااوو هڅ هتررددهسوواا رت ههدد %دد تماش هپ
مموش نناځپ 6مخزز ههزز هچ ايللړموو کټخ هچ تبُُنگ هپ
مموش ننااوورر ههرل ههدداازهاشهت ييرتوچ ملغاارر هچ اي
مموش ننامرراا هپ هب مماک ره %ددمموو رروپمرراطن هپ تسان هچ اي
 مموش ننابزز %دد kئ 6چرراادننييدد ققالوب وڅ ييدد ييرتوچ
مموش ننااوتات هتوو اچ ره ووئئدد ليف %دد هdل ررووزز 6م هک
مموش ننان وو ببآآ %دد ججاتحم هچئئدد ههدد %دد تماش همه دد
مموش نناغفاا هپ ههړااوو هل ههززئئدد ييددرپ هک ئئدد لپخ 6م هک
مموش ننااوورراک هتوو فلخانمي رdښل هتوو اچ ره وو
مموش نناازيرگ هن ههدد هل ههزز6ئايب 6سپ اارر رdښل يي%دد
مموش ننابايب هپ ههوک هپ ههززئئدد رس 6سپ اارر فلخان
مموش نناادد بکوک هک هڅ اادپاکن ييرراي 6م بکوک هچ
مموش ننااددان مه مموو ررايښوه هکونااددان هل وش رراک 6م هچ
مموش نناځ %دد الب ددوخپ ددوخهناځ هل للووووزز دب 6م هچ
مموش ننامسآآ دد وورراچ هپ للوگئئدد ششددرگ kئ هڅ غغرچ هڅ اادد
مموش ننااويدنب هچ للاک هغهۇۇ تترجه ايوواا ررولڅ ررزز
مموش ننايب ېېدد دد 6ناب هچئئدد تترجه %دد للاک ييون ررزز سسوواا
مموش ننالک هک ونولاک هپئئدد ههړزز 6م هغه ههزز هغه
مموش نناحتماا هپ هتخپ الئئدد رdښل 6م هک تخب 6م هک
مموش ننانمښدد %دد مماک هپ هچاک ششددرگ 6سه ئئ%دد هب دد وڅ
مموش نناحرت ېېرت هک ددرم مي هنههډوه هل ييووړآآ 6م هک
مموش نناشېرپ رروط اادپ هچ هلاک سسړاپش للوشوو ههړااوو
مموش نناازخپ وش رېت 6لرسپمي ههزز ښک هتيپش هتآآ هپ
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مموش ننايزز وو ددوس هپ ننامسآآ %دد رمع اادپ هک څيه مه اادد
مموش نناميښپ kئ %ددوس هل هچئئدد نناسآآ هتاارر مه kئ ننايزز
مموش نناتسلگ %دد لگ ډنمربهلغاارر ييريپ ههړال 6نااوځ
مموش نناادندد ېب مي 6تاه تسمښک هلوخپ هتشن ښاغ 6م هک
مموش ننااوتان 6سه رراک ره هپرصع %دد تخوو هپ رمن هdل
مموش نناخدباع دد مغ هپ وخهتشن هه%ر%س اارر مغ ررون سسوواا
مموش نناارماک ههزز 6ش نناارمام هکئئدد ههړزز %دد ههدد %دد مماک هچ وڅ

6ش لصاح ددوصقم اادد 6م هک
 مموش ننااوځ هه%ر%س %دد رس هڼگ

هن للااووزز هل 6هاشدداپ %دد اک هب سسرت6نيښگ تخت هپ 6ش نناهج تسرردد %دد ههاشدداپ هک
 هن للامج هښ هل فسوي %دد 6ش هصق هکههوش څيه ايب وخ ههوو رردنdس %دد 6ئول هک
هن للاله هل ههرمن هل kلخااوو ربخ هکاک دداي هترردد هن فسوي وڅ ههرردنdس وڅ
هن للام وو nلم هل ععااددوو هلړکوو ههړااووۇۇ وورسخ هک ۇۇ ييرسک هک ۇۇ ديشمج هک
هن للافس ره هل للااوس ههړکوو ييِِدد هتاارپ هچييدن ييرروواخ ئئدد ۍرپک وناهاش %دد
 هن للاصوو %دد ههدد هښ 6نځرروو 6ئاادجههرروگ kئ ييوخ ههدد هښ گنرر هپ هک هبحق اادد
هن للاق وو ليق لقع %دد ړکرروو دداادد kئ هچللوش رېت ههړااوو ۇۇ ننوطالفاا هک ننامقل هک
 هن للامک ره هل ايندد %دد 6تښت هdځ 6نيوو ننالقاع للااووزز هه%ر%س للامک ره
هن للالجلااووزز %دد ¨يبقع %دد شيع ههړااوغييدد ررذگ رردد ههړااوو هنوشيع ايندد %دد
هن للاجنج ېېدد دد 6صالخ لپخ ييړااوغ هب ررژژ6ش ربخ للاح هپ ايندد %دد هک ننالقاع
 هن للانم للام nلم %دد ړکوو تصخرر امښک دداتفه اادپ ا©هرک هک ههدد ا©عوط هک
 هن للاحشوخ ههړکرروو ررژژ سسوواا تمعن اادد هياادخئئدد تمعن ميظع گگرم هه%ر%س هنامياا %دد
 هن للاک ږس رت ېېړکن رېت هت هب مماارهب هdسهلاک وڅ ېېرل ايندپ هب للاحشوخ هک
هن للابوو هل هبااذع هل ههړک صصالخ kئ امښک ايندپ ئئ%دد خخږوودد هdل نيرق دب
 هن للام وو nلم %دد ايندد %دد ييوو هن هب صصالخييززرگ ييدنووژژ ښک ايندد هپ هک ىىړس ره
 هن للام وو nلم %دد ايندد %دد هنښک وو سسال6ش رروورض ريډ ههرروگ ره تترروص تتايح هپ
هن للايع هل هلافطاا هل مي اادج هچييږيرېت هچ ئئدد للاح و%ي امپ تعاس ره

6نيتښرر للديل هن وو ککوڅ 6م ييددرپ لپخ
 هن للااوحاا %دد ييړگوو %دد مموش ربخ هچ



٧۷٤٣۳

٧۷٤٤

٧۷٤٥

هنابزز 6ځ هلوخ رت ييِِدُُنغ هبمل %دد kئ زگ هچ هنامزز ههدب اادپ تتوخlوو ييرروتس 6سه و%ي
هناښن ههدد تمايق %دد هن هچ ميااوو اادد ههززطحق دد اي ئئدد ابوو %دد هښخن هچ 6ئااوو ملاع
هناخيدنب تسان kئ ررالپاک 6هاشدداب kئ ييووزز هچييوو هڅ ررون ييِِوو هن گنرر 6سه اادد تمايق
هنااززرف ييوو ىىړس هچ 6ش ههوپ ېېرپ هب هلپخپۇۇ k١۱ه نيغ نيع ههرروپ ښک بباسحپ 6م للاک اادد

وووو رراادد افوو ههړااوودد هت ام وو دب وو nينمموو هن رراادد ربخ څيه افج هپ ملاع %دد
وووو ررآآ افج وو دب وو nين %دد سسوواا و�ي ااددييووررآآ وورران وورېډ هپ ىىړس ڼوک هdل
وووو رراهرپ ههړااوو لک لڼگ 6م وورراادد هچوووو ييزغاا ههړااوو همه لڼگ لگ 6م هچ
وووو رراdم ههړااوو همه للديلوو 6م هچههړک اعدد رس هپ امځ kئ هب شيمه هچ
وووو رراک هڅ هپ للړالوو امل ههړااوو هچ هښههړک اش هتاارر ووړااوو وناارراي افويب
وووو ررانک ايب ههړک ييرراي هه%ر%س ام kئ هچدنومن ايب ىىړ%س وي 6م ښک ونوگررزز هپ
وووو ررااوو هب ددوخ اکن وو ييدداښ څيه ِِدد ککوڅييدد ېېددژين تعاس هتشن اقب رمع %دد هک
وووو ررااوخ هسال هل ررااددرک %دد لهاا ان رېډللوښن ېېرپ 6سه nلف ييِِدُُنغ رروت وو ملس
وووو رراازز ررااوخ قلخ هپ ااوسرر تحيضف 6م للديل ههوواک تمعن %دد kئ نناارفک هچ
وووو رراگززوورر هپ ييړک هلااوح ام هچ ککوڅړک ممامت رراک ووړااوو وغه %دد رراگززوورر ېېدد
وووو رراادد هپ هه%ر%س هلم ههوودد 6ضاق 6ئاتسوورر هنومdح طلغ طلغ هپ 6م للديووررآآ
وووو ررام ممړل هنويوخ لپخ هچ اچ ره %دداکن وو ججالع ځنرر %دد kئ هب ميdح څيه
وووو رراازيوو نناهج اادپ امل هغه مهونوناهج ووړااوودد هپ لڼگ هلم 6م هچ
وووو رراسنوگن هتښک ههرس هل مماب %دد ايب 6لتخ رس هپ مماب %دد للََديلوو رېډ ام

ککااوو هپ ييوو هن ڼيع kئ هچئئدد هغه ىىړس ههوواي
ککان تتوق ېي وڅ ره هکهيوب هتفه هپ تبحص
٢۲ککاتوواا ييدد kئ هبووُُاا ااددئئدد هيام هdل ددوجوو

ککاله ييوو ووړوغ ېب غغاارڅييوو لب ههربنوه ييِِوو ړوغ وڅ
ککااووژژ 6شن ِِدد ووړزز هلئئدد هښ تبحص ونااوځ هل
ککاب يڼگ ِِدد للوخدد رېډوسوځنپ رت 6ش رېت هچ

١۱. ١۱٠۰٧۷٥.
.ککاارردداا .٢۲



٧۷٤٤

٧۷٤٥

٧۷٤٦

ککاسيوو هپ اي تتوح هپ اي6نم هپ اک ِِدد تبحص
ککاغلب اک 6لبلب هچئئدد هښ تبحص ښک غغاب هپ
ککاارروخ ممرگ اک ِِدد لتاک 6کانسوه اادد هچ
ککاشوپ اک ِِدد نيهم هښ6سوواا ِِدد ښک رطع هپ
ککاپ نناځ اک لسغ هپ هچييوو لت ِِدد هبووُُاا ېېددوت
ککااززوس اي 6ش 6م رپ اي يي%دد دب ضيح %دد للوخدد
ککاخ رس هپ 6کاپان %دداک تبحص ِِدد 6کاپ هل
ککاسماا مه هتش ههاب kئ مهههرروخ ١۱هفسالف ېېرروخ هک

نناحتماا وش رراک kئ هچهيووزز نناارشم ام %دد
ننااددرراک مه ئئدد نُُک رراک مهئئدد امرف رراک مه نناخ ففرشاا
نناځ هپ ييدن نُُک رراک هکييِِږيهوپ رراک هپ وودس
 ننامزز هپ اک ننااريوو رراک6لغزز هت رراک lوو ¨ييحي
نناش هښ هپ ئئدد امرف رراکئئدد لماک رراک هپ نناخ دباع
 ننااددان هلک هښ هلکښک رراب وو رراdپ نناخ دلاخ
نناهجپ ييووژژ ِِدد لتئئدد ٢۲للدد اباب %دد ييووزز هښ
نناش ۍددرم %دد هتش ښک هپېېړکوو رظن هچ ززاب هپ
نناخ رردص ئئدد رراقفلااووذذييددږېرپ هتاارر kئ يياادخ هک
نناشېرپ ههړزز ئئدد نُُک رراک مهئئدد امرف رراک مه مماارهب
نناجس ککاپ ههړک هښ ههړااووييدد ههړااوو ټغ هچ ررون اادد
ننايب اادد ېېووۇۇ 6م هچملغاارر هيووََاا هپ ههرروپ
ننامسآآ اکوو هڅ ههرروگييدد تترجه %دد ييون وودد ررزز

ننوتښپ ميوودد لغم و%يهنوورغ ههوودد للغررlوو ههرس
ننومړل لپخ اک ففاص ککوڅ هچئئدد هن 6سه kئ تتدش ځنرر
ننو5چېب مه ننوچېب مهېي انيب اناادد هت هياادخ

 .هفسالف ننوجعم 2نعي .١۱
 .ييدد ييووزز رعاش وواا بيدداا وNي نناخ Nدد هچ ،ئئدد رردداقلاادبع بلطم هچ B2يل هترروو 2شحم .٢۲



٧۷٤٥

٧۷٤٦

٧۷٤٧۷

ننوچ مم%ږيهوپ هن ېېرپ ههززېېږيهوپ ېېرپ ېي ميdح هت
ننووولش هک يي%دد ننووډنگ هک ييِِږېک مdح هپ اتس ههړااوو
 ننووريب 6ش هdلم هل هکېېږينااوت هت هنومغ اادد
ننوغررزز ښdپ ېېرل مغهdلم هل 6شن ننووريب هک
ننوحيج ييدد ونيوو %دد ږسوووو رراارپ رراپ هنووددوورر هک

ئئدد ههدياب رdش للاح ره هپ
ننوعاط هن ههدد هښ هبت

ر5ځ ييدد هنوموورگ kئ ښک ننوورردد هپېېړک هڅ هنتښوپ للاح %دد کټخ للاحشوخ %دد
رتب ييدد هگوخ وو سسرخ رت ييوخ هپ هچوش ااديپ زيڅ 6سه وي kئ ههددوجوو هل
رفاک اي ئئدد اسرت اي ئئدد ددوهج ايښک 6لوق دب هپ 6مرش ېب هپ غغوورردد هپ
رردپ هپ هن اکن ووززرېپ هپ ممرردد ويئئدد الب ههدب ال لخب هپ تسخ هپ
رسپ %دد ههدد هن رراdپ kئ ييززااريشئئدد ييززااريش هپ نناځ لپخ %دد هتخلdي وخ
رخ ييديگ ييدد kسپ رروو 6سه مه الههړک للوټ ههرس هنوگررزز وڅ kئ تسخ هپ
رس رت اکن رراځ هب ۍپوورر ههوودد هغههيپوورر ههوودپ ييرم kئ 6نوخ ررالپ %دد هک
رردب اک هنت هل kئ هب ککوڅ ههرروگللوش تسوپ ييررزز ييړوورت هdل لثم هپ ييدد
رروو ههړزز ههدد رت ړديک ييِِوو هب ههړزز هپ الههرېوو مهوو هپ ييددرمان هپ سسااوسوو هپ
ررددام %دد ئئدد ااديپ ييوب هپ ييوخ هپ تسررددئئدد گنرر kئ هن ئئدد ييوخ هن kئ هت هdين ررالپ
ر%ي¹س هپ وناادددد %دد وياپرراچ %ددوووو شُُک رردپ ههړااوو kئ هdين ررالپ رروم %دد
رثاا ييږېک رروم %دد تتايزز ښک دنززرف هپييږېک هتوو لصااlوو ععوجرر زيچ ره %دد

هبنشجنپ هڅ هعمج هڅهش ززاس ېېرپ ررااوو 6م هبنشجنپ
هبنش جڼگ kموم هت هکههددږم ېېرپ kئ هت هبنشdي

هلاحشوخ ئئدد هښ ههززات لگئئدد لگ للاثمپ kنيترراا
هلاک ششرېدد رت ههدد هن ههدبههدد لگ ههززات هلاک لش رت
هلايخ هل ئئِِدد kئ هتااوېرپييږيتايزز هلاک ششرېدد رت هچ
هلاخ وو طخ هل هڅ kئ ررون6ش نيپس kئ هتښېوو رس %دد هچ
هلامج هل ئئ%دد مموک kئ ددوساک رروېزز ووررزز نناځ تسرردد هک



٧۷٤٦

٧۷٤٧۷

٧۷٤٨۸

هلاصوو هل �6ش ننااوځ kئ ايبييرروگ هت للامج هښ هچ ړووزز

نناهج هپ هتشن ييدداښښک ايندد هپ هتش گگرم هچ
ننانااوځ نتښڅ غغامدد %ددهنوج 6نمرېم للايخ %دد
نناتسلگ %دد لگ هdل6موورردد 6سه 6شاارر هچ
ننامرراا هپ وواا سسوسفاا هپهناهج هل ييِِدد هلت
 نناادنخ رمع ږل اادپو�ي هلال هdل ږوم
نناځ لپخ ييړااژژ وڅ هپ هچههړک رظن هت ¼مش
نناغف ېېووررآآ سسرج %ددهلاحشوخ ههړت رراب

اخس هل ييوو هن 6لاخ هب رردداهبييدد ابيزز ههر%س تعاجش وواا تتوواخس
اناادد يڼگوو kئ ييِِدنُُغ گگوخ وواا سسرخ ييِِوو هن اخس %دد ييوخ هچ هخڅ رردداهب
اادپ وش هن 6ن%ړ%م هڅ گگوخ وواا سسرخهنونوخ ييدناک ځ%رروو هه%ر%ه هک گگوخ وواا سسرخ
اطع ييِِدناکن وو�ررزز %دد ييِِدنښ رسئئدد نناارگ ېېرپ ررزز ئئدد نناسآآ رس ويړس هپ
اهب ييرََلن څيه هچ يي%دد ههرخ %دد رسييوو هن هه%ر%س رروو ږوغ هچ رس 6سه هغه
ااوورپ ييِِرََلن نتشک %دد ننانااددانئئدد گنرر هښ هپ وناياناادد %دد ببوتنړم
 اضترم %دد ييوخ ههړوواارر ېي ددرمنااوځ هکههدد للدنښ ررزز هپ للدنښ رس هپ ييددرمنااوځ
اضق ييِِوو هن اچ %دد هچ ييِِرمlوو هب هن6ش للوََکرروو هپ نناصقن اچ %دد للام هب هن
اتمه ېب ههړااوودد اادپ ييِِدد ننااددرمنااوځييدد نناارگ هکوت ههړااوودد اادد هت ونااددرمان
امل ههړک ههددزز ففرسم هم هش nسمم همههززوېرپ ررام %دد ييررزم %دد ښک قلح هپ هم
ايندد دد ييدد بباسح مموک هپ للام هdس وورت�6ش ريت ههرراپ %دد گنن %دد رس رت ننااددرمنااوځ

ريجخن هdل دداارم اتسيي%دد nپوټ هdل تحلصم
ريځ هښ ههړک kئ للوواا رتييِِوو رراdپ ررااذگ هښ ِِدد هک
ريبخ هسوواا نناځ لپخ هپههړdم للو%ه ښک ررااذگ هپ
ريظن ههړdم رب وو رلههززوک ييدناب ههړک هشام ررون
ريت و%ي �6ش ِِدد اطخ هکمي نماض کټخ للاحشوخ ههزز
ريدقت هڼگ هغدد مهوش ههرروپ ببابساا گگرم %دد هچ



٧۷٤٧۷

٧۷٤٨۸

٧۷٤٩۹

ههدداب هل ييوو هن صصالخ هب ککوڅئئدد دداب لثم هپ نناطيش
ههدد دداب %دد ررال 6م ايندد اادديټوب هdل ئئ%دد يي%ړس
ههدداب هل ييِِوو هن څيه kئ مغييوو گنيټ 6نۇۇ %دد خيب هچ
 ههدداسف هل ييِِوو هن هب صصالخ ييوو ننرېس رب kئ خيب هچ
ههدداتسوواا هل ييوو 6ئاطعئئدد رېډ ىىړس %دد وڅ ملع
ههدداينب هل ييِِدد گنيټ ههړااوويټوب هک ييِِدد 6نۇۇ اادد هک

رېډ نجبت ييِِدد ررول ره هپييدد ١۱صصااوع %دد هچ للاک ږس
ريڅ لب يبت ننووُُدنووژژ %ددييدد رېڅ و%ي يبت گگرم %دد
رېب وو رېت 6تشيام رت ال6شرروو نجبت 6تشايم رت
رېت هناهج 6ناف رت6ش kتفه ههوودد هپ ککان تخب
رېلزز ييدناب وش ببوت 6ملززهلاک تشيوورردد ۇۇ ييدنووژژ
رېزز وورروواخ وورروت رت ييِِددهنۇخم 6لښک هښ وڅ
رېمجاا %دد 6ش لېت ېېرت هچوو لگ ېبنچ %دد گنرر هپ
رېډ تعاط هپ ييوقت هپوو nلم هdل يبوخ هپ
رېشمش %دد مخزز هdلئئدد گگرم kئ ههړزز هپ ررالپ %دد
رېسرب اارر ړک ننامسآآ هچئئدد مغ الب %دد هڅ وي
رېه ههړااوو للوش مغ اادپهنومغ ررون ۇۇ رېډ هک
رېس ههړااوو للوش هن نيمkئ ننديدد هپ هچ ننامرراا
رېپ ييِِدناب ييړک kئ ررالپييوو ههاشدداب هک kئ ميلغ
رېش ههزز رش %دد رراک ۇۇ هنوڼوورروو هل kئ هب ړوو هچ
رېلدد ککوڅ ييِِوو ککوڅ ره هک6شن گنج هه%ر%س يياادخ %دد

تترروص 6ش وو�رروواخ هپ هچتعاس 6غاارر ېېددژين
تحيضف ييررااددرم رت �6ش لېب هه%ر%س هب دنب هپ دنب
تپ تل �6ش 6سه هب ايييږېکټُُخ ېېرپ هب 6جمچ
تفص ههlوََک رهوگ %ددههړdم ففدص %دد تفص

١۱. ١۱٠۰٩۹٧۷.



٧۷٤٨۸

٧۷٤٩۹

٧۷٥٠۰

يي%دد رهوگ هغه رهوگ
تميق هپ يي%دد هنا5ي هچ

 نناتسوودنه �6ش ههرراdښ رروو ښک ببوخ هپ هچ6مرت 6مرت اک ريځنزز 6تاه تسم هdل
ننافيرح وباارش %دد �6ش دداي اارر هچمش رېت دهزز رت ييوقت رت 6سه مه ههزز
نناتسلگ 6سه اادپ هه%دد 6خيش هڅهت ام lوو ههړکاارر مماج ويم %دد نن 6قاس
نناجس %دد ييِِوو هن ممرکوو لضف ېېرپ وڅ6شن رروو ککوڅ هََتنج رت هب تعاط هپ

6ش 6غامدد مش نيم ييِِدناب اچ هپ هچيي%دد 6ئاځ ييََدن سسوواا هڅ امځ ¼لاط اادد
6ش 6غاي ههربنوه مموو ههرراdښ هنيم ېېرپ هچاک 6لېاا ههربنوه مموټ�پ هنيم ېېرت هچ
6ش 6غاادد للاخ هپ للامج %دد ويلښک %دد هچاک وڅ هپ ممااررآآ تغاارف هب ههړزز هغه
6ش 6غاب ههړزز وناشوهم %دد للاصوو هپييوو ام دد هتشيم ړيگنس هپ kئ نناارجه هپ

ېي ههوو ههررااوخ ېېږېنااوت وڅئئدد ميلغ دب ښک ههړزز هپ مغ
ېي ههوو ههررااومه ييِِوو هچوخهلخااوو اارر ههرروت ههرېت اي
ېي ههوو ههرراdښ هنېښک هتررووههړک ااديپ هترچ ررااوخمغ اي
ېي ههوو ههرراتپ ررات ههړااژژههړک ددايرف ددايرف ددايرف اي
ېي ههوو ههررابناا ههړک kئ يياځههړوواارر ههړزز ييِِدنُُغ للاحشوخ اي

6نجغوورردد ييِِدد هن ييربخ اادد امځېېووررآآ kئ هک ميااوو هترردد هب ننايب وي
6نږپس ييِِدد 6ښوپ دب ههړااوو 56مهييرروخ يياځ و%ي ههر%س ۍپس هنوج ويجلغ%دد
6نمپ d6پ هتش مه ښک ويررااونش هپييدد ههرغ نيپس %دد ييززاب هنوج ووددااززريش %دد
6نجمچ ييِِدد ۍشېبرخ ييږيځ ييررونييدد تفص %دد 6ليخ اکاا 6ليخ ززووريف
6ښېب گگرتس هشم 6ښگنب ټاهوک %ددييِِږېک ېېرپ همدد هناتښپ دد لغم دد
6نمززايب ييِِدد 6ئامنددوخ ييړااوو ييررونييدد هن ييدب 6ليخ ههډب ښک ښگنب هپ
6نزز ړول 6%مليڅ هل ييِِدد هچ ااوو البييدد kښ 6نوج ويځاځ دد ويرروت دد
6نج هن ييِِدد ۍړس هن ههړااوو وخ اادد6کنرراس هک ييريززوو هک يڼاارردج هک
6نزيپ رس وخ هڅ هنوج ولبنس %دد6ليخ 6سيع ييدد بباسحپ ويکدنه %دد
6ن%يشوغ ييِِدد ههدنوووپ ههړااوو ييررونييرراچ ييول ييِِدد ۍڼاهول 6ليخ تلوودد



٧۷٤٩۹

٧۷٥٠۰

٧۷٥١۱

6نرېسرب ييدد ککاشوپ هپ هبژژ هپ وخييِِدد kنتښپ 6لاس هنوج ويکتسش %دد
6نياتس %دد ييِِدد نيښپ %دد ييِِدد 6نيرت هکييدد 6نب ډک ههړااوو هنوج ولاادباا %دد
6نتس %دد ييدد �ۍلم ښdپ ههديښکييدد غغاب هdل ههړااوو هنوجوو�ړlوو%دد %دد
6نمرېم ييِِدد 6لېخړوکاا 6ځااوي وخييدد 6نبوغ ههړااوو هنوج وکټخ دد
6نلپ ييززوپ 6گرتس ېېرروو ييرس هټکييدد غغامياا هdل ېېرس هنوج وودنمهم %دد
6نددوک رس 6ليخب ييدب مه هغهييږېک ااديپ ۍڼdس ښک ويليخ هپ
6نريخ رس ييږېددوو ځ%رروو هپ ههددااوو %دد 6نااريح kلوخ 6گنيچ هنوج ِِۍززوواا %دد
6ََني%م رراي هپ يڼايdک اادد ههااوو ههااوو ههااووممړک ههزز ونوج ويڼايdک %دد تفص وڅ
6نځ 6نځ 6غوورر نناش هپ ويړس %ددييدد ېېرخ هdل ههړااوو هنوج ييزز نمهم
6نچېم %دد ييِِدد ېېرغب دد ههړااوو وخ ااددkشاارر ييدناب ويڼاهوورر ويdشيوخ هپ هچ
6نب %دد هن ييدد ببااوځ %دد 6ښااوخ %دد هنييدد ههرراچېب �ۍلم رپ ييړوو ههدناب
6نجرهق 6شاارر هصغ رهق هپ هچ6سابېرپ ننايهاپس ټپ هنوج وکااززال دد
6ني هپ ييددږېښک غغاادد هنوج ييړکنس ددييدد نيرم نيرت ههرراازه %دد nلم هپ هچ
 6نب سسړپ ييدد ييررووََډېک ههړااوو ييررون6ش ااديپ ييريچ للاخ للاخ ښک ووړدنم هپ
�6نخب ړيزز �ۍلايړوغ ييِِدد ولآآ ددووددهلخااوو هلوخپ ممون ونوج %دد رينوب %دد
 6نوو ڼدنچ %دد هتش ښdپ ِِېېزز 6لوم ييِِدد غغاب هdل ههړااوو هنوج ۍززوکاا
 6نميرر kماج kماج هپ ويړس %دد6ليخ ننامتاا هتش مه ښک گنهړپ گنهړآآ هپ
6نچخ ييدد ښک رراگززوورر هپ ييرېډ 6لووييدد تترروص هپ 6فاص 6نوج ويفاص %دد
6نََلپ 6هوو ِِۍډووډ 6تسان ييرغن هپييدد اارحص %دد 6کوخ ههړااوو �ۍڼايگوخ

هتشن ييررون وينامغل رت نناهج هپ
6نزيب Âم 6لغب ههدنگ ييوب ههدنگ

ممررولڅ يي%دد هتش ههرسرروو مه لب وي هکوت ېېرردد ييدد ههرروغ ههړزز %دد ښک نناهج هپ
ممرروخ ېېرپ 6ش ههړزز هچ هبوواا ېېړس ايبييدد ييوب kئ ميرردد يياځ هښ لب نسح هښ وي

سسال هپ سسال ههړکاارر هت ام وو ررزز kئ اي هلخااوو هلِِدد هل امځ هکوت ېېرردد اادد اي
سسآآ هښ ميرردد ېېرروهم %دد ززاب ميووددممرروگ kئ هچ هبوبحم kلښُُک هښ للوواا



٧۷٥٠۰

٧۷٥١۱

٧۷٥٢۲

هلځ رېډ يڼام ااړژژ ررااززهلځ ههرېډ هک ييربص ېب
هلتيب ههدد هنيم ههړااوو6ش هن هخم هلب %دد اادد

6ئااوو هت ام ييربخ هگنرر لس ِِدد ررون هلاحشوخ هسوواا هښ هيررول هلپخ هل هت
6ئامن هترروو ييوب لپخ nښم هب سسال هپ سسالييدد څيه هچ 6ئااوووو ککوڅ هت وdښم وو هک

اکوو 6سپ رردد پپاټ ککوڅ هچههرموو 6سه وخ ېېرم هچ
اک هښ ههړزز ککوڅ ِِدد گگرمپ هچهش ممړل هم هش ررام هم

هنوو�رروپ ييِِدناک رېډ هچ لبهنوودنگوس ييرروخ رېډ هچ و%ي
هنويوخ ييِِدد هتپ ېب ااددههړdم هه%ر%س رروو 6ئانشآآ

هت نناځ لپخ 6ئااوو هن ِِدد ددرمييوو هن هلسوو هپ ني%م هچ
هت ننااوځ ييووړوجوو ِِدد نناځييرروت 6گرتس اک هه%رس ِِدد سسال

مماقتناا %دد ششاخ رپ ايبييوش وفع هپ رهظتسم
مماع وو صصاخ ييږېهوپ ېېرپئئدد هن ييددرم %دد رراک اادد

مماارر مماارر هچ 6ئااوو وودنهاک ببرر ببرر ليlوو نناملسم
 ممان يياادخ %دد 6لوب ههړااووددييرروگ هچ هتوو ههوي ره
ممالسلاا وو 6شن ررانززييدد حيبست کټخ للاحشوخ %دد

¼ماط هڼگ يياادگ مه6نيښک تخت هپ 6ش ههاشدداب هک
¼ناق هڼگ ههاشدداب مهييِِوو هن kئ تلوودد تمشح هک

ييريم 6ناخ ههزمح %دد ريخلاب ثلاََثلااييريپ 6خيش ررون ننايم %دد ههزېوورردد %دد ننزخم 
ييريځ هپ 6شن ليlوو ييدد ههرراdښ هتوو يياادخ ووښک تتااوس هپ ييرل تتزغ رېډ رردق رېډ هکوت ېېرردد اادد



٧۷٥١۱

٧۷٥٢۲

٧۷٥٣۳

رروو ييږېب ههړکوو هچ وخkل ببرت ههږېغ هل امځ
رروو ههړزز هنيون هچ رراي6ش رېت ِِدد سُُک رت رروم %دد

ررااددرس %دد ههرېت هپ الههدد مغ ښک ههړزز هپ الغ ههړزز %دد
ررااوخ قلخ اک ااوسرر نناځ6ش لغ ههړزپ هچ ررااددرس ره

ممړک ججاارخاا ېېرت هب ههړزز ييوسيڼاک هپ ممړکوو رظن هک
ممړک ججالع هڅ هليلدد مکېي رتب ال ىڼاک رت هت

ههړااوغ يبوخ ښک اادد هپ هتههړااوودد لقع لب تحص و%ي
ههړالوو يبوخ هه%ر%ه ههررونييوو هن هکوت ههړااوودد اادد هچ

ههدباا رت ولت رت هن ېېرکوو kئ هکههدب هه%ر%س اچيه هل ههړdم زگ ره اي
ههدمرس هيوب لت هه%ر%س رروو d6ېن ررونههړکوو ۍdېن %دد رراک ِِدد هه%ر%س اچ %دد هچ

6ش قيرط هښ هپ رراگززوورر kئ ښک ايتښرر هپ6ش قيفرر هه%ر%س نناملسم %دد وودنه هک
6ش قيقحت هه%ر%س رررdم kئ غغوورردد هچاکن تسيزز هه%ر%س ننانمؤم ښک غغوورردد هپ

وگرتس وووودد هپ ييِِوو دنووړ هdلهش دنوو�ړ وگرتس هپ ليلدد مک
وگرچ هپ ييدناک رراdښ ييِِززرگ6لونېښک ښک رروک هپ ززاب

 ههدنالبلځ kى هن هت هکمي ههزز 6سپ رردد دنالبلځ
ههدناخوو هک ييِِريل وََلپkنژژوو يڼام هپ ام هب وڅ

ههږېرراځ رروگ رت وغه %ددښک افوو هپ ييِِدد ههړم هچ
ههږېررااوخ هچ ههړک اعدد هتييدد افوو ېب هچ ييدنووژژ

ړالوو 6سپ رروو ههړزز 6م ررونوگرتس هپ ههديلوو 6م 6چ
ړاجوواا اک 6گرتس اادد مهرهش ههړزز %دد هچ حيحص



٧۷٥٢۲

٧۷٥٣۳

٧۷٥٤

دنپ هپ ممړت ههزز هdلوگرتس هپ منيوو ههزز هdل
دنب هلااژژ رت ننوبزز هنمي نيب هناش رت رتب هن

هتخب هل 6موم ييرراي هچييدد هښ تترروص ررووزز لقع
 هتخوو %دد ه5لوورروو ررووااييوو هن ييرراي هتخب هل هچ

 نناارراب ههرغ هپ مس هپ هشنوو هترچنناساارخ هپ دنه هپ 6تشايم ههوواا ږپش
نناارگ هنوخرن kلغ %دد للوش يياځپ يياځوشوو تمامک رېډ وښوو %دد وبوواا %دد
نناطرس %دد ليوحت هپ ۇۇ ببابلاا Éتفهساي هل سپ وشوو نناهج هپ نناارراب هچ
نناهج تسرردد وش للاهن هه%ر%س نناارراب هپ�6ش ځ%رروو هپ ځ%رروو همتشيون رت دساا %دد
نناغفاا %دد ولغم %دد ههوشوو Éلصههدنه هل 6غاارر ملاع ههاش هچ للاک اادپ
نناش ره هپ يي%دد ککررابم ييړگوو هپئئدد مت ١۱تمحرر خيررات kئ هچ للاک ږس اادد
ننافوط للوش وينوو هن ښdپ nله هچوش ااديپ ښdپ تخس ههرروگ ره رراک اادد و%ي
نناخ ¨ييحي %دد هÊËلاادبع ئئ%دد ههړزز %دد غغااددللړموو نناdله kناخلېخ %دد ږوم %دد رېډ

ييِِو%چ يڼاارر %دد ههړزز هک 6سپ ممانdين هپ
نناارماک هپ وش للاحشوخ رطاخ وکاهب %دد

هناځ هل امځ 56مه ييِِدد ااديپ هچللوش الب ههرََل نناځ امځ 6ُُښک 6ُُښک
هنايم اادد رت للوش تفآآ ښdپ ال وڅ ويييدد ههړزز دد غغاادد ييِِدد هتېپش هک ييِِدد سسوڅنپ هک
هناخ رردص ووززاب وو ټج هغېرردد هغېررددههړک ههو%ي ييِِدناب امپ هپش وو ځرروو kئ هچ
هنااريزح ېب 6شن وتاپ هب رس ههدنززييږېخرڅ هه%ر%س kنامزز %دد ششددرگ وڅ
هنامسآآ وشوو مموک %دد ددوس هيااوو هتااررممړک اادج هن وناارراي وښ هل ههزز ِِدد هچ
هناهگان ييِِززوېرپ الب 6نامسآآههدد هن٢۲ڼيرپ هپ تحلصم هپ غغري هپ
هناسآآ هناارگ 6ځرروو ييدناب ييړس هپئئدد يياادخ هغه ئئ%دد للاح ههو%ي هپ شېمه هچ
هناميلس هل هََلت هن هب kتُُگ نناميلس %ددييوو نناش ههو%ي هپ لت هک للاح ويړس %دد

