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...!شهریارانبودوخاکمهربانانایندیار  
ریًان،  ی داویـتًاوی مُ تايی، رێظَ ی 5335ُِػاڵی      

ع  کهُ 54111، 5351ػهاڵهی .   ع تهًيَ کهُ 5511

  صٌرتز لُ  ئیؼتُ  يَ دڵىیایُ  تُ.   تًيَ  م ؿارَ داویـتًيی ئُ

ی  ر پێکّاتُ ػُ  لُ.  ریًاوه جێی مُ ع ویـتُ کُ 511111

  ڵىاػی ی صاوؼتی ي کٍمُ يَ ریًان لێکٍلیىُ داویـتًاوی مُ

  خات کُ ری دَ صایی دَ روجێکی ِاکُ اڵم ػُ تُ.  کزايَ وُ

ی  ؿُ ي گُ  تًيَ وُ  يرَ يتێکی ئاػاییذا گُ رَ  لُ  م ؿارَ ئُ

ڵتٍقیىهێهکهی  يیؾ ُِ ئُ.   ڵتٍقیًَ ڵکًي ُِ ، تُ وذييَ ػُ وُ

 . تار ي تێ جێ ي والُ  يارَ صٌر تێ قُ

می ؿٍسؿی  ردَ ػُ  ریًان لُ ی داویـتًاوی مُ پێکّاتُ     

وهذی  ػُ کی گًوجاي ي پُ ػتیُ کذَ تی، یُ وُ ڵتُ دطی ػُ

ی داویـتًاوی  ي کاتیؾ صٌرتُ وذ ئُ رچُ ُِ.  تیىزا دَ  پێًَ

اڵم  ِاتثًين، تُ  يَ رَ يرييتُ کاوی دَ گًوذَ  ریًان لُ مُ

  ڵکی ؿار، تُ ر ئاکار ي کزداری خُ ػُ  وگی صاڵ تُ رُِ فُ

ت؛  ڵهثهُ ِهُ.  تز تهًي ئیؼتا صٌر ؿارػتاویاوُ  رايرد، لُ تُ

م  ، کاری ئهُ ( ادعا) یُ م يتُ ر ئُ ػُ  لماوذن ي تاع لُ ػُ

  ڵىاػاوُ رکی مێظيي وًيػان ي کٍمُ ڵکًي، ئُ تُ.  وییُ  يتارَ

تهٍ   م ؿهارَ کاوی ئُ رِات ي رييدايَ ػُ راػتیی تُ  کُ

 . يَ وُ کاوی ريين کُ يَ وُ

ری  رچاي ي ئهاؿهکهزا تهێهر؛ کهاریهگهُ ی تُ يَ ئُ     

ی راتهزديي،  یهُ وذ دَ کاوی چُ ػاتُ ی کارَ رصَ لُ تًيمُ

کان  کًردوـیىُ  کاوی وايچُ تیُ تایثُ  ِا، رييدايَ ر يَ ُِ

ی ئێزان ي ئهێهزا ؛  ػاڵُ 8ری  سی ماڵ يێزان کُ ي ؿُ

صاران مهزٌ  ي مهاڵ  وا کزدوی طیاوی ُِ سای فُ رَ ػُ

؛  مهاڵهُ صاران تهىهُ ری ِهُ دَ رتُ یی ي دَ يێزاوی ي ئايارَ

وگی،  رُِ تی، فُ اڵیُ ، کٍمُ(ًِیتی)یی ی واػىامُ پێکّاتُ

ر تهًيؿهی  کؼهُ ی یهُ م ؿارَ رامیاری ي ئاتًيری، ئُ

  ڵذێزَ م ُِ لێکچًيوی ئُ. يريي تًي ڵذێز کزد ي، طێزَ ُِ

ی مهێهظييیهی  يرَ ڵذێزی گُ ُِ  ، تُ يَ تاری مێظييیُ  لُ

  ر ئێزان ي وهايچهُ کان تٍ ػُ تُ رَ می ِێزؿی عُ ردَ ػُ

  راػتی وییُ  ديير لُ.  روج راکێـُ کان صٌر ػُ کًردوـیىُ

ی  کهی تهزاطدیهاوهُ یُ يَ دييپات تًيوُ  ر تڵێیه کُ گُ ئُ

ی  م وهايچهُ ر دیمٍگزافی داویـتًاوی ئُ ػُ  مێظييیی، لُ

 .  رييی دايَ  ئێمُ

ی  يَ دان تًيوُ ئايَ  مێظييی وًێی دييتارَ  ریًان لُ مُ     

ػال پێؾ  551  وضییک تُ.  وێکی درێظی وییُ مُ خٍیذا، تُ

دیه ؿهای  ی واػزَ رِاد میزصا، مامُ رماوی فُ فُ  ئیؼتا، تُ

دان  رتهاصی ئهايَ اڵتێکی ػهُ ک قُ ریًان يَ ر؛ مُ جُ قُ

ری  يرييتُ کاوی دَ گًوذَ  لُ  رمان درايَ ي فُ  يَ تُ کزايَ

جهێ  ویهـهتهُ  اڵکُ يرييپـتی قُ دَ  ک لُ یُ ماڵُ وذ تىُ چُ

ي  تهُ  ي ئاماطَ  يَ رکزدوُ ػُ تُ  ػر لُ تُ ، مُ دیارَ.  تکزێه

مهای  ي تهىهُ  روج راکێـان تٍ ریـُ ؛ ػُ مێظييیاوُ  خاڵُ

مهی  ردَ کاوی ػُ کزايَ ر وُ ػُ چارَ  کان ي گزفتُ ئاڵٍصیُ

 .     مشٌیُ تی ئُ ؿارػتاویُ

ن  رػىًير، خايَ ک ؿارێکی ػُ ریًان؛ يَ مشٌ مُ ئُ     

  ت تُ ڵثُ ، ئُ کاوُ ػىًيریُ  ؿارَ  ت تُ کی تایثُ رگاویُ تاصَ