١۱. ١۱٠۰٨۸٨۸.
 .ههدد cلښک همجرت تحلصم ښک هخسن 2ملق ههوي هپ 2شحم هت ڼيرپ .٢۲



٧۷٥٣۳

٧۷٥٤

٧۷٥٥

هناهج ههاش ېب ييِِدناب  ۇۇ هن هب لتييوو سک ههوي هپ لت هک تخت ۍلهدد %دد
هنامرراا هل ييِِدد لََلت هناهج 6ناف هلهتشن 6لب %دد يياځ ههربخ اادپ څيه

ونانااوځ ويدد %دد رس هپ الب ههړاازز %ددئئدد ننانااوځ kئ ييووزز ړووزز للاحشوخ هت ملاع lوو 
ونااررااوځنرر %دد گنرر هپ 6ځ ښک ۍdلاپ هپهنوسآآ 6نژژوو رراdښ هپ ځرروو هتسرردد kئ ررالپ
ونااددرمان %دد ررامشپ ييِِدد ههړااوو همهئئدد ېېددژن هت وشرېدد بباسح هپ ررامش هپ هک
وناناخ %دد يي%دد گنن وو ممان %دد رراک هdلهتشن تکرب رراک ههربنوه ښک ههوي هپ
وناادنززرف وو�ررون %دد ووالپ لغم %ددئئدد نناخ دباع %دد ام دد ککاک يڼاک %دد اادد
ونااوورسخ %دد ههااوو تبون ام هب ننييدد فلخ ههړااوو فلخ ان ههربنوه اادد هک
وناارشم %دد نناارشک اک ييووريپ6لخآآ رنه ويپس ويول %دد ييِِرتوُُک مک
ونااوودنه رت ييِِدد ريخ١۱هکوج هپ هdيل هپييړااوغ بباسح وdجنک %دد ويړمدد %دد
وناکولمپ �6ځرروو ههړااوو ررااوو ررااوو هپئئدد تحاارر اي ئئ%دد تنحم هچ ښک نناهجپ
ونابحاص %دد غغاب %دد ييِِدد هکوت ههړااووددييََدن اچ ررون %دد رراهب هک ئئ%دد نناازخ هک
وناارراي ييړوواارر ايب ههرېپ هچ ييوو ييِِدنُُگههدد ههرراادنن هت وودېززرگlوو ننامسآآ %دد
ونانزز %دد اک تمدخ ييدنُُغ kطاشمييرېپ هترروو 6ځيرکُُن هځناارر ههوڅ ليلف
ونا5چاارپ دد 56مه ييدد تلصخ هپهتشن هخڅ رروو څيه هdين %دد ررالپ %دد ييوخ

ييِِدن ښالات %دد تقشم %دد تنحم دد
وناحيرر %دد ييدد تغاارف %دد تحاارر %دد

6لژژرروو غېت هپ گنرر ونيوو هپ 56مهېېړالوو هت رروگ وو ام دد ييړېپ ههوووواا ږپش
6لووووزز هچ ههرروم %دد ههدد %دد ررون اادد هن6لخنااوو نناځپ رراهرپ و%ي هب ٢۲نناخفرشاا
6لدېخرڅ ييِِدد هن ېېرپ ييِِزغََاا ههرېت ههووددهسوواا رت ال وش رېت ولاک وتښېولڅ رت
6لوغاادد ييِِدن رراک %دد ييرروت %دد ررونييدد نناارشم هچ ييرروخ kئ ممان هپ ررالپ %دد وخ
6لغزز هتوو ههرراچ ويول ويول هلکههرخب هپ ئئدد kئ ققافن لخب دسح وخ
6لغاارر ييدن ييوب وو ييوخ هپ رردپ %ددللوش ممان دب ييرروپ ييوودد هپ ززابهش ييړوکاا
6لغرروو ههړااددوو هه%ر%س ۇۇ ننايشآپۇۇ ززاب kئ ررالپ هگنرر ززاب ييوو�دد %دد رروم ر5م

 .للوک ننززوو ،للت 2نعي هکوج .١۱
 .نناخ مماارهب .٢۲



٧۷٥٤

٧۷٥٥

٧۷٥٦

6لدنغ ئئدد هن ږََل هڅ 6م ممرش ېب ااددييدن ححدم هپ ممذذ هپ ههړاس ههددووات څيه
6لڅيپس نيپس ييِِدد 6جکرراا دد ېېوووچ %ددئئدد تمعن ووززان ووززايپوودد %دد ووالپ %دد
6لخآآ ربخ 6ليدداادد ۍپوورر %ددييدد هتخاا مغ هپ ۍdچخب %دد ققوودنص %دد
6لمڅ 6ش يټپ 6گرتس kئ هلاه ايب6ش ططاشن رطاخ لصاح هچ kئ ۀمان ززوورر
6لديل اچ ييِِدن ييرڅب 6تب %دداک ااديپ ډنپ ييرڅب هن ِِۍرdب %دد
6لدېرروخ وي ږوم هdين رت ررالپ رت هچاک ررالپ %دد ديلقت هن هخڅ رروو تقيقح
6لپ ههررااوس ييِِوو هه%ر%س رروو هنوگررزز هکييِِوو ززووريف kئ هن ميلغ هپ ييوو ټم kئ هن
6لړت ييِِدد هن رردداارب هپ رردپ هپهياپ رت رس ييِِوو ققرغ صصرح هب ايندد %دد
6لتاس ييدد ولغ هل 6م هنوگناڅ هچاک nسه هنوگناڅ ييرروخ لغ ييدنُُغ غغالک دد

ممړک دداي سُُک هچ ييززوووو هسال هل ام دد ځنومنممړک ددايرف هتوو اچ هسال دد ڼيغ %دد ههزز
ممړک دداسف هغه دداي هپ هچ مش تتريح هپمموو تتوورپ هت سُُک 6لووان Ñم هپ للاک تسرردپ
ممړک دداتفه %دد ۍرېپ %دد ههربخ ااددېېووlوو 6م هچ ييدن 6م للاح ۍ�نااوځ
ممړک ددايپ هترردد مه هب للاح ۍ�نااوځ %ددولپخپ ههړااوو هبوت 6م ويددرپ هل
ممړک دداادعت هتlوو اچ وو ليlوو للوخدد %ددولش رت هلک مک تتايزز هلک سل هلک
ممړک دداښان kئ هب ببااوث هښ هپ ېېژژوورر %ددوغ سُُک هب ام ېېوو ززامن گناب هب الم هچ
ممړک ددايرف هپ ييرراچ ييززاسان ڼيغ %دد هڅههوو صصالخ ککوڅ امل سسافن هپ هن ضيح هپ هن
ممړک دداي kئ هک ييدن ږل ليlوو ييو5م ييوگسلځنپ سل ېېوو ټڅ Ñم هتاارر هپش وو ځ%رروو
ممړک دداازمددآآ وخڅ يياادخ ښک ۍريپ هپۇۇ %دددد %دد هdل رراک 6م ښک �ۍنااوڅ هپ
ممړک ددالوواا دب ښک ددالوواا رېډ هپ يياادخ هdځههړdم ننامگ يي%دد دب 6سه اادد ڼيغ 6م هچ
ممړک دداتساا لپخ %دد بباتک %دد لقن اادد ههززييوو ککاپ وکاپ هل ککاپان هن وکاپان هل

ييررووآآ ووږوغ هپ ههړزز %دد kئ هچ هتش ککوڅ هک
ممړک دداشرراا اادد ييدن 6م ققااذم ېېرسخم

ققالوب ميرردد ښگنب لب ۍزک�ررۇۇ ويييِِدد نتخات %دد ييِِدد ننددزز دد ييِِدد نتشُُک %دد
ققافتاا لب تمdح ميوودد ففاصناا و%يهتشن ققالوب %دد ښگنب %دد ِِۍزک�ررۇۇ %دد
ققافن ميرردد تين دب لب لهج دب و%يهکوت ېېرردد اادد اک ونتښپ %دد ککرروو ِِدد يياادخ
ققالخاا لب ههرروت همهوودد تمه و%يهکوت ېېرردد اادد هيوب ههرََل ِِۍررااددرس
ققاارف ميرردد للاصوو ميوودد رراگززوورر ويييوو مه هب اادد هتش ننامسآآ اادد هdمزز اادد وڅ



٧۷٥٥

٧۷٥٦

٧۷٥٧۷

ققافوو ميرردد تکوش ميوودد تلوودد ويييِِوو هن kئ هک هتشن څيه للاح ولغم %دد
ققاارف ميرردد ري5لدد لب هdلم ېب و%يمي ههزز هdځ مموش ديماا ان هموق هل هچ
ققالط ميرردد تنعل ميوودد نيرفن و%يييِِوو لت هيررول هل امدد نن ِِدد مماق دب هپ
ققالشق ميرردد ققالياا لب ممزع رېډ و%يهيوب 6م اادد ملغاارر هچ nلم هپ ههااريت %دد

ئئدد ټوي هپ 6م ههړزز تسان ههااريت هپ تترروص هپ
ققاتشم  ميرردد  دداي  هپ لب  رکذذ  هپ  و%ي

هگنرر ههوودپ �6ش ههرراdښ kئ هب رراب وو رراکوش ممولعم هتاارر ۍزفسوي %دد تقيقح
هگنج ېب ييِِدناکرروو لغم lوو nلم هب ايويڅريم هپ 6ش هتخاا رروک هپ رروک هب اي
هگنن ايب هتوو سلوواا هغه ييِِوښېپښک سلوواا هپ هنووړم هښ اک ککرروو هچ يياادخ
هگنرردب گگرم هپ ههرهڅ يياادخ اک ررژژ kئ هکييدد للدبع nلم هښ ښک سلوواا تسرردد هپ سسوواا
هگنززرغ هک اdېرپ ييړپ وتسرروو ييِِدنااړووښک و5لج هپ ئئ%دد رردنمچ هغه نناخ ههزمح
هگنرر اگنرر 6ش ههديل ښdپ ههرهڅ هچ هه%دد هنيئآآ هت¹ت d6لم 6لاط دد
هگنړک ويوه هپ گگرچ %دد هdل ليوخرراچ ييولښک ننديدپ ييدد 6ځښرن هگرچ 6لاط
هگنچ ههړااوودد هل 6ځ kئ ييوب ييررااددرم %ددييززرگ هفيج هپ 6څمل هdل دداادهلاا
هگنهن هل ييرروغژژ نناځ ييِِدنُُغ وهال Òس6لخآآ 6هام ييړاغ %دد ړدنم نناخيرصم
هگنړ ههژژوورر ښک ضيح هپ لج هلغېپ هdلښک ههرروو هپ ييو¹ک دنوخش ټپ ړدنم نناخيرصم
هگنن ېب منيوو نناdلم ههړااوو kئ هچملخآآ هلوخ هپ وناارشک %دد هڅ kئ ممون
هگنسرف وڅ 6موورردد 6سپ ويډووډ هپييدد يپس ررااززرراب %دد اادد انيوو ههرصتخم
هگنڅ %دد ېېرلن رdښل وکټخ %ددهلاحشوخ هيااوو هم هڅ ررون ههربنوه اادد سب
هگنس هل kهlوو رس هه%ر%س ووررون هل هڅهتش وچاک هن هتش 6جک هن هتش ديمح هن 
هگنسرف هپ هتښت 6نځوورر هنکووااههړک رراdښ ښdپ ېي ښوخ ااوه هپ تتااوس %دد هک
هگنلاپ هل ييِِږېلېب 6ملزز تتااوس %دد هچيڼاک ټگ ټگ ييرروووو kئ رروک هپ يب يب %دد

ښک گنن هپ kنيوو هن وو هه%ر%س هلم هب سل
هگنسرروت رت ېېړگ ههرپ ههرس nلم تسرردد هک

 هگنرر وڅ هپ ړک ابيزز اتئئدد وودنک وورروواخ وموواا %دد
هگنرر وڅ هپ ړک اناادد اتښيک ښک هپ ِِدد ههړزز بجع



٧۷٥٦

٧۷٥٧۷

٧۷٥٨۸

هگنرر وڅ هپ ړک ايوگ اتههړکرروو ِِدد هنژژ انث %دد
هگنرر وڅ هپ ړک انشآآ اتښيک ښdپ ِِدد تفرعم

ييدد سسال هپ ېپست اچ ره %ددئئدد ههاش گنرروواا %دد تخوو
ييدد سسابل هپ هک صصالخاا هپئئدد ربخ 6نځ يياادخ

ييرېږ نيپس %دد هتشن رردق ونوج هپ وخئئدد رېډ تمرح ييريږ 6نيپس %دد اچ ره هپ
ييريپ اهب هپ رروف اک هچ هشن ههlو%يوdښم %دد ييدد ييررااديرخ ههړااوو 56مه

ئئدد ههاارمگ ههاشدداب بېزز گنرروواا ېېرروگ kئ هکهتشن ييِِدناب رروو ييِِدد%رپ لپخ %دد تتووافت
ئئدد ههانگ مموک تسخااوو kئ بصنم للاحشوخ %ددملظ هپ ييژژوووو kئ بيرغ بباجتسم
ئئدد ههااوگ يياادخ ئئدد للاحشوخ رطاخ للاحشوخ ددوشن ري5لدد هڅ هتسخاا هپ بصنم %دد
ئئدد ههاشدداب سسوواا هش ړالوو 6نځ رروو بصنم هچوو رکون کټخ للاحشوخ ييرروپ بصنم هپ
ئئدد ههابت ههړااوو قيالخ %دد للااوحاا للاحههوش دنب لباک %دد ررال هچ ييِِدد 6تشايم ههوواا
ئئدد ههآآ هيوب هيوخ %دد ههدد %دد يياځ ره هپهه%دد ههررايت ههرروت نناتسوودنه هپ هڅ ال اادد
ئئدد هها5مااررآآ %دد يياځ نناهج هچ ليlوو اچهتشن ممااررآآ رروودد هپ ههاشدداپ گنرروواا %دد
ئئدد ههايس رروت 6سه هغه kئ ننوورردناا�6ش ههديل ههايس رروت هساپ %دد Ñم هdل
ئئدد هÊËلاا لهاا ېېرروگ kئ هتوو تعاط هکئئ%دد ديزيوب ېېرروگ kئ هتوو تنيزز هک

6لښخب هتوو ههدد ههړااوو ريخ ههدد %دد
ئئدد ههاگآآ هچ اک ررااډ kئ هب ههرش هل وخ

ئئدد نناځ %دد کټخ للاحشوخ %دد 6ځااوي مغهنوسلوواا ييِِدد nيرش ههرس ۍدداښ هپ
ئئدد نناسناا ښک ويدداښ هپ ونومغ هپييدد ننامسآآ هپ هکزم هپ ننآآ وو ننآآ هپ هچ
ئئدد ننامزز ره هپ مغ kئ هه%ر%س ييړس هچېېوش الب 6نيوو نناځ %دد هچمچ ههوي اادد
ئئدد نناارگ ددرمپ هش نناسآآ ممرش ددرمان هپهشوو تتووافت اادپ ددرم %دد ددرمان %دد
ئئدد نناسآآ رراک �6ش رېت ههرېوو رت رس دد هک6لښکوو ييرروت ييررزم 6نوخ ننايتاه تسم
ئئدد ننافوط ملاعرېډ ښک ططايتحاا ططايتحاا هپېياپ هشيمه ططايتحاا رېډپ هت d6شک
ئئدد ننامياا نناځ 6لرراپس ييِِدناب يياادخپ امييِِدد رېډ 6م ههااوخدب ننامياا %دد هک نناځ %دد هک



٧۷٥٧۷

٧۷٥٨۸

٧۷٥٩۹

ئئدد ننااوورراک ييرروپ تمه رت kئ رdښل رېډاک الم رت ههرروت صصالخاا %دد هچ 6لايگنن
ئئدد نناهج اادد اک اغوغ ييِِدناب ملاع هچهتش رراگززوورر هچ ههرخآآ رت هلوواا رت

گنرر هپ لب %دد و%ي هتشنهيووزز ممرََل تشيوو هتاا
١۱گنړپ ييوخپ ييlوو هن هغېررددئئدد ييووزز قيال 6م ففرشاا

گنلاپ هپ ييړااوغ kئ وخئئدد هن هڅ ررون دد رردص 
گنفت %دد ييدد قيال هچئئدد ريزنخ هغه مماارهب
گنچ ونيوو هپ هه%رس kئ هچئئدد نيهاش هغه نناناخ
گنلپ اي ئئدد ييررزم ايئئدد مماک ميظع %دد سسالپ ززاب
گنب يټوم هټوغ ييرروپئئدد للاموورر نيمښېرروو مماظن
گنهرف ييِِرََل بجعلااوبههړااوو اادد دلاخ ييحي
گنج %دد مه 6غوورر %دد مهئئدد ددااززآآ ښک ووړااوو هپ
گنرر هپ ههدد %دد لب هتشنئئدد 6ملزز هغه ککان تخب
گنرر هکزمپ ييدنووژژ ککژژههړااوودد اادد ولج ولام

ييدد نيزغاا 6شغ ررون
گنرردخ اي يي%دد ييزغاا رس

ههرروگ ره ۇۇ 6نتښرر و%يهش رروُُن kئ رروگ هپ ررالپ ام دد
ههرروک رت رېت ۇۇ رس رت رېتههرراپ%دد تتزغ لپخ %دد ٢۲لت
ههرروش هل ۇۇ هن صصالخ kئ رسههړوو هن kئ 6تايزز ههاشدداب %دد
ههرروگ رت 6غ%ررlوو هچ وڅۇۇ ببوتنړم %دد للايخپ لت
ههررون ههون ههوواادد kئ رراچۇۇ لښخب kئ اي لټگ اي
ههرروپ هل ۇۇ هن صصالخ هپ لتوس وي kئ لخدد ررزز kئ خخرڅ
ههررووزز رپ ههوو هنيم رراdښ %ددۇۇ اطخ مک 6شغ هپ لب
ههرروگ ښdپ هنويوخ ااددئئدد 6سمن هيووزز ههدد %دد هچ
ههرروم هل ئئدد 6لووووزز هښئئدد گنرپ اباب لپخ %دد هک

 .2ئااوو مه هت صصووربم وواا سيپ ،ههدد cلښک همجرت قفانم هت گنرپ 2شحم .١۱
.لب .٢۲
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٧۷٥٩۹

٧۷٦٠۰

ههرروواا رت ۇۇ رهق هپ رېتۇۇ تتايزز ملح kئ هبوواا رت
ههرروت ااوخ kئ هن ايندد هلۇۇ ن%ي%م رراdپ نيدد %دد لب
ههررويس نت %دد ههوو هن kئ ېېرپېېوو ۍرېپاښ هک ااوورران

ههرراdښ ههړک kئ 6ملاظاکن للدع هچ گنرروواا
ههرراچ هڅ وورت للاحشوخ %ددييوو 6ضاارر اادپ يياادخ هک

ئئدد اطوط ڼب %دد تنج %دد6ش رراگزېهرپ هچ 6نااوځپ
ئئدد ابېزز هترروو تماادن 6ش رب رل هچ ښک تخوو اادپ
ئئدد اادد مه ېېړااوغ سيلباا هکييوو رراکدب هچ ښک ييريپ هپ
ئئدد ااديپ هگنرر وڅ هپ هچهتش ييوخ ره ره ښک ييړس هپ
ئئدد ااووام ښdپ نناطيش %ددييدد kښdپ تلصخ وتښرف %دد
ئئدد ال نناطيش رت رېت دب هپ6ش هښ وتښرف رت ييوخ هښ هپ
ئئدد اسرراپ لت هچ سک هغهئئدد ههررامش هه%ر%س وتښرف %دد
ئئدد ال نناطيش رت سک هغهئئدد ييوخ وو دب %دد لت kئ هچ
ئئدد ااوورر ييِِدناب ببوت ييړسئئدد هښ رېډ ييِِدناک دب ږل هک

رروپ %دد ممرل ¼لاط هنمي ههوپ رنه هپ للااوس %دد هن
رروخ ةةوکزز مي الم هنمي وناارdش %دد دهاازز هن
ررون هڅ ممرل تفرح هنمي رگااددوس هن نناقهدد هن
رروش وورروت %دد تتااريم هپښک رس هپ ممرل 6هگ يياځ
رروک هپ 6ځاارر تمعن رهمموش ېېددژين هت وودداتفه وو
ررول هپ ررول 6موورردد 6سههنوگ ررزز 6شاارر رروdپ هک
رروت 6م Ñم ړک ررون 6م هکممړکن ررون سسوواا هب ششوورر لپخ
رروهال تسرردد %دد kناازخ�6شاارر هسال رت ام دد هک
رروغېپ %دد ممړکن هب نناځممړک ېېرپخ kئ هب رراتپ ررات
رروگ هپ ييِِدد هن رراک هپ څيهييدد هښ ههرراپ%دد ممون %دد ررزز



٧۷٥٩۹

٧۷٦٠۰

٧۷٦١۱

ربخ مموش kئ للاح هپ هچئئدد دلوو دب ههرروگ ره يياارس
رتب ل%ب رت و%ي ههړااووئئدد 6١۱ضاق %دد سل ام دد ششرېدد
رچل ال ييِِدد نناارشکييِِدد الب ال 6م نناارشم
رظن ههړکوو مماارهب هپههرروگوو هتوو Õفطصم
ررددام هپ مه ررالپ هپ وتللووووزز 6نځ 6سه اادد هچ
رسپ للوش 6م يپس هټوکمي ىىړس هک ښک نناځپ ههزز
رخ وش ااديپ d6څغ هلۇۇ d6څغ هdل ددوخ 6ضاق
ررددوج اک kئ يټپ دباک منغ منغ يټپ هښ

هنالک ريم هل دنيساباا %دد ههرراادننهنامسآآ هل مي نم 6ضاارر ال مه اادپ
هنامساا kئايب هت هت ييررول مموک 6م ايبمموش رردبرردد ههړوخ هپ تتااوسپ ههااريت هپ
هناگوچ هل مي رراهرپ رراهرپ ددوجوو تسررددمي نناگوچ اادد مdحپ 6سه ييوگ هdل

رراگززوورر kئ هښ تسيزز kئ هښررابتعاا هښ تتزغ هښ
ررايښوه %دد ههرخب تتزعههدد ييررااوخ ههرخب ننااددان %دد
ررااززووررااوخ اک نناځ لپخ هچاک ههرراdښ هڅ 6سه ننااددان

ييربخ ميااوو وتښپ هپههدد وتښپ هبژژ امځ هک
ييريل ېېددژت 6ش ههوپ ېېرپ هچييږېرراdښ هناارر ننوتښپ و%ي
ييرdش ييِِدد ووړوگ رت هښئئدد ققرف kئ ښک 6لااووږوخ هپ
ييربنب ييرل dََ6بنډۍچم ييِِرََل هنيبگ
ييرلغرم 6ميچغرمييژېخ هب ايرردد ههوي هل
ييريل هه%ر%س ييِِدد تميق هپئئدد رېډ ځنم رت kئ تتووافت

هنااددان kنيوو هن kئ هتييدن ږََل هڅ هنوناهج
هنامساا 6سه وڅ ههرروگd6مزز 6سه ِِدد وڅ ههرروگ
هناسناا هيول ششرع رت ېېااښک ههړزز هپ اتس ييِِدد يياځ ههړااوو

 .ئئدد رصاعم نناخ Nدد دمحم 2لوو 2ضاق بلطم هچ B2يل 2شحم .١۱
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٧۷٦١۱

٧۷٦٢۲

هناج ېېاا kنيوووو kئ هچههړک لقيص ههړزز %دد هنيئآآ
هناجس هل kى هن اادج6شوو ههرراادنن اادد ِِدد هک

ئئدد ققاتشم ږوم %دد ققززرر 6سهوي ققاتشم ققززرر %دد ږوم هdل
ئئدد ققااززرر يياادخ 6سرر هب ققززررييِِوو هن ِِدد صصرح هلڅ هک

ئئدد ککان ههزم رعش اادد کټخ للاحشوخ %دد6ش ههوپ هب ېېرپ ييِِدد kنامزز %دد لضاف هچ
ئئدد ککااوو اک ککااوو اک ېېووړآآ وڅ ره هک6شن هب ررون ئئدد س5م Òس وخ س5م Òس
ئئدد ککاک ايب 6گنرر اادپ ېېرروگوو kئ هک6ش ممرردد %دد ددرم ممرردد %دد ددرم نناش اادپ

بسن هښ ملع رېډ هکييدد للام رېډ هک ئئدد للامج هک
بجعلااوب هنوو�رنهييدن ږل ييررول ره هپ اادد
ببرط ههlوک ييوخ هښ هپههړک ييوخ هښ %دد ېېړک تفص هک
بصنم لب ييََدن 6قابئئدد 6قاب بصنم ييوخ هښ %دد

%هبت هپ ييرََل لت 6م هچښک رروdپ ممرََل ښََک رس ههوودد
%هبتاارر ېب ييِِږېهس هنمسين بلج kئ وڅ ره هک
%هبژژ ميوودد ئئدد رکذذ ويئئدد دنگرڅ ييدن ټپ ههړااوودد
%هبئاجع ههززوک هغهرعش %دد ييړااوغ بتاارر اادد

هت اباب lوو يي%دد ههرراdښ هيووزز لپخ %دد للاحهت اچ lوو ميااوو هڅ هلاح هل مماارهب %دد
هت اچ وو ييدناکن هب ليlوو گنرdي مهئئدد ببذبذم مه ررووزم مه للوضف مه
هت اارثلاا تحت �6ځ ښک ههررذذ ههوي هپ6ش ننامساا هپ هساپ ښک ههررذذ ههوي هپ
هتامم رت 6شن ددرر kئ هب تتدداع ااددييرروخ هټوغ ښک ونوبااددرگ هپ ييوخ لپخ %دد
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٧۷٦٢۲
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ييررزپ هچ ښک١۱ويډ5ل هپييِِززرگ هچ ښک ولگنځ هپ
ييززرپ هب ړول هپ ررووژژ هپييِِږېږوخ هب ويزغاا هپ
ييززرروو هغرم هچ ننامساا هپ6نامک رروغ هل اک ههرېوو

هلاچ �6ش ِِدد ههرېږ همينېيااوو هچ هتوو لهاج وو
هلاحشوخ 6ش هنيپس هتسرردد ېېړک ليlوو هچ هت قمحاا وو
هلال امځ ههړکرروو ببااوځ6ئااوو هڅ هترردد لهاج هچ
هلاقم ېب ههړک فت هترروواک ليlوو هترردد قمحاا هچ
هلاعفاا هل ييِِړووااوو ييِِدنُُگههړک ديماا هتوو لهاج وو
هلاک لس هپ 6شن هب ررونههړdيرپ %¼مط هقمحاا هل
هلاحم ههدد kئ رراچ هdځښک مت رروت هپ 6موورردد لهاج
هلاdشاا هل ييززوو هن هب ووههدد هپش ځ%رروو ييِِدناب قمحاا هپ

هتريس ښوخ هترروص ښوخهترروع 6نيدد هښ ههو%ي
هتميق رپ ههرغزز هلبههرروت هښ هلب سسآآ هښ لب
هََتل هپ ههوو همه ررونييِِدد رراdپ اادد ښک نناهجپ
هتهگن هښ هل ېب هتشنهتش ررون هڅ وتاب اادد رت هک
هتددابع هل ېب هتشنييدد همه اادد رت رتهب هچ

ييررااددرس هښ �6ش هلاهښک رروک هپ ييِِرل ررزز هچ
ييررااددررزز ههدن ههدبههدد رراچ ههدب kئ 6تسرردد

ههوو 6نامسآآ kتام 6م گنجپ تبنُُک %ددههړک رروواب مي هن تتام ههرروت هپ ښگنب %دد
ههوو 6ناطيش ونيس دد وdشيم ددۇۇ ررووزز kئ هن ههرروت kئ هن ۇۇ ښگنب هن
ههوو 6ناصقن هياځ هل هبنُُت 6نيځ %ددهگنج ېب ههړکوو تښيت kئ هتوو ههرغ وو هچ
ههوو 6ناميښپ هښېپ اارر ببس اادپ مهللړکن ييدنااړوو دد نناځ %دد ههررااوس هښ 6م هچ
ههوو 6نااددان وليخ نسح %دد 56مهښک بلج هپ للت هن ييدنااړوو %دد للوټ 6م هچ

 .هBځم ههړوخ 2نعي ډrل .١۱
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ههوو 6ناج هه%ر%س امل رراچ ويدد %دد هچهش هبنُُت هپ ويدنمهم %دد تمحرر لس
ههوو 6ناشفناج ههوي ره %دد ييددرم هپېېړک لهlوو هپ هنوورل ييرروت ويوترب
ههوو 6نااولهپ نناخدب اع%دد ننااديم هپهسآآ هل تسوېرپ نناخريش kئ ههرروت هپ هچ
ههوو 6نااريح ييرراچ 6گنرر 6سه اادپهش تتام کټخ تتوېرپ ښگنب %دد ررااددرس هچ
ههوو 6ناغمرراا هښ kئ هتlوو ررالپ لپخ ووهگنج هل 6ََغاارر ييددرم هپ هچ نناخ دباع
ههوو 6نااوغرراا ههرهڅ kئ ونيوو وورس هپللړالوو هنولاش رس %دد kئ 6کووړپ 6کووړپ
ههوو 6نااوخ انث اازس ييِِدناب رراک اادپتسيخااوو اباب %دد مماقتناا kئ سسالپ سسال
ههوو 6ناسآآ نت تښېت ههرخب ووړااوو %دد ررونههوو ههرراپس وڅ و%ي ههړک ننااديمپ گنج kئ هچ
ههوو 6ناځ نناځ هتښيت kئ ولج ههوي هپهش تنعل ييدناب وورپس هپ وکټخ %دد
ههوو 6نامثع %دد تج %دد رراچ ښک وورپس هپههړک وورپس هپ ههډگ kتام هلوواا هچ
ههوو 6ناغفاا هگنن ښک ههړزپ نناځ ره ااددللړموو ننااديمپ تبنُُگ %دد هچ ننانااوځ هښ
ههوو 6نااوځ ههدنات للدبع %دد هلېب ښک هپييدد ننامرراا ههړزز %دد ام دد ننانااوځ 56مه
ههوو 6فاک ههرخب ببوتنړم %دد للدبع %ددوش ييړغ ههړاغ سسآآ هپ ههرس ميلغ %دد
ههوو 6ناخ 6م وڅ کټخ وڅ رمع 6م وڅوو هن 6لديل زگ ره گنج 6سه اادد ام
ههوو 6نآآ kتام هحمل هظحل ههو%ي هپييِِږېتام هن اک ځرروو همامت گنج ننانااوځ
ههوو 6ناملاا هتښرر رس 6م رdښل %ددۇۇ سسرت ممرش هن ديماا هپ %¼مط هپ هن
ههوو 6نان ههوو هن گنن %دد هلوټ اادد امځۇۇررزز %دد اي ييِِوو گنن وو ممان %دد رdښل اي
ههوو 6ناشېرپ هdځ kئ تعاس ههوي هپههوو للوټ هه%ر%س اارر ريس ههوي هپ 56مه
ههوو 6ناتسناج ييززابناج هلهس ر5ماک ککوڅ هنوگنج ايندد هن ييِِوو نيدد هن هچ
ههوو 6نااددوو هلک وورdښل وغه %ددييږېلوټ هه%ر%س رروورض هپ وواا تسااوخ هپ هچ
ههوو 6نابرهم nلف %دد ههررابdي ېېرپوش صصالخ kکډ هل ميلغ هلځ اادد 6م هچ
ههوو 6ناشفاا رپ ميلغ %دد 6سه هغهاک ريځ نناځ هتوو ززاب وو هچ ييړاڅ هdل
ههوو 6نااريوو هتسرردد 6م رراک هپ رراهرپ %ددۇۇ هڅ ميلغ ييlوو ړالlوو يياځپ غغوورر ههزز هک
ههوو 6ناهن ههرېډ ام هپ kئ هجوتړکن lوو دددم رهاظ هپ 6م ¼لاط هک
ههوو 6نامدداښ 6ځ%رروو وڅ 6م هک ميلغ %ددممړک ديماا ههړااوودد ۍدداښ %دد رمع %دد ههزز
ههوو 6نامهم ښک رراdپ گنن %دد امځ ااددښک گنجپ ييدن ننانااوځ امځ ههړم هڅ اادد
ههوو 6ناارماک هلصاح 6م 6کوت ره هپښک رراک اادپ ييرم نمښدد 6م هک لپخ 6م هک
ههوو 6ناادجوو kئ هنښېدناا ههدساف هچوشن وتاپ ښک رراک اادد هپ 6م فلاخم
ههوو 6نابرق ښک هفرع هپ رتخاا %ددللوش ننااديمپ لتق 6م ننانااوځ تښيولڅ لس



٧۷٦٣۳

٧۷٦٤

ههوو 6ناسين kلديرروو ههررووااوو ههرغ هپښک بباسحپ ۇۇ١۱وفغ للاک %دد تترجه %دد
ههوو 6نابهگن نناځ %دد ممړال 6مخزز ههززييِِوو ددرمان 6ځ هنااديم هل همحزز ېب هچ
ههوو 6نايع ههړااوودد اادد هتوو اناادد ووييوو ييددرم هلب ييددرمان هتښېت ههو%ي
ههوو 6ناگدنزز ايندد %دد ههدداي 6م هنهنااديم هل ۇۇ تښېت 6م هتوو مماقتناا
ههوو 6نامگدب هڅ هتښېت %دد ييررزم %ددييرروغژژ نناځ مه اک گنج مه ييررزم 6نوخ لت
ههوو 6ناارر غېت ښک ههړزپ kئ هت رفاک lووړک رراارف هن وورفاک هل هچ ربمغيپ
ههوو 6نااديم ههرخب 6م هdين ررالپ %دد هچئئدد ننااديم 6م ايب تميزه هک رفظ هک
ههوو 6نااددوو هڅ 6ناارروو هڅ 6م غيت هپ هچېېرروگ هب ددوخ مياپ ايندد هپ ييََدنووژژ هک

ييدد ريت ښگنب ههړااوو رت ررايتخاا للاحشوخ دد
ههوو 6نالرک %دد کټخ %دد هگنن هڅ هک

١۱. ١۱٠۰٨۸٦. 