  رادَ  رداوی وائاػایی ي وایاػایهی لهُ ػتێًَ ئاڵٍصی ي دَ

تاقمێکی   ، کُ رَ ي تُ رَ کی تێ ػُ ئاتًيریُ  تٍیُ.   يَ رَ دَ تُ

وگهێهکهی  رُِ ی فُ چًارچێًَ  يَ لُ ک ؿُ میلیاردری یُ

ی  يَ يتىُ ک ي، کُ الیُ  لُ  ي چايچىٍکاوُ  ػتاوُ رَ ل پُ ُِ

یان  تُ صير  ت، کُ رامُ م دَ طار ي کُ ی ُِ ماڵُ صاران تىُ ُِ

ران  گًصَ ،ػفزٌؿی ي دييکان ماؿیىی ری ي دَ کٍڵثُ  تُ

کاوی طیاوی  مًي تًارَ ر ُِ ػُ  تُ  ر؛ تاڵی کێـايَ ػُ  وُ تُ دَ

  ی داویـتًيیی، تهُ ی رێظَ ِا صٌریىُ ر يَ ُِ   . دا م ؿارَ ئُ

  ؿارَ  م لُ تی کٍچ؛ ُِ اڵیُ وگیی ي کٍمُ رُِ ی فُ ؿىاػُ

ٍ ؿار؛ تُ  يَ گًوذَ  م، لُ ي ُِ  يَ جیا جیاکاوی ئێزاوُ تام ي   ت

ً ي ؿُ پاوی کًلتًير ي داب ي وُ چێظی داػُ م  لُ ریتی رصی

 ...3ی  رَ الپُ  ی لُ درێظَ...                      ؿٍرتایی ي

ُڊلډب اٿلڅمڇ ثڈ ٣ڄچاځ يٴي ام ٠٣يپ تليڂ                    

ؿًتبڅكؿډبي ٫لډڄٶ څ تڀـځ ثِلي څ ام ٫لاٷيلتليڂ   

ـ       ؿك صڄـ  .  پـيـڇ ډبي ارتڀب٣ي ٣ٔل عبٗل ٿي ثبُڄ

ؿډڈ اؽيل ُڊلډب ثب ٷٌتلٍ ثي ثلڃبٿڈ ثب ٿِٴالت څ            

ٳڀجچؿډبي ٫لاڅاڃي ؿك مٿيڄڈ ډبي ٳبٻجـي، ٫٘بيي،         

ـ          ؿك .  اٯتٔبؿي، ارتڀب٣ي څ ؽـٿبتي ٿچارڈ ُـڇ اڃ

ايڂ كاًتب تغچٹ څ ؿٷلٷچڃي صڊلڇ ُڊل، ٷبڇ                 

ٯبڃچڃڀڄـ څ تب عـي عٌبة ُـڇ ثچؿڇ څ ٷبڇ ثي                  

ٗبثٜڈ څ ٧يلٯبڃچڃي ؿك ٿٌيل عق٩ ٯچاڃيڂ ثلآٿـڇ            

ډل ٯـك تغچالت كُـ ٫ينيٴي ُڊلډب ًلي٢ تل          .اًت

څ ُتبة مؿڇ تل ٓچكت ٷيلؿ، ثڈ ډڀبځ اڃـامڇ ثلڃبٿڈ            

كيني ثلاي آځ ٿِٴٺ ثچؿڇ څ ت٨ييل ؿك اڃـامڇ ٳبكثلي    

ډبي ٿزبڅك ڃين ثڈ ډڀبځ اڃـامڇ ًلي٢ څ ثي ڃ٠پ تل                

ؽچاډـ ثچؿ څ ٿِٴالت ٫لاڅاڃي ؿك ٳبٻجـ ؿكڅڃي              

ُڊل، ٿبڃڄـ تلٳيت ڃبٿتڄبًت څ ڃبٿت٤بؿٹ ٳبكثلي ډب          

ؿك ٫٘بډبي ُڊلي، اًت٬بؿڇ ٧يل آچٻي ام اكاٗي، ام 

ثيڂ ك٫تڂ عٰچ٭ ُڊلڅڃـي، تؾليت ٿغيٚ ميٌت          

كا پـيـ ؽچاډـ آڅكؿ څ ت٤بؿٹ ُڊلي څ ٿغيٚ           ...  څ  

ُڊل ٿليچاځ ڃين ؿك    .  پيلاٿچځ آځ كا ثل ډپ ؽچاډـ مؿ       

. ؿډڈ ډبي اؽيل ام ايڂ ٯب٣ـڇ ٿٌتخڄي ڃجچؿڇ اًت               

ډبي ٿچرچؿ ؿك ُڊل ٿليچاځ،          ثلكًي اًڄبؿ ثلڃبٿڈ   

ٿلثچٙ ثڈ ًبٹ ډبي ٷقُتڈ ڃِبځ ام تغٰٮ پقيلي              

 67ؿكٓـ ام پيِڄڊبؿات ٛلط ډب ؿاكؿ څ              ٫33ٰٚ  

ٛلط ربٿ٢ ٿليچاځ    $ؿكٓـ ثٰيڈ ٿغٰٮ ڃِـڇ اًت       

5385     ٚ يٴي ام ؿاليٺ   #.  ٿڊڄـًيڂ ٿِبڅك ڃَٰ ٿغي

ايڂ ٣ـٽ تغٰٮ، ڃِبځ ام پيَ ثيڄي ډبي ڃبؿكًت ثڈ            

ٻغبٝ آٿبكي څ ٣ـؿي څ ثلآڅكؿډبي ڃبٓغيظ څ              

ـ      يٴي ام ٿ٤٘الت اًبًي ٳڈ    .  ثـڅځ ٿٜبٻ٤ڈ ٿي ثبُ

ُڊل ٿليچاځ كا ًبٹ ډب ام ثلڃبٿڈ ٿڄ٠پ ُڊلي ثڈ ؿڅك             

ڃٸڈ ؿاُتڈ اًت ڃجچؿ يٲ ٛلط ربٿ٢ څ ت٬٘يټي               

ٳبٿٺ څ ربٿ٢ ثب يٲ ثلآڅكؿ ؿٯيٮ ٳڀي څ ٳي٬ي               

  .ثلاي ثلڃبٿڈ كيني ډبي آيڄـڇ ٿي ثبُـ

 

  زیزی میه عُ ئُ

 هزيَاى ٍ هطىالت ضْزی

 :وامُ ایه ؿمارَ يیظَ
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 هتي ًاهِ ی  خاًَادُ ّای اعضای باسداضت ضذُ 