ريبدت بحاص ريووزز ايلقع لپخ ههرََل ررااددرس اي
ريززوو هښ هيوب مه ايبييِِوو رېډ لقع ?ئ وڅ ره هک
ريوو هيوب ?ئ ننووُُدنووژژ هپييِِوو هغه هن ييِِوو اادد هن هک
ريمض هپ هيوب ميااددههرراك ههوودد ههرََل ررااددرس هښ
ريذبت ييوو هن ?ښWپ هچاك ښښخب گنرر Qسه ِِدد وOي
ريظن ييرل ريذبت OددQش تيبرت هياځېب هچ
ريخ Qشن ِِدد هټوك هپاك تيبرت ِِدد ييززات Oدد
ريځ اادپ Qش ههوپ ِِدد هښئئدد ونااددOدد گگوچ گگرچ Oدد ززاب
ريبخ Qش ِِدد نمښدد هپاك ييررايت هت گنن هچ لب
ريبدت گنج Oدد اك ِِدد ايبييِِوو هناfي ييرWښل هك
ريشب Qموم Qتشآآ هچاك سسوه هتiوو گنج هلك
ريت وو غېت Oدد تجاح هڅQش رراگززوورر ښک nلص هپ هک
ريصقت Qشن مه هترروهrQش للدنښ رس ِِدد ايندپ
رينپ هن ييدد مغلش هنهت غېت نناځ Qسين ککوڅ هن هک
ريظن ېب ييِِوو ززاب ييونښک ببرقع هپ Qلوين هچ
ريدقت هپ وش ړم Qئااوواک ړم ?ئ رراWښ ريم ههوواي

رېډ ييِِدد رروودد اادد هپ ننرعش Oدد rQهوو ففال هچ
رېب وو رېت ويوودد Oدد للاحميااوو هب هچ اکن ِِدد يياادخ
رېس مين ښWپ رردنلقئئدد ييوواپ مين ککوڅ ييوواپ ککوڅ
رېه لصااوو ييدن Qم څيهئئدد بباسح هپ ههږوم Oدد
رېت Qهاش رس وڅ ېېرت ههززههوواپ ېېرردد ريقف تلوودد لب
رېس ههرروپ هنرق هل سپQش ااديپ هب ښک يياارس هپ هچ

ئئدد تمWح هڅ وش ققاع Qسه اادد مماارهب هچوشن ققاع ففرشاا تحابق ههربنوه اادپ 
ئئدد تقامح ښک ددوجوو هپ ووړااوودد دد تتوورپېېړکوو رظن وو�ړااوودد Oدد هت لقع وو هچ
ئئدد تبحم هپ ايندد Oدد Qلړل هچښک ييدب هپ ييOدد اادپ ييرېت مماارهب Oدد
ئئدد تلع ره Oدد رس تبحم ايندد Oدداکن اچيه Oدد بيصن تلع اادد ِِدد يياادخ
ئئدد تين هپ رراادم لک ييرراچ Oدد ييړس Oددوشوو Qسه ۇۇ هڅ مماارهب Oدد تين هWل

٧۷٦٥
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ئئدد تيبرت هپ دنززرف Oدد هقحان ررالپئئدد دداسف Oدد ررووOدد هچ تخوو Qسه اادپ
ئئدد تنعل هلځ لس ويووزز Qسه اادپوورWښل هپ وورروت هپ ييړش ررالپ لپخ هچ
ئئدد تتربع Oدد يياځ تحيصن Oدد دنپ Oدد يياځاکوو رظن وو�رراچ اادد هپ هچ هتش ککوڅ هک

هيووزز هل ررالپ Qش رراازېوو هن ههررالپ هل ييووزز
ئئOدد تحابق ئئOدد تحابق ئئOدد تحابق

ونويوخپ للوش ههرراWښ هتاارر نناقمحااړکوو رکف مهف ښک ههړزز هب هښ Qم هچ
ونوودنگوس هپ ميلغ Oدد اک رروواب هچهيوب Qللب قمحاا ىىOړس هغه وOي
ونووررام Oدد ومړل Oدد Qش ووړاپ هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
ونوج Oدد ييِِدناک للايخ ههرېږ هنيپس هپ هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
هنوگنج هپ Qڅاپ ههOرOس وځښ Oدد هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
هنولاک هپ Qسوواا هب ههOرک رسخ Oدد هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
ونوباضخ هپ ييِِوو Oرروت هب هتښېوو هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
ونوگنج هپ Qش ريخ ههOرOس وناگررزب هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
ونووربرت هپ اک ررابتعاا هب تخلWي هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
ونوځنرر Oدد اک ۇۇرراادد بيبط ره هپ هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
ونوWلم Oدد اک ااوعدد ييرروت ېب هب هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
ونولم رت Qځ ييړWېرپ هتوو گنج هب هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
ونوتوسک هپ سسابل هپ اک Qئول هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
ونوبسن هپ Qئول ييړااوغ ئئOدد هب هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
ونويOرم هل اک ککرروو ننامگ وتښېت Oدد هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
ونوورروک هپ ييرروخن ايندد Oدد للام هب هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
ونويوورر هپ ييِِددږېرپ هب ىىOړس ههااوخدب هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
ونوسآآ Oدد اک للiولغزز هياځ ېب هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
ونوخ ولپخپ ييونېښک هب ننااريپ هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
ونوياځ هپ اک فلکت ههدحېب هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
ونوسال هپ وگرتس هپ اک ييربخ هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
ونوورس هپ و�يOړس Oدد ييړول هب هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
ونوگااډ هب ييدناک هب رََک وتښوغ Oدد هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
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ونووززاب Oدد ييدناک ااددوس وواا ددوس هب هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
ونوودنيس هپ يبنال هنوک ههډنمرب هچهيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب

هيوب Qللب قمحاا ييOړس هغه لب
ونوفرح اادپ للاحشوخ Oدد اکن ږوغ هچ

هځښت هپ ييړک ړوووو ړوووو Qځښ ?ښ Qغه Oدد رسهځښ هت ېياتس هڅ هتاارر هينااددوو وواا رروک ههددږېرپ
هځ هښ هت Qموورردد دب ککوڅ هک هلاحشوخ ههړک مهفييرراچ Qلپخ اادد اک رکف ککوڅ ره هب دب وو �ين
رمع Oدد رهم هپ هڼگ ام Qسهمي ققدداص ړالiوو قيدص Oدد هنيم هپ هک
ررديح هپ مي نOيOم هگنرر رراازه هپمي وڅ هچ ميااوو هڅ هب ييدناب ننامثع هپ
رصب ييِِدد Qم نناماماا ههړااوو سلووددښک ههړزز هپ ممرل نناادناخ Oدد تبحم
رس هپ ?ئ ييرروواخ يڼگ هڅ ررون Qم هچمي هن هڅ ررون مي بهذم Qنس ههزيکاپ
رfځ لب دد خيس هپ Qگرتس ههوي Oددييدد هښ هکوت ههړااوودد Qجرراخ Qضفاارر

هياادخ هل ښوخ مي ييرراي رراهچ للاحشوخ ههزز
ربمغيپ Oدد نيدد هپ ملغاارر Qنس هچ

ۇۇ ااړژژ دد يياځ ممدد وOي ههړWم ييرراارقئئدد ببايرردد اي ئئدد بباليس ااړژژ ااړژپ
ۇۇ اادد وخ ددرردد rQئانشآآ Oدد مماظن Oددههړک ييوت اارر WQڅاڅ ههررامشپ وسات وگرتس
ۇۇ اادج هن ههررالپ هل ړمiوو ننامرراپههوو اغوغ هچ ښک هقرفت هپ گنرروواا Oدد
ۇۇ اضرر Qنځ Qش اضرر هپ ررالپ Oدد هکېېړک تنج ?ئ يياځ مماطن ?ښخبوو هياادخ

ۇۇ١۱وفغ للاک ړموو ښک رروخ هميرردد هپ
ۇۇ انرب ۇۇ رمع Oدد ?ئ هلاک تشيووږپش

سسرراس هلغاارر رظن هپملغاارر هچ ئئدد هن سسابن هپ
سسوواط ړکوو غغږ هتااررړک رظن Qم ييررول لب هپ
سپ سټ ييدد هکوت ههړااووددهلاحشوخ ييدداښ مغ ېيوو
سلوواا لپخ هپ ايب ِِدد ننههوورک هپ ¢م ِِدد ځOرروو ننوورپ
سن وي هن هتش Qهام هنوتاپ Qنځ وش تياWح

١۱. ١۱٠۰٨۸٩۹.



٧۷٦٧۷

٧۷٦٨۸

٧۷٦٩۹

ريظن ييِِرََلن ښک رنه اادپ هچريfملاع Oدد ففاصناا هپ ييOدد نيرفآآ
ريځنزز هپ ييِِززونېښک ?ئ هچ ييِِوو ِِدد ککوڅئئدد ننابساپ هپ هن ننزهرر هپ هن هلغ هپ هن

هباتک ههړااوو ررولڅ Qلول دداي هپ هکييږېررايښوه هن څيه لقع مک ييِِدداازز رروم
هباارغ هل rQځ هن هب گنرر Qلااوورروت Oددېېږم ييدناب رروو ننوباص Qمزز رراازه هک
هباهوو هل ههOدد اطع rQسه مه لقعrQش دب اچ Oدد rQش هښ اچ Oدد هچ گنرر هWل

بباارش ميرردد Qنااوځ لبQلدنوم تلوودد ههززات وOي
بباارخ اک هنوملاعrQش مکاح سک Qسه اادد هچ
ببااوځ اکن څيه ?ئ هچئئدد هغه ىىړس رتهب
بباتش هڅ هلاحشوخ سسووااههدنب هل يياادخ ېېړک صصالخ هچ
بباهوو ړکوو ممرک ييولههوش ههدنمرش ِِدد اادعاا
ببايماک ههرل لت ?ئ يياادختسانېښک يياځپ ِِدد ففرشاا
بباسح هپ هيوب مه ااددښک ههرگآآ هپ ?ئ تسان هت
بباهش اکوو هڅ ريسrQځOرروو وڅ وOي ههززرگ هت ړک
ببات وو چېپ ييOدد رخآآ سسووااهتشن هلب ييِِدد ېېرردد اادد وخ
بباتک سسالپ ¥نک وي ايييدد بصنم ههااوخان ههااوخ اي
ببآم ¦جرم نناتسهوکييرروت Qنيپس Oدد غغږ اي

¢مپ ښاغ Oدد رراهرپ لب ڼيغ Oدد رراهرپ وOيننزز وو ددرم Oدد Qئول رپ ييِِدد هښ ههرراهرپ ههوودد
¢س ويملزز وغه دد ييِِوو ړوج هترروو ههړااوودد هچهغه هن هتش اادد هن سسوواا مموش دنب مي اادد وخ ههزز

ېېږېک ېېددژين هت قلاخ ووېېززوووو ييريل هقلخ هل هچ
ېېږېهوپ هک ييOدد اادد نناميااههړWېرپ وقلخ ووررااوو هل ههړزز

ممزج رطاخ Oدد للاحشوخ Oددممزع اادد ييOدد دنب هل سپ
ممززرر ههOرOس ولغم ايهت ?Wم ¢م Qلوين اي
ممزب وتسول Oدد ههژژوورر ځنومنQلوين ههرغ Oدد ¥نک وي اي



٧۷٦٨۸

٧۷٦٩۹

٧۷٧۷٠۰

ميWح نيدد Oدد ايندد OددميWحلاادبع انيلوم
ميلست هپ ۇۇ ميظعت هپهت ههوورگ iوو ونايگوج Oدد
ميهف ېي هن څيه ېيووړکوو ييِِدناب رروو رراکناا اچ
ميقتسم ئئOدد ططاارص ااددههړک ککولس ههOرOس اچ ره دد

يياادخ لپخ ههرََل دداي ههړزپ ييOدد رخآآ تخووهت ننونجم ېېوووو نندنWځ Oدد تخوو هپ اچ
يياځ وو دداي ووررون Oدد ييOدد هتشن ښWپئئدد ککډ وودداي هپ Qليل Oدد Qم ههړزز ېېوو ههدد

?لوو ويشغ ونجغرروودد هپ مه Qکټ?لخآآ قبس ېب فلاا Oدد سسوواا ال هت
?لغزز رراWښ هپ ووززوواگ Oدد هقحان هپېېړک ييرروودق Oدد زنک Oدد Qفال ههددوهيب

للاح لپخ ?نيوو iوو هب ددوخهتش تترراWم رWم ِِدد هک
للاټېپ اتس ييِِدد دنگرڅ ااررهنوورWم اتس ييِِدد ههرراWښ اارر
للاقثم هپ مي هن ممرگ ههززونووريس هپ ېي هن ممرگ هت

هلاحشوخ ييرََلن سن هچييدد ?تښرف وخ ييِِدد ?ښ هک
هلاجنج هل ييِِوو هن هب صصالخړکرروو اچ وو ?ئ سن هچ ره
هلآم ېب ههOدد ايندد اادداک رراازيوو ههOرOس ککوڅ ره هچ
هلاټېټ ېب هتشن هڅ سسووااۇۇ صصالخاا اادد رت ااوخپ هک
هلاک رت للاک هنيرت دبييِِږېک ېېددژين اارر تمايق
هلاح هل لب Oدد هڅ ميااووهيووزز هپ هتشن څيه رروواب
هلاځ رهق هپ تسرردد ?ئ ههړززrQلول هملک هلوخپ هچ
هلاجدد ?څاپ هن QلووييOدد اادد قلخ Oدد للااوحاا هچ
هلاتق ېب ييړکن هڅ ايQشت قلزز هل Qلت وخ اي
هلاق هل ېب ييِِدن هڅ ررونييِِدد نناملاع هک نناخيش هک

للااوس ره Oدد ممړک ببااوځپ ?ئ ززاارفاا رسللااوس وڅ هن ههدداتساا هل ههړکوو Qم نن
للالجلااووذذ ييOدد للاح ههوOي هپ لت ېيiووئئدد للاح ههiوي هپ شېمه هچ ئئOدد ککوڅ Qمېوو
للاح اادد ييِِرََل ممددآآ Qنب ررااوخ ېيووئئدد للاح لب لب هپ شېمه هچ ييOدد ککوڅ Qمېوو



٧۷٦٩۹

٧۷٧۷٠۰

٧۷٧۷١۱

للام ايندد Oدد Qنمياا وواا Qتسرردنتههزيڅ ېېرردد اادد ييدد تغاارف Oدد رس ېيوو
للاټېټ ييِِرََلن غغوورردد هچ ره ېيووۍرراي Oدد ئئدد قيال ىىړOس مموک Qمېوو
للاغتشاا ملع Oدد ننامزز ره ېيوواک رراچ هموک ښک Qنااوځپ ِِدد ننااوځ Qمېوو
للامعاا لپخ هملع هل اک ِِدد ړوج ېېوواک رراک مموک ښک Qلااووړووزز هپ ِِدد ړووزز Qمېوو
للااوس څيه ييدناکن اچ هل هچ ره ېيووښک تمرحپ ييِِوو لت هب ىىړOس مموک Qمېوو
للاصخ هښ لصاا ?ئ هښ هچ ره ېيوو هن اچ هل هيوب هن ¦طق ¦مط Qمېوو
للايخ وو ببااوخ ييِِدد ?ناسفاا ههړااوو ېيووييرراچ ?ښ ?ښ اادد ايندد Oدد ييِِدد هڅ Qمېوو
للاادج ييOدد تخب ملع Oدد اادد ېيووييوو هښ لت هچ ئئدد للدج وو تخب مموک Qميوو
للاحرردد ممدد rQئااوو هچ رنه لپخ ېيووrQش �پس ېېرپ rQئااوووو هچ ايتښرر مموک Qمېوو
للايع رېډ ههړاغپ ?ئ هچ ره ېيووهيوب Qلبب ااون ېب وي مموک Qمېوو
للااوماا هپ اک تتوواخس هچ ره ېيووهيوب Qللب تخب �ين ىىړس مموک Qمېوو
للاحشوخ Qش ولښخب هپ هچ ره ېيووQنياتس Oدد ئئOدد قيال ىىړس مموک Qمېوو
للام Oدد ههړک هنتښوغ Qنځ لت ېيووههرراي ههدب هل هڅ هپ مش هب صصالخ Qمېوو
للالح مماارح وOي هترروو هچ ره ېيووهيوب هصخش هموک هل سسرت وواا ررااډ Qمېوو
للاجرر Oدد ئئOدد شناادد لب وواا نيدد ېيووئئدد نناځ رت ددرمپ نناارگ هنووزيڅ هڅ Qمېوو
للاق وو ليق وغوورردد اادد Qفال ېيووييږېک ¦ئاض ېېرپ شناادد هچ ئئدد هڅ Qمېوو
للاتق هيوب ننانااوځ هيوب ررزز ېيووييږېک ههرس رت هڅ هپ ډوه Qفال Qمېوو
للالقتساا Oدد مماگنه هپ ههوفع ېيووئئدد ييددرمنااوځ Oدد نناښن هچ ئئدد هڅ Qمېوو
للاب وو رپ هپ تمه Oدد Qش اادد ېيووهت ننامسآآ ممززولااوو هب هگنرر هڅ Qمېوو
للاعفاا �ين ېېړک لمع �ين هچ ره ېيووههدد هڅ ره رت ههرتهب رراچ هموک Qمېوو
للاقم ږل ههړک للوخدد ږل ههرروخ ږل ېيوومشن بيبط Oدد ججاتحم هچ ممړک هڅ Qمېوو
للاجنج ههړک هم غغوورردد هيااوو هم ېيووQش نيم ام هپ ککوڅ ره هچ ممړک هڅ Qمېوو
للامک رت Qلدېسرر هچ ره ېيووښک رراک هپ ممiوک ريبدت ههOرOس اچ Qمېوو
للاس ريغ ييِِدد نناهلباا هچ ره ېيووههدد هن ولړک Oدد WQين ههOرOس اچ Qمېوو
للالم Qش ِِدد ييدداښ هپ هچ ره ېيووهيوب Qللب نمښدد ييړس مموک Qمېوو
للااوحاا ييِِرََل ززوک ات رت هچ ره ېيووههدد ووړک Oدد Qتسوودد Qښيوخ ههOرOس اچ Qمېوو
للابوو هب ييِِوو هن Qضاارر هچ ره ېيووهيوب Qللب نمؤم ىىړس مموک Qمېوو
للامج مه ييوو ييوخ ?ئ مه هچ هگژژ ېيووښک ايندپ ههOدد تنج رراچ هموک Qمېوو



٧۷٧۷٠۰

٧۷٧۷١۱

٧۷٧۷٢۲

ييربخ کټخ للاحشوخ Oدد ييِِدد هڅ Qمېوو
للال قيقع ييِِدد رهوگ رر�دد ههړااوو ېيوو

ېېړک ففاعم هترروو ههانگ هتاکوو ککوڅ ههانگ دب هک
ېېړک ففاص ههرOس رروو تسرردد ههړزز هچئئدد اادد ۍددرم Oدد نناښن
ېېړك ففال ۍددرم Oدد قحان ررونييِِوو ههړزپ دب ِِدد ايب هک

وش ررون ششوورر قلخ Oدد ايمموش Qنوېل هڅ ههزز اي
وش رروت وگرتس Oدد اچ ره Oددښك ييددرمنااوځ هپ ددرمنااوځ

ررزز Qتاس هWځ ررايښوهييِِوو رراWپ ځOرروو ههدب هپ ررزز
رس هپ الب ررااددان Oددوو�ررزز هپ الب رراادد ررزز Oدد
 رپس Qش سسال ييِِوو هن رپس هچQش رپس هپ ررااذگ ييِِوو رپس هچ

ههررول Oدد ررول Qش ااديپ اارر ولگ هپ هچههرروگ Qگووررات گنرراگنرر ښک رراهب هپ
ههرروم هل هن ههررالپ هل ويدد Oدد رثاا هنrQش ااديپ اارر هيررول ههوي هل ددوخب ددوخ
ههرروورروو امځ ېېړک �ش هڅ ننووُُدنووژژ ميوودپ?نيوو وگرتس هپ للاح هگنرر Qسه اادد هچ

ىىOړس ېېرپ ييږېبرڅ مهېېرروخنوو هک ههزيڅ وڅ اادد
Qتسان ههOرOس اناادد لبېېرروگ هت للامج هښ هچ
ييرب ييړوواارر گنج Oدد هچQنيهم ?ماج ييوب هښ

اغوغ هن ييِِوو وواغ هن هچااوورر ييOدد هترروه ددوورس
ااوه هن ييِِوو سفن ?ئ هنييوو للدبحاص ?ئ نناعماس
اطخ ييِِدد ۍئ للديووررآآييِِوو هن Qسه اادد هن هکوواا

لضفاا لب ييOدد ززااوج وOيييدد ههوودد مWح ععرش Oدد
لغزز ههوو هت لضفاا iووههززااوج هل ?ى ددرم هک
لتيب هت ېي هن ىىړسييوو هن ههOرOس ههړااوودد هک



٧۷٧۷١۱

٧۷٧۷٢۲

٧۷٧۷٣۳

ههرروگ ههرراادنن نناهج OددQگرتس ههووړغوو هشاارر
ههرروگ ههرراادنن ننامسآآ Oددويرروتس هپ ييرََل تسياښ هچ
ههرروگ ههرراادنن نناش ره هپښک غغاب هپ ددوجوو لپخ ېېدد Oدد
ههرروگ ههرراادنن ننااوو غغاب Oددېېړک رظن هتوو لگ ره هچ

Qلتښوغ ام ييدد لثم لش ?ئ هب ډه ره هپههړک ټپ ووړمپ هنووُُډه اباب لپخ Oدد ام
Qلڅ اچ Oدد اک غغوورر هب رردس مماارهب هچههړWم ننامگ ممرمiوو هسال هل اچ Oدد هک
Qلوووغ اادد ههړک ااديپ ههرََل هڅ يياادخ هچمموش ننااريح اادپ تتريغ ?ئ هن گنن هن هچ
Qلووووزز ييد¹ن ږل ههړم هن ويدنووژژ Oددييدد تتااوماا مه ييززرگ ايندپ تتايح هچ

Qش ررااددربخ ېېرپ ىىړس هکئئدد ققرف رېډ ښک ونويوخ هپ
Qش رراازېوو Qنځ مه لپخ هچاک ززاغآآ ييوخ Qسه Qنځ
Qش رراگتمدخ ?ئ ييِِددOرپ هچاک ززاغآآ ييوخ Qسه Qنځ
Qش ررااديوورر هب ووررزز وورس رتاک وښ Oدد تلصخ لپخ ککوڅ هک

ييرروخ وو�رراادد ِِدد رروځنرر هچ ههرروگ ?ئ گنررړک تحيصن اادد بيبط هتوو ددرگاش لپخ
ييرم هچ ههړWم وورراادد رروځنرر هغه Oددييږېغرر هچ ههړک وورراادد رروځنرر هغه Oدد

 هتش يياادخ Oدد ر¹س ښک رس ره هپههړک لم رظن لهس هت اچ
هتش يياارر هخڅ ييړبنول OددييOدد ررووزز هک هخڅ ييررزم Oدد
هتش ييامه Oدد هک رفوورکههرروگ هگرراک Oدد Qکريزز
هتش يياادختک ييررول ره هپييدن Qلاخ ېېرت نناWم څيه

نناادب هک ييِِدد نناWين هکهش مهرم ههړزز Oدد اچ ره Oدد
ننايم اادد رت ېېړک هڅ هب هتههددږېرپ ?ئ هتوو لمع لپخ

دنگرڅ Qش ووړااوودد Oدد للاحههززااوو ههOرOس اک هلوخ هچ وخ
دنمشناادد رهش Oدد هکئئدد نناتسهوک Oدد لهاج هک



٧۷٧۷٢۲

٧۷٧۷٣۳

٧۷٧۷٤

دنب هپ دنب اک لOيوو لبQځ نناشېرپ وOي ښک لOيiوو هپ
دنوخ اک لOيiوو اناادد Oدداکن دنوخ لOيiوو لهاج Oدد
دنق ييدد لOيiوو اناادد Oددئئدد هکرس لOيiوو لهاج دد
دنپ Qنم Qم لهاج هکههدد ددوس ههرل رروو Qشوماخ

Qڅاڅ اچ Oدد هنوخ هک ههOرOس نناارراب هپههدد ملاع تسرردد Oدد Qناادددد هچ نناارراب هپ
Qڅاپ نناارراب هپ همه ملاع ررون اادد هکييوو هن Qضاارر ولديرروو هپ نناارراب دد
Qڅاپ اارر رراک Oدد شبنج ?ئ ښک ههړزپ هچېېدد ضضرغ لپخ اادد ييړس Oدد ښک هڅ ره هپ

ييدد تسان هپ هک ييِِدد ښيوو هپ هکولاادباا هپ هش رراادد ربخ
ئئدد تسان Qلتوو سسااوح رتئئدد رراگززوورر تسيزز ?ئ سسااوح هپ

ۍنااوځ Qشن اارر هب ايب هغېرردد هغېررددۍناارروو ييِِدد rۍنااددوو ههړااوو ات ېب
ۍنااددان rۍنااوځ Oدد ېېړالوو هت هترچييدد ?نښېدناا هنوورکف ښک ِِۍرېپ هپ

رهق Qسابېرپ ىىړس هپرهق مهوودد ١۱ههړيب ههوي
رهدد هپ Qسوواا ښوخ هب لتاک ککرروو هنويوخ اادد ککوڅ هک
رهزز ييِِدد ههرل ککولم الييدد الب ههرََل اچ ره اادد

اک هتښېوو هWل مه هب رغېېددږېښک ههرغ هپ هک هنښېدناا
اک هبوواا نناخ ښک مغ هپ هکييدن تمالم ىىOړس ررااوخ

ررامخ هپ رمخ هپ Qسين ¢م هب هچاک اطخ نتښڅ تلوودد Oدد وواا �لم دد
رراک هغدد ييدن لهس وو نناساا هڅاک ننااوورر مWح اچ Oدد اچپ يياادخ هچ
ررامش Oدد QځOرروو هپ Qتښوپ ىىOدد هب يياادخښک ررال هپ rQش هتام ډوگ Oدد هښپ ههوي هک

 .ييړااوغ لح ،ييږېGل هه?ر?س رروو هن هښ هتلدد رGم ،E4يل مموجه ?دد انعم هپ ههړيب 4ليخاازز تحاارر .١۱



٧۷٧۷٣۳

٧۷٧۷٤

٧۷٧۷٥

ييِِږېک دنب هنوودنپ Qمرن ممرن هپ هچههړک تحيصن رهق هپ هتوو هغه وو
ييِِږيک دنمک هپ دنب هلک Qم سسآآ هغهاک ددږوواا هتوو Qنولم iوورس هلپخپ هچ

ههرتوک هک ييOدد هگرراک هکاک ننو�ي لپخ ِِدد ککوڅ ره
ههرتوواا ييد¹ن اک رراچ هلپخاک للدب رنه لپخ هچ ککوڅ

للاحشوخ Oدد ېېړک دنپ ?ئ هکههربخ اادد ههدد هښ
للاقثم هپ ههړک بباسحههړک ونوو�ررااوورخ هپ دداادد

هنۇتيااوورر ههړااوغ Qنچررووههړک Qضاق لقع ښک رراچ ههOرOه هپ
هنوفرح هغه هسابوو هلوخ رتاکرردد ااوتف هچ ييرراچ ييِِرOه Oدد

Qنيپس ېېرردد Qش Qلدنښ ېېرپQش Qنيچ ښک هلاک تښېولڅ
Qنيوو تميق رردق ?ئ ددوخQش لس QځOرروو هپ Qگنم ييددوک

وورخ ييديگ ئئدد مموک ?ئ بيعوش ړووزز کټخ للاحشوخ
ووربنع Oدد وWښم Oدد ييوبييِِړوََن ررووOدد هپ ننامسآآ دد
وورگاا Oدد rQش هښ ال ييوبrQش رېت ېېرپ هلاک رېډ هچ
وورهوگ هپ Qلااووړووزز OددههOدد هن ?ښي هتوگ ېېرپ اچ
ووررزز وورس Oدد rQځ هن رردقrQشرروو هچ ررااززاب ره هپ

Qلټگ لپخ ييِِدن ?ئ هن هلايس هل هچاکن Qتسان ِِدد هگرج هپ ونالايس Oدد
Qلدنوم ييِِدن ثثااريم هپ هنوWلم اچههرروت وسال وو�ړااوودد هپ Qهiوو هنiوو هچ
Qلتخ ييدد هن گنلاپ هپ ونوج Oدد ککوڅښک قشع هپ Qشن رېت للام رت وو رس رت هچ

ههرروصنم هل ييOدد اچ هل قبس للاحشوخ Oددئئدد هن بباتک دد Qتفم Qضاق لب Oدد هچ
ههرروودد Qنځ Qشن هب انيوو قحلاا انااهخيس ?ئ رروواا هپ ههونېښک ?ئ Qلوس هپ



٧۷٧۷٤

٧۷٧۷٥

٧۷٧۷٦

مموش رراادد ربخ ههرېږ هنيپس هپ سسوواا مي ااددمموو هن ررااددربخ للوواا للاح هپ نناهج Oدد
مموش رراځ رراځ ىىړس هغه رت هب صصالخاا هپېېړک ۍرراي Oدد Qفال هتاارر هب اچ ره هچ
مموش رراازېوو هن هناهج ههړااوو همه Oددييدد ههړزز لپ Oدد ههړااوو هچ للديلوو Qم هچ
مموش رراصباا هب وتاپ ۍرراي ېېدد هل سسوواائئدد بباتک اي ئئOدد ملق اي ئئOدد رراي Qم هچ
مموش رراWښ هپ ززاب Oدد مک Qمک هپ رظن ددههوو ههړزز Oدد همدد مه Qم رراWښ ونووززاب دد
مموش رراگززوو هتوو تعاطوو هچ اادد رWشييوو لصاح هڅ هک تتددابع هپ تعاط هپ
مموش ررامش هڅ هپ مموو هڅ هسال Oدد خخرڅ Oدد هچممږېهوپ هن مي ننااريح کټخ للاحشوخ ههزز
مموش ررااززوو ررااوخ Qسه اادد هکوت ههوودد اادپههوش ييريپ هلب بېزز گنرروواا Oدد متس وي

ييدد ههرراWڅيه ييدد رWښل Qم ويووزز Oدد هک
مموش رراتپ ررات Qسه همغ هل ييوو�دد Oدد ال

ززاغآآ ېېړک هت ههدد iوو ههړزز Oدد ززاارر هت هچييوو هن نناهجپ دب لب هب هن هغه رت
ززاارر هغه اک ننايب ههړااوو �ياWيهت ههااوخدب اتس Qڅاپ Qمک هپ ات دد ئئOدد
ززامغ Oدد ييِِوو رروت ¢م هب هيررول ههررااووددييوو لمع لبخ دد اازج هچ هب تمايق

ييوو للووOړََاا وگرتس Oدد هکهتش تحلصم ښک رراک ره هپ
ييوو لقاع هچ ييږېهوپ ېېرپييږېهوپ هن ېېرپ ننااددان
ييوو للدشوخ هلک ره هغهاک تحلصم هپ رراک هچ ره
ييوو لت ښخ ښک ونومغ هپهتحلصم ېب اک هچ رراک
ييوو لتک ېې هت بتاارملفن هتش تنس بجااوو ضضرف
ييوو للززان رپ Qحوو هب هچئئدد هتښرس هپ رراک نيدد Oدد
ييوو للدنوم ?ئ لقع هپ هچئئدد مه ايندد Oدد رراک Qسه
ييوو لطاب ييرراچ وغه Oددييِِوو هن ههوپ لقع ?ئ هچ
ييوو لهاج ييِِززرگ ههاارمگ ايQموورردد ااوه هپ سفن Oدد اي

هلاحشوخ ېيااوو هڅ هتاارر
ييِِوو ليiوو هتوو اچ ِِدد اادد

ييدد ربخ ههړااوو نناهج تسررددهبرغم رت هقرشم رت
ييددرمن هپ ييژېخوواارر هچوقلخ ووړااوو اادد رراگززوورر تسيزز



٧۷٧۷٥

٧۷٧۷٦

٧۷٧۷٧۷

ييدد رطخ للخ مموک رمن OددQتښت Qنځ رروو ککرېپاښ
ييدد رروگرتس هچ رمن Qنيوووگرتسپ Qنيوو هن ?ئ دنووړ

ړک ههرراWښ هتوو ملاع وو Qم ننوتښپ تسررددههرروت هلړتوو Qم هتوو لغم هچ
ړک ههررامش هپ ونوسلوواا Oدد ام کټخههوو دداي بباسح هپ ههررامش هپ هلک کټخ
ړک ههرراپ ننااويرگ لغم Oدد هب ام هڼگوشن ااديپ ښک هناتښپ هپ ققافتاا
ړک ههرراتس هپ رراک دشرم Qم هلااوحههََدن ههرروت هپ ريبدت هپ لقع هپ هڅ
ړک ههررانک هملاع هل Qم نناځ ييOدد ااددښک وودنگ هپ ههوښېښک Qم ههرروت ريبدت لپخ
ړک ههرراWڅيه Qسه اادد يياادخ Qم ددالوواا هچئئدد اادد Qم مغ هتشن هنومغ ررون Qم سسوواا
ړک ههرراجاا هت ام وو مغ ?ئ ققافن هپښک رروک لپخپ ييدد هتخاا هلب رت وي ههOرOس
ړک ههرراماا سفن هپ ¢م ?ئ ههررابWيييِِززرگ ههرغ ونوبوصنم هپ لغم Oدد
ړک ههررااووآآ ?ئ شقن ييرروت Oدد امځ ااددههرروت هپ ۇۇ Qلټگ هترروو تلوودد ام
ړک ههرراادنن ونماازز Oدد Qم للاح هڼگييدد ديماا هتوو ممرک وو لضف يياادخ Oدد وخ
ړک ههرراچيب هت ونتښپ وو يياادخ لغماک هڅ هپ ررون اک هن للولغ هچ بصنم هپ

ييدداتس ههړااوو ?ئ هکټ ېېرپههدد هناخ ملاع هتسياښ
ييددانيب Qگرتس اچ Oدد هچييږېنااريح ييرروگ هترروو
ييددامعاا Qنيوو هن څيه هچييږېگ محرر Qم هغه هپ

ييدد ربخ هچ ووررزز Oدد اک هب للوََلوټييدد هښ ررزز هچ ړک تحيصن هت ام وو اچ
ئئدد ررووررووزز ئئدد اهنت �ي هک سک هغهووررزز Oدد ييرل ?ناازخ ښک رروک هپ هچ
ئئدد رWښل رراتپ ررات هخڅ رروو تبقاعييوو هن هخڅ رروو هناازخ هچ ههاشدداب ره
ئئدد رردداڅ نيپس هځښ هگنرردب ?نعم هپييوو مک تلوودپ ييول ممانپ هچ ىىړس ره
ئئدد رغال ?ئ نت ههدداشک ?ئ هنيس هچههړک للاثم ۍغرم ?غه Oدد ?ئ للاثم هپ
ئئدد رروشناادد هچ ىىړس ره Qش ههوپ هب هچړکرروو ببااوځ گنرڅ هغه Oدد ام ههرروگ
ئئدد رنه دب هچ للولوټ ووررزز Oدد هنهنااددان هيوب ممان وخ ههرََل ددرم ېېوو ام
ئئدد رصتخم rQشن هښ هب وناارهم هپييوو نناارهم ررابناا ررابناا هخڅ وودنه هک
ئئدد رخ رخ وخ Qشن هښ اادد هپ څيه هب رخېېړک رراب ققوودنص ووررزز Oدد ييدناب ههرخ هپ هک
ئئدد ررزز ههړااوو وش سسرراپ ددوجوو هغه Oددښک سسالپ وينوو Qئول Oدد ?ئ رنه هچ



٧۷٧۷٦

٧۷٧۷٧۷

٧۷٧۷٨۸

ىىړس Qشن دداتساا Qشن ددرگاش هچئئدد ددوودد ايندد Oدد ييوک ههددزز Oلب Oدد وOي
ىىړس Qشن دداقتعاا هپ ننوبزز هکQشن ااديپ ښک نيدد هپ ?ئ هب Qنوبزز
ىىړس Qشن ِِدد اارر وڅ رراWپ ااوقت Oددييږېلبق هلک Qناسآآ هپ اعدد تسااوخ
ىىړس Qشن ددايرف هپ وو ههآآ هپ وڅاک ننابيبط هلک ?ئ ججالع تمحزز Oدد
ىىړس Qشن دداي زگ ره هب تمحزز هپاک للوخدد ږل ييربخ ييږل ييرروخ ږل هک
ىىړس Qشن دداسف هپ ِِدد نيمضااررrۍئااوسرر Qلپخ هپ ييََدن ههړزز ?ئ هک
ىىړس Qشن دداښ ِِدد رراWپ ۍدب Oددښک نناهج هپ هتش لمع ره Oدد تتافاWم
ىىړس Qشن دداب ر�پ ييِِدُُنغ ځانش هکاک هن هنتسي دداب Oدد ?ئ هب هنامزز
ىىړس Qشن دداازز ممددآآ هچ لمع هپييِِږېک دداازز ممددآآ هن هب ليiوو Qلاخ هپ
ىىړس Qشن ددالب ره Oدد ححايس هچئئدد ممددآآ ال Qش هلاس دص رمع هپ هک
ىىړس Qشن دداماادد ِِدد ولصاا دب OددQشوو لصاا Oدد رثاا ?ئ ښک ددالوواا هپ
ىىړس Qشن ددالوواا دب ِِدد ايندد هپQش ررددوج ېېرََکiوو هچ منغ هښ هWل
ىىړس Qشن دداادس هپ هت رروورروو iوو هچييِِوو هن تتووالح څيه ?ئ هب ۍرروورروو Oدد
ىىړس Qشن دداادجاا هپ لصاا هپ ييولهتخب هل ييِِوو هن Qنامسآآ ِِدددم هچ
ىىړس Qشن ددااديب هک ښک نناځ لپخپQشنوو ييدناب اچيه Oدد هب ييددااديب
ىىړس Qشن دداارم لپخپ نناارماک هکمي نماض ?ئ ههزز صصالخاا هپ اک ښښوک هک
ىىړس rQشن دداتفه ښک رمع هپ هچييږېک ااديپ ېېرت ۍنااوځ Oدد ييرراچ هب ال

هلاحشوخ هيوب تلصخ ييوخ Oدد ييرتهب
ىىړس Qشن ددااژن هپ ِِدد ¦مط مماخ

ننوWس Qسنوو ښک تتااوس هپننوطالفاا Qش ييدنووژژ هک
ننونف Oدد هنوباتکاک ننايب هت ويززوکاا
ننووززوم ييِِدناک وتښپ هپههړااوودد هيافک هيااده
ننوخاا Oدد ييOدد هښ١۱ننزخمئئدد هڅ اادد هچ rQئااوو هب ييوودد
 ننوودنووژژ ئئدد ?ئ هښااوو هپاک هڅ هيااوغ هب رWشين

 .ممالسالاا ننزخم ههزيوورردد دنوخاا دد .١۱



٧۷٧۷٧۷

٧۷٧۷٨۸

٧۷٧۷٩۹

ييدد ييديرفاا ِِۍزز ککرروو ښگنب دنمهم ننييږېدداي ننوتښپ هښ ښک �لم هپ ههرروو Oدد هچ
ييدد يپس رت رتب دنمهم هلځ رراازه هکښگنب رت ييدد رتهب يپس وودنمهم Oدد
ييدد ييړهوچ ههړااوو همه هک ييديرفآآۍئزز ککرروو هن ويديرفآآ Oدد ييړهوچ
ييدد ىىړس Qئااوو ککوڅ ?ئ هت وودب وغهئئدد اادد ?ئ للاح ئئدد ااوخ ننوتښپ Oدد هښ هچ ره
ييدد ييدنب رروگ Oدد لک هغه ۇۇ هښ هچ رههتشن ههړfېښ ونتشپ ويدنووژژ هل
ييدد دنگرڅ هت وقلخ ههړااووiوو مه هفهييدد دنمهم رتهب ونتښپ ووړااوو اادد نن
ييدد دنب هنوک هلپخپ هک هش مماارح ررون“تساا ههااوختلوودد”rQئااوووو هترروو لغم هچ
ييدد دنوخپ ششآآ Oدد لغم Oدد Qلړت سلووااهلدد هل Qسابوو هگنن ِِدد هناتښپ

هناحلاا ېب مه ييدد گنرر ېب مه هچييدد هنوغرم هغه ييدد ددااززآآ هک
هناځ هلپڅ هل ههدېڅاپ ?ئ رنه هچييدد هغه مه وخ ييدد دنب هک دنب هپ

ممړک رروک تسرردد هپ ييرروپ هب ررووااښک رروک هپ منيوو هن ات هچ
ممړک رروه الب رت مه هب نناځييږېسرر نناځپ سسال Qم هک

 ييدنااړوو Oدد rQش ررiوورخ هچئئدد اادد Qتاه Oدد ييوخ
ييدناک ههررانک نناځ ېېرت ئئدد هن ههدد هل ييږېړغ هن هک

ÁQسيع ړک ييِِدنال ييدنت رت ايدېب Oدد يڼاک وOي
ايندد Oدد هت ييوب ېېرت مهړکوو ?ئ مهف هغه هچ

هنوخاښ هWل تقيرطئئدد خيب Qنوو Oدد تعيرش
هنولگ ههوېم تفرعميڼاپ Qنوو Oدد تقيقح

هنيززاب Qنول ايندد ههرروت هيپس اک لښُُک هچ
هنيش ِِدد ييِِدنُُغ ربنع Oدد Qشن هک ييِِدنُُغ �رميت

هنووررام هک ئئدد ييررزم هکئئدد ييربوت هک ييرروت هک
 هنوگانوگ ههOدد ال هبژژييدد تفآآ ههړااوو همه اادد



٧۷٧۷٨۸

٧۷٧۷٩۹

٧۷٨۸٠۰

 ييړوو ههړزز هلربخ Oنت هل نناځ هچئئدد ززااووآآ هښ لب ئئدد ¢م هښ وي
ييړوو ههOرOس ههړااوودد Qم ههړزز وو نناځQش ههرس ههرس هکوت ههوودد اادد هچ

ئئدد يياادخ ِِدد ککوڅ هچ ړک للااوس ېېرت وتښرفتتوېرپ ښکرروگ هپ ړموو هچ ننونجم
ئئدد يياځ ښک ههړزپ Qم للايخ Qليل Oددمي هن ررااددربخ هڅ ررون هپ ېېوو ههدد

ئئدد ننااددان rQئااوووو هتررووQش طلغ ييرېچ ننااددان هچ
ئئدد نناطيش ههOرOس اچ ره Oدداک ?ښ ييرراچ ييړااوو هب يياادخ

نهدد ييدنُُغ Ãييحي Oدد ال ههOرOس ررووهلاحشوخ ييولغ مه ِِدد ززاب ريم ففرشاا هچ
نکدد اي ههدد هWم اي ييOدد گگرم اي سسووااوشن وتاپ ۍررايښوه Qلب Oدد اک

امعاا مه Qىدد مOصََاا ييرروپ اضق رتايندد Oدد ييړگوو ههديلوو Qم هچ
اضق Qشياارر هچ ييِِدناب اچ ره هپQش هطبح اچ ره Oدد لقع Qئاناادد

هترراصب ېب ههدنااړ ااددييِِدد ننانااددان لقع مک هڅ
هتبيه هل ييږول هل ييرم ښک رروک لپخپ هنوتمعن

غغوورردد هپ ئئدد ددابآآريخ Oدد دنيس ببآآئئدد تقامح هپ ددابآآريخ Oدد رغ مماارهب
غغوورران غغوورر اک دنويپ ههOرOس وڅ هپ هچييدناخ ييرروپ ههدن ونوورخ دد ااړن اادد
غغوودد ههړااوو وناښوواا Oدد rۍپ هWل ?ئ رراک Oدد هتشن غغوورف ?ئ ووربخ Oدد
غغوورف هشن Æالصاا ببس اادپ مههتشن ايتشرر Oدد Åُُك ?ئ ښك وو�ربخ هپ
١۱غغوب ييوو ااديپ لب مه هب هن ىىړس ااددئئدد ااديپ ىىدد هچ تحابق Qسه اادپ

غغوچلاا ييوش ااديپ ههرََل رس ههدد Oددئئدد هن رراتسدد Oدد ۍررااددرس Oدد رس ههدد Oدد
غغوت ههدد Oدد Qگناادد ييِِدناب ولپخپ وخاک هن هخڅ رروو ااوورپ ميلغ هناfېب

ييوش ااديپ ييِِوو هن هناځ هل امځ وخ
غغوورر وو رروت همړک نناهج هپ ?ئ للاحشوخ ههزز

 .4ئااوو هت eلايپ يبوچ وواا کناښ وگرل ?دد ښک وتشپ هپ غغوب ،ههدد غغوي ښک هخسن ههوي هپ هملک اادد .١۱



٧۷٧۷٩۹

٧۷٨۸٠۰

٧۷٨۸١۱

ييړوغ ړيژژ ووژيرروو ونيپس هپ ييوو هيوتئئدد ننااددرم ييددږېښک ييدغ�ج هنووږم هبرراڅ هچ
ييړگ ييړگ ايهم هت هملېم ووهگنرر وڅ وڅپ ١۱تبرش رراچاا هبرم
ييړگ ييړگ اك ييِِدناب هب دقفت اك نناځپ تمدخ هناملېم اادد لت هب ددرم
ييِِړش هن Qنوخ هل هملېم ررووزز هپ ككوڅييايب هتوو Qنوخ وو هملېم ررووزز هپ ككوڅ

اک اارر Qنځ نماا ِِدد يياادخههوش رراي ههOرOس اارر Qئوخ دب
اک اازس اازج ام دد ررونهت اچ iوو ممرروگiوو شت هچ
اک اش هتاارر Qش يڼام هپممړکوو هلOبiوو ييوووو ږل هک
اک الوخپ ههOرOس ام ?ئ هچQشاارر ښک ننايم هپ تخب رfم
اک اضرر هلپخ Qش هچ وڅييِِوو هن اضرر هپ امځ څيه
اک افج وو رروج وڅ ره هک?ئ ههوََلبق ېېوش نOيOم هچ
اک اتپ ييرراچ ههړزز لپخ ااددهلاحشوخ ييََدن رراي ِِدد اادد

اک ززاادناا لپخپ رراک ککوڅ ره Qښُُک Qښُُک ئئOدد ججاازم لپخ
اک ززااوورپ ههربنوه ههدنرپونوورپ Oدد ييِِرََل تترردق هچ
اک ززاب ېېرروودد هچ يياځ هغهrQتِِچ Oدد Qسرر هن للاجم
اک ززاادناا ريت هپ هلمح گنااړپQشغ Oدد Qچيچ همرر�دد ىپس

ييززويرپ Qسه هک ۍسوه رتييززوېرپ رپس رت Qشغ هWل
ېېززوېښک هب Qښوخ بجع هپQش لصاح ِِدد هب ددوصقم ييول

هموک هل Qغاارر أم ننافوط Oدد ححون Oدد هچهمولعم اک هت ات وو انيوو اادد ککوڅ هک
هموودخم ېېوو ويښوواا هل ححون Oدد ءءام هغهېېوو امس دد هن ضضرراا Oدد هن هيااوو هترروو

Qش اضرر ييرېچ ببوخ هپ ِِدد هتبيه هلييِِوو ممړل ررام دد ننامگ ِِدد ښک رروک هپ هچ
Qش اضق ځنومن ِِدد ييرراارق ههرراارق هپييدد هندداي هپ ِِدد ممړل وو ررام خخږوودد Oدد

 .ئئدد تعاس ?دد انعم هپ ښک تيب ميرردد هپ وواا 4گنم 4گنم 4نعي ييړگ ييړگ ښک تيب مهوودد هپ .١۱



٧۷٨۸٠۰

٧۷٨۸١۱

٧۷٨۸٢۲

ههډنک ههډنک هتسرردد ههOرOس هياپ رت رس١۱ههډنهرراا هتوېښک رظن هپ ننونجم Oدد
تتوېښک رظن هپ ملاع Oدد ښک للاح اادد هپتتوىرپ ددوجس هپ گنډ هتوو ييډنهرراا iوو
هيملزز ېېاا هچ ببااوځ اادد ړکرروو ننونجمهينوېل ېېړک هڅ اادد هچ ېېوووو هترروو
ههدد تتددابع Oدد يياځ هترروو ممړک ددوجس هکههدد تنج Oدد هنوو ام هپ ههډنهرراا اادد
ههررويس رت Qنوو ېېدد دد ههوو هتسان QÃليلههرروک هلپخ هل ملت ييِِررال هپ ځOرروو ههوي

الغ Qنززره تخاب وو تخاتلتښوغ هڅ اچ هل ضضرق ييددوس
ااوورران للوښېرپ مه امللړک ااوورران ههړااوو ات اادد
 اتس رراچ وو�رروگوو هب ددوخمي نماض ققززرر Oدد ههزز ?ئااوو

ييډووډ هپ ييړتوو ?ئ ييََډيک ره هن هکاک يياځپ قح ييرروت Qنيپس Oدد ننااوځ وي وOي
ييډوچ رروم دد ئئدد گنرروواا ېېرروگiوو هک ٢۲تتايززQلووووزز ييِِدد هن رباارب هيووزز ههړااوو
ييډوگ هپ ههډنموو ييربخ Q٣۳تايزز ااددهلاحشوخ ههړک قلخ ههOرOس هقلخ Oدد نناځ

هتمWح هل ههOدد ييرعاشQش ليصحت رېډ هپ Qئالم
هتنطلس هل مه Qناخههدد Qهاشدداب وخ WrQلم
هتضايرر ههرېډ هل ههOددههدد هياپ هيول ال ييرېپ
هتلاهج هل هناتښپههړااوو اادد يڼگ نناسآآ تفم
هتيآآ وڅ اک دداي هپ هچييوو الم هترروو ىىړس ره
هتک هطلغ هيفاقئئدد رعاش هغه٤ووريپ هچ
هتلحم هل ييړوو ?ملک هچئئدد �لم هترروو Îس هغه
هتل rQهوو ښک وگناازز هپييززوېرپ سُُک رت هچ هغه نناخ
هتلاادد هپ ييرروت رس وڅ Qموورردد Qسپ هچ هغه ريپ

 .هنوو ريځنځېب ?دد 4نعي .١۱
.ييډوچ رروم ييِِرََل رروم ?دد گنرر ېېرروگ هک تتايزز .٢۲
 .ييربخ تمEح ?دد .٣۳
 .دلقم 4نعي .٤



٧۷٨۸١۱

٧۷٨۸٢۲

٧۷٨۸٣۳

نيرفن ?ئ ِِۍرراي هپئئدد ييOددرپ ييوخ هپ ييديرفآآ
نيئآآ ?ئ هڅ �لم ?ئ هڅ١۱ييړگوو ?ئ هڅ ههااريت هڅ
٢۲نيدداس اکوو هښ هچ ککوڅQلخااوو هلغ يټڅ ېېرردد ههوودد

نيقلت ييرل نناطيش Oددهتش ههژژوورر ?ئ هن ځنومن ?ئ هن
نيدد هن ييِِرََل ققززرر هن هچييِِدد Qئجلوواا Qسه هWځ
نيشيدد هپ ?ئ تنعل لسهش ييديرفآآ هپ تنعل وOي
نيدېب ېېرت ييدد ال نيشيددييدد گنرپ هڅ ال ۍديرفآآ
 نيمآآ rQځOرروو ررژژ اادد هپاک ککرروو هموق ههړااوودد ِِدد يياادخ

رراWښ هپ اک هنيم هغهييِِوو ييدنووژژ اچ Oدد ههړزز هچ
ررااديب ييِِوو هن ههړزپ هچئئدد رراک هڅ ?ئ ههرراWښ هل
رراک هپ ئئOدد ونووززاب Oددونوغرم Oدد اک رراWښ هک
رراسهک هک ئئOدد ننااديم هکهموورردد مه رراWښ هپ يپس Oدد
ررااذگ هپ ييِِوو رروتاب هکئئدد هښ رېډ رراWښ Qشغ Oدد
ررااولت ېېړکوو هت ېېرپ هکئئدد �پوټ Oدد ئئOدد رراWښ هک
رراڅوواا ييOدد ښک نناهچ هپههرراک ههوودد اادپ للاحشوخ نن
رراادد هنيم ييدد اادد اادپ مهههړااوودد �پوت Oدد ززاب Oدد

ههززوک همک ههدد Qنامسآآ ?ئ رراچ رfمQشن هسال هل هناتښپ Oدد رراچ هيول
ههززوبرروو وڅ وتخبدب Oدد ييدد ههږاک هچييِِږېمس هناارر مموOمOس ?ئ وڅ ره هک
ههززوورردد هښااوو Qځيس ښک رروواا هپ دداسف Oددهلاحشوخ هتشن ههدئاف څيه ښک دداسف هپ
ههززوجيال ههOدد بهذم هپ ووررايښوه Oددييوو هن هښ ههرََل تبقاع هچ رراچ هغه
ههززوووو هځنم هل ونتښپ وگنن ېب Oددييدد هن هناتښپ Qلايگنن ِِۍزفسوي
ههززووډډ هنش ههړک �لم ييرروپ هب اشوخ رتههړکوو هلوټ هموورردد ررول هپ ۇنب Oدد اي
ههززومرر ېېرردد اادد سب هځ ههرل ?لOم ايههړک تعاط هنيښک تلزع Oدد ښک ¥نک هپ اي

 .ِِۍزکرروو هڅ ههااريت هڅ .١۱
 .هEځم رک ?دد وواا يټپ 4نعي .٢۲



٧۷٨۸٢۲

٧۷٨۸٣۳

٧۷٨۸٤

هتښېوو رروت وش نيپس Qم هچرمع اادد هپ ملغاارر مياادد
ههرسوواا نيپس ههړااوو هتاارريڼاک اي ييِِدد ييِِرروواخ اي
ههزز ممدېهوپوو ېېرپ هچووررزز هل ېب Qشن رراك څيه
همېل ?سابوو ېېرپ هكييړگوو اادد ييدد هن ممرگ
هلوخ هنيپس اک لښُُك هغهاكرروو ېېرپ ههرسوو نيپس هچ
هنوواا ييايب ههرغ هب هچېېرروگ ?ئ هک ييِِدد ررزز مه
ههړزز ييږېغرر ررزز هپ ايبييِِوو دب ههړزز اتل وڅ ره هک
هڅ ييرراچ ييررون ررزز هپييږېلپخ ههOرOس للوسرر يياادخ

ههرروهش ههوودد اادد مه ييږوو ههرراي ييررزم ربک rQنُُک
ههرروح هځښ ههدد گنرر هپ هک Qځښ هل ههړWم تبحص

ههرروغژژ نناځ مه ههرهش ههوودد اادد Qموغرروو هک ههدد ههدنل هک
ههرروودد ههړWم ?ئ ?نيس هل Qش لگ سگرن Oدد ااديپ هچ

ههړااوو هقوشعم OQموو Qن ښک رراازلگ هپ هتش لگ ال وڅ
ههرروورس ېب هشم هظحل ييږېسرر ييِِدناب سسال ِِدد هک

ڼيرپ ممړکوو ههړزز Oدد هچOههااريت ممړک دداي هڅ هب اتس
ڼگ رېډ وبېش وبېش هپۇۇ نناارراب ِِدد هب ههاfيب ره
ڼوورردد ييِِدناب ددااديه هپويديرفآآ ويزز ککرروو Oدد
ڼب ههددوبان ېېوېم ېبِِۍړيڅ Qئول رتښن ول
ڼجس ښWپ ىىړس ىپسQنوخ Qمک ويززوپ Oدد
ڼگ ښWپ Qلااوو نمپQکډ ييوب Oدد ووړځنرر Oدد
ڼگناا تسرردد ييرس ييرروواخيټپوک ښWپ Qموغرروو Qسخ
ڼدنچ لب ۇۇ دمحاا ويۇۇ ىىړس ښWپ �ش هپ هچ
ڼهََتOب Oدد هبوواا الييدد ?ښ ههااريت Oدد ?نچ ههړااوو

گنرف Oدد ييِِدد بباارش ِِدد بلييدد ببان ۀفان اتس Qفلزز
گندخ ههززات هڼاب اتسييدد ننرتسن ِِدد ¢م ?لښک
گنرر هپ اتس Qلښک ييِِدد ږلېي هتسياښ ههرېډ ¢م هپ



٧۷٨۸٣۳

٧۷٨۸٤

٧۷٨۸٥

گنلاپ اتس ئئOدد ببااوخ Oدد يياځئئدد ببايان Qندداب مغ لت لت
گنررژژ هښ ِِدد ۍړڅ Oدد?لڼگ Qم هيرېپاښ
گنلق هن ويOرOپ Oدد?لخآآ هچ Qئاښ ات هپ
گنس ييدد ىىدد ئئدد هن ِِدد بلقېي هت ابوخ هميس نندب

هنوک هپ ييِِړََتiوو هتسررددQش رروپس سسآآ هپ هچ کټخ
هنََلپ ههددږووُُاا ښک ييدنت هپييددږېرپ رراتسدد Oدد هلمش
هنوOپOرت هپ سساا لپخ Oددييرروگ ?لمش Oدد هياس
هنََتښوپ ييِِدناک �ل وWپQلځنWښ اک هت١۱وجنج
هنتسج ييِِدناک دداسف هپQلخااوو ۍناخ Oدد ااوعدد
هنiوکرروو هپ ىىړس Oددئئدد الب ههدب دسح
هني هلپخ اک هنش دساحاک هن وو هڅ اچيه Oدد

 تخوو هنالف وش رېت نناهج رت هنالف هچQش اغوغ ييدناب رروWپ ِِدد هب ههاگان
تخرر هښ Qََلوواارر ?ئ ههرََل نفک وويڼاک ?ئ همرېزز نفک Oدد لسغ Oدد
تخلWي Qشياارر هتوو ههرروک هب ايبهڼوورروو هيووزز ييِِددږېښک ِِدد هب ښک رروگ هپ
تخس ههړااوو ييِِوو رراتفرگ ښک رراک اادپښک ههړزپ ييِِدناک للام Oدد ِِدد هب بباسح
تخوو هغه ييِِوو لمع هب وخ لم ِِدد هکاکن وو ککوڅ ښک رروfپ ِِدد هب ييريfلم

ييږېک رراWپ ښک رروگ هپ ِِدد هب لمع لپخ
تخب دب هک ېېوو تخبWين هک ښک لمع هپ

ههرروواا هلب رت ېېدېلځ ?ئ ?لغش هچتتوووېرپ ښک رراWښ هپ لعل ٢۲ههرس دد ههاشدداب Oدد
ههرروک رت ړوواارر هناپش ههرََل رروم iوو ررژژتتوېښک ښک سسال هپ هناپش Oدد هناهگان
ههرروورروو ېېاا ړک ههړاغ هپ ?ئ ييررووډگ Oددۇۇ تتدداع ښک هنوخ هپ ?ئ ييررووډگ وي
ههرروت ههوي هپ ړوي Qنځ ?ئ اهب هپتتوووېښک رظن هپ ييرهوج Oدد لعل هغه
ههرروگ ړکرروو ههرروت هپ ملاع ههديددانۇۇ تميق رردق لعل هغه Oدد ۍپوورر �ل

 .4لوب 4جنج 4نگ ررالپ ييووان ?دد ښک ههددااوو هپ .١۱
 .هجات هل .٢۲



٧۷٨۸٤

٧۷٨۸٥

٧۷٨۸٦

هت للاحشوخ ههرروگ هم وگرتس هپ رس Oدد اادد
ههرروگ ?ئ هت ههړک ااديپ Qگرتس نطاب Oدد

تښبرڅ رېډ ييOدد هن رراWپههرراک هل Qسابوو ييړس
تښزز ئئدد تښبرڅ رېډ رت الهشم ييول هيووزز لباقان
تښک Qش هبس هکزم هښ هپئئدد هښ لباق Oدد تيبرت
تښهاك ئئدد ?ئ تيبرتئئدد تښک ېېرروښ Oدد لباقان
تښوغ تفآآ هت نناځ لپخ امړك تيبرت Qم سكان هچ
تشون مه هنََتاس مهههوش الب ?ئ هکوت ههړااوودد
تښلاب ييOدد ربص Qم سسووااههربص ېب هتشن ججالع لب

Qش ااديپ هن وو�رروواخ ويدد هلهنولگ ابېزز گنرش وخ هڅ
Qش انف ښک وو�رروواخ اادپQش مموودعم وځرروو وڅ هپ ايب

هنااريوو ييِِدناک هWم هچQغاارر هWم هپ شبح
 هنايم هل للړال رراتپ رراتړک هنوو گنج وشيرق
هنااړم هپ للوش ممولس ببرعوش ملسو هيلع هللا ىلصؐدمحم Oدد تخوو هچ
هنااوځ ېېاا هيااوو هم هڅ ررونئئدد ررااددرس هښ هپ رراادم
هناساا رپ Qش رراچ هناارگييِِوو ددرم رWښل Oدد ريم هچ
هنااديم هل Qس وي nتفييOدد تمه هک ربص هک

WQڅغ ميوودد ييررiوو للوواا ميااوو هترردد هب وتښپييدد تشهب ييددررُُاا نيددرروورف ههړااوودد اادد رروث لمح
ئئدد بباسح ربک Qنکوواا١۱ررونيڅ ?ئ وتښپښک بباسحپ ييدد ريت وو ددااددرخ نناطرس ااززوخ
ييررزم هڼگiوو دساا ييږيوو هلبنس وتښپييدد ررويرهش ددااددرماا ههړااوودد هلبنس دساا
ىىړس ييِِرََل دداي ِِدد اادد ييدد ممړل ،هلت وتښپههړک بباسح ههOرOس ننابآآرهم ههړااوودد ببرقع نناازيم
ييدد ززددآآ ييِِدد اادد ههړااوودد ييدج مهوودد سسوق ويميااوو هترردد ههووررااوو اادد ال ييدد هڅ Qموغرروو ههدنيل

 دد 4سمش ييرجه دد .ييړااوغ قيقحت ،وس لEيلوو ًًانيع ،4لدېوورراا ييََدن ام ررونيڅ ،ئئدد 4لوگربغ وتښپ هپ انعم ااززوج ?دد .١۱
 .)ببايرردد( ممون 4تشايم 4ميرردد



٧۷٨۸٥

٧۷٨۸٦

٧۷٨۸٧۷

Q١۱هام مهوودد هگوب وي ههووررااوو هن ام هل وتښپههړک رراادنفساا لب نمهب وOي rQئااوووو تتوح ولدد هچ

للاقم اادد ههړک ززاغآآ ?ئ هت ررانچ ووتتوخوو هنوو هپ ررانچ Oدد Qم ووډک
للااوحاا لپخ رمع لپخ هيااوووو هتااررههررانچ ېي ونولاک وڅ Oدد هت هچ
للاک مين وي ييِِوو مک ييِِدُُنگ ښک بباسحبمي ههزز ولاک وس وووودد Oدد هچ ېېوووو ررانچ
للاحرردد ممدد مموش مس ههOرOس رردد ههزز مي ااددېېوش ييول تتدم هپ هت وخ يياه ېېوووو ووډک
للاح هلاه ووړک ههددزز ههرس هب هت وواا ههززQشاارر هلڅ Oدد تخس تخوو هچ هښ ېېوووو ررانچ

تخب هپ هتشن رروواب څيهييِِږيهوپ ېېرپ هب ررايښوه
تخت هپ ۇۇ  تسان وOي هب لتييiوو رروواب هلک تخب هپ هک
تخس هترچ ممرن هترچييږېرروو هچ ئئOدد نناارراب تخب
تخرردد هپ ييِِررiووiوو هکيڼاک هپ ييِِررiووiوو هک
تخرر رنه Oدد ييرل هچئئدد ميلغ ههOرOس للاحشوخ تخب

ييدد نناسکان ههړااوو ييرخب وOس رېت هغهههړک بباسح ييرخب وش رېت ملاع تسرردد
ييدد ننايززاغ ييرخب سل ښک ههربنوه اادپييدد ننااررايښوه ييرخب سسوځنپ ښک هتېپش هپ
ييدد نناغفاا ېېرروگوو ښک هپ هک تتايزز Qلووئئدد ککډ ههOرOس وناهوپ هپ نناهج تسرردد
ييدد نناساارخ Oدد �لم هپ ييدد ?ئ تترثک هچهتش نناWم ره هپ نناfي نناfي ننااررايښوه
ييدد نناتسوودنه Oدد Qکدنه ټج ههړااوو هغهښک اادپ ييِِدن څرخ ¦مج هپ لخاادد هچ

افوو ايح ىىرََل هچهياادخ هل ېېړااوغ دنززرف هک
اسن Oدد ههړWم للوخددQشن هکاپ Oضيح هل هچ
ااديپ ېېرت Qش دنززرف دبييِِوو هن هکاپ Oضيح هل هک
اادد ليلدد ييOدد سسال هپ سسالهنامل ېېړااوغ ليلدد هک
ايح ?ئ مه افوو مهههړک رظن هتوو مماارهب iوو

 .ئئدد 4سرراپ 4هام ،4لوب )بک( تتوح وتښپ هپ .١۱



٧۷٨۸٦

٧۷٨۸٧۷

٧۷٨۸٨۸

ييررااوخ ههOرOس اک ?قلخاک ککرروو تښک نناارراب ههوOي هپ
ييررال هپ Qنژژوو رفاسماک نييعت ييِِدناب ننانزهزز
ييرران rQهوو ييږول هل هچQکړوواا ييدنت اک ننااريسي
ييرراغيچ هپ Qتوگرم Oدداک لېب ههOرOس يڼزز ييووان
ييرراچ اادد ييِِدد ملظ هپ هنييدن ملاظ ئئدد للدداع يياادخ

للاحشوخ ههزز ممړک دداي هترردد هب وڅ وOي ااددښک نناهجپ هتش تليضف هگنرر رېډپ
للامج Oدد نسح هښ Oدد ييOدد تليضفئئدد تلاصاا Oدد بسن هښ Oدد تليضف
للام رېډ دد ئئدد تتوواخس Oدد تليضفئئدد ببوتنړم Oدد تعاجش Oدد تليضف
للايع Oدد ئئدد ددالوواا رېډ Oدد تليضفملع رېډ Oدد ئئOدد رنه رېډ Oدد تليضف
للاقثم وOي ييِِوو هخڅ اچ Oدد تخب هچ هنهنونم هنونم هنوتليضف لک اادد هن

ييړخ رېډ اک ککاارروخ رېډ هچ هغه ددرمQځښ Oدد هيوب ?ملک Qگنت ککاارروخ ږل
ييړوغ ړيژژ ووژيرروو ونيپس هپ ييوو هيوتئئدد ننااددرم ييددږېښک ييدغ�ج هنووږم هبرراڅ هچ
ييړل ېېرگوواا ييددږ ښک رروک هپ ?سيپ هچههOدد هڅ ههOدد هن ههددوبان ايندد وغه Oدد
ييړس ههړااوو رباارب ييِِدد هن ههOرOسQلېب Qلېب ?لغاارر اچ ره Oدد ېبترم
ييړش هن Qنوخ هل هملېم ررووزز هپ وڅQئايب ههرََل Qنوخوو هملېم ررووزز هپ ککوڅ

?ليڅ ههوودد rQش Qهتنم?لبنس Oدد متاا هپ
?لوخ rQش Qچوو نت هپQنېښک ښک ه¹ت هپ دنيساباا
?لغ Oدد rQش ههرراWښ رراکولوش Oدد ييژېخiوو ييږوو
?لغشم هپ رراWښ لپخ OددQش ړوج هت ههرغ iوو Qrئاڼوه
?لدد ېېرروه ررول هپ ررولQگنړغ Qهووiوو يڼاازز

ممااررآآ اکن وو هب ددرمښک غغاب هپ ېېونېښک ?ئ هک
مماقتناا Oدد رراچ ههOرOهاکن ميلغ هپ ههرروپ وڅ
ممان وو گنن هپ ننااددرمانئئدد هن ربخ اک تغاارف
مماک لپخ Oدد ئئدد ههدنب تسررددههرروگوو هتوو مماارهب



٧۷٨۸٧۷

٧۷٨۸٨۸

٧۷٨۸٩۹

تتوق ررووزپ نWهوک Oدد ?ئ ربخ هکييږېتام هن رغ تتوق ررووزز هپ تترروص Oدد
تترصن Qموورردد ¢م هپ ?ئ ييررول ره هپاک قش رمق rQش ااديپ تتوق ححوورر Oدد هچ

هگنس هل rQشن ااديپ ېېرت هب لبنس لگييرروووو رراهب Oدد نناارراب ييِِدناب وڅ ره هک
هگنرر وڅپ Qش ااديپ اتل رراازلگ هچههرروگوو ههړک ييرروواخ نناځ ههرََل نناحتماا

Qش ررايسب ¥نگ ِِدد وناازخ رت ننوورراق Oددېېړوواارر وسال هپ نناهج ههړااوو لک هک
Qش ررااززآآ ىىړس قحان ِِدد هسال هل هچييدن څيه ييرروپ اادد رت Qم ههړااوو لک اادد

Qش ههااوخدب ررالپ Oدد رخآآ هيووزز دب Qلووييوو هن Qضاارر ويووزز وودب هپ زگره ررالپ
Qش ههايس ¢م هWشېب ?ئ هب رشحم هپهيووزز هغه rQش Qضاارر دب هپ ررالپ Oدد هچ

rQش تسدپ ِِدد وڅ ههOرک مخت ۍWين Oددئئدد اتس سسال ييِِدناب نناهج هپ هچ نن
rQش تسب وو دنب وو�ررون Oدد مه هب اتل سبۇۇ ررون ننابحاص ايندد ېېدد Oدد ااوخپ اتس

ييِِدد رراازه دص هنوبااددرگېېززرگ ښک ببااددرگ مموک هپ
ييِِدد ررااوخنوخ ?ئ هنوجوم هچېي ببۇۇډ ببايرردد Qسه هپ
ييِِدد رراWپ Qنځ هتااوو ااددههززووiوو rQنځ هشاارر
ييِِدد ررانک هپ Qلََتiوو هچهتش ههوودناا ?ئ هن مغ هن

رراهدنق Oدد نيرت اي ييدد ليخ هيرروغښک رراگززوورر تسيزز هپ ډگ ههOرOس ولغم دد
رراازېوو هن ۇلغم هل ييدد ننوتښپ ررونههدد ييرکون هک Qښېوخ هک ههOدد ااددوس هک
ررااددرم ييدد وو�ړااوودد اادد رت ِِۍزفسويللوش ززاس ښWپ هنوټوک هچ ررووOدد اادپ
رراگتمدخ ولغم Oدد Qځښ رت هچييِِوو هن هگنرر Qسه اادد مه هب ييريمشک

تسدپ تسم دد ييِِززرگ ههOرOسييِِدد بباارش ?ښيښ ېېوي Oدد
تسم دب هن rQش ييوگ دب هنQښڅوو ?ئ ييړس ليصاا هچ
تسرپ OQم rQش تتااذذدب هچQلخااوو سسال هپ ييززاسان لس
تسه هچ ره ييدد اتس ههانگييدد مموک ههانگ وباارش Oدد