 اًجوي سبش چیا
ؽبڃچاؿڇ ډبي ا٣٘بي ډيئت ٿـيلڇ ثبمؿاُت ُدـڇ اڃدزدڀدڂ       

ًجن صيب ؿك ڃدبٿدڈ اي ثدڈ ثدبمپدلى ُد٤دجدڈ ؿڅٽ ؿاؿٷدبڇ                      

ٿتڂ ايڂ ڃبٿڈ ٳدڈ  .  ؽچاًتبك آماؿي ٫لمڃـاڃِبځ ُـڃـ ٿليچاځ،

اكًدبٹ ُدـڇ ثدچؿ           كڅڃچُتي ام آځ ثڈ ؿ٫تل اڃزڀڂ ًجن صيب،

 : ثـيڂ ُلط اًت

 ثب ًڀڈ ت٤بٻي 

 ثبمپلى ٿغتلٽ ٤ُجڈ ؿڅٽ ؿاؿٷبڇ ٿليچاځ،

 ثب ًالٽ

ُدليد٪         اعتلاٿب ٿب ؽبڃدچاؿڇ ډدبي ثدبمؿاُدت ُدـٷدبځ،            

ام ا٣٘بي ډيئدت   ثڊلڅم ؿاكڅڃـ څ ٿغڀـ ايلد ٯبؿكي، ثبرچك،

ٿـيلڇ اڃزڀڂ ًجن صيبي ٿدليدچاځ ٳدڈ ؽدـٿدبت آڃدبځ ام               

ثـڅتبًيي ثل ډڀٸبځ كڅُڂ اًت څ ؿك كاًدتدبي تدلڅيدذ           

٫لډڄٶ ُڊلڅڃـي څ پبٳٌبمي ٷلؿُٸب ډبي ٣ڀچٿي ُدڊدل   

څ ع٬ٞ ٿلات٢ څ رڄٸٺ ډبي ٿټي ام آتَ ًچمي، ڃبثچؿي څ   

صپبڅٹ تچًٚ ا٫لاؿ ًچؿ رچ څ ٫لٓت ٛټت ام ډيدش ٷدچڃدڈ      

ڈ ٛچك ُدجدبڃدڈ كڅمي څ ثدـڅځ صِدپ ؿاُدتدي                  ثٳچُِي 

ثڈ اؿاكڇ اٛدال٣دبت      ،9/0505ؿك تبكيؼ .  ؽچؿؿاكي ڃٴلؿڇ اڃـ

ڄچځ ؿك ثبمؿاُت آځ اؿاكڇ     اٳٿليچاځ ٫لا ؽچاڃـڇ ُـڃـ څ تب 

اڅال ٿب ثڈ ثيٸڄبډي آڃبځ ا٣دتدٰدبؿ ردبمٽ          ٫ټقا، ثڈ ًل ٿي ثلڃـ،

ؿڅٿب ثبمؿاُت آڃبځ كا ڃتيزڈ تڊڀت مٿيدڂ ؽدچاكاڃدي       ؿاكيپ،

ٿي ؿاڃيپ ٳڈ ثلاي تٔبعت ٿلات٢ څ مٿيڂ ډدبي ٿدټدي ٳدڈ           

آڃڊب كا آتَ ٿدي مڃدڄدـ څ ا٣٘دبي            ٿت٤ټٮ ثڈ ډڀٸبځ اًت؛

ـ    . اڃزڀڂ ام اڃزبٽ ٫ٴل پټيـ څ ُچٿِبځ رټچٷيلي ٿي ڃڀدبيدڄد

ٻقا ام آځ ٿٰبٽ ٣بٻي ٿٔلاڃڈ ؽچاًتبكيپ ٳدڈ آماؿي ثدـڅځ         

ٯيـ څ ُلٙ آڃبځ كا ؿك ايڂ ٿبڇ كعڀت څ ٿد٨د٬دلت ٓدبؿك           

ُدبؿي څ          ٫لٿبيڄـ تب ؿك ٿجبؿي ايڂ ٣يـ ٤ًيـ څ ٫دلؽدڄدـڇ،     

 .آًبيَ كا ثڈ ؽبڃچاؿڇ ډبي آڃبځ ثبم ٷلؿاڃيـ

 دارًٍذ ٍ لادری با سپاس خاًَادُ ّای باجَر،

 