٧۷٨۸٨۸

٧۷٨۸٩۹

٧۷٩۹٠۰

اتل ممiوک تسااوخ ههوودد ااددښک ايندد هپ مياپ ههزز وڅ
الم ههرََل هگنيټ Qم لبQگرتس ههرََل Qغوورر Qم وOي
اادد هغه هکوت ههړااووددممړااوغ ههرََل ووۇۇ هتسياښ
ايندد هل هيايب مه امييِِوو هن هکوت ههړااوودد اادد هک
التبم rQش مغ رېډپهشم وڼول Oدد ررالپ ککوڅ ره
الب ههربنوه ييِِوو رروک هپښک رروWپ ييِِوو يڼول هچ وڅ
ال ييOرېډ ييِِدد ششرېدد رت هکييِِدد ششرېدد ښک رروWپ امځ
اfيب ابس ههOرOس ااررۇۇ ېېدد Oدد مه ۇۇ مغ هک
اادج مموش هياارس هل هچېېړک ههددااوو يياادخ هلپخپ
اََنØبرر هياادخ ههiوOيېېړک هښ ههړااوو ېېړک هت هچ
اچيه Oدد رکف لقعييِِږېسOرََن ِِدد رراک رت
اتپ ييِِوو ييدنسپ هچ رهههدد هغه مه ههددرراچ هک

ييوو هټوک للامج ببالج Oددښک سُُک هپ Qځښ ېېړزز دد
ييوو هټوک رت هتښغرر ?ئوغاک لېب ههOرOس ?ئ دنب هپ دنب
ييوو هټوورت ههربنوه اادد ښک هپاک ااديپ ددرردد ِِدد رمک هپ
ييوو هټوم هک ههرگنډ هکوگرتس هپ ههرروگ هم ?ئ گنرر

غغوورران مه ئئدد غغوورردد ښک رفک هپ هچاک غغوورردد ههرََل هڅ هب ىىړس نناملسم
غغوورردد هپ rQش ړال ىىړس Oدد ررابتعااههړک هم غغوورردد rQج للام ِِدد هک rQځ رس ِِدد هک
غغوورف ¢م هپ ههدد Oدد Qموورردد هن هب مهQنېښک تخت هپ وغوورردد هپ هک نجغوورردد
غغوت ړک دنلب غغوورردد هپ بېزگنووررrQځ Qئانښوورر ښک ¢م هپ ههدد Oدد مه ييرېچ

وغرروو رت ييدد رېډ هک Qغرم ففرشاا OددQََغن اارر ههرََل اباب لپخ ?ئ ززاب هښ وي
وغه هپ Qلررامش ههړااوو اادد ?ئ ررالپييدد ږل هنووُُززاب هښ رfم ښک لگنج هپ
وغرر هپ ييززرگ هب اي ييِِرموو هب ايولغم هپ rQش هطبح Qسه هب اي
وغرم هپ ييiوو ووزز اچ Oدد هنوورWښ هکۇۇرWښ ييِِدنُُغ ووززوواگ Oدد هب للاحشوخ Oدد



٧۷٨۸٩۹

٧۷٩۹٠۰

٧۷٩۹١۱

ددوب څيه ييِِرََلََن هWځئئدد ېېددژين هتوو تسين ېېرت
ددوجوم ککوڅ ييِِدد ?ښک هپ هچييدد ليخ شيرردد هک ممرروخ هک
ددوس ?ئ هن هتش ننايزز ?ئ هنييږېتايزز هک ييږېکرروو هک
ددوپ وو ررات ِِۍړش Oددييدد ييړوو هWل ييريم تسرردد

 هنولام ررون هن ايندد Oددييدد رراک هپ امځ ررزز ?ئ هن
 هنولاک رېډ هپ ااوخپ ال مي هن اادد هلاک ههوواا هپ
هنولاجنج اادد هڅ هپ هWسئئدد رراک هگنرر Qسه هWل

هنولاح وڅ ييوو ررددرروو ييِِدناب ىىړس هپئئدد يياادخ هغه ئئدد للاح ههiوOي هپ مياادد هچ
هنولاک وڅ ييِِوو ړوج هسااوح هځنپ ااددييِِوو ړوج هلب وو لت ههرصنع ررولڅ اادد
هنولام هک ييOدد �لم ِِدد هک ييOدد نناځ ِِدد هکييدد هن اتس اادد ييِِدد امځ ېيااوو هت هچ اادد
هنولايخ ههړزز Oدد لطاب ?ئ هچ هغه دبړک هښ رکف مهف يياادخ ?ئ هچ هغه هښ

هښ اادد رت هتشن رراک لبييوو ننززرروت ىىړس نناځ هپ هچ
هښ ال مه ييِِوو ددرمان ددوخونززرروت هپ ييِِدد نيOم هک
هښااوو چچوو ييِِوو هڅ هغهييِِوو هغه هن ييِِوو اادد هن هک
هښ الب Qځېس هښااووrQشاارر ېېرپ هبمل رروواا Oدد هچ

اک هڼاک ږوغ هب ننالقاعQشرروو ييدنابرروو اضق هچ
اک هن ږوغ هتiوو اچ ره ووrQش لOيiوو هترروو وڅ ره هک
اک هتاخ ييِِدناب الب هچQش ههدنااړ وگرتس انيب هپ
اک ههړک لپخ يياادخ ښک هڅ ره هپييدد دداينب ?ئ هڅ ىىړس هڅ

ممړک دداادترراا هپ دداحلاا هپ مWح ?ئ ههززييِِوو هن ييوتف هپ ٰىوقت هپ هچ رراچ ههOرOه
ممړک ددااززآآ يياادخ ههدنب هل ?ئ ښک ييريپ هپښک Qنااوځپ ممiوو ييدنب دنب هپ نناطيش Oدد

مسرر هښ ممرََل هبرجت ښک رراک اادپمسرر ييِِددرپ Oدد لپخ Oدد ميََښوو هب رردد
مصخ هغه rQش دب ههړزز ?ئ ِِدد هښ هپ هچئئدد تسوودد هغه Qش هښ ههړزز ?ئ ِِدد هښ هپ هچ



٧۷٩۹٠۰

٧۷٩۹١۱

٧۷٩۹٢۲

ولپخ رت ييِِدد هښ ال ييِِددOرپښک Qميلغ هپ Qتسوودد هپ 
ولت رت Qش ِِدد ځنرر ههړزز Oددهش دب هک هش هښ هښ هک لپخ
ولځنWښ هل ييِِدد ررذح هپييِِدد دداښ ممرک هپ اتس ييِِددOرپ
وليiوو Oدد هتشن تجاحاک لپخ ېې ييِِدناب ام هپ هچ

ييززرروغ ييِِدناک رروک هب رروکييِِدد ييوخ دب ههړااوو هناتښپ
ييزغم Qهوووو ?ئ لبهترروپ هپ ييِِدناک رس هچ وOي
ييزغاا نن هلاحشوخ ېېااېي هت وگرتس Oدد لغم Oدد
ييزغرر هسينوو يياځ وOيهتخوو Oدد ههړک رکف هشاارر
ييزغل QغOررOدد همووررددړکنوو رکف اادد ِِدد هک

رهښ اادد ييِِرََل ?څوک ررززېي هن ربخ ېېرپ هښ ال هت
رهپ رهپ ?موورردد ښک هپېېززرگ هڅوک ههOرOه هپ هک
رهزز ييِِدد هلت Oربهرر ېب?شن ربخ ېېرپ مه هب ال
رهښ Oدد هسين ررال هيول?موورردد هتوغن هپ ام دد هک
رهزز مه Qىرََل ههرهم مهييِِدد ننااررام هWل نناشېوورردد
رهق هپ ?شن هتخاا هچهشم Qضاارر ?ئ ررااززآآ هپ

ننااديم هپ مموش لخاادد هچههدد رروخ ۍړموودد تشايم
نناطرس Oدد ليوحت ايبۇۇ Û١۱فه ۇۇ هڅ للاک
نناتسمزز ممرن هWلiوو ههړاس نناش Qسه
نناش Qکنت٢۲ههډااډ منغېېوو وََل Qشبرروواا ېېرس

رروم ام دد ههړموو تشايم هپ ييرفص Oددننرق ههرروپ وش رېت Qم گگرم Oدد ررالپ Oدد هچ
رروک رشم ړموو Qم ااوخپ رروم Oدد هچۇۇ تترجه Oدد هنولک هيتآآ ررزز ههرروپ
رروخ ?سپ ههوو وناب ههاش Oدد ررول ههiوOيوتسوورروو ييدنااړوو ههړموو Qم گگرم رت رروم دد هچ

١۱. ١۱٠۰٨۸٥.
 .هنين 4نعي .٢۲



٧۷٩۹١۱

٧۷٩۹٢۲

٧۷٩۹٣۳

ررون Qنيوو ههوو هن ايندد Oدد غغاب هب هچووړااوو Oدد ييِِدناک يياځ تنج Oدد غغاب ِِدد يياادخ

ااديپ ييدد همسق ررولڅ ييدد ىىړس وڅ ښک نناهج هپ
اادتقم ييدد ققرف ااددېېوو ههددزز هم هچ ?ئ ههددزز ?ئ ههددزز
ااذياا Oدد ههړک رراادد ربخههددزن ?ئ هچ ههددزن ?ئ ههددزز
ااديپ ييدد هميلعت Oددههددزن ههږوم Qم ههددزن ههددزز
اادد ييدد رتب نناطيش رت هم ههددزز هج ههددزن ههددزز

اک ېېرېپ هگنرر وڅپ هچييدد دداب متسرر Oدد نناخ ههزمح
اک ېېرېډ ?څوک WQشم هچQڅاپ اارر ږوخ Qسه هلک
اک ېېرېښ هترروو ملاع هچQش ااديپ اارر Qسه هلک
اک ېېرېپس ييريږ ددرگ هپ هکrQش هڅ اادپ ئئOدد دداب رخآآ

ړخ ييززويرپ هن ?ئ مهQش ږوخ ىىړس Oدد ?ملک
ړاا Qش ِِدد ښک سن هپ هچييږېم ِِدد Qښڅ ِِدد ههددوش
ړج لظنح Oدد ييِِوو ِِدد ايهيوب انس Oدد وورراادد
ړيژژ rQش ?ئ هب گنرر رروم Oدداک هنوو وو�رراادد ررژژ هک
رس ?ملک Oدد ييِِوWََېرپQش Qنوغرل هچ ړاا

رراتپ ررات وش لېس تسرردد ?ئ هتبيه هلوش ډگ ليس هپ ونيوورراښ Oدد ړfل
ررااذگ ړکوو مه ههدد ييِِدناب ههوOي هپوش ااديپ اارر هيررول هلب هل سسوپټ
رراک هگنرر Qسه اادد ههديلوو ?ئ هچوتاپ هترروو وش ننااريح کټخ للاحشوخ
ررايښوه هغ ههړکوو هترروو ههربخ ااددۇۇړالiوو ىىړس ررايښوه وOي ښک گنڅ هپ

هلاحشوخ هشم ننااريح هترروو څيه هچ
ررااذگ ييِِدناک ييرپوس رWښل تتام هپ لت

ربکاا هÜÝلاا ننااذذاا Oدد هتشن ښک �لم هپ ههااريت Oدد
رحس ييِِدناک ښيوو Qم هچييِِدناب اارر تنم نيغ لپخ Oدد



٧۷٩۹٢۲

٧۷٩۹٣۳

٧۷٩۹٤

رفاک ئئدد Qم ڼيع ېېوو اموش ااديپ Qنځ مماارهب هچ
رچپ هش ښک ههااريت هپييدن مه رفاک رېډ ههربنوه

هت رخ ييديگ وو ووااړاا هپ اکرروو ?ئ هچئئدد سسالپ اچ Oدد شېوو تلوودد Oدد ايندد Oدد
هت رنه ېب ييرروواخ گنوچ وOي ېېړکرروو هب امييوو شېوو تلوودد Oدد تسدد وو سسالپ ام دد هک

هنرق هپ Qشن اارر ايب هب Qم هنيرقمي ههزز هغه ېېړااوغ Qم هچ ښک نف ره
هنرسپ ړکن رروو �لف ?ئ رنه وOيمي ههزز هWل ههرنه رېډ ههربنوه اادد هپ

مي رراازېوو هن هقح هل مههلم Qهااوگ ههديددان
مي رراادد هنيم ?ئ ونتف Oددهمرروخ ?ئ ههزز ئئدد هن للالح
مي رراک دب هچ اکن ِِدد يياادخهمړک هنوو�رراک ررولڅ اادد
مي ررايت هتiوو ات مه ههززېيااوو هڅ ييدناب ام هپ هک

 تتايح Qښُُک Qگدنگ هپ rQش ااديپ دد هناځ هلبيع rQځرردد هتات ?ئايب هن ات هل ييِِږېززوو هچ
تتااذذ دب هن هتااذWين هل هWين هل ييِِږېزز دب هچويOړس Oدد ئئدد تعيبط هپ تعاس Oدد لخدد
تتاهماا وو ددابآآ اادد ئئدد ببايرردد مُُگرردد رسوشن ههرراWښ هت اچ ?ئ رراک ئئدد ررولڅ هک ئئِِدد هن هک
تتايزز ههوو هم ممدد اادد رت هلاحشوخ هسوواا ششوماخئئدد للامکرب رردداق هچ ئئدد يياادخ هغه Oدد تترردق

هسال هل ههددږېرپ هم ىىوقتهلاحشوخ Qسرر ننااوت ِِدد هک
هساب رراج هم Qعرش هل ¢مههړک رراک ٰىوتف هپ هن هک وواا
هسانک رت ېي رتب هWسييِِوو هن هکوت ههړااوودد اادد هک

سسال هپ Qلخااوو rQئاادگييززويرپ هتخت هل ههاشدداب هک
سساپ وو ززوک اک هن هب ههړززييِِوو انشاا ههOرOس يياادخ Oدد هک
سسااره ?ئ هن مغ ?ئ هنييOدد هښ رقف هن انغ رت
سساساا ?ئ هڅ ننووُُدنووژژ هڅئئدد دداب هپ سساساا ننووُُدنووژژ Oدد
سسااوسوو څيه ييِِوو هن ?ئ هچئئدد هغه مه ئئOدد ننووُُدنووژژ هک



٧۷٩۹٣۳

٧۷٩۹٤

٧۷٩۹٥

ااديپ ۇۇ هن وOي نتښڅ ححدم Oدد هچېېړک اچ Oدد ههOدد هنححدم رمع هپ ام
ااديوه وووورېډ قيال وجه Oدد هچQلښکوو ييOدد وو�رېډ Oدد تسوپ Qم للدنغ هپ
ااديش ييدناب ¢م نيپس هپ مموو ههزز ?ئ هچهنيپس ههرېږ ههړک وغه Oدد Qم تفص هپ

اک ااوه رس قلخ ?ئ هجرکذذ Qسه ييوو هم هياادخ
اک ااوسام Oدد ول شېمهههرروت هپ “ال” دد نناشېوورردد
اک ااوغ Oدد اي ولېغ Oدد وووپ?لښکوو ههرروت “ال” Oدد ويدد

وش رېډ لقع وش ږل رمعۇۇ ږل لقع ۇۇ رېډ رمع
وش رېب رېت ههOرOس نناش اادپښک نناهجپ ۇۇ ننوودنووژژ وOي
وش رېت وش ههديلوو ۇۇ ببوخهلاحشوخ تعاس ۍنااوځ Oدد

ييوو للاح هڅ هب ونانااوځ Oددئئدد اادد Qم للاح مي ړووزز هچ ههزز
ييوو للاحم ام هپ ييززااررددهسال هل نيغ Oدد هپش هتسرردد
ييوو للاک هپ للاک Qم ههددااوو هکهنوورکف اادد Qم هپش وواا ځOرروو
ييوو للامج هښ Qم اليووااوومموش رېت ونولاک ايوواا رت

ئئدد الب يياادخ Oدد ددرس ههآآ ونمددرردد OددههړWم متش ملظ رروج ههربنوه هشاارر
ئئدد الب يياادخ Oدد ددرردد ههوسرر هم هت اچQموورردد ررووددرردد هت اچ ييِِوOسOرر ددرردد هچ ککوڅ
ييدد الب يياادخ Oدد ددرم هغه هش ککرروو ?ئ گنررييوو هن هخڅ رروو زيمت للدع ففاصناا هچ

للiوک انيب ههدنااړ هک ?ئ ززاجعاا هپرمع هپ ړکن ررايښوه ننااددان وOي ÁÞسيع
للiوک اناادد ننااددان Oدد ييدد اچ Oدد رراکييړک انيب ييِِوو هن للززاا هپ يياادخ هچ ککوڅ
للوک انرب ههړاازز ههOرOس بباضخ هپييِِوو هڅ ?ئ للاح اک ههددزز قبس هپ ننااددان هچ

رتهب ښک ههړوس هپ ىىددrQځښ Oدد ييOدد لثم هپ ررام
رطخ هل ييِِوو هن هب صصالخrQش ننووريب هن ييړوس هل هچ
رکذذ Oدد Qش ررااوو ېېرپ ررونييِِززووiوو هځښ وگرتس هل هچ



٧۷٩۹٤

٧۷٩۹٥

ۇۇ١۱ظفغ Oدد للاک رفص تشايممسلوودد هپ ززووررون Oدد
ۇۇ طخس للززان ملاع هپوش ننوبزز تښک هناارگ هلغ
ۇۇ طلغ ررااوو ييړگوو Oددقلخ هپ وشوو نناارراب ييول

ههدداي هپ اارر ههوش اناادد Oدد ههربخ ااددrQشن سک ههOرOس ميلعت هپ هب سکان څيه
ههدداصرف هل ېېړک دنويپ ?ئ ښک غغاب هپ هکئئدد ييزغاا رس Qشن هڅ ررون هب ييزغاا رس
ههدداتساا ېېوک رنه ييِِدناب وڅ ره هکېېړکن خخوپ ههOرOس لfهک هپ هب للااوېدد ممووُُاا
ههدد الب ههدب ررايښوه Oدد وخ Qطلغئئدد مموک بيع rۍطلغ Oدد ننااددان Oدد
ههدد الم Oدد ښک ررووزز وواا رېزز هپ Qئااوسررههددږېرپ Qطلغ تتررابع Oدد ففرح Oدد ال
ههOدد ال اادپ ?ئ ههوودناا ههړزز Oدد QناميښپQش رېب وواا رېت ښک رراچ هپ بيبط ققذذاح هچ

ابېزز ههOرOس ييوب وو گنرر هب fQمهښک غغاب هپ ههديلوو هنولگ ههززات ام
ااديپ هن وو�رروواخ وورروت Qسه وي دد هلهنولگ هښ Qسه ييدنُُغ Qسات ېېوو ام
اادد رت Qموم ايب Oهب هب هبترمهلاحشوخ اک ييرروواخ رسپخ هچ ره ?ئوو

ښک ننايم اادپ ييوو هن هب ?نتف ييدب څيهييړک رراگززوورر تسيزز لقعپ ملاع همه هک
ښک نناهجپ اک ااديپ الب اغوغ رروشئئدد دب هنويوخ ههدنگ لهج تقامح
ښک نناطيش هپ ههOدد Qهاارمگ هموک هڼگهنوودداسف اک ږوم هپ هچ ئئOدد سفن ههړااوو

رراچ هغه اکن ييړس ِِدد گنرر څيه هپرراع بيع Qموورردد رروو ههرََل ىىړس هچ
ررااوتساا ښک رراWپ نيدد Oدد ييِِوو ِِدد الاک هښ هک rQتاس نناځ هبيع هل ىىړس هچ
رراک نيدد Oدد ييِِوو Qقاب لت هب هشېمهييِِدد هن Qقاب ييِِدد Qناف ييرراچ ايندد Oدد

ښک نناملسم هپ وودنه هپ ررiوودد اادپئئدد مموک تتووافت ?ملک Oدد ?لوخ Oدد ېب
ښک ننامياا هپ ييِِوو ييدداښ هڅ هب وغه Oددهنوهانگ ررزز سسال هپ حيبست ?ناادد لس
ښک نناځپ رکف تيصعم Oدد هپش وواا ځررووهتخوو هځنپ هپ ررافغتساا هپ هبوت هپ

١۱. ١۱٠۰٨۸٩۹.



٧۷٩۹٦

ئئ:دد ققالط وي وتاپ وخ سسوواا0ش رراگززوورر تسيزز ښک نياب هپ
ئئ:دد ققاارف اتل ام دد ررون مموش ههوپ للاحپ هه:دد هښ 0جک
ئئدد ققاتشم ات دد لت يي:دد هچهنوک ههړکرروو هت هغه وو

 0نم هن هک 0نم امځ دنپ هک ککوڅميااوو Uئ ههزز 0ََغاارر رطاخپ دنپ اادد نن
0نگ :دد ييِِوو دنوخ هلک ښک 0مaرردد هپهتشن ددوس ښک _ۍيانشآپ تتااذذ مک :دد
0_ن:دد :دد ِِۍړمن ککوڅ ييرروخوو هچ هنهه:دد هښ Uلړوخ هلوخپ هلوگ eپوټ :دد
0نوېل :دد غغوورر :دد اک ِِۍرغژژ هچئئدد يپس هټوک رت رتب ىىړس افوېب

هنيشنلدد ههوو ام هپ رراچييوو:رجک هپ ننامسآآ :دد
هنيريش ههدنوم ايب وورسخړک څوغ هشېت هپ دداهرف رغ
هنيبگناا هل ههږااوخ لبۍچم :دد ييرروخ هشال و:ي

ييدد للxوو:رس رت تلوودد ل:بييدد للدېسرر هت تلوودد و:ي
ييدد لقاع :دد هکوت ههړااوودد0ش ډووډگ هه:ر:س ننااددان :دد
ييدد لتاس لځېت سسآآ :دد نناارگاکرروو ىىړس xوو سسآآ وخ تخب

نجمغ دداښ ښک هظحل هپېي رروځنرر غغوورر ښک ههررذذ هپ
نم ييدداب ههربنوه اادپهش للايخ ربک هپ اتس نځب
نجغوورردد :دد ففاش وو ففالۍياتسددوخ تلفغ تسرردد

ييرروپ ېېرپ رروېزز گنرراگنررهگنرردب ئئدد هځښ مماارهب
ييرروت هپ ييرېپ هن هب ررونUلخااوو 0نځ رروو رروېزز هک
 ييرروگ هب ددوخ 0ش ړالوو ېېرت هک0ش هښ تلوودپ قمحاا هک

ههررووزز هپ ييړااوغ 0نااوځ ايباک گنرر ههريږ هنيپس هچ ککوڅ
ههرروت ززوبرروو ههوََټگ هپئئدد ىپس �0لغ ښک للاثمپ
ههرروغيپ هڅ ههريږ هنيپسييوو يياځپ ددرم :دد تتوق هک



٧۷٩۹٧۷

٧۷٩۹٨۸

رروځناا يي:دد ووړااوو :دد ههاشدداب بيزگنررووااررولپ ررول ييِِدد رېډ نناخيش رروو:دد ېېدد :دد
رروورروو :دد ا�يرپ گگرهښ ههړاچ هغه هپ0ښک ننآآرق اک ززاس ملق ههړاچ هغه هپ
رروخ ههرشم هلبڅ ييررووزز ښک ددوجس هپاک گگرم :دد ررالپ :دد تتاحيبست ښک ععوکرر هپ

تلفغ رېډپ ههددولآآرکذذ 0سه Uلخااوو هياادخ
تنم ييِِدناک ملاع هپ0لوب ههرراپ:دد نناځ :دد يياادخ
تلحم تسرردد اک ججااررات تخاتول:يxوو ه��لاا ه��لاا هپ

نناځ لپڅ يڼگ نناياناادد0لول هچ هنمدد هيلک
نناهجهاش ۇۇ هن هب دنبييِِوو ههدياف هڅ ښک اادپ هک
نناياناادد اک هڅ هترروهاک اپرب Uنتف ننامسآآ هچ

ييِِر�ش اک ييِِدب هت ات وو بيبط اياک هنيددآآ هسحن هترردد هک مجنم
ييريل ييريل ېېززرگ مه هب ووaر�ش ه�لېېززوََنوو هتxوو هحنامن وو هب همج هپ
ېېرغن رروم :دد _ۍپ ه�ل 0لوو Uئ هتييوش �نم ييِِدد بباارش هچ ښک ننآآرق هپ

گنررددرت گنرردد ييږېرېډ �م ييږوو ه�لئئدد ړدنم فسوي رېډ خخابط هپ لغم :دد
گنسرف رت 0موورردد هب 0سپ هسيپ هپههدد هگنټ وخ ههدد هلبق Uئ هک هبعک هک
گنل 0سپ اک ړديگ :دد هب Uلصم0موم سسابل هپ ۍگنلم :دد هسيپ هک

گنلاپ هپ ييړکوو ببوخ هښ0نېښک هښ ايب ييرروخوو هښ هچ
گنل لپخ ييرل دنول هب لتييوو هن ددرمان لصاا هپ هک
گنرر ههرروگ هم بيبط :دد0_ش بيصن تحص اادد ِِدد هک

هنيريدد ئئدد لثم ااددئئدد ووزيب ه�ل ييرفاک
هنيرق ييږېک �ئاضهسنجان هل 0ش 0تفج هچ
هنيززوب مين ممددآآ مين0_شوو ووزيب هل ددالوواا هچ



٧۷٩۹٧۷

٧۷٩۹٨۸

٧۷٩۹٩۹

ههددوج رت ههديل هن وو هښ 0م تلصخ لبړکوو رراگززوورر هپ ايندد :دد 0م رظن هچ
ههددوس ېب ييِِدد هياځ ېب ههړااوو هغه ااددههوش ښوخ لقع :دد ل:يxوو هښ 0م Uسپرروو
 ههددوصقم ېب ييِِوو هن هچ هغه ل:يوو هښييوو هن هه:ر:س رروو ففاارساا هچ يي:دد هغه ددوج

ييږېهب هچ هه:دد اادد هپ مه Uئ 0ئافص0_ش اسخرر ون 0_ش رراصح يياځ هپ هبووُُاا هچ
ييږېغرر ههړزز ووaررزز هپ هچ يي:دد اادد Uئ ققرفييدد گنر�ي ېېرروگوو هه:ر:س هک ررزز يڼاک
ييږېڅرخ هن هکزم هپ ييذنموو Uئ هچييدد رتب ال يټول يڼاک رت ررزز هغه

ييوورر Uئ هښ يي:دد ييوخ Uئ هښئئدد ممددآآ :دد هچ ددالوواا للآآ
ييوخ هن ييِِرل ييوورر هن هچئئدد مموک :دد ددالوواا للآآ 0کدنه
ييوب هتشن Uئ افوو :ددئئدد ررااډ :دد اي ¦�مط :دد وخ

0شن پپاټ 0سپ ههړم هپ هچوش اادد ششوورر رروو:دد ېېدد :دد
0ش ههړزز اچ ره :دد ددوس لپخ هپهتش ييولپخ هن هتش 0ښېوخ هن
0ش هڅ هپ 0سپ اچ هپ پپاټهتش افوو هن هتش ايح هن

0ښڅوو هقحان رن وخ هبووُُاا ېېړاب :دد0ښڅ ههړااوخ هپ ههدنت هپ ييړس هبوواا هک
0ښموو 0ښام 0ښاغ ههرراپ :دد ههااريت :ددييرت ام ههړاب نيس ولپ 0نوو هتسپ
0ښت ېېرت ررون ييړک رېت تتدم ههرنبوه ښ�پييږوو لب ييررزم گنچرخ ميوودد ااززوج و:ي

0ش ههديل 0سه رراچ ملع :دد تتااذذ مک :ددههړ�م نتښڅ ملع :دد ىىړس تتااذذ مم يياادخ
0_ش ههديښک ووررزز :دد ييِِدناب اتمخ هپملع :دد اک هن:يََښ ککوڅ هت تتااذذ مک هچ

0ئوت هبوواا اک ررااوو هپ ررااوو0ش ييرروس ږََل هچ �0ش:م
 0ئول Uنتف اک ااديپ اارر ههږل هنتف ښک رروک هپ

ررايسب ږل ييرروخ ککوټ للو�چک :دد يياادگ :دد0نژژوو هه:ر:س ههاس هپ ىىړس غغاارڅ لب هچ
 ررامش هپ ييِِدد هعنم هنوورراک ررولڅ ېېررددييدناک هچ ککوڅ ښک يبوچ رراچ هپ سسددوواا وي



٧۷٩۹٨۸

٧۷٩۹٩۹

٨۸٠۰٠۰

ېېړوو ههدد هن هه:ر:س رت يبوخ 0ئول اچييززوېرپ ههاªېب ابس ييژېخوو اارر رمن
ېېړªمين هلک ههرروپ هلک ه�مږووااييدد لت هه:رل رروو للااووزز ييرل للامک هچ

هت اچ :دد Uش رراي هچ ايههړ�م اچيه هل ييرراي اي
هښ هپ هسينوو Uئ مهاک دب رراي هک ييدد هښ وخ هښ

ييززوېرپ هه:ر:س هټوک هټوک هک هڅ اادد هپ0لړت ئئدد هن ههړزز رراادلام :دد للام هپ هک
ييززوېښک ښک ځنم هپ ۍړېب :دد هک اادد ييدبييدب هبوواا ييدد هن ييِِدنال ِِۍړېب رت

دداسف هپ اک څرخ هب للام0ش رراادلام ىىړس دحلم هک
دداازز نيدد :دد 0_ش للام Uئ هچئئدد هښ للام هخڅ نناملسم

رراادم ئئدد ښک ييوخ لپخ هپئئدد ليلذذ هک ئئدد زيزع هک
ررااوخ سسوپټ ئئدد ييوخ لپخ هپئئدد تميق ززاب :دد ييوخ لپخ هپ
ررا�ېب ررااوخ ييززرگ ميووددئئدد تسان ههاشدداب :دد سسال هپ و:ي

نيزز هتشن 0م سسآآ :دد هک هتشن رراتسدد 0م رس :دد هک
نيرفن ييِِدناب اچ هپ ااددهيووزز 0م ههربنوه للام ههربنوه

نحتمم ونوورکف هپ هشم رېډ هچهبيغ هل وشوو ززااووآآ ام هپ 0ئاارب
نمښدد هغه نمښدد هه:ر:س تسوودد :دد هچ ئئدد تسوودد هغه ئئ:دد تسوودد ِِدد ههرس تسوودد :دد هچ

دددد وو وي دد 0ش نناهج ههړااوو همه هک0ش ېېزېن ييرروت لک هک ييرېپ ىىړس
دب ييِِدناکوو هن ککوڅ مه هب اتلييړک دب هه:ر:س اچ :دد ييِِوو هن ات هچ

ېېړک رنه هتاارر بيع 0م هت هچ اادد ييََدنۍرراي :دد ططرش ۍتسوودد :دد مسرر
ېېړک ربخ 0م بيع هغ هپ ېيااوووو هتاارر هب هتUنيوووو 0م بيع هڅ هک يي:دد اادد ېېرراي :دد ططرش



٧۷٩۹٩۹

٨۸٠۰٠۰

٨۸٠۰١۱

اک صصالخ الب ييِِره هل ىىړس ايتښررههږېرېوو هم هن اچيه هل ههړک ايتښرر
اک صصاصق :دد ههرېوو هب هچ ييِِدد نناينوخهسسع هل 0ش ررااډ Uئ هچ يي:دد ددرگ بش

هنوتښلاب هپ وتفبررزز وښ :ددUئ تتوورپ ويلاهن هپ ولمخب وورس :دد هچ ېېاا
هنوتښهب هپ ېېړااوغ تحاارر اادد هکههړک ددوجسپ رس هش ښيوو هبوخ هل هڅاپ

هنااړم هن هتش ززااووآآ هن هتش گنرر Uئ هن هچئئدد هښ هنوغرم هغه وخ ئئِِدد هښ هک
 هناځ هلپخ هل ههدېڅاپ Uئ رنه هچئئدد هغه مه وخ ئئدد رراتفرگ هک الب هپ

ونااوتان هپ اكن ِِدد ررووززوچېل :دد ييِِرََل ررووزز هچ
ونافيعض :دد ئئدد هن للايسئئدد ييول اچ ره رت هن هكوواا

تمدخ ههړكوو هښ Uئ ايههړك اش اي هتوو هناملېم
تعاجش ههړك ههررا�ښ ايههړ�م هلترروو وورروت هپ اي

هنيم Uئ هم ييxوو نيمك همهنيمك هل 0_ش ږوخ 0م رس
هنيددږ تنم وناارهم :دداک للxوکرروو ۍړم دد :دد
هنيړوو ککوڅ تنم اادد هب هچييِِوو هن ىىړس ييِِوو ±س رªم
 هنيِِوو:دداي ههړک رروو لپخ هچييََدن ششوورر وناادداارم :دد

ييِِرم هڅ هپ ىىړس هغه هچ مي ننااريح ههززوورراناا :دد 0ښڅ هبووُُاا ابس ابس هچ
ييرم هن وو هب وخ تمحزپ ههړکوو ررووابهنيرم هب وو هتشن ههرراچ هگرم هل هک

ههررااززآآ هل ههړک ييِِدنوخ سسالههرراتفگ هل ههړک دنب هبژژ
ههررااډ ېب ههززرگ تغاارفهتش ههوودناا هن هتشن مغ ررون

Uتاپ اارر للوشن رهوگ نيپسللوشن وتاپ اارر eښم رروت هچ
Uتايزز 0مک هتشن ۍسيکوتاپ اارر 0شن څيه هب ررون



٨۸٠۰٠۰

٨۸٠۰١۱

٨۸٠۰٢۲

0ش رراازېوو اتل مه لپخ هچهلاحشوخ ههړ�م ييوخ 0سه
0ش رراگتمدخ ِِدد ييِِدد:رپ هچېېړکن ککولس 0سه 0لوو

ييدداښ ههدد هبژژ اادد مههه:دد مغ هچ هه:دد هبژژ اادد مه
ييدب هتشن څيه Uئ رروناک هښ هبژژ هلپخ ککوڅ هک

ئئدد ام دد تماش ª0مه0سرر اارر تتدش مغ هڅ هچ
ئئدد اتس ممرک وو لضف ههړااوومموم تحرف شيع هڅ هچ

 رراگددرک :دد ځنم هپ ۇۇ هن تجاح څيه رراک اچ ره دد ييدېززاس هک ههړزز لپخپ
رراچ هغه ييِِوو هن رکف هپ اچ :دد هچهښيپ 0ش رراچ 0سه ىىړس هپ ننامزز هپ

رراکددرک :دد ځنم هپ ۇۇ هن تجاح ه�سرراک اج ره :دد ههړزز لپخپ 0لديک هک
 ررا�ېب هنگ ريبدت رکف ييړس :ددييِِږېک هغه ييِِوو رراگددرک :دد اضرر هچ

0ش ررااززآآ ککوڅ ههريغ هل هچاک هن 0نځ ِِدد رراازز څيه
0ش رراازز رېډ هن ههرراي هل هچئئدد رراک 0نيم :دد مه اادد
0ش رراک دب هڅ ييرروخxوو ِِدد هچييدد دب 0نووړوخ يپس ههړااوو
0ش رراپوک ټوک وي ال هغها�ېرپ هنيپس ِِدد ىپس لپخ هچ

هغه هڼگ ددرم ههرروپييږېهوپ هن هپ وه هپ هچ
هن ِِدد وه ييِِوو هن ههررايييِِوو هن ِِدد هن ييِِوو وه ِِدد وه

ههررالپ هل ييِِدناک ييووزز Uئ هچ ئئدد هن هښ 0کوت څيه هپ تسااوخ
ههررااوخ هتشن ههرخب اادد رت0موم هڅ هه:ر:س تسااوخ هپ هچ

ېي هڅ هچ ههرروگوو رسپخېېړک غغامدد 0کوت مموک هپ هت
ېي هت ههxووََزز هنيوو هغهUلوب للوبوو ضيح Uئ هچ



٨۸٠۰١۱

٨۸٠۰٢۲

٨۸٠۰٣۳

رروو 0سه ييِِززوََنََن ېېرپ ننايتاه هچهنوخ هيول اک ااديپ 0تاس ننايتاه هچ
رغ اي ههرل ييررزم هيوب لگنځ ييولاک للدب تعاس تخوو لپخ هترچ ره ړديگ
رروخ هبوواا 0_ش ممامت Uئ ښک هلېب هپهيوب ممزلق وو ننامع ههرََل گنهن ييول
رتهم دد يي:دد گگرم هغدد ېېړک رروواب هکرتهک :دد 0ش دنم تجاح هچ رتهم ره
رتب ال هگرم رت هڼگ رراک هغدداک اش هترروو 0_شن ههرروپ Uئ تجاح هک

ولت رت ښک هبژژ هپ ييرل يياځ Uئ ههړززښک لگوک هپ ئئدد هن ههړزز ىىړس قمحاا :دد
وليوو هپ 0ش رس ررون هتوو ييددرپ لپڅييووررااوو هڅ اي 0ش رروو ښک ههړزز هپ هڅ Uئ هچ

ويدب :دد ييررول ره هپييززولآآ اارر ييدد 0ماادداب
ويددرپ هپ 0شن هب هښوش هن هښ ههړزز ولپخپ هچ
ويدغ دد ييوو نناارراي هک0لهوو ههړااوو ييددرپ لپڅ

هنويوخ هپ ئئدد ببوت ليصاائئدن هڅ ررون هپ ببوت ليصاا
هنويرم ښک وليصاا هپهتش ليصاا ښک ونويرم هپ

ييِِدنااړوو :دد ررام :دد ېېزجعم :دد ¸سومََ ددۇۇ لطاب ننااررام وودداج :دد ننوعرف :دد
ييدناک تجح ونيتښرر هل هچ نجغرروودد0_ىش ههدنمرش وواا تحيضف هب تبقاع

ييدد ررااوخ ييرروپ اچ ره رت ىىړس �ماط هچېي ررايښوه هک ههړ�م �مط هن اچيه هل
ئئدد ررايت هتوو ييدنxووړغ Uئ ففرح و:ي رههيکټ ېب ههړااوو ييِِرََل هفرح ېېرردد �مط

وناارراي يڼاکوو رکف ښک ههړزز هپ هکهگنرر ههوودد هپ يي:دد دب رراک ىىړس ليخب :دد
ونااررااددان :دد ششاعم نناهج اادد هپ ووااوناارگنوت :دد بباسح نناهج هغه هپ

يبژژ :دد ييرََل ربهرر ههړززښک ل:يxوو هپ هب ننالقاع
يبئاجع اک Uسيک ايباکوو ههړزز :دد رکف للوواا



٨۸٠۰٢۲

٨۸٠۰٣۳

٨۸٠۰٤

هت انشآآ ان xوو انشآآ 0ئااوو هن هب ززااررښک ههړزز هپ ييِِوو هټپ هبژژ ووررايښوه :دد
هت اچ وو _ييااوو هن هب ل:يxوو لطاب څيههياځ ېب ييدناکن هب ل:يxوو رېډ وواا ږل

تهگن ههدنگ ززايپ :دد ښ�پ ززايپ ه�لتکرح ر�م ښک ههړزز هپ 0کدنه :دد
تلاهج :دد نناغفاا :دد ئئدد رراک 0سهښک ههړيره هپ ېېړيره :دد دنوخ ه�ل
تملظ 0_شن ړال هب هن ولغم هل0_ش ااديپ ييوب و�ين :دد ښ�پ وڅ ره هک

رروهقم ييِِوو هت نمښدد وو هب سک هغهښک گنجپ ييِِوو هن هناªي يير�ښل هچ
رروصنم لت ييوو يي:دد هب ييدناب ميلغ هپاکن ِِدد مغ ييِِوو هناªي Uئ ر�ښل هچ

ييوو هنااددرم ههوپ هلپخپ ننالقاعښک مغ هپ ههړکرروو رېډ ډااډ هت ههوپان وو
ييوو هناهب هپ ااړژژ ننامزز لب Uئ ايب0_ش رراارق ېېړکرروو اسالدد هچ eله وو

ېي کک:ډ ههانگ هپ وڅ ره هکهلاحشوخ ههړ�م څيه Uئ مغ
ېي eلم ااديپ ککاپ هچ هنييرروپ رردد سفن ېي ممددآآ

ههريبدت ېب 0لخااوو سسال هپ رراچ ههړااوو0څاپ 0مک هپ eلف هه:ر:س اچ :دد هچ
ههريځ هپ 0نېښک هکړپ هپ و�له دد0_شاارر تعاس ۍررااوخ :دد هچ ۍړرت :دد

هماگنه ېب هتخوو ېب 0هوو للايرهگ هچئئدد هن ربخ هلاح هل ېپش :دد 0لايړهگ
همامت هپش ييږېرې ېېرپ هبوخ ېب هچهنتښوپ ېپش دد ههړک وگرتس دد للاحشوخ دد

رس هپ Uئ ييرروواخ ييرروتييدد نناادهاازز هک نناخيش هک
ربمغيپ :دد ففالخ هپععرش ېب ييِِددږېښک ممدق هک

ئئدد تيانع ويړس هپهيررول هل يياادخ :دد تمعن ره
ئئدد تمعن ييول وي 0تسرردنتييِِدناک ر�ش ِِدد نناتسرردنت



٨۸٠۰٣۳

٨۸٠۰٤

٨۸٠۰٥

ئئدد ههررا�ښ هتاارر هښ ههړااووئئدد نناملاع هک نناخيش هک
ئئدد ههرراپ ننااوېرگ نناقشاعاک ييززابقشع ښک هڅ ره هپ

نناارراي اي هيووزز هښ ايييدد نناهج دد ِِۍدداښ ههوودد
ننامسآآ هڅ هځښ رن هڅييوو هن ۍدداښ ههوودد اادد هچ

ييرراي هن هه:دد هښ Uئ هن ِِۍرراي رتهش ککرروو Uئ گنرر ييِِوو افوېب هچ رراي هغه
ييرراازېوو اک هڼام ږل هپ افوېب0ځ هن  اتل ېېړک انشآآ هه:ر:س نناځ هچ ىپس

ددرم ييِِرََل هن هلسوو هچييوو 0ن:ړ:م هچ وڅ ره هک
ددربن :دد اک ههرراادننييوو تسان هه:ر:س وځښ :دد

0ش دداب ه�ل هت ييووaدد وو تلوودد ايندد :دد0نيوووو تلصخ ايندد :دد هچ ننالقاع
0ش دداښ ههړزپ هناادنزز ېېدد هل هتااوو هپييږېررا�ښ هترروو نناادنزز ه�ل ايندد اادد

اکن گنرردد ښک ولترروو هپهځ هم ر�ښل هپ مماارهب :دد
اکن گنن هن 0تښېت :دد ررون0شوو ښېرب رروت وخڅ هچ وخ
اکن گنج ييرېچيه ککوڅ هچييوو ىى:رب Uئ هترروه رªم

ښک نيتسآآ لپخپ ييِِوََټaپ ۍلابناا هل ليف هچښک نيرخآآ رروودد اادپ للوش ډگ اارر هلغ 0سه
ښک نيدد هپ يڼگ هن للايس لب ښک سسال هپ بباتک ييولييددږېرپ وتسوورروو :دد Uلمش ييِِرََل حيبست Uناادد ررزز

هندېىټپ 0_ش ېېددرپ :ددهنو�ېرپ هپ ېېددرپ :دد
هنوو ههوو هن هتخس وخ ايۇۇ هن څپ ربت امځ اي
هندېرشک ههوو هن Uئ هچوش ړالوو هنوو هپ گنرر 0سه
هنم لقع ېېړک لح Uئ هکئئدد نناتسيچ بجع نناتسيچ اادد

رراي ههوي :دد بلط هپملدېززرگ ښک نناهج هپ
رراگن هښ 0غاارر سسال هپوشن عياض 0م ځنرر هچ هښ



٨۸٠۰٤

٨۸٠۰٥

٨۸٠۰٦

ههدنغرس هش ههززرش همههرروغژژ نناځ ييدنُُغ ييررزم :دد
ههدنړپ هت تښېت ههززرشييرروغژژ رراقوو هپ نناځ ييررزم

اک گنج ييدناب رروو نناادنټ هچئئدد ااوغ ه�ل لثم هپ eلم
اک گنڅ رت هغه هميغ دنټ0ش ررووررووزز هچ دنټ وي ره

0ش مخ ه�ل ښک رروک هپ هچييوو Uښ هنندد للااويدد رت
0ش ممددرم :دد ننززررون هځښ0ش للااويدد رت 0نووريب هچ
0ش مگ ووړااوو :دد گنرر ِِدد وخييدن هسپ هل Uښ للوواا
0ش ههوورردد 0شه رََک ه�لئئدد ربمغيپ :دد ثيدح اادد
0ش هن وو ېېرپ هب ييدب څيه هلپخپ ييدن دب هچ ککوڅ

رنه ېب 0ش رس 0مک هپ هغه :ددرروورنه 0ش ااديپ ييرېځ eلم هپ هک
رس هپ ييرروواخ رنه ېب :دد ايب رخآآاک 0هاشدداب 0نېښک هساپ :دد تخت :دد هک

ئئدد سساملاا تتوقاي ررaدد وو لعل ههړااوو ښ�پئئدد ييرهوج :دد نناکوودد ننااويدد للاحشوخ :دد
ئئدد سسال هپ Uئ 0چيچغرم هچ هغه هنههددزز ييرهوج ههددزز اچ رردق وو رهوج :دد

ييدد مموک ريخ 0ش ېبمل ييررول ره هپ هچ0ش رراگززوورر تسيزز هپ اچ :دد هچ ههربنوه وخ رروواا
ييدد ممولعم رراک ييږېرېډ ېبمل رروواا :دد وڅييدد رروواا ههړااوو هڼوورروو هيووزز وناناخ :دد

0موم نماا هن الب هلهن الب هل ييږېړغ هچ
0موورردد رروو ييدناب گنااړپ هپ هچ0ش ههړاادد ييړس هغه

ييرم هن ووaرهزز هپ ميلغ :ددييوو هن اضق هچ ييړس :دد
ييرموو ووaرراادد هپ بيبط :دد0شاارر ييړس :دد اضق هچ

ېېړک لمع هب ېېرپ ېي ددرمنااوځ هت هکم:يََښوو رردد ششِِوورر ۍددرمنااوځ :دد
ېېړک لغزز 0سپ هڅ وش رس لب رس و:ي هچئئدد فک هب هغه ئئِِدد فک ِِدد هچ



٨۸٠۰٥

٨۸٠۰٦

٨۸٠۰٧۷

ييررووااوو 0نيپش هکټاا رت هََلباک رتهنوورغ هپ Uتوېرپ هگوب هپ١۱افغ :دد
ييرروواخ ييرروت ېېوش ايب وخ رس هپ للاک دب اادد0ش رراازلگ هه:ر:س نناهج تسرردد هب ررژژ ر�ش

ووړپچ :دد اک للړوخ ييرروخييِِززرگ نناهج هپ ييدنووژژ وڅ
ووړديگ :دد ييرروخ هټوج هچييََدن اادد رروتس دد ييررزم :دد

افش ههړکرروو يياادخ هت کټخ للاحشوخ ووووaرراادد هک ههدد هبوت هک ههدد اعدد هک
٢۲افغ :دد ههوو هجحلااووذذ هپ 0صالخ ېېرتۇۇ هتخاا ځنرر هپ للاهساا :دد هلاک ههوودپ

Âم هښ ميوودد ززااووآآ هښهکوت ههوودد ييِِدد ښک نناهج هپ
Âس وناسک وغه :ددهکوت ههړااوودد اادد ييرل هچ

ږېمرروو Uهوو ميلغ :ددېي ښک هنيک وڅ ره هت هک
ږېم ههوېل ههرروگ ههرس ههددږېرپ Uئ هتxوو ششددرگ وو

مي چيپ رردد چيپ 0سه مه ههزز Uئ تفص هپييدد چيپ رردد چيپ ييربلدد :دد 0فلزز ه�ل
 مي څيه هپ تغل ههزز وي وخ ښک رراک اادد هپهتش سسوواا هن ۇۇ رعش وتښپ :دد ااوخپ هن

ييوو هښ هياپ رت رس تسرردد هچهلاحشوخ ېېړااوغ رراي هک
ييوو هن هن رراي 0سه اادد ه�سههززرگ ههرراي ېب هځرروو

0ش ځيرروو ځيرروو ننامسآآ هکهتشن رراک 0م 0ځيرروو هپ
0ش ځ:رروو هپ هک 0ش هپش هپ هکئئدد رراک 0م هه:ر:س نناارراب هل

هه:ړxول ميوودد هه:ررووژژ ويهکوت ههوودد ييدد هښ اارحص :دد
ههړغرر Uئ ښک ههررووژژ هپههړک ههرراادنن هتښک ههړول هپ

.تشايم هپ ولدد دد للاک ١۱٠۰٨۸١۱ 1دد /نعي .١۱
٢۲. ١۱٠۰٨۸١۱.



٨۸٠۰٦

٨۸٠۰٧۷

٨۸٠۰٨۸

 للامج :دد ئئ:دد شيااررآآللاخ رروت ييِِدناب Âم نيپس هپ
للاح څيه ييِِرََلن هغهييوو للاخ هچ ييِِدناب Âم رروت هپ
للاله :دد هه:رردنت ه�لييدد هڅ ييريس رت Âم هښ :دد

 ررا�پان ييِِوو هن لب هب هن هغه رترراکناا ييِِدناک مي�ح :دد م�ح هپ هچ
ررايښوه :دد ييِِوو هن ججاتحم هب ننااددان هچهگنرر ههوودپ ييوو ققرف ررايښوه :دد ننااددان :دد
رراªبلط ييِِوو تحيصن :دد يي:دد هب ايبييوو ييررايښوه ههرېډ هک هخڅ ررايښوه :دد

ييرروخ رراتفک ښمرش ړديگ ىپسهنووُُډه ررااددرم هټوج اسخ
ييرروخ ررا�ښ لپخ اي ربص اي هچيي:دد اادد رنه ويررزم :دد

ېېرروگ هترروو ييرروگ هتررددUنېښک هترروو Uلخااوو Uئ هچ
ېېرروښ رپ مه ييرروښ مه هچهتشن تنج هپ تتذل اادد

رروپس ميوودد هنتاس ويييړااوغ اتل ههزيڅ ههوودد سسوواا
رروک هپ هن هش ههرغ هپ هنييوو هن هکوت ههړااوودد اادد هچ

ييږېښوخ ههړزز هنن:دد دداب هپ رراهب :ددههدد رراهب ون :دد دداب ه�ل هځښ هنااوځ
ييِِږېلصح ېېرت ييرروځنرر وواا تلع هچههدد تخوو 0نم :دد للاثم هپ هځښ ههړزز

هبيبط ېب ييِِرمxوو 0نځهگنرر ېېرردد هپ ييرم نناارروځنرر
هبيصن هل ييِِوو گگرم اچ :دد0نژژوو ننابيبط صقان ککوڅ

ويناارياا :دد تکرب ييرروت :دد هبويکدنه :دد هتش تکرب ييِِډنيپ هن
وېناارروت هپ نناغفاا هپ ښک eلم اادپېېرروگ Uئ هک ييِِدد ملسم هکوت ههړااوودد

ييِِږېدنگرڅ رروو ييزغاا هب هنولگ اتساک ېېدنړ ييړس ههااوخدب :دد 0گرتس ِِدد يياادخ
ييږېªل 0گرتس لگ هپ ِِدد هب ههااوخ�ين :ددهنوورراخ ررزز ييِِوو لگ و:ي ِِدد ښک غغاب هپ هک



٨۸٠۰٧۷

٨۸٠۰٨۸

٨۸٠۰٩۹

للاح اچ ره :دد ررااوو هپ ررااوو وش ههررا�ښ ااررللايټېټ هچ اک ديلقت هچ اک سسابل هچ
للاحشوخ :دد ييََدن غغوورر ههړزز هن اچيه هلئئدد نناادهاازز هک نناملاع هک نناخيش هک

رنه هښ هڅ ره رت هچههړک رنه :دد 0فال
رس هپ ههوو هم هڼاکررووزز هل ېيااوو وڅ

0لم ههدد :دد ييِِدد ههوودد هغدداک ببوتنړم هچ و:ي هغه
Uلمح 0هوو لت ييِِدنابښک مترروتپ يي:دد ننااريح و:ي

0_ش تتايزز صصرح 0نووړوخ :ددوگرتس هپ 0نيوووو Uئ هچ
0ش تتام سسددوواا 0ځښ :دد ررون0نوخ هل هتxوووو هچ

هڅمڅ ررون ههړک الپ ررووههوش ههړزز هچ هڅښ
ههرگوواا اادد يي:دد ييرغن ااددېي هت اادد هچ هيااوو

هبوت رراک هب 0_ځاارر ههرل ههانگ ره0شوو هچ ههانگ ره ههريبک ههريغص
هبوت رراازه هبوت نناش 0سه ېېدد هلممړک ههانگ مه ممړک ووُُدب هل هبوت مه

ههدنسرت مه قمحاا مهئئدد نجغوورردد لب صيرح وي
ههدنگ ررا�پ ۍرراي :ددييدد ييړس :سک ررولڅ اادد
 ههدنمرش اک ات هب ررززېېړکوو هه:رس رروو ييرراي هک

اکن هڅ ررون وودب ېب هچهيووزز Uنامزز ېېدد :دد
اک هڅ هک يټگوغ رروم :دد ههررالپ هل ېېرروگوو Uئ هک

سل هنووززاب ههدنگ هنييززولآآ هښ هچ ززاب و:ي
سب ههرل رردد هغه مهييززولآآ ههاښ هچ ززاب وي



٨۸٠۰٨۸

٨۸٠۰٩۹

٨۸١۱٠۰

0ش ووربوورر هنووززاارر هب ونمززاارر :ددييِِږېربخ هچ ههدن اضرر 0م ملق هپ
0ش ومبوم هنړپس هترروو ايب Uئ سسووااهتش ررامش Uئ هچ ييِِدن Uترپ ههربنوه ههړزز هپ

ليت ييړوغ ييږېډگ هه:ر:س للاثم هبييِِدناک هځښ هتااذذ مک ىىړس ليصاا هچ
ليوو رس 0ليوو ههرس ررووزز وورس :ددممړوواارر ههرََل رردد هِِب اادد رت هب ليل دد لب

ئئدد قفانم ههړااوو نيرتهتشن ېېرپ رروواب څيه
ئئدد قيال نيپس وواا رروت ههړااوووورروت ونيپش وڅپ :دد

اک اچ :دد ووaرراادد رگوورراادد0_ش ننااريح 0شياارر ېېرپ هچ
اک ااوورېگزز ههړااوو رروځنرر غغووررئئدد اادد مسرر 0لک ېېدد :دد

ييِِوو هغه Uئ هب 0ناشېرپښک ررو�پ اک هلوټ Uئ هچ
ييِِوو هڅ هپ Uئ هب 0ناشېرپ:�مج ههړک هن ونالقاع

التبم Uشن وورراچ وودب هپ هچللوش ااوورران ه�ځ ييِِدنابرردد بباارش گنب
الب الََاا رراازه هپ ېي ههددولآآۍتسم ېب Uښڅ بباارش هن ېېرروخ گنب هن

جب ړکوو ولغم هچ ييرروت هن ۇۇ 0شغ هنÈ١۱فغ دد  للاک هبنش :دد ځ:رروو ممرحم :دد ميوودد
Èح هپ ههړااوو نناارهم ېېړوو ويررااوورخ هپ Uئ يپوورروودنمهم ووررااوخ Uکډ :دد ويديرفآآ ويررااونش

ههړااوودد هجلُُاا هپ گنن هپ دنمهم نناخ لميااړک هښ هجلُُاا هپ ههړزز ويررااونش ويديرفآآ
ههړااوو ايندد هه:دد څيه Uئ ييرروپ رظن رتئئدد گنن و:ي وخ ههربخ هپ کټخ للاحشوخ :دد

ههزيڅ ههوودد للدنوم ايب دب هښههزيمت هل لقع هل ام
ههزيزع ېېاا وتښوغ رت دبهتشن هڅ ررون ووړکرروو رت هښ

١۱. ١۱٠۰٨۸٣۳.



٨۸٠۰٩۹

٨۸١۱٠۰

٨۸١۱١۱

ييرردنوو :دد ييِِدد ړول :دد هتشن Uئ گنن ممرشييدد نناټغ هک ييدد ههړااوو هک ييِِدد نناټچرس ههړااوو
ييرس ييرروواخ 0م ليxوو هچ ييااوو 0سه هب ککوڅئئدد ېېوورت ېب ونشام :دد هچ ئئدد رراارقاا هچ ئئدد مموک
ييررووژژ :دد ئئدد ۍخړاا :دد ههددزززز Uئ رراچ هيولئئدد رراتفک اي ئئدد ننااوېل اي ئئدد رراازېوو نناڅ هپ نناځ

xۍ�ل ههدنړوخ هيولييډنپ ېېددږوواا ږېمرروو ډنل
ېي هت 0کنال ونووززاب :ددهت ات xوو ممرروگ هڅ هب ررون

ېېړک مغ هڅ هسوواا للاحشوخ سسوواا 0_ئااوو هتااررممړک وېل ښک مغ هپ تسرردد هياپ رت رس Uئ هچ
 ېېړک متس هک للدع هبتاک اضق :ددرمع ررامشپ Uښک هچ 0ځرروو نناارجه :دد

ننووُُډگ هه:ر:س اچ :دد مک اک ليوو مکئئدد للاادباا هيوخ ررولڅ اادپ للاادباا
 ننوودنووژژ ييوو ښک ملاع هپ Uئ نناش اادپهنيم همک اک ککررااوخ هپ اک 0تسان مک

رراک امځ ييوو هښ هک هچ0_ئااوو 0سه ککوڅ ره
رراي هه:ر:س رروو تخب لپخ هچ0_ش هښ هغه :دد رراک

هت اچ ره وو 0:سرر هجيتن تين لپخ :ددهلاحشوخ ههرََل هښ هه:ر:س اچ ره :دد تين
هت ات xوو اتس هت هه:دد ههدېړوج xوو تين لپخههړک ييدب هه:ر:س ات هچ نيرت نناخ ريشمش

ييړس دب 0لخااوو نناهج :دد تتووالحويړس وښ هپ نناهج :دد يي:دد تتووالح
ييړوغ دب اک ههدنگ تتذل ييړچک :ددهيوب ههزيکاپ ييړوغ ههرل ييړچک هښ

اک ديلپ ييړس ککاپ تبحص وناادب :ددېېړک هښ هک هنېښک مک هه:ر:س وناادب :دد
اک ديدپان رباا Uئ ههررذذ وي وڅ هپ0م رمن هچ ههړکوو رظن هتxوو رمن هشاارر

ررززوو 0ش ييرروپ رروو هچييِِدد دداي الب هپ ال ييږېم
ررزز هک ي_يااوو لس ککوڅ هک0شن هب eښم ئئدد Èنه وخ Èنه
 ررژژ ررژژ 0موورردد وڅ ره هکهسآآ رت 0س:رََن هب رخ



٨۸١۱٠۰

٨۸١۱١۱

٨۸١۱٢۲

اک يياځ نيکرچ هپ 0تسان هچئئدد نناچم ه�ل نناطيش
اک يياادخ :دد ممرک لت Uئ ظفحهتشن رراک Uئ وناکاپ هپ

اک رراگززوورر هه:ر:س وتښرف :دد Uئ ننامسآآ هپهت ننامسآآ وو 0ش ړالوو �0ځم هل ييوخ دب هک
اک رراتفرگ ونومغ لس هپ مه ېېرروهUئ ييوخ دب هچ ييِِوو هغررال هب هن ډنځ هب هن

هناسحېب ئئدد قح 0م هبژژ وتښپ هپييدد طخ :دد هک رثن :دد هک مظن :دد هک
هباتک وڅ للړک فينصت ښک هپ ام يي:دد ااددۇۇ طخ Uئ هن ۇۇ بباتک ښک هپ ااوخپ هن

نشلگ ييرل هښ Âم هکئئدد تفص :دد وڅ ره هک
نجرهم ييِِوو هن هچ رراي0ش رېت ِِدد سُُک رت رروم :دد

ونوودحل :دد Uلخااوو Uئ 0ځيبUشاارر ويوورهم :دد رروگ هپ هت هک
هنووډه ونيپس ههرروواخ ووaرروت ېبښک رروªپ ييوودد :دد Uموم هن هب هڅ ررون

ههررااددرم ههړااوو ييوک وشييِِوو دب رېډ ييِِوو ييږوو هچ ىپس
ههړاغ ههدب اک هن هلبييوو هښ ههربنوه ييِِوو ړوم هچ وڅ

بباارش هپ وواا همغن هپييوو هڅ هپ تسياښ سلجم :دد
ببآآ همغن م:ي 0هام ههززههدد هنوت 0م وباارش هل

0ش رېډ رفس :دد تنحم ييِِدناب ات هپ هکېېړک اطخ ررااوو Uش ريªلدد هچ ييِِوو هن ييرېچ
0ش رېت هب ررزز يي:دد ههاتوک رمع رفس :ددههړ�م مغ ييِِوو ولاک وورېډ :دد رفس هک

0ش رراهرروش ١۱ويرپ ډنل ددxۍکنيپس 0ښېربوو هچ
0ش رراارق ييدناب يياځپ هچهلاحشوخ هيوب ددرم و:ي و:ي

 ./شغ /نعي .١۱



٨۸١۱١۱

٨۸١۱٢۲

٨۸١۱٣۳

ممړک اادنخ ههزز ييړااژژ قلخړموو هنالف 0ش غغږ هچ
ممړک اچ :دد ههوودناا سسوواا هب هڅړکوو نناځ :دد 0م مغ رېډ

هسال هل ههددږېرپ تسرردد Íئ هتييوو ببوت ههرغ هچ رراک هغه
 هساپ :دد اتس ييِِوو مه هب ررونههړک هم 0طلغ نناځ لپخ هپ

هلاحشوخ هنېښک للاحشوخ ررونهت يياادخ وو ههرراپسxوو رراک لپخ
 هناهج هل للوش صصالخ للړالوش يياادخ ليکوو هچ وغه :دد

0لم خيش :دد رتفدد اي ئئدد ههزېوورردد :دد ننزخم0لج هک ييدد 0فخ هک ښک تتااوس هپ ييدد ههرراک ههوودد
0_ل ََننۇÐحلاَّطلاا وو هّٰلÐل ََننۇÐحل اÏصلاا0لع اي 0_ئااوو هچ ککوڅ ښک تتااوس هپ هتشن ههړااوودد

0لک رېډ ييدد Uئ ونتښپ ووړااوو رت هچېېړک رظن ېېرروگوو هت ييړس ره وو هچ
0لک تتااوس :دد ئئدد ېېريده وووو ههددرم :ددهش رېت ېېرت هيااووxوو ههريبکت ررولڅ ېېرردد

١۱ههرراځناا هپ ييړڅب ررام 0ش ااديپ ېېرتههرراسمس هپ هلمح اکوو ررام هلک

ههررووااوودد هن دداب :دد رمن :دد ننااوت Uئ هنرهزز Uئ هن ييِِوو ييرهم ررام Uئ هن 0لوو
ههرراپس رهوج ههرراسمس هپ ررام ه�لييوو هڅ ِِدد ييووزز ييوو هن Uئ نناښن ررالپ :دد هچ
ههررايت ههرروت ځرروو اڼرر ېېړک ددرم هپ هچييدد تلع وو بيع ررون هڅ هک ېي هت هقشع
ههررااوس 0نځ هتش مه ييدنُُغ للاحشوخ :دد0ش رروپس ييدناب هڅ ره هپ ررووزز هپ ررام ه�ل

سسدسم
هنو�ل ييِِرََل اهب ننوخ وناقشاع :دد ننوخهنونوخ غېت هپ ېېزمغ :دد ييََدن ِِدد خخوورر ههړ�م
 هنوج ييررون اک تسياښ :دد 0فال هقحان رتهنولگ 0ښي لبرروو هپ Uش ههررا�ښ اارر هچ هت

هنوªلگ Uش هتسرردد وماج وگنرلگ هپ هچ هت
هنوخپ قشاع ننااريح :دد 0لب ېېړک ېبمل ېېرس

.شقن وواا رروځناا /نعي .١۱



٨۸١۱٢۲

٨۸١۱٣۳

٨۸١۱٤

هت نتفس وو ونووړزز :دد ېېرل ېېزېن هڼاب رروتهت نتفªش ييږېررايت هه:دد لگ هچنغ ِِدد هلوخ
هت نتفخ وو ييِِږېک ېېددژن وناقشاع :دد ځ:ررووهت نتفشسآآ ووررااذع هپ 0نيفلزز ههددږېرپ هم

هت نتفهن وو للامج :دد Uلخااوو وََل:پ هچ هت
هنووړزز Uځېس ههرروواا ېب هچ ېېړک رراک 0سه 0لوو

0لوين هتxوو ررامېب وو ييِِدد ېېرهم ِِدد ييِِډنوش0لوين هت:رروو ررا�ښ لپخ وو ييِِدد ززاب :دد ِِدد 0گرتس
Uلوين هتوو رراي لپخ xوو هه:دد هڼم ِِدد هنزز0لوين هتxوو رراتفرگ ِِۍدنزز ِِدد 0فلزز

0لوين هتxوو ررااذگ وو ييرروت 0چېل 0_نيپس
 هنوودنووړ:م رت سسال ونيوو هپ قشاع :دد ِِدد هه:ر:س

 ههرراپ:دد يياادخ :دد وََل:پ ايب هخم هل ههxو:چااووههررااززآآ هل ههړکوو ههرېوو هتشن 0م ههانگ څيه
ههرراي هل ېېوک افج هچ ېي هن 0سه هڅ هتههرراادنن همړک هښ ِِدد هچ هنېښک هتاارر ههدنرب

ههرراڅوودد ههړک Uئ الب هچ ييِِدد ننااززامغ ههړااوو
هنوخم رروت ووززامغ :دد وگرتس هپ ييديل هم

ئئدد ددوورردد رپ 0لښک طخ :دد يي:دد ذغاک نيپس ِِدد Âمئئدد ددوجس ههرروو قشاع :دد ييدد بباارحم ِِدد 0ځرروو
ئئدد ددوبک رروت ويگول هپ ونوهآآ :دد ههړااوو ئئدد ددومن ييدناب دنويپ هپ ويځوورروو :دد هچ ِِدد للاخ

ئئدد ددوجوو ههرس ههرراادنن هياپ رت رس ِِدد تسرردد
هنوخېوو ييږوو Èنگ ههړااوو ولفئاج :دد هنوو

وش 0نااريوو هپ ريخ ِِدد ييوخ اک 0نااددوو ِِدد گنرر     وش 0ناث ييدناب للاخ ِِدد سسوواا ۇۇ شُُک قشاع ِِدد ززان
وش 0نااريح هپ نناهج تسرردد ړک ههررا�ښ Âم هچ ات   وش 0ناشېرپ هپ نناهج تسرردد ړک نناشېرپ وسيگ ات

وش 0ناسآآ هپ نناځ لپخ :دد وش 0ناځ نناځ قلخ
هنومغ کټخ للاحشوخ :دد 0لخآآ هب هچ يي:دد ککوڅ



٨۸١۱٣۳

٨۸١۱٤

٨۸١۱٥

دنب بيکرت

اک اارر ووaرراادد رهم :دد مه ِِدد للوواا ه�س١۱اک ااوودد ددرردد :دد ام دد هک همااررآآ للدد
  اک ااوو ااوو هه:ر:س دد رس Ðههآآ :دد ممدد ام ددهکوودد وواا ددرردد هل رراادد ااوه وورراادلدد :دد
اک ااددوس اادد وو ااددوس اادد هلک اادگ رهههدد للام وورس :دد ااددوس ااددوس للاصوو :دد
اک اادد مه سسوواا ۇۇ اادد مسرر رروو:دد :دد هکر�م لُُگ ههرس ددالوواا للآآ :دد ممددآآ :دد
اک اادداا دداارم مه رروو:دد هلک هلکههرروو:دد هل ههوََ�م هلگ هموورردد هموورردد

هلصاا هل ههرروگوو هک ولم وو رهم اادد
هلصاا هل ههړکرروو دداارم ددرم وو ېېدد هلک

ئئدد رراادد اادد :دد ييوورر ههوو:ررااززآآ هم هنووړززئئدد ررااډ Ïببرر هل هڅ ِِدد هک ييررااززآآ للدد
ئئدد ررااززآآ ِِدد ههړزز ککوودد وو ددرردد ههړااوو ِِدد ااددهمووررآآ ِِدد ااړژژ رراازز رراازز هپ ېېړااژژ هچ هت
ئئدد رراازز ههړزز :دد هش وورراادد ههړزپ رراازز ِِدد هچئئدد ززاارر هڅپ ييرراادلدد ِِدد 0ځوورروو ههړااوودد
ئئدد رراادغاادد هچ هش هښ دد ههړزز هموورردد رروو سسووااههوو ووززررآآ هتوو غغاادد ههړزز :دد ِِدد للوواا هچ
ئئدد ررااډ اادپ هغوورر ههددرردد هل ههړزز :دد يياا ييوو ررزز وواا ررووزز هپ ييرراازز هپ هک ددرردد ههړزز :دد

غغوورر ههړزز هپ يي:دد غغوورر ههددرردد هل ههړزز :دد هچ
غغوورردد هپ هه:دد هښ ااړژژ ييړااژژ هچ اادد

ههدد ييرراارط ههرراي هل ِِدد ېېړک ههررا�ښ٢۲ههدد ييرراي هه:ر:س اچ ره هل ېېړک هچ ات
ههدد ييرراادلدد Uلديل اتل اچ هلکههرراادلدد ېېاا ههرراادلدد ېڼک نناځ هچ هت
ههدد ييرراازز ههړک ييريل ههړزز هل رهق هشااررهتشن هخڅ اارر څيه تقاط رهق :دد اتس
ههدد ييرراارق ههرطاخ هل Uللت Uئ ااددييړااژژ هلک ييدناخ قشاع هلک هچ اادد
ههدد ييررايغاا 0ش هتاس رس ههرراي هل هچههدد هڅ ره رت هناارگ هندنښ رس :دد هک

ېېړک ييررايغاا ههرراي هل Uتاس رس هچ هت
ېېړک ييرراي هک ههړک رراځ انشآآ رت نناځ نيريش

 .ئئدد ييوش تتاعاارم ططوقنم ريغ ممووزل 1دد تعنص ښک دنب ېېدد هپ .١۱
 .ئئدد ييوش ييړوواارر لباقت وواا ققابط 1دد تعنص ښک دنب ېېدد هپ .٢۲



٨۸١۱٤

٨۸١۱٥

٨۸١۱٦

هلب رت ېي هښ رېډ ََنناځ مش رراځ ات رت١۱هلََت هلََت رت اتس هناځ مي رئاازز ههزز
هلتاق هت ههدناخ لََت لََت ههدناخ لت لتمي ديهش ريهزز ههزز ِِدد ههزگ هپ مغ دد هچ
هلتوو ږوخ :دد ېېويوت هخرن ان وڅممږېرېهزز ېېدناخ هقهق هپ لت لت هچ 
هلش هپ وي مي اتس هن ات مي اتس هب اتهناخ ونوج :دد هتسياښ هلش هپ وي
هلبلب رت مي ايلج هتسخ ريهزز ههززهنرتسن رت ههززات :رت اناج هت