آهَسش هزدم رٍستاّای ضْزستاى هزيَاى در 

  راستای همابلِ با آتص سَسی
ثڈ ډڀت اڃزڀڂ ميٌت ٿغيٜي ًجن صيب ؿك :  ؽجلٷناكي ٿڊل

ُڊلًتبځ ٿليچاځ ثڈ ٿلؿٽ كڅًتبډبي اٛلا٩ ايڂ ُڊدلًدتدبځ    

آٿچمٍ ډبي ٿٰبثټڈ ثب آتَ ًچمي ؿك رڄٸٺ ډدب څ ٿدلاتد٢        

يٴي ام ا٣٘بي اڃزڀڂ ًجن صيدب ٿدليدچاځ ؿك        . اكائڈ ٿي ُچؿ

ٳڀيتڈ آٿچمٍ څ ٿِبكٳت :  ايڂ كاثٜڈ ثڈ ؽجلڃٸبك ٿڊل ٷ٬ت

ډبي ٿلؿٿي اڃزڀڂ ًجنصيب ثڈ ٿڄ٠چك آٷبډي ؿاؿځ ثڈ ٿدلؿٽ    

ؿك ٿچكؿ ٗلڅكت ع٬ٞ ٿڄبث٢ ٛجي٤ي څ ٫چايـ رڄٸدٺ ډدب څ       

ٿلات٢ ثڈ كڅًتبډبي اٛلا٩ ُڊلًتبځ ٿليچاځ ٬ًدل ٳدلؿڇ څ       

ـ  ٳدڀدبٹ   . آٿچمٍ ډبي المٽ كا ثڈ اٯِبك ٿؾتټ٪ اكائڈ ٿي ٳڄد

ثڈ ٿڄ٠چك آُڄبيي كڅًتبئيبځ ثب ٿٌدبئدٺ   :  ٳڊڄڈ پچُي اؿاٿڈ ؿاؿ

ؽدچؿ ڃدڀدبيدي ٿدي           آتَ ڃِبڃبځ ٷچينڇ ٳچيلڇ څ صيبيي ډب،

ؿكؽچاًت ٳڀٲ اډبٻي  څ تيپ ٣ڀټيبت ثب تدچردڈ ثدڈ      .  ٳلؿ

ثڄبثلايڂ .  اٿلي ارتڄبة ڃبپقيل ثچؿ كڅمڇ ؿاك ثچؿځ ٧بٻت آڃڊب،

ًچٽ څ صڊبكٽ ٳدڀديدتدڈ ٿدٰدبثټدڈ ثدب ثدغدلاځ                    تيڀڊبي ؿڅٽ،

څاكؿ ٿڄٰٜڈ ُـڃـ څ ثب تالٍ ٫لاڅاځ ٿچ٫ٮ ثدڈ ٿدڊدبك       اڃزڀڂ،

ډڀلاډي تيپ ا٬ٛبي عليٮ اؿاكڇ ٿدڄدبثد٢    .  آتَ ًچمي ُـڃـ

المٽ ثدڈ فٳدل       .  ٛجي٤ي ُڊلًتبځ ٿليچاځ ڃين ربي تٰـيل ثچؿ

  اًت اكت٬ب٣بت ٿقٳچك ام پچَُ رڄٸټي ؿكؽتبځ ثدټدچٙ،    

ثڄڈ، ماٻناٻٲ، ثبؿاٽ څعِي، ٷالثي څعِي، ؿكؽتضڈ ډدبي    

څ ...  ڃٌتلځ څعِي، اك٧چاځ، تڀِٲ، آٻجبٻدچي څعِدي څ         

پچَُ ٷيبډي ؽِٴيـڇ ي ٿلت٤ي ٿدتدچًدٚ، ثدلؽدچكؿاك          

 .اًت

  عِلات ٫لاڅاڃي ثڈ څيوڇ ٷچڃڈ اي ًچًٲ ًيدبڇ ردڊدڄدـڇ،      

ُـت آتَ ًدچمي     .  ٯلثبڃيبځ ؿيٸل ايڂ آتَ ًچمي ثچؿڃـ

ؿك ٣لٓڈ ډبيي ام ايڂ اكت٬ب٣بت تب ًل٣ت ډبي يٲ ٿتل ثدل  

ؿك ايڂ ٫دٰدلڇ آتدَ        .  حبڃيڈ څ ډ٬ت ٿتل ثل حبڃيڈ ڃين ٿي كًيـ

 -ام پچَُ ٷيبډي   يبسدُ ّكتبر ٿتب٬ًبڃڈ ثيِتل ام  ًچمي،

آتدَ ًدچمي ٣دڀدـتدب ثدڈ             .  ٤ٛڀڈ آتَ ٷِدت   -رڄٸټي

 .تبري څ تڄڈ اي ثچؿ  ٓچكت ميل اُٴچثي،

٣ٔدل   /5707ا٬ٛبي عليٮ ام ًب٣بت اڅٻيڈ ثبٿـاؿ تب ًب٣بت 

 .ډڀبځ كڅم ثڈ ٛچٹ اڃزبٿيـ

 رٍسگذضتِ 22آهار آتص سَسی جٌگل ّای
 . ٿلؿاؿ، رڄٸټڊبي اٛلا٩ كڅًتبي ٳبٹ 8 -57 

 .ٿلؿاؿ، رڄٸټڊبي اٛلا٩ ٿغټڈ ي تلؽبځ آثبؿ  8 -58

 .ٿلؿاؿ، رڄٸټڊبي اٛلا٩ كڅًتبي ًيبڃبڅ 8 -59

 .ٿلؿاؿ، رڄٸټڊبي اٛلا٩ ُڊل ٳبڃي ؿيڄبك 9 -/6

 .ٿلؿاؿ، رڄٸټڊبي اٛلا٩ كڅًتبي ثبُڀبػ/5 -65

 .ٿلؿاؿ، رڄٸټڊبي اٛلا٩ كڅًتبي كُڈ ؿي55 -67

 . ٿلؿاؿ، رڄٸټڊبي اٛلا٩ كڅًتبي ًټٌي55 -63

 .ٿلؿاؿ، رڄٸټڊبي اٛلا٩ كڅًتبي ٯټ٤ڈ ري55 -64

 . ٿلؿاؿ، رڄٸټڊبي اٛلا٩ كڅًتبي ٯچٻٰچٻڈ57 -65

 .ٿلؿاؿ، رڄٸټڊبي اٛلا٩ كڅًتبي رڈ هڃيبڅا54 -66

 .ٿلؿاؿ، رڄٸټڊبي پِت ٿغټڈ ي ؿاكًيلاځ ٿليچاځ55 -67

 .ٿلؿاؿ، رڄٸټڊبي اٛلا٩ كڅًتبي ثبُڀبػ  56 -68

 .ؿي ٿلؿاؿ، رڄٸټڊبي اٛلا٩ كڅًتبي كُڈ 77 -69

 .ٿلؿاؿ، رڄٸټڊبي اٛلا٩ كڅًتبي اًلاڅا 77 -/7

  .ٻڈ يڈ ٿلؿاؿ، رڄٸټڊبي اٛلا٩ كڅًتبي ثڈ 77 -75

ؿك ؿڅ   $    ٻدڈ    يدڈ    ٿلؿاؿ، رڄٸټڊبي اٛلا٩ كڅًتبي ثڈ 77  -77

 #.ي ٿؾتټ٪ ڃٰٜڈ

 .څڇ ًڄڈ ٿلؿاؿ رڄٸټڊبي اٛلا٩ كڅًتبي  75 -73

 .ٿلؿاؿ رڄٸټڊبي اٛلا٩ كڅًتبي ډناك ؽبڃي 75 -74

 . ٿلؿاؿ رڄٸټڊبي اٛلا٩ كڅًتبي ؿڇ كڇ ٳي 75 -75

 .ٿلؿاؿ رڄٸټڊبي اٛلا٩ كڅًتبي ثبٻٲ 76 -76

 .ٿلؿاؿ رڄٸټڊبي اٛلا٩ كڅًتبي څڇ ًڄڈ 76 -77

ميٌت ٿغيٜي څ ثڊـاُتي څ ډڀضڄيڂ ثلاي ٿِبكٳت آڃدڊدب     

ډل ډ٬تڈ مڅد ؿك ؽبٿچٍ ٳلؿځ آتَ ًچمي ډبي كڅمډبي 

آٿچمٍ ډبي المٽ ثڈ ٿلؿٽ څ ًبٳڄبځ كڅًدتدبډدب اكائدڈ ٿدي          

څي ثب اُبكڇ ثڈ ايڄٴڈ ٳڈ تب ثڈ عبٹ ايڂ آٿدچمُدڊدب ثدڈ         . ُچؿ

اكائدڈ ُدـڇ        #  لؿاؿٿد    56تب تبكيؼ $  كڅًتب 54ٿلؿٽ ثيَ ام 

اڃت٠بك ٿي كڅؿ ٳڈ ايڂ ٳبك ؿك كاًتبي ٿٰبثټڈ ثب :  اًت، ا٫نڅؿ

آتَ ًچمي ډبي اعتڀبٻي ؿك ُڊدلًدتدبځ ٿدليدچاځ ٿدچحدل            

ايڂ ٣٘چ اڃزڀڂ ًجن صيب ثب اُبكڇ ثڈ ايدڄدٴدڈ آٿدچمٍ       . ثبُـ

ډبي ٳڈ ث٤ـ ام ؽبٿچٍ ٳلؿځ آتَ ًچمي ډدبي ٿدڄدبٛدٮ       

ڃنؿيٲ كڅًتب ډبي ٿزبڅك اكائڈ ُـڇ احل ٿخجت ميبؿي ؿاُتڈ 

آٿچمُڊبي ٯجټي صڄبځ ٿچحل ثدچؿڇ اًدت ٳدڈ        :  اًت، ٷ٬ت

آٿبك آتَ ًچمي ډبي اٿٌبٹ ثٌيبك ٳڀتل ام ًبٹ ٷدقُدتدڈ      

ًدبٹ ٷدقُدتدڈ ؿك         :  ٳڊڄڈ پچُي ؿك پبيبځ ا٫نڅؿ.  ثچؿڇ اًت

ٿچكؿ آتَ ًچمي ؿك ُڊلًتبځ ډدبي     //9ٿزڀچ١ ثيَ ام 

ٿليچاځ څ ًلڅآثبؿ ثڈ څٯچ١ پيچًت ٳڈ اٿٌبٹ ايڂ آٿدبك ثدڈ       

ٿچكؿ كًيـڇ اًت ٳڈ ؿك ثٌيبكي ام ٿچاكؿ اډبٻدي   67عـڅؿ 

كڅًتب ؽچؿ اٯـاٽ ثڈ ؽبٿچٍ ٳلؿځ آتَ ًچمي رڄٸٺ ډدب    

 .څ ٿلات٢ ٳلؿڇ اڃـ

 وَدواى ٍ ًَجَاًاى سزهطمی بزای بشرگساالى
، اڃزڀڂ ًجن صيب،   ٳچؿٳبځ څ ڃچرچاڃبځ   ٷناكٍ ٳڀيتڈ   ثڄب ثڈ

ڃبٽ ډدبي ٓديدبؿ ؽدبڅكي څ             ثڈ  ؿڅ تڂ ام ا٣٘بي ايڂ ٳڀيتڈ

  څًيټدڈ   تبٿيڂ آثِؾچكډبي اثتٴبكي ثڈ  آكٍ ٿڊلثبځ اٯـاٽ ثڈ

ثدلاي پدلڃدـٷدبځ څ               ي ٟل٩ ډبي آة ٿ٤ـڃي څ ڃچُدبثدڈ  

  ثدڈ   ډبي ٳچډڊبي كڅًتبي ٳبڃي ًبڃبځ ٳڈ  ربڃچكاځ ميٌتٸبڇ

 .اڃـ، ٿي ڃڀبيڄـ ٳپ آثي ؿصبك ُـڇ

 پاوساسی گزديذ” ًی ” ُ ّای رٍستای گاتفزيح 
ثڄب ثل ٷناكٍ ٳڀيتڈ ٫لډڄٸي اڃزڀڂ ًجن صيدب، ام اثدتدـاي        

ام ٛل٩ ا٣٘بي ٳدڀديدتدڈ      اكؿيجڊِت ٿبڇ تب ٿلؿاؿ ٿبڇ اٿٌبٹ،

ت٬ليظ ٷبڇ ډبي ٿيلاري ًڈ    -كڅًتبي ڃي   -اڃزڀڂ ًجن صيب

صبڅٵ څ ؿڅالٍ ؿڅ ثبك څ ميبكتٸبڇ آغبة ؿك ؿاٿدڄدڈ      ثبك،

ثڄب .  ًڈ ثبك ام اڃچا١ مثبٻڈ پبٳٌبمي ُـڃـ  ٳچډٌتبڃي ٿيلاري،

ثڈ تٔڀيپ ايڂ ٳڀيتڈ ٯلاك اًت ًٜٺ مثبٻڈ ي ثدنكٷدي ؿك         

رڊت ع٬ٞ پبٳينٷي ايڂ ٿدڄدٜدٰدڈ      ٷلؿُٸبڇ ٳچڇ ٿيلاري،

 .ڃٔت ٷلؿؿ

 92بشرگتزيي آتص سَسی سال 
ثڄب ثل ٷناكٍ ٳڀيتڈ ٿٰبثټڈ ثب ثغلاځ اڃزڀڂ ًدجدن صديدب، ثدڈ          

ډڄٸبٽ څٯچ١ آتَ ًچمي ؿك رڄٸٺ ډبي اكت٬ب٣بت ٿِدل٩  

ا٣٘بي اڃزڀڂ   ثبٻٲ څ ٷچينڇ ٳچيلڇ،  ثل كڅًتبډبي څڇ ًڄڈ،

ؿك ًدب٣دبت        ًجن صيب ثڈ څيوڇ ٳڀيتڈ ٿٰبثټڈ ثدب ثدغدلاځ آځ،       

ٿلؿاؿ ٿبڇ تيپ اڅٻيدڈ ٿدٰدبثټدڈ ثدب           75ڃؾٌتيڂ ثبٿـاؿ ًڈ ُڄجڈ 

ع٘دچك صِدڀدٸديدل        .  ؿك ٿغٺ عبٗل ٷِتڄـ  ا٬ٛبي عليٮ،

ٯجٺ ام ع٘چك ا٣٘بي اڃزدڀدڂ    اډبٻي كڅًتبي ٷچينڇ ٳچيلڇ،

ٷٌتلؿٷي آتَ ؿك ثلاثل ٣دنٽ    .  ربي ٿجبډبت څ تٰـيل ؿاكؿ
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 تا وی هزيَاى هاًٌذ يه رٍستای بشري بالی بواًذ؟

ثب ُلڅ١ مڃـٷي ُڊلي څ كُـ اٿٴبڃبت څ تجټچك                   

ٿت٤بٯت   ،مڃـٷي ٿبُيڄي، ٿ٤٘الت څ ٷل٫تبكي ډبيي       

ـ        ؽچؿآٿبؿڇ ًبمي  .  آځ پب ثڈ ٣لٓڈ ي څرچؿ ٿي ٷقاكڃ

ثلاي مڃـٷي ؿك ُڊل څ يبؿٷيلي ٿڊبكت ډبي مڃـٷي          

ثلاي آًبيَ څ ك٫بڇ اٿلي ارتڄبة ڃبپقيل څ ٗلڅكي             

ٳٌت صڄيڂ ٿڊبكتڊبي ثـڅځ ٳبك ٫لډڄٸي څ            .  اًت

ٿتچٻيبځ اٿچك ُڊلي تب ډڀڈ      .  ٛبٯت ٫لًب ٿٰـڅك ڃيٌت    

ٷيل څ ڃڊبؿيڄڈ ُـځ ٫لډڄٶ ُڊلڃِيڄي، ٯ٤ٜب ڃيبمٿڄـ            

 .تالٍ ثيِتل ؿك ٷقك مٿبځ ؽچاډڄـ ثچؿ

اٷلصڈ ډڄچم ًيڀبي ُڊلي كا ثڈ ؽچؿ           “  ٿليچاځ”     