مي هتسخ ريهزز ههزز ايلج 0لبلب رت
مي هتسب مف ههزز اغوغ هب 0لبلب هچ

همس تماق رت مخ مخ Uئ _ڼڅ 0ئول٢۲همخ وڅ وڅ ِِړک Èک ڼÐڅ 0ئول Uئ نن
همي ېب يياپ مه 0هام هکول :Èک0ئاپ اناج ېب تعاس و:ي هلک قشاع
همغ ېب 0ش 0ښوخ هپ 0_ش 0سوه0م رطاخ هچ ههدناخ هت ام هش Âم هپ Âم
همن رب ال ېي هلال ه�ل Âم هښ هپييرعرع دق ييرب لگ ييرل ۍبوخ وڅ
همسوم ېب اک ييايوگ هلک اطوط0ش 0ښوحِِرپ 0ش Âم هپ Âم هچ لم وو لگ

سگرن لگ مسوم هپ 0ش 0ښوخ لگ
سک ملاغ اک ولول الاب هلال وڅ

دنب عيجرت

ييوو افوو هگنرر لس هب هقشاع هلييوو افج وو رروځ رراازه هک هيررول هل اتس
ييوو انع ييدناب قشاع لپخپ مماادم اتساک تيانع هقوشعم ييدناب قشاع هپ
ييوو ابېزز ييدنغ ات ککوڅ مک هب نناهج هپېي ابېزز دحېب هت هچ لنموو ام هښ
ييوو ايربك ههرهم ېب يي:دد هچ اادد هپ هناكرروو هت اچ وو للامج هښ هچ يياادخ 0لوو
ييوو اادد Uنتف وو گنج ِِدد 0ځ:رروو وڅ وي هكممرموو هب مه اك ييوس ههړزز ام هپ اضق هك
ييوو امځ هلت هب اتل هچ اكن ِِدد يياادخېېړك للدج وو گنج اغوغ ههرس ام لت هك

 مي هښ ههرردقېب تتوورپ وورروواخ هپ رردد :دد اتس
 مي هن هښ منېښک تخت هپ هک ييررول لب هپ

 .ييرل هن bئ لب ييرل /کټ ففرح و1ي /نعي هتس اطقرر 1دد تعنص ښک دنب ېېدد هپ .١۱
 .ييدد /تښن هه1ر1س bئ /فرح ههوودد هتس /فرح ههوودد 1دد ممووزل 1دد تعنص ښک دنب ېېدد هپ .٢۲



٨۸١۱٥

٨۸١۱٦

٨۸١۱٧۷

ههړو:م دب ههدن هښ افج ههرېډ ههربنوهههړو:م دب ههxو�م ييدب ههرېډ ههربنوه
ههړوم دب هه:ر:س رراي هل ههxوک ييدب هچئئدد قبس اادد 0ليََښ هترردد الم مموک
ههړوم دب ههددزن څيه هنََتاس ههړزز :دد اتممړکرروو ههړزز هب هت هغه 0تاس ههړزز 0م هچ
ههړوم دب هتش هڅ ررون هڅ مه ِِدد اادد ېب هک؟ښک eلم هپ ييوو ِِدد Uښخرخ وواا Uنتف وخ
ههړوم دب ههړک رهم وخ هڅ هلک هلکئئدد هن هښ مه رروج لت هه:ر:س قشاع :دد
ههړوم دب ههرروو هل اتس همځ هترچ هب ههززېېړک Uښخرخ وواا Uنتف هلځ رراازه هل

مي هښ ههرردقيب تتوورپ وورروواخ هپ رردد :دد اتس
 مي هن هښ منيښک تخت هپ هک ييررول لب هپ

ههررولپ 0م هم مي وودنه ِِدد ونيفلزز :ددههرروگ هتاارر مي ن:يم ِِدد ونامشچ هپ
ههرروم هل ييوو 0لووووزز ککوڅ هک بجع الېي هت ه�ل هچ لئامش ل�ش اادپ
ههرروگ ره ېي ههرهم ېب هچ ييدد اادد وخ فيحهتشن تسئاښ :دد 0خم ِِدد ښک تسياښ هپ
ههرروت ام هل ههوش ههړزز :دد ِِدد هنيم رªمههړک اش ِِدد هتاارر ممرم هکوودد هل اتس ههزز هچ
ههرروواا ېب Uځيس افج هپ 0م وڅ ره هکمشن ړال هب ههررابرردد هل ههددرردد هل اتس
ههررون 0ش هنيم ههړزز :دد هب 0م ات هل هچههړ�م ننامگ ېېړک افج وو رروج رراازه هک

مي هښ ههرردقېب تتوورپ وورروواخ هپ رردد :دد اتس
 مي هن هښ منېښک تخت هپ هک ييررول لب هپ

 هنيرل يياځ ييِِدناک محرر 0م للاح هپ هکهنئاښ 0ځېس ههړزز ککوڅ ييِِدناب ام هپ هک
هنيوک هه:ر:س ۍغرم هل Uئ eله هچاک رراک 0سه ههرراي هلپخ هل ککوڅ هلک
هنيرم همغ هل اتس 0م رطاخ التبمېېږېرېوو هن ههررااززاا هل 0لوو Uئ هت
 هنيم هپ اتس وش هتشغآآ 0م تترروص تسرردد مي هن رروج هپ افج هپ ِِدد رراادد ربخ
هنياپ هن ههرروج ېب اتس 0م رطاخ هچئئدد تتدداع گنرر 0سه ِِدد رروج هپ افج هپ
هنيلاب هتښخ رروو :دد اتس ههدد  امځ سسووااههړک ام هپ رروج افج 0سه ههړزز ِِدد هچ

مي هښ ههرردقېب تتوورپ وورروواخ هپ رردد :دد اتس
 مي هن هښ منېښک تخت هپ هک ييررول لب هپ

هت ام وو ههرروگ ټغ هلک هلک مه هتهت ات وو ممxوک ييرراازز ااړژژ لت هچ ههزز
هت اچ وو ليوو هخرت هلک ات هڼگئئدد رثاا تخب :دد امځ ههړااوو همه اادد



٨۸١۱٦

٨۸١۱٧۷

٨۸١۱٨۸

هتايزز ييوو هنيم ههړزز :دد ييِِدناب هغه هپييوو تتايزز ووررون رت للامج هپ نسح هب هچ
هتابن رت ييدد ههږااوخ ام هپ اتس هڅ رهېېړک بباتع هک ېېړک متس هک ېېړک افج هک
هت افج اتس مي ىىََدنووژژ ال ª0ج ª0جېېړک افج ههرس لب هب هڅ ممرم هچ ههزز
هتامم رت ئئدد اادد مه هم للوق دهع مسوواا هب تتوورپ مي تتوورپ ه�ل ښک ييوک هپ اتس

مي هښ ههرردقېب تتوورپ وورروواخ هپ رردد :دد اتس
 مي هن هښ منېښک تخت هپ هک ييررول لب هپ

ههانگ ېب ههړ�م ام هپ رروج 0سهههآآ هل امځ ههړک مهف وخڅ مه هت
ههام رت ېېرل ييرېت ښک نسح هپ هکههړ�م 0طلغ تسياښ لپخ هپ ههرراب�ي
ههاگآآ ههوو هن مه ات هپ هب هقلخييوش ن:يم ييxوو هن ههزز ييِِدناب اتپ هک
ههايس هناخ ههرروت Uليل ههوو هڅ هڼگوشوو Uئ ممون وش ن:يم ييدناب ننونجم هچ
ههااوگ هنوگ ههړيزز ههدد اادد 0م للاح اادد هپييږېتايزز ات هپ ممدد هپ ممدد 0م تبحم
ههاگرردد هل ملخنااوو ِِدد هب ممدق و:يمي تتوورپ ننديدد :دد رگزېوورردد ِِدد ررابرردد هپ

مي هښ ههرردقېب تتوورپ وورروواخ هپ رردد :دد اتس
 مي هن هښ منېښک تخت هپ هک ييررول لب هپ

ههررامشېب مڼگ اتپ قح ِِۍرراي :ددههرراي ام هنژژوو هم ل:يxوو هپ بيقرر :دد
ههرراب�ي 0_شن ههړزز بيقرر :دد هښ اارر هچههړک تباث ام هپ ههانگ لب Uنژژوو 0م هک
ههررااوشدد ام هپ بيقرر :دد هه:دد انيوو وخمي رروتخب ممرموو هسال هل اتس ههزز هک
ههررايسب لگ هپ لبلب :دد هنيم ه�لئئدد رېډ ام هپ 0سه تبحم Âم :دد اتس
ههرراخ ېب ييوو هن لگ څيه هب ښک نناهج هپييِِوو لم هه:ر:س ۇۇ هتسياښ :دد افج لت
ههررابرردد هل مش هن ړال ِِدد هب للاحشوخ ههززېي ررااززآآ للدد وواا رراکافج وڅ ره هت هک

 مي هښ ههرردقېب تتوورپ وورروواخ هپ رردد :دد اتس
 مي هن هښ منېښک تخت هپ هک ييررول لب هپ
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سمخم
هلاجنج هل وaي هن 0لاخ 0موورردد هچ هپش وواا ځ:رروو هلاح هل وaي هن ربخ څيه وش هخ هب ږوم ههرروگ
هلابوو هل 0لړل ککډ وشرروو هب ههرََل رروگهلاکررزز 0ش رمع وم هک ووaرموو گگرم هپ هب ږوم

هلالجلااووذذ ههدد اتس مه وخ هتشن هيکت هلب
هنوناماس ونولاک اادد ښک تعاس هپ 0مووررددهنونافوط ييررول رهپ هسال هل گگرم :دد 0_ش
 هنوناځ ههرل تخس الب وaي هڅ هک وaي يڼاکهنونامرراا ونوگررزز هپ ښک ههړزپ 0_ش Uتاپ

هلايخ هلپخ هل مک هڅ هن 0شن للدب 0م للاح
ونوغاارر :دد ويډªل دد وتښدد :دد للايخ هلکونوغاب :دد ويټپ :دد ولوپ :دد للايخ هلک
ونوغاياا :دد تترشع :دد شيع :دد للايخ هلکونولال :دد وورهوگ :دد ووررزز :دد للايخ هلک

هلاخ وو طخ هل للامج :دد ويلښک :دد للايخ هلهک
 هنوورردناا هل اتس ههړااوو ييِِږېزز اارر ننامزز رههنوگررزپ ميااوو Uئ هک ييِِدد هن هنولايخ ږل
 هنوبااوخ Uنيوو هپشپ مه ِِۍررااديب هپ مه هنونااوورراک ونولايخ :دد 0موورردد ېېرپ هپش وواا ځرروو

هلام الام ونولايخ هپ هنېم ههړزز :دد ههدد اتس
Uش نناطلس ههرََل نناځ هلک ېېړک 0ئاادگ هلکUش ننامسآآ هپ سساپ هلک هکزم هپ ززوک هلک
Uش نناهج تسرردد :دد اناادد الم دنمشناادد هلکUش نناشېوورردد :دد هقلح هپ Uلخااوو 0خيش هلک

هلاق وو ليق هگنرر وڅ هپ ول:يxوو هپ Uش رس
ههززامن هل ههدهزز هل مه هملع هلپخ هل مهههززاغآآ ېېړک ملع لپخ :دد هََنياتس هگنرر وڅ
ههززابناا هه:ر:س يياادخ ييززاب ييِِدد هڅ ۍززاب ييررونههززاب رت ېېړک ههړررااوو رسپخ ېي ززااويلغ هک هت

 هلاعفاا هل Uش ممدداص هن ېېړک هن ايح ممرش
 ييږېسرر هتوو ههړزز xوو هچ ملع هغه ييوو ررايييږېªل اچ :دد نت هپ هچ ملع هغه ييِِوو ررام
ييږېنااوورر /لښل ات هپ هنوباتک ېېرخييږېلدب هن ِِدد تلصخ هچ ههړک لصاح ليصحت تسرردد

هلامعاا هل ئئدد 0لاخ هچ ملع هغه ئئدد څيه
ييړان 0سه هنوورخ ه�ل ييززوورراج رردپ ررددييړااوغ همانپ يياادخ :دد هچ ييِِدد نناشېوورردد هلک
ييړايووxوو اادنخ اادنخپ 0سوي هڅ هچ هت رروکييړاغن ههړااوو 0موم هڅ هچ اکن هنتښوپ څيه

هلاسپ ييِِږېک هن Uئ ببوخ 0شرروو هچ 0لاخ شت
هلک ره ييوو ښک ايتښرپ اکن غغوورردد ر�مهلب رت يڼگ مک نناځ هچ ئئدد هغه ىىړس هښ
هلب رت ربص الب هپ اک تمعن هپ ر�شهلپخ رت اک هښ ال هلب 0شرروو ييدناب هچ رراچ

هلاغتشاا هل هشېمه ييوو هن 0لاخ Uئ ههړزز
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ه�ځ تتډنپ هپ مي�ح هپ 0غاارر 0موگ :دد يياځ هکزم هپ ههړااوغ Uئ هت يي:دد 0نامساا لقع
ه�پس ييرروگ ََععرش هچ ککوڅ ه�ش ېب 0ش هب eپس    هک:رروو ههړک هترروو تعيرعش ههړااوو ههوپ هلپخ

 هلااووزز ېب هتفآآ ېب هه:دد تعيرش :دد ررال
ښک رراک لپخپ ييِِدد Âښ ههړااوو ممرروگ هچ هت اچ ره         ښک رراگززوورر لپخپ ممرروخ ښوخ ئئدد ملاع هگنرر وڅ
ښک رراچ هه:ر:ه هه:ر:ه هپ ييِِرروگ ددوصقم ييِِرروگ ددوس        ښک ررااولتپ ربص هپ ييړااوغ دداارم لپخ ههړااوو

هلام وو eلم هل ايندد :دد ييرروخ تمسق لپخ ههړااوو
0ش للووزن ييِِدناب للايخ بجع 0لخااوو 0ئول ربک0ش للوپ ووررزز :دد eلام هچ ئئدد هن سسانک 0لوو
0ش للوصاا هپ ععرف هپ اچ :دد رظن Uئ هلک0ش للوبق ييدناب اچ ره هپ ئئدد للوبق ان هک ئئدد

هلااوحاا هل ووررزز :دد ههزز ميااوو هترردد هب هڅ
ئئدد ال للوواا رت دب هتاارر مموش ربخ ېېرپ هچ سسوواائئدد الب 0سه اادد هچ مموو ربخ هک ووږ يياادخ
ييوو التبم ووررزز هپ هچ هش رروت وغه :دد Âمييوو الم رت هلفس ره :دد هچ للوش دب هتاارر ه�ځ

هلافس رت ييِِدد مک هن هک ييدد رراک هپ ههرل ممان
اک تغاارف ښک رراک لپخپ هناځ هلپخ هل ښوخاک تفص انث نناځ لپخ :دد ييِِدد ککاپان هک ييِِدد ککاپ
اک تحلصم هپ ههړزز دد رراک ييرروگ هت ضضرغ لپخاک تحيصن هپ ږوغ هب هچ ييدن ججاتحم ککوڅيه

هلاحشوخ هسوواا ددوخپ ممدد ېېړک 0لوضف 0لوو

 ١۱نيتيفاقلااووذذ دنب بيکرت

رتسب هپ مموش رراارقان ېېړک ېڼaرر هم 0گرتسرحس ههديلوو 0م هچ ۇۇ ببوخ وودب :دد هڅ
رروو هن ههديل ٢۲ريل 0م هن ممxوورت وواا نناش 0سهرس اچ :دد 0ش ږوخ ه�ل هټک هل ممديڅاپ
ملسو هيلع هللا ىلصؐربمغيپ :دد تنس هپ ړک يياځ هپ 0م لسغرتوواا هملغاارر 0سه ههززربم رت ممړالوو
ربخ ړک 0م نناخفرشاا ۇۇ هن ربخ ککوڅيهرخرخ ههوواک ببوخ ههړااوو ههوو ههددوواا قلخ تسرردد
رصتخم ړک اادداا هترروو تباتک هپ امرردپ :دد هيوب ه�ل ۇۇ تحيصن هچ ره
ررر�م هلځ ههوودد هب ههززان وورس للږنوو رردمج تسيخ 0موورردد اارر هچ هت رروښېپ مموش ړوج
رظن ړکن ام اادپ ۇۇ هيوورر ببرغم هلترباارب ههوو بيغلاا للاجرر Uعمج :دد ههوو ځ:رروو

 .ييدد ېېړک ښuپ هلوټ ليصفت سبح لپخ دد نناخ ،ههدد همان سبح دنب بيکرت اادد .١۱
.ررال .٢۲
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ر�ښل وو Èنگ رنه ييرل تساارف ِِدد رېډرروواادد :دد م�ح ممربم 0ساب رراجوو هب ککوڅ
ريل هپ ههووxوچااوو 0م ررون ۍليس هب مموش رروپسرت هªپ ړکوو 0م ځنومن ههدجسم رت ممررالوو
رمن تتوخوو رهښ ررون هپ هلت اهنت 0ښگ رصرص 0موورردد دداب ه�ل ملت ااوه هپ 0سه
رفن تعاس هغه ام هت لغم ههوواتسااوورروښېپ وش يياځ 0م هچ رهپوودد ال ۇۇ هن
رچ ېېرل هموک امپ مش رضاح تعاس مموکرطاخپ اتس طخپ اتس ملغاارر مياادد 0ميوو
ر�يپ لپخ ههړک ههررا�ښ اارر ِِدد ننااوېدد هپ ههدناکرتهب ۇۇ ِِدد هلتاارر هچ 0ََغاارر Uئ ببااوځ اادد
ربخېب هناځ هل ههزز هتام وو وڅ هپ ئئددرخ ييديگ ړکن ننااوېدد ييرېت ېېوش 0ځرروو ېېرردد
رظن هيرک ننديدد هپ ههړااوو هياپ رت رسرشب وي ۇۇ تسدشېپ ههدد :دد تتاارجگ :دد خيش
ربزز وو ريزز ووړک ليxوو هت ببااون ِِدد هب ايبرررقم ووړک ششاگنک هچ هشاارر ام رت ېېوو ههدد
رش اادپ ييوش 0لغم لهاا ان 0م هنوورترروواب لپخپ ککاپ ههزز ييرروپ ههدد رت ملغرروو
رردق :دد م�حپ متوېښک سسال هپ Uئ تفمرنه هپ وش رېپاچ ام رت لغم ررول هپ ررول
رªم ههوو ههدنسپ يياادخپ للدنسپ هن اچيهرشتنم وش ربخ اادد رهش هپ وشوو غغږ

للاح هپ متوېښک Uئ هچ هټوک هل ممړک Uئ ززوک
للااوټوک ۍړېب ۍريس Èنپ ېېړک وښپ هپ اارر Uئ ررژژ

ررايغاا ااوو رراي ننوتښب ال وش ريªلدد ملاع تسرردد ررايدد تسرردد هپ ربخ اادد ونو�لم هپ وش رروپخ
رراک اادد ههديلوو Uئ هچ وش ننااريح ملاع لکرراادبصنم ښک هبوص هپ ههوو نناگرمُُاا هچ ره
ررايرهش :دد ههااوخ�ېن گنرر 0سه اادد ېېوو Uئووررابرردپ للوش للوټ هتخوو:دد ابس هپ للړالوو
رراتفگ ړکنوو Uئ څيه وتاپ وش هلوخ هپچرراچ اادد يڼگ هښ ببااون 0ىش ههوين هگنرر اادد
ررا�پان هنوورت امځ ييريت ېېوش 0ځرروو ېېررددرراتپ ررات للوش نناگرماا هياځ هل للديڅاپ
رراارقاا هپ ههړکرروو لغم هنوتعلخ وواا سسآآرراادم ړک Uئ للوبق هه:رََل لغم للغرروو
رراادد ربخ وش همه سلوواا هناخلېخ وواا رروکررااددرس للړک Uئ قيالان للړکرروو امځ Uئ eلم
رراتفرگ وش الب هپ تتووولااوو ويدد :دد ححررووررايت وش هت نتشک ووويدد :دد کټخ تسرردد
رراارشاا وو رش ررون هڅ هن هيوب هن نتشک گگرمرراهنزز هچ ېېوووو هت مماق وو Uناخلېخ وو ام
ررابتعاا 0موورردد ههاشدداب :دد 0ش ډک دداسف هب لب   ررابت لپخ ړک ککرروو Uئ هچ 0ش دداښ نمښدد هب وي
رراگ هبوت للوش بيرقب رراک ېېدد هل للوش للوټ   ررا�محرر خيش دد تتررايزز هب سلوواا تسرردد وواا ييوودد
رراقوو ييوښېرپ هم ېېدددد ييوو هن هک نتشک گگرمررايسب للړالوو اطخ هپ ۇۇ ننااددان 0م هيووزز
رراادپ وي ږوم هنالف 0ش صصالخ هچ هلک رهرراازه هک ووړک لس هک هچ ېېوو اادد ښک ههړزپ ييوودد
 رراهن هپ وو ليل هپ هتسانېښک 0م هتوو گگرمررااډ نناځ :دد وش ااديپ رروو ۇۇ هن Uئ رکف لب
رراسهک هپ ههوش هقلخ وش ننااريوو ههړااوو eلمررامشپ 0تشايم ههوودد امځ ښک دنب هپ ېېوش ييرېت
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ررانيدد وي هن eچوپ وي ممړکن هبرردد ېېوو امرراادبوص _ۍپوورر ههررزز سسوځنپ Uتښوغوو
رراسمرش هنوورت 0م لب هتپ ېب لغم ويرراارقاا للوق اادد هه:ر:س ههړکوو هيررول ههړااوودد
ررااولت هپ وواا ليجعت هپ هيوب رکف Uئ ررژژ  ررابوودنه ييوو يياځ Uئ هچ ئئدد اادد ههدياب وخ سسوواا
رراادد �مط مموو تتزع :دد مموو ههااوختلوودد رمع :ددررابرردد رت مشرروو هک هچ مموو ښوخ ال اادد هپ ههزز

بباجتسم 0م هقرردب ممړک ننااوورر Uئ هت دنه
ببابرراا ييرروغ همه دد مه نناخ مه eلم مه

نناخ ±يباش :دد ططابرر هپ ممرن ممرن ملغاارر ننااوورر بباتش بباتش هپ ههرهښ هل ممړک Uئ ههزز
١۱ننايدحاا للوټ ويززوووواا دد نناخيرصم ۇۇ لبنناځ لپخپ ولېخ بحم :دد ۍکوڅ هپش هتسرردد

 ننااريح هتاارر ههرراادنن هپ ااړژژ هپ قلخنناش اادپ مه ابس هپ ههرهښ ون رت ملغاارر
 نناملسم هپ وودنه هپ ۇۇ للزلزز هپش هتسررددننايب ممxوک ههزز ېپش :دد رهښ ون :دد هب هڅ
 ننايم رت هلوټ امځ ۇۇ هنووززو:پ رروُُلپ ررولننااززرل لغم هناتښپ ړکوو چچوک Uئ حبص
نناماس رکف Uښخرخ :دد گنج :دد هيوب هننناخفرشاا هپ سلوواا هپ يي:ړک مماغيپ ۇۇ ام
نناناغفاا ييږېټس لب ييږېدب ممان 0م و:ينناهااوختلوودد 0ميدق وaي ههاشدداب :دد ههږوم
نناسناا يياځ اادد هتشيم وووو هن زگره ېېوو هب اتننااريوو ۇۇ هتخل�ي يياارس هياارس رت هملغاارر
ننايع ييدÐناک تتدش هچ ييږېنررااوت هترروو ککوڅننامسآآ ييرل ېېرېپ هڅ ميااوو هترردد هب هڅ
ننااوت ييرراچ ييره :دد ايب اکرروو ييړس وو يياادخنناهج هپ ويړس هپ 0_شاارر 0ناارگ ييرېډ
ننانااوځ وڅ و:ي Uناخلېخ :دد ونيزز 0غاارر ايبننامثع ههديلوو 0م هچ ۇۇ هغه تعاس نناارگ
ننايرگ ههړااوو رجش رجح يياارس :دد ييوودد وواا ههززننامرراا هپ وش اادج هلځ ننامرراا هپ هلغاارر
نناتب هحوورر ېب ه�ل ۇۇ ړالوو هگنرر 0سهننانزز ننااددرم 0څرراادنن ېېړن هپ ولغاارر
ننايچرراادنن ههړااوو قلخ ييرروپاارر هک ييرروپنناچېپ نناچېپ ددابآآ ريخ :دد 0مرگ هپ ولغاارر
ننااديم هپ 0شن رضاح هب کټخ هچ ېېوو اچنناسرت ۇۇ ههړااوو هغه ۇۇ هه:ر:س اارر هچ ره
ننااديم هيررول ههوي هل 0ش دنگرڅ اارر هب سسووااننامگ ۇۇ 0م اادد مه ۇۇ ييړک مماغيپ وخ ام
نناگتشک هيررول ههړااوودد 0ش ررامش هب وڅ ههرروگننامزلاارخآآ اادپ 0شوو هب گنج 0سه
نناارگن مموش کټاا هپ ههدنيسرت مموش ييرروپننااددزي :دد ۇۇ اادد م�ح وشنوو للدج گنج
نناادنززرف 0م يياه يياه هپ ونوورروک هپ 0م ريوونناشېرپ ننااريح اغوغ هپ ههړااوو 0م سلوواا تسرردد

تعاس و:ي 0سه ييِِدناب وکټخ هپ 0غاارر
تمايق ښک نناهج هپ وش للززان ېېوو هب ات

 .ييړااوغ لح ،ههوس هuيلوو ًًانيع هملک اادد .١۱
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للاادباا نسح اباب هپ ههړپ هپ ممړوو Uئ ررووللاح اادد هپ ممړک ننااوورر هن هکټاا هل Uئ ههزز
للاچ وشوو هطابرر رت هياځ هغه هل ايبللاجتساا هپ ۍډنپ هپ هياځ هغه هل ايب
للاحرردد ممدد ييډنپ رت ممړوووي هتررايب Uئ ايبللاثم و:ي هبااون هل ښک ططابرر هپ 0ََغاارر
للامهاا ېب هت ررابرردد وو ييدنااړوو هپ Uئ يڼااووللااونم اادپ طخ وي ښک ييډنپ هپ 0غاارر
للاحترراپ چچوک هپ چچوک ههرروهال رت ممړالووللاټړ�ک :دد ځنم رت هپش ِِۍډنپ هل ممړالوو
للابندد هپ ييوودد Uسپ اارر ښک رروهال هپ هلغااررللااوحاا نناشېرپ ززابريم 0قاب تتدداعس هيووزز
للاق وو ليق هلاح هيدد هل هت 0ښخب ههړک Uئ ووللاغرراا هپ هت ررابرردد وو للړالوو ام رت ييدنااړوو
للااوج للااوج اسالدد ړکوو Uئ رهم رېډللالقتساا هپ 0ښخب ريم :دد هلمج ريم :دد ييووزز
للاقثم و:ي هتشن Uئ مغ 0ش ززاارفاا رس هب ررونللاحشوخ هتxوو ررابرردد 0_س:ررxوو اارر هچ Uئ ېېوو
للاک ۇۇ ١۱هيوواا ررولڅ ررزز هت ررابرردد ملغ:ررxووللامچوک للامچوک نناضمرر :دد طسوو هپ مه ههزز
للامجاا هپ وشوو ننامض :دد ۍصالخ :دد م�حللااوس ببااوځ ښک ځنم اادپ وش للدب وو ددرر رېډ
للالج :دد سمش ديس هت 0نامض وش ړوج  للااوټوک ړکاارر گنڅ لپخ رت ښک 0ليوح هپ يياځ
للاقم اادپ ريم ديس :دد تشاادضرع 0غااررللااوش :دد 0تشايمپ هچ ۇۇ تترکف اادپ ږوم
للاجنج رېډ ۍصالخ :دد تتووويرپ ښک ځنم هپ ايبللالتخاا ييدد للوښېرپ ههدد :دد للاحشوخ ههددږېرپ هم
 للامياپ للوش 0نيپات 0م رراادبصنم سلووددللاحم للام وش ريغت امځ ريگاج بصنم eلم
للا�شاا ييدنان امپ ههاشدداب ملاظ ههدنسپووللاªس دب :دد ليوو وودب :دد لښک هپ قحان رن
للابوو هپ وواا ببااذع هپ ونوورغ هپ رراتپ رراتللايع لهاا امځ ېېرروه دنب هپ Uلدد ههزز
للاادتعاا للدع هپ ههاشدداب گنرروواا :دد هتشنللايخپ ېېوو هن اچ دد هچ ېېوشوو ييرراچ 0سه
للامج لپخ اک ههررا�ښ اارر هچ ييدهم و:ي هتشنللاجدد :دد يير�ښل اارر ېېوش ېېرپخ ررول هپ ررول

ررول هب ررول وش ډگ نناس ئئدد رخاا :دد رروو:دد
رروک هپ رروک ههړااوو نناهج وش هتخاا لب رت و:ي

تيا�ح ميااوو هترردد ېېوش ببس ييرراچ وڅتنحم ههړااوو همه اادد تسوووواارر ييِِدناب اارر يياادخ
تتدداع للړکرروو هن امځ :�مط لغم :دد لبتمدخ هپ _ۍتساارر هپ مموو رروورغم ههزز هچ و:ي
تحلصم ړک اطخ 0م وناادنززرف هچ لبتقامح وڼوورروو :دد لب ۍر�شان 0م لب
تتدداعس مماارهب نناخفرشاا وناارشم ووړااووتترک تترک اطخ اطخ هن مه هلځ وي
تحيصن هپ امځ ړکوو هن Uئ لمع څيهتترراشاا ييرروت :دد هتوو ففرشاا ړک 0م وو
تکرب ونااوودنه :دد هڅ وودنه ممااړªج هڅتمرح Uئ هڅ ايح Uئ هڅ ليلخ رراياادخ هڅ

١۱. ١۱٠۰٧۷٤.
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تبرش هپ وور�ش :دد 0_ش للxووډک رهززتکرح هپ ميلغ :دد ييږېهوپ ننااوځ و:ي و:ي
تعيدخ هپ بيرف هپ ونمښدد :دد ييِِوو ههوپتم�ح ييرل رنه هچ هيووزز هغه هيووزز
تمه 0لعاا نناهج هپ هن نناځپ هفرص هنتعاجش وو تتوواخس ښک سسال هپ 0سينوو
تتأأرج وش هنوورردد څيه ښک سسال هپ سلوواا تسرردد       تتوق ههربنوه ييررايتسدد هناخفرشاا هغېرردد
تفآآ ههرََل اچ ره مه ۇۇ تفآآ امځ مهتحابق ۇۇ ففرشاا :دد هت لغم للغرروو
تجاح وش Uئ ههرروپ eلم :دد 0نااددوو ههوشووتبيه رېډ ۇۇ لغم :دد ۇۇ ننااريوو eلم هچ وڅ
تترراارش هپ نناخفرشاا هت لباک وو Uئ تتوبتتزع اارجم مماارªج :دد هت ههاشدداب لښک Uئوو
 تخوواارر ۍړن هپ ړک للوټ Uئ سلوواا تسررددتتريغ وي ښک ځنم اادپ هت مماارهب ههدېڅاب
تلاح وش Uئ ههررا�ښ هچ ۇۇ گنررززاب ۇۇ هن ززابتلصخ ييوو هن ززاب :دد ېټوغ ااوه رس 0شت
تتددايزز 0تشايم هځنپ ښک دنب هپ ېېوش ييرېتتمحزز اادپ رراتفرگ ښک 0لهدد هپ مموو ههزز
تلافک هپ نناخ ريم :دد ړکوو امځ Uئ ضضرعتتولخ هپ هن ههاشدداب هيووزز هلمج ريم :دد ايب
تعرس هپ هت دنه وو 0لوواارر هک هچب ننززتمالس ممړک صصالخ هب هنالف ههاشدداب ېېوووو اادد

لښک للوشوو هت نناخ ريماا ړکوو اادد Uئ م�ح
لتسوواارر هنووaرروک امځ ييدنب دنب هپ ههزز

ززاغآآ اارر ړک تقيقح Uئ eي ا�ي هلغااررززابريم 0قاب تتدداعس م�ح اادد ههدېووررااوو
ززااوورپ امځ تصخرر هپ هت نطوو ړک Uئووززاب ه�ل ههړااوو ېېرردد هچ ييرفص :دد ههوو تشايم
ززاارر ههرس ووږوم دد هچ 0xغن اارر يياځپ ويززات ه�ي 0ځرروو لش هپ هنطوو رت للړالوو
ززاجح وو ييررول Èح :دد هت البرک ههوو هلتززامن هتxوو ققرشم وو ههوو هلبق هتوو ببرغ
ززاجياا هيوب رصتخم ئئدد للاح يټوک يټوکززاارردد وورروودد هلاح ېېدد هل ميااوو هترردد هب هڅ
ززااريش ککولم ههددرروورپ ښک تمعن هپ ههړااووززانپ ۇۇ 0لتاس 0م هچ eله ييول ههړااوو
ررابناا هه:ر:س الب :دد للړک ننووددرگ :دد رروو:ددززاين رېډ هپ التبم للوش ههررااوخ رراتپ ررات
ززااون هپ وواا تخااون هپ هتشن Uئ رروواب څيهززاارط ههززات ههززات ييرل eلف ځرروو ههره
ززاتمم ييدناک ننامزپ وورروواخ وورروتپ تتوورپ ززاارفرس ښک تعاس وي ه�مزپ 0لوو xوو
ززانش ييوو ههددزن Uئ هچ هځنيم هل 0_سابووززاهج ييرل م�حم هچ ښک ببايرردد هپ اک ببووaډ
ززااووآآ ييوورراا هن 0م ککوڅ ممړک ههرران هتوو اچززاسمدد ممرََلن ککوڅيه ممړک ههآآ هت اچ ممړک هڅ
ززايتماا 0سه اادد Uئ هم eلف اادد ييxوو هنززاب ززاب مشاارر eلف هپ ييررول لب هپ مموورردد
ززااوشېپ هپ ييرراگتمدخ 0نمرېم تخ ييريڅززاازعاا هپ لهاا ان ښک ِِۍررااوخ هپ لهاا
ززايپ ييرلن ششرروخ ننان ييِِدد نناياناادد هچ رهززابخ :دد ييرروخ 0نغوورر ييدد نناهلباا هچ ره
ززامغ ييرل ننژغوورردد ښک رروک هپ رغټ ههرسززالپ هنهُُک وي ههرک ونيتښرر دد هتشن
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ززااووآآ اي هتشن گنرر Uئ اي هچ هغه مه ييدد ييدنبززانط هپ ونوغاب هپ 0ځرگ هنوغرم ررون
ززابرر هپ ښک رروخآآ هپ ېېزيترخ 0هوو رخززاارف هپ وواا بيشن هپ ييږوخاش ههړااوو سسآآ
ززاجياا مه ههرصتخم ههربخ اادد ههړک سبززاجم هک ييدد تقيقح ميااوو هترردد هب وڅ