ٿي   يـٱكا ثڈ ؿڃجبٹ ؽچؿ          ٣ڄچاځ ُڊل ڃٸل٫تڈ، اٿب    

مڃـٷي ٳلؿځ څ ؽچؿًبمٷبكي ثب ُلايٚ صڄيڂ         .  ٳِـ

ثڈ آٜالط ُڊلي،  ٳبك ډل ٳي ڃيٌت څ تڄڊب ؿك                  

عچٓټڈ ي ٳٌبڃي اًت ٳڈ مڃـٷي ٳلؿځ ؿك ٿغيٚ            

ډبي ثنكٷتلي كا تزلثڈ ڃٴلؿڇ يب ؽچؿ ثڈ ڃغچي ؿك               

 . ايزبؿ صڄيڂ څ٢ٗ ڃبثٌبٿبڃي ؿؽيٺ ډٌتڄـ

ٿتب٬ًبڃڈ ؽچاڃڄـٷبځ صڄيڂ ڃچُتڈ اي ٣ـڇ ي ؽبّ               

څ ٯټيټي ام ُڊلڅڃـاځ ډٌتڄـ ٳڈ ُبيـ ٳڀتليڂ تبحيلي            

ـ       !! اٿب ٯبٛجڈ ُڊلڅڃـاځ  .  ؿك صڄيڂ څ٢ٗ آ٬ُتڈ اي ڃـاكڃ

آڃڊبيي ډٌتڄـ ٳڈ  ام كڅمڃبٿڈ ډب ثيِتل ثلاي پبٱ                  

ـ          . ٳلؿځ ُيِڈ ٿبُيڂ څ ٿ٨بمڇ ډبيِبځ اًت٬بؿڇ ٿي ڃڀبيڄ

ثڈ ٣ټت ٣ـٽ آٷبډي ام آچٹ ُڊلڃِيڄي، آال صڄيڂ           

ثڈ تج٢ آځ،   .  آچٻي ؿك مڃـٷي كڅماڃڈ آڃڊب ثي ٿ٤ڄبًت       

ؿك اڃتؾبة ٿتچٻيبځ اٿچك ُڊلي څ ُڊلؿاكيڊب ثيِتل ثل             

ؿيـٷبڇ ًڄتي څ ٣ِيلڇ اي څ ٳٌت ٿڄب٢٫ آڃي څ                    

ـ    ٿڄتؾجيڂ صڄيڂ ت٬ٴل څ ثيڄَ     .  مڅؿٷقك ٣ڀٺ ٿي ڃڀبيڄ

څ كڅُي ډپ ٯ٤ٜب ؽچاًتڈ يب ڃؾچاًتڈ، ؿاڃٌتڈ يب ڃـاًتڈ           

ثب څ٢ٗ ٿچرچؿ ٿي ًبمڃـ څ ؿك ڃڊبيت ٿِٴالت                  

ُڊلي ڃڈ تڄڊب ثـڅځ كاڇ عٺ ثبٯي ٿي ٿبڃڄـ ثټٴڈ                    

ډڀضچځ ٧ـڇ اي ًلٛبڃي ثب ٷقك مٿبځ ثيِتل ؿك تبك څ              

 . پچؿ مڃـٷي څ ثب٫ت ُڊلي كيِڈ ٿي ؿڅاڃڄـ

ډيش ُڊل څ ؿيبكي ثـڅځ ٿِٴٺ ڃيٌت اٿب ثب تچرڈ                  

ثڈ ُلايٚ مٿبڃي څ ٿٴبڃي ؿك ث٤٘ي ام ربډڊب ايڂ                  

ٿليچاځ ډپ ٿٌتخڄي ام ٯب٣ـڇ      .  ٿِٴالت ڃڀبيبځ تل اًت   

ٿِٴالت ؽبّ ؽچؿ كا ؿاكؿ څ تچٯ٢ ٿ٤زنڇ ؿك         .  ڃيٌت

اٿب آڃضڈ  .  عٺ ٿِٴالت ډپ ٳبكي ٣جج څ ثيڊچؿڇ اًت       

ٳڈ ثيِتل ٿي آماكؿ څ تغڀٺ صڄيڂ ُلايٜي كا ؿُچاك             

اٿچاد تټچينيچڃي ثي٬تـ ٻقا ام آڃتڂ ډبي ؽبڃٸي             ٳڄڄـڇ

ـ           ؿك آځ  .  ثب ٯـكت ٷيلڃـٷي ثبال اًت٬بؿڇ ٿي ڃڀبيڄ

ُڊلډب ٿلؿٽ كؽت ٌُتڈ ي ؽچؿ كا ثل پِت ثبٽ ډب               

آڅيناځ ڃڀي ٳڄڄـ څ ثب تغڀٺ ډنيڄڈ ډبي ميبؿ ثڈ څًيټڈ            

ـ         تب #.  ي ٿبُيڂ ډبي ٻجبى ُچيي آڃلا ؽِٲ ٿي ڃڀبيڄ

ٳي ٿغالت ثي ؿك څ پيٴل ثـڅځ ؽيبثبځ څ ٳچصڈ ي              

تبٳي ثبيـ ؿڅ يب صڄـ ٿٌيل        !  اًتبڃـاكؿ ًبؽتڈ ُچڃـ؟   

ثلاي كاڃڄـٷبځ تبٳٌي ٿِؾْ ُـڇ ثبُـ؟ تبٳي             

! ٿليچاځ ثبيـ ٿبڃڄـ يٲ كڅًتبي ثنكٵ ثبٯي ثڀبڃـ؟           

تبٳي ثبيـ ٿتٴـيبځ، ؽيبثبځ ډبي ايڂ ُڊل كا                    

ؿك مٿيڄڈ رڀ٢     !$رچالڃٸبڇ ؿكڅ٥ څ تنڅيل ثڄڀبيڄـ؟        

آڅكي ايڄڊب اٯـاٿبت اؿاكڇ ي ٿغتلٽ ثڊنيٌتي ربي            

 #.تٰـيل څ تغٌيڂ اًت

 ...تب ٳي؟ تب ٳي ډبي ؿيٸل

 

 .....ؿّز یاران تًد ي خاک”تی  ی تاتُ  درێظَ
  ری ي فهیهزقهُ گلُ ػتی ي تُ رَ پُ  ری ي صارايَ گُ ي تایفُ