رروورپ هلفس eلف اادد ممږېهوپ هن ممړک هڅ
رټټ Uلړک ړوس رپ هچ هغيرردد ېېديسرر سسال

للديسرر هپ ززابريم 0قاب تتدداعس دد لبللديدنب هپ امځ وي وش تتام يياارس هلځ ههوودد
لتوو هنن يير�يس هپ ويززوکاا دد لبللغ:ررxوو هلاگنه رت 0تام هپ هلځ وي
لتxووۇۇ هلxووََاا هل ه�لم هل 0م هيووززللديتام وورس دد هن ههوو ههرس ههرروت Uئ هن
للديغاادد ښک يير�يس هپ 0م هچب ننزز ههړااوولباک هپ وووو نناخ ففرشاا مموو دنب 0ک دنه هپ ههزز
للزلزز وشۇۇ ههدحيب رپ وش ننااريوو يياارس دد eلملښک ېبوص دد لباک دد هت ههاشدداب وو للغاارر
للولچ Uئ رفاسم Uلوين يياارس دد رراللتسانيښک 0کوڅ هپ هنوجوف يياځ هپ يياځ
لتخوو رت رحس هپ للتوب Uئ ننااوټټ وڅلهوو هپ هت يياارس کټخ ييزفسوي للوش ړوج
لهم هن وووو لهوو هن ۇۇ لهوو هڅ ېېررابلتم هن ۇۇ لتخ هن ۇۇ لتخ هڅ ېېرراب
لت رت لت ممۇۇ ههااوخ eين هچ وش ههااوخدب دد 0م ممون           لغم دد ۇۇ ررابتعاا هچ وش ړال 0م سسومان ممان
للوښيرپ هپ ېېوش رردداص وووو ههاشدداب دد م�حلصتم ښک بباجنپ هپ ييړکاارر وووو Uئ eلم
للززان ييدناب ىىړس هپ ښک تسمق هپ ههړااووللړش هک ئئدد نتشک هک ئئدد تنحم هک ئئدد ږيل
لپخ تحيصن ييدد ييړس دد اک هن اچ هپ Uئ ککوڅ        لب رکف وش ځنم رت ايب ېېوشوو هچ ېېرراچ اادد
لغم دد ښک تمدخ هپ ۇۇ هن 0م ددوصقم لبلتاق مموو رهزز نناځ هپ ييزفسوي :دد ههزز
لصاح هتشن 0ناميشپ ېېدد ننامرراا تعاس ريتللژژوووو هلب دد وي 0م ننانااوځ نناهاش رېډ
للوش ېېوش هچ نناش ره هپ ههوو يياادخ دد اضرر تسااوخ              لتوو رراج رکف هپ اي ۇۇ اچ دد للايخ هپ اادد
ل�شم رراک وش ښيپ ه�ل ييزفسوي هلغااررللاپ اکوو گنن :دد هچ هش هغه هپ ششاباش
لتوو ييرروپ ببايرردد رت ههړااوو 0م eله Uئوللم ههرس رروو ېېزيړن اارر ېېزيئاب وووو وي
للديررددوو يياځ لپخ هپ ههړااوو 0م کټخ ررونلس هنوورروک لم ههرس رروو يير�يس رت للړال
للديليب هلب xوو نناشيوخ نناازيزع ههړنووررللديک اادج نطوو دد ههدد يياادخ دد الب هڅ

eله ييول ۇۇ ااړژژ هپ ۇۇ يياه يياه 0ه 0ه وي
کټخ هپ وش رراک هڅ هچ وش ننااريح ملاع تسرردد

اادد هپ ميااوو غغوورردد هک مشن ِِدد صصالخ مي دنب  اچ هپ ئئدد هن ههررا�ښ هک ئئدد رراادد ربخ وخ يياادخ
افج دد ۇۇ هن وودب :دد تين 0م ههرس اچانشآآ ان هک انشاا هک ۇۇ ييددرپ هک ۇۇ لپخ
ايرردد هن ييووaدد دد هن ۇۇ هن 0م رکف لباش Uسپ ممۇۇ نناش 0سه ممۇۇ Âماخم هچ ره
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الب ههوو 0م هغه هل ۇۇ رراک ملظ هچ رهالصاا مموو هن ررااددااوورر ملظ هپ هل�څيه
ام هل 0شن ررااززآآ هچ ښک تين هپ ۇۇ 0م ااددابرغ هچ ۇۇ بيرغ هڅ ۇۇ تيعرر هچ ره
انشآآ دد ۇۇ هناخليخ هپ ووززريپ 0م ههړااووايندد دد ۇۇ eلم وو للام هک هنيررزز هکررزز
امََلع هپ الضف هپ مموو نيم ههړزز هپ تسررددافص ان ۇۇ ععدتبم هچ وغه هل مموو دب
اشدداب دد ۇۇ ميلغ هچ ۇۇ وغه هل 0م مغافوو ېب وووو دسفم هچ ۇۇ هغه هل 0م دصق
اغدد څيه ولغم دد ښک رراک هپ ههوو 0م هنايتښرر هپ 0تساارر هپ وش ريت هچ 0م رمع
اتمه ښک 0تساارر هپ ۇۇ هن 0م ننوتښپ لباادف رراک هپ eمن دد ړک نناځ 0م ه�ين ررالپ
اطخ 0م هن ههانگ هن ېېوشوو اارر ييرراچ وڅالج مموش هنطوو هل هش دنب هپ 0م هيووزز
اادج اادج التبم ښک مغ رېډ هپ ههړااوواجک اجک Uناخلېخ ېېړال 0م ررات هپ ررات
اليووااوو هپ ملاع تسرردد ه�لم هل ررات هپ رراتانپوپ هنوورهښ ننااددوو مهرب ههړااوو eلم
اهنت�ي مي تتوورپ ييدنب ښک رروبنتنرر هپ سسووااانع هپ ښک 0لهدد هپ مموو دنب هپ Uتشايم وڅ
ااړژژ لت ييدناک هملظ هل ههدددد هک قلخااوورپ هتشن اادد هپ ههاشدداب بيزز گنرروواا دد څيه
اغوغ ههدد ييررول ره هپ ئئدد دنه دد ېبوص لشاچ ره هپ ههوشوو ههرېډ ههدد هن ام هپ 0ښوگ
اسيِِووان 0ځرگ ال ککوڅ ييدد ييدنب دنب هپ ککوڅاادخ دک ښک هبوص هپ ئئدد نناگټک هچ ره
اصحاا ېب ييدد دنب ښ�پ ئئدد ررون هنوټوگ وڅالتبم ييدد تسان وس ههوودد ښک رروبنتنرر هپ وي
اندداا ¸لعاا ئئدد هچ 0هوو ررون Uسپ رروو ايبااوخ ههړک ههرس ررالپ لپخ هپ ههړاادد رت Uئ يبمووړ

غغوورردد 0ئااوو هټووآآ هچ هش ککرروو وغه دد گنرر
غغوورر ههړزز هپ ييوو ههدد هل هچ ښک eلم هپ ککوڅ هتشن

ملاع رېډ ر�م هپ مه ملظ هپ ړک Uئ ککررووملع لپخ ړک eسه اارر هن هنکدد هل هچ ههدد
مهرب ړک Uئ ـهگنس تنوسج نÏيجُُاا هپ Uغااررمسق ههرس شخب دداارم هل للوواا ړک Uئۇۇ
مشح تترسرردد ړک ليب Uئ رت ړک نناهج ههاش Uئ دنب        مت رروت ړک Uئ اارراادد هپ Uغاارر ههرگآآ هپ ايب
مچرپ Uسپ اارراادد هپ هناتلم رت Uئ ړويمس ړک ههرس نناهجهاش دد شخب دداارم Uئ ايب
ممزهنم هش ععاجش هچ ښک ههوجک هپ وووو گنجمغ تسوورروو Uئ ععاجش هپ هتريب هپ 0غاارر ايب
مهرردد مهرب ههاش اارراادد ښتوو ببرغم هپ Âممک وو شيب ښک ريمجاا هپ ړکوو گنج اارراادد ايب
 ملق ړک Uئ رس ههدددد هت 0لهدد تسوو Uئ ااررمچ لپخ هپ ښک رروک هپ ييړنپ ړنويج ههوينۇۇ
مََلََاا هپ وش رراتفرگ وناتوپجاارر تسووااررممر�م هيووزز اارراادد دد ههو�ش نناميلس ايب
ممدد ريډ هپ ر�م ريډ هپ ړک ليب 0نځ Uئ ايبممرر ههدد دد وش ييووزز رشم هت ععاجش ههاش وش ړال
ممدد ييو�څ هترچ ههرروگ هگنب هل تسوي ېېوومظعم ۇۇ ريلدد Uسپ ععاجش ههاش هپ ايب
مجع ببرع ª0مه وش ننااريح Uئ هت رراکمتام Uسه ررالپ لپخ دد هنوخ هپ تسوو Uئ اارر



٨۸٢۲٥

٨۸٢۲٦

٨۸٢۲٧۷

 ملسم رپ تنطلس 0لهدد دد هشوومک وو شيب هلاک ههوودد هپ ههړااوو ددددرََت اادد
ممدق ههددوښيک ريرس هپ 0لهدد دد هچ ههدد مک ههوودد هلاک ايوواا ررزز هلاک ههوواا ههوشوو
ميش ييوخ وش للدبم ههرروورغ هل Uئ ايمسق دد ييدد رثاا اي ئئدد ررالپ دد ررااززآآ اي
ممدع اک هب ملاع تسرردد ييوو ررون هل هلاک وڅمتس ععااوناا ععااوناا هپ ييدد Uئاه Uئاه Uه Uه وي
مهددََاا مهاارباا 0ناث وش ااديپ هچ ېيااووم�حم ييدد ر�م هپ تترروص رهاظ هپ 0سه
ممددآآ دد ښک ددالوواا هپ 0لديوورراا ييدد اچملظاا اي ئئدد وکاله ېېرروگ هچ Uئ لعف
مغ هپ ال ßماکددوخ 0لپخ دد Uئ ههړااوومحرر ييذذ ييړک لتق Uلړت دنب هپ ررالپ
ممرگ ان ممرگ ښک صحفت هب وي هترروو ههړااووددممرک هن هنتښوپ للاح هپ ممولظم ررااوخ دد څيه

زيمت Uئ اادد ففاصناا اادد ئئدد ههاشدداب 0سه اادد
زيزع ييرل هن نناهج هپ ففاصناا ان هب يياادخ

نخس ررون ئئدد �لاط هپ ييدد تخب هپ رراک ههړااوو نحتمم ميااوو هترردد ههربخ اادد ههررووااوو
نشوج ېېرغزز همزمزز 0لهدد دد ييريچننزخم وو ههاج ههدددد ييريچ ههاش اارراادد ييريچ
نچم نچخ ر�ښل Uئ هڅ نناماس ههدد دد هڅنکدد Uئ هڅ هياپ Uئ هڅ بيزز گنرروواا ييريچ
ننددزز مهرب 0لهدد دد هنوجوف ررات هپ رراتنفک Uښياا رس هپ ههدد دد ههرگآآ هپ 0غاارر
نخلگ هپ ښک ههرروښ هپ ييږيک هتفªش لگ نمچ نمچ هغه دد اک Âم هت اچ هچ تخب
ننززوورر رت هلااويدد رت ييززوننرروو Èنگنهآآ هپ اک دنب ِِدد رروو اي Âم هت اچ هچ تخب
 نمرخ دد 0ش ېبمل ېېرس Uئ 0ئاناادد هلپخنمزز دد ييوو اناادد هک اک اش هت اچ هچ تخب
 نمث هپ وچيچغرم دد ههدد دد ييريپ هننندع دد ۍرلغرم اک اش هت اچ هچ تخب
ن�مم ييرل هن Uئ يياځ هپ 0ځرگ هياځ سلووددنهربم ييدد هن اچيه هپ وووواا ېېدد :دد رراک
ننددرگ 0هوووو اچ دد اک ريت ففوخ رت ککوڅننزهزز مه ييدد ننابساپ مه 0ځرگ هت ييررول ره
نهکوواا ييون څيه ئئدد هن هبيسآآ هل Uئ صصالخنفوور�م ئئدد وڅ Uئ هچ ميااوو هترردد هب هڅ
نهدد هل 0ځۇۇ Uئ هچ ييدد 0ئکټ هپ ههررااوونم وو ام Uئ هجيتن ييدد سفن وي ههړااوو
 نسح دد وواا نيسح دد نعل رپ هش وتاب ننديدد هلاک وڅ هغه هپ ديزي دد وش ککرروو
ننزز وو ددرم دد نيرفن لت 0ش ههدد هپ هب وتاپنف وو رفوورک اادد ييوو هن کنرروواا دد هب لت
نتښڅ Uئاپ 0áلع اادد ييدد هلفس هلک ايب نماادد هپ 0ش دناازيووآآ Uئ تلوودد هک وش هڅ
نندب Uځنيوو لت Uئ هک 0شن هب ففاصوواا ککاپننريخ ييدد ييوش ااديپ ښک تترطف هب هچ ره
ننزز هجنپ ېېدد وڅ ره هک ييدد نغزز نغزز ايبنغزز ييززولااوو هلاځ هل ززاب دد هک وش هڅ

رهوگ لپخ لصاا لپخ ييرل ههزيکاپ هچ ره
رردپ لپخ دد ررااززآآ ةپ 0ش ضضاارر هچ يياادخ ههړک هم



٨۸٢۲٦

٨۸٢۲٧۷

ههرت قمحاا ړک ييول 0م هچ مموش طلغ ييرراچ وڅههړزز ېېړکوو ههړااوو ام هپ ييرراچ اادد ېېړکوو يياادخ
ههرس وواا نيپس للوسن ښک هڅ ښک رروک هپ هچ لبههددااوو ههړک هت اارماا 0م ررول ههدد دد هچ لب
ههوواک رروورغ تمدخ هپ ههرروت هپ 0م هچ لبههرغ هپ ههړک هن انب م�حم ټوک هچ 0م لب
ههړالوو هن eلم ونيدد تخوو هپ 0م هچ لبههووالغ هن ههړک رم ړکرروو هپ لغم 0م هچ لب
هڼاگ ننوتښپ ليخ هيرروغ لصاا هپ هچ 0م لبههوواکرروو ويزفسوي دد تتوق 0م هچ لب
هبوواا وليوو 0لصاا هپ 0نااوورر اک هب يياادخهښ ووززريپ ييوو ددالوواا هپ هناځ هل هچ 0ئااوو
ههړزز هب 0ش Uلښکوو ههړااوو همه هچ هيوبهلوخ هپ Uلړوواارر ام هچ ييربخ وڅ وي اادد
هلاه 0ش هبول Uئ ون 0ش ههددزز Uئ هچ ههړااوو ااددههزز ميااوو ئئدد ړپوچ هک ئئدد Èنرطش هک ئئدد ددرن
همووُُاا هپ ييرراچ ننامزز هپ هخاپ ييدناکووهخاپ هک ييدد هموواا ککوڅ ښک رراک اادد هپ هچ ره
هغه هل ههړک ههددزز لقع ئئدد ههب ات رت هچ رههت ههرغ هش هم رنه ههوپ هلپخ هپ څيه
 هلاب قمحاا وقََلََخ ييرراچ ييرېډ هپ ايبهتشيووۇۇ اچ 0لعوب ههوپ هپ هچ 0ئااوو
هتاک هت وقلخ هن هيوب لکوت هپ رراکهلوخ ههره هپ 0ځ هب هچ ئئدد هغه ىىړس څيه
ههديطلغ څيه ههړک هم ييرراي Uئ ايبهميل هپ ېېړک يياځ Uئ هچ ييوو هښ 0سه هچ رراي
ههږاک هت وگرتس هشم اک ېېدنړ ِِدد 0گرتسهڼاب رروت وگرتس وووودد دد ئئدد هښ رېډ الب هڅ
هلتسوورروو ييدنااړوو Uئ هچ ييدد ددوصقم لپخ دد لم هلم رت 0ځ هن ريب ريت هچ 0ش هلاب هغه لم
ههږااوخ ييډنگ ييريډنگ دد ßملپس دد يټوبهخرت ييريچ ريت 0نوتس رت اچ دد ييوو هن
هلاه ييږيززوو اک ههددزز ښک سن هپ رروم دد ککوڅهڅ اک ههددزز هن الم وتسول وتسول هپ هچ ککوڅ

هښ ههدنب سلوي ئئدد هنوتيب لش وس ههوودد
ههووااړس رپ ووات ههړزز دد ښک رروبنتنرر هپ ام



٨۸٢۲٨۸

عبرم

ولسلست 8ئ 6م نيپس هپ ولبنس وورروت )هش دد
ولگ دد ييوو هن تخوو هب لتولبلب ئئړناک اغوغ رپ

ههرروورغ هل اک هن رظنههررووGدد ههررووGدد )ځرگ ام هل
ولفاغت هپ ممرم 8ئ ههززههرروت ههريت هپ ييرم هک ررون

همرروخ دنگوس وگرتس هپ اتسهمرل صصالخاا هغه ههزز
ولغGچ دد )ش رروت ِِدد 6مهمرم ام هل ېېړک ېېړنام هچ

مش نيړوخ ههړزز هپ ههرروج هل اتسمش نيXمغ ېېدناخ هن هتاارر
ولوگنم هپ 8شاارر هب هن مش نيهاش هب هن ززاب هب هن

ئئدد سک ره رنه لپخ هپ ښوخئئدد سب ههرل رروو ززاادناا لپخ
 ولم ططولپخ دد تس وي رهئئدد سخ هل )ئااوو لگ هت نناځ

ئئدد غغاازز هن رراcپ غغاب 8ئ هنئئدد غغامدد )م هک ههړزز )م هک
ولکاک هل )شاارر 8ئ هچئئدد غغاارف ههړزز )م ييوب اادد هپ

ممړايوو 8ئ هب هندنوم هپممړااژژ 8سپرروو هشيمه
ولق ررولڅ دد دداارروواا هپممړااوغ 8ئ ههزز مموم 8ئ هک

مي ززاب هتوو ونوورراcښ hددمي ززااوورپ هپ هچ اادد رcش
ولغم دد مموو دنب هپ هچمي ززاب ونوورغ دد للاحشوخ ههزز



٨۸٢۲٩۹

٨۸٣۳٠۰

رشعم

ات ېب هپش هتسرردد ههزز هکاُُتب ههوک ببوخ لپخ هت
اليووااوو هپ مهوو ېېررانااړژژ هپ ممړک ېېرس )گرتس
اتس ييدد ههړزز )سه هغهال ييدد تخس يڼاک رت هچ
امپ )ش ِِدد ييوس ههړزز هکايندد هپ مياپ ال وڅ

اتل ممړااوغ هن هڅ ررون
افج ههربنوه اادد ههړcم

8لوين رهق هت 8شاارر8لښکوو ههرروت ههريت هک
)لتښغ ِِدد )څېل ههړااوودد8لوو ههدنس ونابيقرر
8لديړوج هت نتشک وو8لهوو 8لک وڅ وي ايب
8لښخب رردد )م اهب ننوخ8لنhم افج اادد ِِدد ام

 )لښک ههړکوو رهم ههربنوه
اقل لپخ ههړک ههرراcښ اارر

همhهzوو ېېرران ککوک هپ ککوکهمhرم ننامرراا هپ 6م hدد اتس
همشرردد ِِدد هياځ رت هکهمرََل ههړزز هپ ووززررآآ اادد
همځ هت ييررول ره وو هچهمتښGپ ککوڅ ممرروودد هترچ
همhررhددوو )لړتس ررال هپهمددږ ممدق ونوورس هپ

 همرروخ ښک بلط اادد هپ لت
اهنت �ي )نيوو ههړزز hدد

ييږېرېت رس رت نناقشاعييِِږېک نيم هچ ځhرروو هغه
ييږېمرش هن ييِِوو گنن 8ئ هن ييږېيوو هترروو ملاع هک
ييږېرېوو هن هنتشک هلييږېXل هن ېېرپ تحيصن

ييِِږېنااريح قلخ ييرروپ
 اشپ اش ييِِوو اچ ره هل

ښک لhيzوو هپ وواا تتوcس هپښک للدد هپ ييِِوو هن څيه 8ئ ررون
ښک لفحم هپ وواا تتولخ هپښک لشون هپ ولړوخ هپ
ښک لتک هپ وواا للََديل هپښک لگنځ هپ وواا ننااديم هپ



٨۸٢۲٩۹

٨۸٣۳٠۰

٨۸٣۳١۱

ښک لتوhيرپ هپ ړالوو هپښک للووhرېپ هپ تخوورف هپ
ښک لcشم هپ وواا نناسآآ هپ
ااوه ييِِرََل رراي لپخ hدد

ييوو للاح وhي هتوو ههدد ههړااووددييوو للاسوو هک ييوو نناارجه هک
ييوو للالطاا رېډ هنوودنيس رېډييِِوو للابج هنووGرغ رراازه هک
ييوو للامج رراي hدد ههرراcښ ررووييوو للاحم ههددرپ ځنم اادد رت
ييوو للايخپ رراي hدد ممرروخ ښوخييوو للاخ وو طخ 8ئ رگ ههولج

ييوو للاحشوخ ههديل اادپ مه
 انمت هلب اک هن

سسدسم

 ييرراک ملق هياپ رت رسييرراسخرر ييرپ ابوبحم
١۱ييرراټک ېېرېت سسال هپ لتييرراټک ييِِدد )گرتس ِِدد ههوودد

ييررااوخنوخ ييدناک ييزېرنوخييرراميب ېېووړااوو 8ئ هچ

 )نيربنع )فلزز ِِدد ههوودد)نيهم ييِِدد )ځووGرروو ِِدد ههوودد
)نيبج هم )نينززان)نيرcش ييډنوش ِِدد ههوودد
ييررااززآآ للدد )�ئوج افج)نيميس نت ييدق وو رس

ئئدد نناشېرپ ِِدد 6م نيپس هپئئدد نناشفاا �شم ِِدد وسيگ رروت
ئئدد نناازيوواا 8ئ ررات ره هپئئدد نناچېپ نناچېپ رراتپررات
ييرراچ ېېړکوو ِِدد اچ ره هپئئدد نناادهاازز هک نناخيش هک

 .ههدد 9لښک هترروو همجرت رجنح +شحم .١۱



٨۸٣۳٠۰

٨۸٣۳١۱

٨۸٣۳٢۲

ييدد رراکوک هپ وواا ددايرف هپييدد رراگفاا 8سپ اتپ رېډ
ييدد رراارق ان اکن ربصييدد رراXبلط لصوو hدد اتس
ېېررامشوو ههhرhس اچ هب امييدد رراازه دص ِِدد نناقشاع

وش ررول لب هپ ِِدد رظن هچوش ررون رهم )لوو ِِدد ايب
وش ررووزز ييدناب اارر رېډ ققاارقوش رروواا لب )م ښک لگوک هپ
ييرراصح ممرل وڅ 8ئ ههززوش رروپخ اارر ييدد ويښوواا دد ددوورر

ههړک رساارس رروج لت هنههړک ربلدد هت رهم وخڅ
ههړک رردب 6م هن �قرب هلههړک رتخاا ييدناب ررااوخ ام هپ
ييررال ييررال )ځ 6م هپ هچههړک رظن هت ويښوواا امځ

ۇۇ هښ ېېرپ ههړزز )م ههددوهيبۇۇ هن رراي هڼاگ رراي )م هچ
ۇۇ ههدد هپ ديماا رېډ امځۇۇ ههړزز لپخپ ۇۇ يياارر لپخ هپ
ييررااوشدد ييدنسپ امپ لتۇۇ هلوخپ ززامغ ره hدد ئئدد

ړک ننااديم hدد ممزع 8ئ هچړک ننايمپ ښکرت ايب 8ئ هچ
ړک ننااريح 8ئ قلخ ههړااووړک ننالوجپ 8ئ دنمس هچ
ييررااومه ېېړک 8ئ 8قلََخړک نناهج تسرردپ ډگ 8ئ غغږ

اک للامج لپخ hدد شياتساک للاخ وو طخ hدد شيااررآآ
اک للااوخ ان لت )مچېپ لت لتاک للايخ لت لت ربک لت لت
ييِِررايت ييرل 8نتف لساک للاحشوخ هپ ييززاسان وڅ



٨۸٣۳١۱

٨۸٣۳٢۲

٨۸٣۳٣۳

سمخم

ئئدد رت نماادد هن تتوورپ hنمََل هپ ددرگ 8ئ هنئئدد رب وو رحب همدق ههوودد هت قشاع وو
ئئدد رطخ رېډ ښک ررال هناارگ هپ قشع hدد هچئئدد رس وورران هپ )�هzوو ېېرران ددايرف هپ

ئئدد رس hدد ررااډ )لخآآ ښک هپ هچ ممدق ره
 )نيگنرر 8ماج سسابل هن ييِِدد رردنلق)نيپس 8ماج هپ 8لوخ hدد ههاش hدد نناقشاع
8نيوو هب وو ېېړک ککاچ ههhرhس )م هنيس هک)نيم هپ تسرردد وش ککډ ههړااوو )م ننوورردناا

ئئدد رXج تسرردد )نيوو همغ هل اتس )م هچ
)ش نيک 8ئ ږل رهم رېډ ههhرhس قشاع hدد)ش نيشنلدد ښک تسياښ هپ هچ هتسياښ
)ش نيش هچ ييرروووو هن نناارراب رهم hدد اتس)ش نيدد وو للدد hدد تفآآ ييدنغ ات هچ هن

ئئدد رک )نيم hدد اتس )لhرََک ههړزپ ام
ههرصتخم ههhدد هنښېدناا ههريوو رس hددههريوو رس hدد اکن ښک قشع هپ نناقشاع
ههربخ ممړکن مه هبژژ هب ززاارر هپ اتسههرت زيت ههدد وڅ ره ِِدد هلايپ ززاارر hدد هک

ئئدد رمس ززاارر )لدېسرر يبژژ رت لت
ييِِوو ههhرhس 8ئ همېل ههړزز هََنََندد هلبآآييوو هبووُُاا )نيپس ههآآ ړوس ړوس 8ئ هجيتن
ييوو هڅ قشع هچ هقشع هل مي هن ربخ ههززييوو ههړزپ 8ئ مه نناځپ مه 8ئ تقشم

ئئدد رثاا 8ئ هنسح هل هچ ممووررآآ ههربنوه
ييدد مخ وو چېپ وفلزز hدد رراي hدد ااوه هپييدد مغ ېب ريXلدد للاحشوخ مغ هپ نناقشاع
ييدد مک هغه ييړک ههرس رت قشع 8ئ هچييدد ممدع هل ههددوجوو هل ييوش غغرراف

ئئدد ره hههوhي )�لhهzوو ففال ښک رراک اادد هپ
ښک ررااديدپ ييِِوو )ښوخ ههړزز hدد قشاع hددښک رراازلگ هپ ييِِوو )لاحشوخ )لبلب hدد
ښک رراcپ قشع hدد ام هل ههړااوغ هم ربصښک رراظتناا هپ ممzوورېت رمع هب وڅ

ئئدد رغ ييول ييِِدناب ام هپ ربص هناادد وج
ههوو اليل hدد وواا ننونجم hدد هسپ هل ايبههوو اخيلزز هپ فسوي hدد هنيم للوواا
ههوو ااديپ هچ ۇۇ هن هت ههزز ال )قشاعههوو ااررذع hدد وواا قمااوو hدد هسپ هغ هل

ئئدد رنه اادد ييړک ډگ ات وواا ام هچ هن
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اک اقل لپخب هن ااوورپ هب ننالدېباک ابوبحم ييريل هخم هل وََلhپ هک
اک افج رراي ييدن )ښ �لاط امځ وخاک اغوغ وو گنج 8نتف ههhرhس ام هل للت

ئئدد رتهب ام رت افوو هپ وhي مموک هڼگ
هلاق وو ليق هل قشع hدد هسوواا گنگ هلوخ هپهلايخ هل هسوواا هم )لاخ )م ننامزز وhي
هلاحشوخ ههرََل ټپ هقلخ هل مغ قشع hددهلان رت نت )�ش رتب هک ِِدد هلان هپ

ئئدد ربخ )نځ ملاع هچ ممړک ټپ 8ئ هڅ

سمخم
ککوڅ لئامش وو لcش اادپ ييِِوو هن هب وhي  ککوڅ لس )لښک ښک �لم تسرردپ يياتس ِِدد لت
ککوڅ لََلhب ههرََل نناځ هب ات ييzوو هن ههزز هکککوڅ لجرروب هپ ييددږ لhپ ِِدد هچ ئئدد اچ hدد دح

ککوڅ لتخ اارر )�سه اادد ِِدد هب گنلاپ هپ
ړک ااديش اتپ ههړزز هلپخپ ام هچ هنړک اتس تبحم يياځ ښک ههړزپ امځ يياادخ
ړک ايگ هتاارر رس 8ئ هچ ئئدد قشع ههړااووړک ااوسرر )نيم ززاارر ههړزز hدد )م رروcپ رروک

ککوڅ للدنښ رس hدد نيم نناځپ ههزز هڼگ
)ش ههرراپ ننااوېرگ نناهج هپ ييررول هپ ررول)ش ههرراچېب وو ررااوخ ښک قشع هپ نناقشاع
)ش ههرراcښ غغاارڅ hدد )ئانښرروو هت کنتپ هچ)ش ههرراادنن هپ 6م دد رراي hدد ههررااووآآ

ککوڅ لتzوو رراج ييړااوغ ههدد hدد هغاارڅ هل ررون
ييوو هن ههرغ هنيم رهم هپ اتس ههربنوهييوو هن ههررذذ )نيم hدد )م ښک ههړزز هپ هک
ييوو هن ههhرhس اارر تبحم هک هقرردبييوو هن ههرس ښک ووات هپ رروواا hدد ررزز هcل

ککوڅ للت ووGررال ووGررااوخنوخ هپ هب اهنتcي
ېي تسررددان ښک ييرروخيم هپ نجغووررددېي تسس ښک رراcپ ۍدنرر hدد )ئااوو هتاارر
)تسيخآآ ييِِدد ووGرېډ 8لايپ ويم ويدد hدد)تسول ييرروواخ ونجغوورردد hدد رس هپ ام

ککوڅ لقعيال ييوو هن هب ييدنُُغ ام )لوو
ييدد تسدد هپ 8لايپ ۍددوخېب hدد هشېمهييدد تسرپ )م ونامشچ hدد ِِدد نناقشاع
ييدد تسم ووډنوش hدد دنب ِِدد ههاڅ هپ 6نزز hددييدد تسويپ ههhرhس الب هل ښک )تسم هپ

ککوڅ لتوېرپ ښک )هوک هپ هب ررايښوه غغوورر
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هيااررآآ ددوخ ېي هت هcل هتشن ييررونهياځ هل 8لغاارر ااوورپ ېب هسرت ان هچ
 هيااوو 8ئ هچ ېيااوو هتاارر هلپخپ هتهيامن ددوخ ههدنسپ ددوخ هيااررآآ ددوخ

 ککوځ لhيzوو ههرراcښ ززاارر )نيم hدد ههزز هڼگ
ييِِږېددابزز ييررول ره هپ لhيzوو اتس امځييږېدداي لhيzوو اليل hدد وواا ننونجم hدد
ييږېدداي ښcپ ممون اچ hدد هچ اادد وخ هښييِِږېدداښ انيوو اادد هپ ههړزز )م هشيمه

ککوڅ لت ييدنووژژ ييوو هن هب ايندد )ناف هپ
ههړک همشرک رروط رروط ننول ننولههړک ههددزز هچ ميااوو هن هترردد ههددزز ات ههړااوو
ههړcم هنښېدناا صصاصق hدد هنژژوو )م هتههړک ههرېت خخرڅ هپ هښ ال ههرروت ېېزمغ hدد

ککوڅ لhب وhي مسينzوو هن رروت هپ ننوخ لپخ hدد
ييِِوو رېه هڅ ررون هنتښکوو لتق ېب 8ئ هچييِِوو رېشمش )سه اچ ررون hدد هب اتل ېب
 ييِِوو رېډ هچ هيوب بباسح ررامش ونووGرس hددييِِوو رېت اچ ره رت رظن 8ئ ښک رراک اادب

ککوڅ لپخ ييددرپ ښک ننااديم اادپ ييرم ِِدد ررون
ههوش 8ښcپ ههرروت ېېزمغ hدد ِِدد سسوواا ېېوو امههوش 8ښپ رت ههړااوو )Xمه ِِدد هقلخ
ههوښېښک ههړاغ هپ ېېزمغ hدد ههرروت ِِدد هچههوښېرپ هلمش ههزېرنوخ هتوو گنج ِِدد ايب

ککوڅ للژژرروو ههرروت اادپ ِِدد هب قحان قح
همرروخ 8صغ مشن )لهوو ممدد هت اچهمرم )نځ ممووررآآ ېېږک )مhس ييرېډ
همړوو ههرراپ hدد اتس افج ييړگوو hددهمرََل ننااوت ممړکوو ببااوځ ووړااوو hدد هچ

ککوڅ لمغزز اادد ييړگوو گنرر اادد ههزز هن هک
ههړک رظن ييدناب قشاع ررااوخپ لت مه هتههړک رردد يبوخ ههربنوه 8ئ هچ رcش اادپ
ههړکرروو هت للاحشوخ هلوخ هنيپس هلپخپ اتههړک رس هپ ييرروواخ ززامغ hدد وواا بيقرر hدد

ککوڅ للولښک ييډنوش )سه اادد ييhدد هڼگ
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عبرم

ييوو ززاغآآ لب hدد هن )لhيzوو ززاارر وhي الييوو ززاارر هلبوو ههوودپ ههوودد وم ايب هغيرردد
ييوو ززاب ززاب ليzوو ههږااوخ ههزم ههزم هپييوو ززاين امل ززان ههړااوو هيررول هل اتس

ۇۇ لبرروو hدد وفلزز hدد ِِدد هچ للايخ هغهۇۇ لپخ ِِدد هچ ښک ييوخ هغه هپ هشييمه
ييوو ززاسمدد ههرس ات همغ ېب تغاارفۇۇ لت هcل )سه )م رطاخ هتسخ اادد

هلښڅ )م ههhرhس 8سوب hدد ووډنوش دد اتسهلzوََك اارر ويم hدد هلايپ ات هب هچ
ييوو ززااوو ننااوېرک هپ رروت رس هپ ِِدد ييرروخيم        هلقعيال هتسم مه هت ييوو تسم مه ههزز

)لړوخ ههدداب ممددامدد هسال هل اتس)لړت ررzوو هملاع ههړااوو همه هل
ييوو ززابناا هکوت ههوودد اادد وخ ښک نناهج هپ)لړژژ )عمش ييړََک اادنخ �ۍحاارص

 هت ام وو ييړک هن ۍددوخ هل ِِدد تتافتلااهتاارر 6م ييzوو هتسان ههدنرب ښک غغامدپ
ييوو ززاارف رس ولځنcښ هپ ِِدد هتسخ ههززهت ات وو ييړکوو للااوس هچ يياځپ ببااوځ hدد

ئئدد ررامزم hدد اي )نغم hدد گنچ hدد ايئئدد ررايقيسوم hدد طبرب hدد هک ززااووآآ هښ
ييوو ززااووآآ هښ ۇۇ ااړوچ hدد اتس اادد ييوو همئئدد ررات لب hدد اي ېېررات رراچ hدد ببابرر hدد

ييوو سل هپ وي هنيم هغه رت ههوو هcلييوو سسرر تسدد �ۍناارمرراcپ للاصوو hدد
ييوو ززامغ hدد ههددررزز ههرهڅ ښک مغ رېډپييوو سسوه ااوه ييدداښ ييِِدناب ههااوخcېن هپ

ښک للاصوو هپ 8ئ ۍښوخ هکنرر رراازه هپښک للاخ وو طخپ رراي hدد ېېديلوو 8ئ هچ
 ييوو ززاادگ وو ززوس اادد 8ئ هم ييوو ننوتليب همښک للاحشوخ هپ ښېښک هناتلېب مغ ههربنوه