يايی  تُ  کی تُ ياییُ رماوزَ ری فُ طێز کاریگُ  رایی؛ لُ گُ

  ؛ تهُ کُ  اڵتی رييخايی پێـًيدایُ ػُ ڵ دَ گُ  جیاياص لُ

  خهًاصرايی ديير لهُ فهتهاری وهُ صٌریی، ئاکار ي رَ

ٌ دَ تی ئُ وذی ي ؿارػتاویُ وگی ؿارٌمُ رُِ فُ تٍ . وًێىێ مش

چی تٍ  ، مل کُ! کان دٌساين تیُ اڵیُ کٍمُ  خُ تایُ  ومًيوُ

  ی یاػا، لُ يَ ير داوُ ي دَ  ، تاج ي رؿًَ!   ییُ یاػا ػايیلکُ

مهافهی   ع ئهاگهای لهُ کهُ.   ياي دایهُ رمی تهُ تاصاسگُ

ک  سَ وذی خٍی ي ِايؿاری ي ِايکار ي ِايگُ ؿارٌمُ

  خهُ تهایهُ  ػهی، لهُ کهُ ػهتهی تهاکهُ رَ ، قاصاوج پهُ وییُ

، دلؼٍصی تٍ ػزيؿر ي چیا ي دارػتان ! کاوُ يتًَ رکُ ػُ

کهاوهی ياڵت،  ياری مێظييیی ي جًاویُ ي صرێثار ي ئاػُ

ي ویـتمان ي،   يیؼتی طیىگُ خٍؿُ! کزێر وـر دَ رصَ ػُ

ب  دَ وگ ي ئُ رُِ ر ي فُ صاوؼر ي ًِوُ! پاراػتىیان تاياوُ

ي، رامان   رايێض پُ  تُ يتًَ يَ، کُ ي کتێة ي کتێة خًێىذوُ

کان ي  تی تاکُ ػایُ دٌساوی کُ!  ییُ مظَ گُ   يَ ي تیزکزدوُ

 ... ي!  یُ وذێکی تزايَ ُِ فغ وضمی، رَ وُ

ڵگاکان  کٍمُ  تی کُ؛ لماوذييیُ يتی مێظيي ػُ اڵم رَ تُ     

یزان ي  می قُ ردَ ن ي ػُ کُ ر دَ ػُ چارَ  خٍؿیىاوُ ي وُ ئُ

  ، تُ يَ ي تًيطاوذوُ  يَ سێىه ي طیان ي طیاوُ پُ ػات تێذَ کارَ

 :وی يێر ي، ؿاعیز يتُ کُ ردَ کاوذا ػُ ر تارمایُ ػُ

ایام غم وخًاِذ ماوذ    چىان وهمهاوهذ ي   کُ  رػیذ مظدَ 

 !چىیه ویض وخًاِذ ماوذ

 فاتح هصطفائی

ٿي ٷلؿاڃـ ايڄٌت صلا ٿليچاځ ثب څرچؿ ايڄڊڀڈ تغٔيٺ          

ٳلؿڇ څ ڃچ اڃـيَ ډڄچم ثب ٿِٴالت اثتـايي څ پيَ پب              

صلا ډڄچم ت٬ٴلي ٫لډڄٶ       !  ا٫تبؿڇ ٷليجبڃٸيل اًت؟    

! ٿغچك ثل ڃ٠پ ثؾِي ؿك ُڊل ٿليچاځ عبٳپ ڃيٌت؟             

صلا ډڀيِڈ ٫لا٫ٴڄي ٳلؿڇ څ ؿيٸلاځ كا ٿٌجت څ ٿٰٔل           

صڄيڂ څ٤ٗي ثـاڃيپ؟ صلا ام آځ ٯٌڀت ام ٿِٴالتي             

ٳڈ ؿك عيٜڈ ٳبك څ ٿٌئچٻيت څ مايـڇ ي ثيڄَ څ                    

ڃڊبيت !   ٣ڀټٴلؿ ؽچؿ ٿبًت ُبڃڈ ؽبٻي ٿي ٳڄيپ؟          

اعتلاٽ ثلاي ٣نيناڃي ٳڈ ثـڅځ صِڀـاُت ٿڄب٢٫               

ُؾٔي ثلاي ٣ڀلاځ څ آثبؿاڃي ٿليچاځ ٿبيڈ ٿي                  

ٷقاكڃـ، ايڂ ًچاٹ ام آڃڊب ٿٜلط اًت ٳڈ صٰـك تچاځ           

څ ڃيلڅي ؽچؿ كا ٓل٩ اٿچكات ٫لډڄٸي څ آٿچمٍ             

 -ٳڀيٌيچځ ٫لډڄٸي ُچكا       !  ُڊلڅڃـي ڃڀچؿڇ اڃـ؟    

ٿتِٴٺ ام ا٫لاؿ ًلآٿـ څ تغٔيټٴلؿڇ څ ؿٻٌچم ايڂ              

صٰـك ٿزبٹ تٔڀيپ ٷيلي څ ارلاي ٿٔچثبت كا          -ُڊل

ثلاي اٿچكات ٫لډڄٸي صڈ ٳبكي            !  ؿاُتڈ اًت؟  

اٷل ٓچكت ٷل٫تڈ ٷچُڈ اي ام آځ        ! $ٓچكت ٷل٫تڈ؟ 

كا ؿك رټٌڈ اي پلًَ څ پبًؼ ثڈ ٓچكت ٿٌتٰيپ ثڈ               

ـ   ٣ټت ت٨ييلات پي ؿك پي ؿك      #.  اٛال١ ُڊلڅڃـاځ ثلًبڃڄ

 ...كيبًت ُچكاي ُڊل ٿليچاځ صيٌت؟څ

اهب چٌذ ًوًَِ هلوَس اس هطكالت ضْز              

             :                 هزيَاى

ؿك ٿ٤ٰٜي مٿبڃي ډڀڈ    #:  ؿًت٬لڅٍ$ؽيبثبڃي  تكتجا   -

ډب رڀ٢ آڅكي څ تب عـڅؿي ًـ ٿ٤جل                  ؿًت٬لڅٍ

ؽيبثبڃڊب څ پيبؿڇ كڅډب ام ثيڂ ك٫ت څٻي  ث٤ـ ام ٿـتي                 

ـ     تبٳي ثبيـ ايڄڊڀڈ ٫لڅُڄـڇ     !!  صڄيڂ ٛلعي كډب ٷلؿي

ي ؿڅكڇ ٷلؿ ؿك ؽيبثبڃڊبي ؿڃـڇ يٲ څ ڃيپ ٳالد                 

پلًڈ ثنڃڄـ څ ؿك ٿغالت څ ٳچصڈ ډب تب پبًي ام ُت ثب              

 !ؿاؿ څ ٫ليبؿ آًبيَ كا ام ٿلؿٽ ثلثبيڄـ؟

تب ٳي ُلٳت ډب ؽٔچٓي څ ٧يل ؽٔچٓي ثب                    

ٿبڃچك څ ًيڀبي      ڃچُتڈ څ تجټي٨بت ثل ؿك څ ؿيچاك ُڊل           

ثڈ !$ُڊل كا ثـتل ام څ٢ٗ ٿچرچؿ، مُت ڃِبځ ثـډڄـ؟           

٣ڄچاځ ٿخبٹ ت٤لي٪ ٿي ٳڄڄـ ٳڈ ؿك ثٌيبكي ام                     

ُڊلډبي ثلميٺ كڅي ډيش ثبٿي ڃڀيتچاځ آڃتڂ تټچينيچځ         

ٿلؿٽ ايڂ ُڊلډب ثڈ ميجبيي ُڊل ؽچؿ اډڀيت ٿي          .  يب٫ت

ؿډڄـ څ ؿڅًت ڃـاكڃـ ٳڈ ډڄٸبٽ ٣جچك ام ؽيبثبڃڊبي              

 ُڊل،  صِڀِبځ ثڈ ٿيټڈ ډبي آډڄي ؿكيب٫ت 
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 هختار بْزاهی باز هم ساخت و ساز غیر مجاز

 هختار بْزاهی

ُڊلي، ام   -كڅًتباٿلڅمڇ اؿاٿڈ ي ٿڊبرلت ډبي                  

ُڊلډب ٿٴبځ ډبيي څًي٢ ًبؽتڈ ٳڈ ؿك ٓچكت ڃجچؿ څ يب              

عتي ٳڀجچؿ څ ڃْٰ ؿك ٿـيليت ُڊلي ٿِٴالتي ثلڅم            

ٿي ٳڄڄـ ٳڈ ايڂ ٿٴبځ ډب كا ام اث٤بؿ ٷچڃبٷچځ ثلاي                   

ـ         اډپ ٿِٴالتي ٳڈ     .  مڃـٷي اڃٌبځ ڃبٿٜټچة ٿي ًبمڃ

اٿلڅمڇ ثلڃبٿڈ كيناځ ُڊلي ثب آڃڊب ٿچارڊڄـ څ ؿك ٓـؿ ك٢٫   

آڃڊب ډٌتڄـ ٿچاكؿي ډڀضچځ اڃچا١ آٻچؿٷي ډب، تلا٫يٲ،          

ٳڀجچؿ ميلًبؽت ډب، ٿِٴالت ٫لډڄٸي څ ارتڀب٣ي،             

كا ؿكثلٿي ٷيلؿ، ٳڈ     ...  ٳڀجچؿ ًلاڃڈ ي ٫٘بي ًجن څ          

 .تٰليجب ؿك تڀبٽ ُڊلډب ؿك اٯٔي ڃٰبٙ رڊبځ ٿٜلط ډٌتڄـ

ٿليچاځ ٣الڅڇ ثل ٿِٴالت ٣ڀچٿي ٿقٳچك ٳڈ       ؿك ُڊل        

ډل يٲ ٳپ څ ثيَ ٿِٴٺ ًبم ُـڇ اڃـ، اڃچا٣ي ام                    

ٺ ُڊلي ڃين ؿيـڇ ٿي ُچؿ ٳڈ ثڈ ڃچ٣ي           يٿِٴالت څ ٿٌب  

ؽبّ ُڊل ٿب ثچؿڇ څ ثڈ تج٢، كاڇ عٺ ډبي ثؾٔچّ ٿي               

ُبيـ عتي اٷل ثڈ ٓچكت ٫ڊلًت څاك ايڂ                  .  ٛټجـ

ٿِٴالت كا ٿلڅك ٳڄيپ، المٽ ثبُـ صڄـ ٬ٓغڈ ثڈ آځ                

سبخت ٍ سبسّبی غيزهجبس،      .  اؽتٔبّ ؿډيپ  

سبخت ٍ سبس در ضيت ّبی غيز استبًذارد          

ثزای ضْزسبسی، ضجكِ ی ثی درٍديكز هؼبثز        

در ثزخی هحالت، هؼبفيت هبليبتی ثزخی         

ضْزًٍذاى خبظ ٍ ثزٍس هطكالت اقتصبدی        

در ضْزداری، ػذم اٍلَيت ثٌذی فؼبليت         

ّبی ػوزاًی ضْزداری، رفتبرّبی ًبٌّجبر ٍ      

ػذم هسئَليت دذيزی ضْزًٍذاى در قجبل        

ثذيْی تزيي ٍظبيف ضْزًٍذی ٍ ثِ طَر          

هتقبثل ػذم ثزاٍردُ ضذى ثزخی حقَق          

 تٌْب گَضِ ای  ...  اٍليِ ی ضْزًٍذی ٍ  ٍ   ٍ          

 .اس ايي هطكالت است

 ٣ڄچاځ ڃڀچڃڈ ثڈ ثغج     ام ٿِٴالت ٫چ٭ ٿي ؽچاډيپ ثڈ            

ًبؽت څ ًبم ٧يلٿزبم ثپلؿاميپ ًبؽت څ ًبم ٧يلٿزبم ام        

ٿڊڀتليڂ څ ثـتليڂ ٿِٴالت ُڊلي اًت ٳڈ ؿك ٓچكت          

ؿڃجبٹ ڈ  ثلڅم اڅٻيڈ ي آځ، كُتڈ اي ام پيبٿـډبي ٿڄ٬ي ث              

ؽچاډـ ؿاُت ٳڈ ڃڀي تچاځ پبيبڃي ثلاي آځ ٿتٔچك ثچؿ څ            

ايڂ څيوٷي اؿاٿڈ ؿاك ثچؿځ آځ، آڃلا ام ؿيٸل ٿِٴالت               

ؿك ُڊل ٿليچاځ اٷل ڃٸبډي ثڈ اٛلا٩          .  ٿتڀبين ٿي ًبمؿ   

ُڊل ثيڄـاميپ، ٿِبډـڇ ٿي ٳڄيپ ٳڈ ايڄٸچڃڈ ًبؽت څ               

ًبمډب ثڈ تج٤يت ام ٿڄبًت ثچؿځ مٿيڂ ډبي عبُيڈ اي                

رڊت ًبؽتڀبځ ًبمي ثڈ ٷچڃڈ اي ٯبكس ٷچڃڈ ؿك عبٹ               

ميل آځ تب ًٰ٪ ايڂ ثبماك، پل ام ٿِٴالتي اًت ٳڈ                   

څ عتي ؽيټي صِپ ډبي ثي        $ٿٜڀئڄب ډل صِپ ثب ثٔيلتي      

 .آڃڊب كا ٿي ثيڄـ!# ثٔيلت ڃين

 ؿاكاځثبكاځ ثجبكؿ يب يٴي ام ٿ٨بمڇ            ٳڀيٳب٫ي اًت         

اٛلا٩ ٿٌزـ ربٿ٢ ډچى ٳڄـ رټچي ٿ٨بمڇ ؽچؿ كا آثي           

ثنڃـ، آڃٸبڇ ايڂ آة ٿٌيلي ٛچالڃي ي٤ڄي تب پبييڂ تليڂ              

ڃٰٜڈ ي ثبماك كا ٛي ٿي ٳڄـ، ثـڅځ آڃٴڈ ؿكيضڈ اي ثيبثـ              

اٻجتڈ ثي اڃٔب٫ي ؽچاډـ ثچؿ فٳل ڃٴڄيپ        .  څ ؿك آځ ٫لڅ كڅؿ    

ٳڈ ٿٰـاك ميبؿي ام ايڂ آة، ميل ٿچمائيٲ ډب څ ًڄٶ               

ډبي ُٴٌتڈ ي پيبؿڇ كڅ ك٫تڈ څ ثب ډل ثبك پب ٷقاُتڂ كڅي               

آځ ٿي تچاڃيپ ٣الڅڇ ثل ؽچؿ، صڄـ ڃ٬ل اٛلا٩ ؽچؿ كا ڃين              

 .آة پبُي ٳڄيپ

 كڅ ٳڈ ٳڀي ثبالتل ثيبييپ ډڄلڃڀبيي ٿ٨بمڇ          ام ٳ٪ پيبؿڇ           

كا ٿي ثيڄيپ ٳڈ ثڈ ډل اڃـامڇ، ثڈ ډل ُٴٺ څ ډل رڄٌي       ؿاكاځ

كا ٳڈ ؿڅًت ؿاُتڈ اڃـ ام ٿ٨بمڇ ثيلڅځ آڅكؿڇ څ عتي څٯتي     

رب ٳپ آڅكؿڇ اڃـ ارڄبى كا ثڈ ٿيټڈ ډبيي آڅيؾتڈ اڃـ ٳڈ               

ٓـ اٻجتڈ ايڂ ٿيټڈ ډب كا ڃين آڃٜچك ٛلاعي ٳلؿڇ اڃـ ٳڈ                 

 .ؽچؿ ؿڅًت ؿاُتڈ اڃـ

 ډبي ثل٭، ٳبثٺ  ثبم ډپ ٳڀي ثبالتل ثلڅيپ،ايڂ ثبك ًيپ               

تټ٬ڂ څ اؽيلا ُيټڄٶ ډبي كڃٸبكڃٶ آة ٳچٻلډب كا             ډبي

ٿِبډـڇ ٿي ٳڄيپ ٳڈ ؿاٽ ډبي ًلػ پچًتبځ آٿبمڅځ كا               

ـ   ؿك ډڀيڂ اكت٬ب١ څ ايڂ ثبك        !  ثبالتل ڃلڅيپ .  تـا٣ي ٿي ٳڄ

كڅي ؿيچاكډبي ثبماك، ثب ٣ٴي ډبي ٿت٬بڅتي كڅثلڅ ٿي             

ُچيپ ٳڈ ثلؽي ام آڃڊب ؿڇ ًبٻي ډٌت ام آځ ثبال ٿلؿٽ كا              

ـ        ػكس ؿكًت عـى مؿيـ،            .  ڃ٠بكڇ ٿي ٳڄڄ

کبًذيذاّبی ديز ٍ جَاى دٍرُ ّبی قذين ٍ        

       ِ   جذيذ ضَرای ضْز ٍ ًوبيٌذگی هجلس ، ک

آڃڊب .  ٿڄ٠چك اًت ...  !   قزار ثَد ضْز را سيجب ًوبيٌذ     

ٳڈ ُٴٌت ؽچكؿڃـ ډيش، څٻي آڃڊب ٳڈ اڃتؾبثبت كا ثلؿڃـ           

ٿي تچاڃٌتڄـ اٯال ٣ٴي ډبي ؽچؿ كا رڀ٢ ٳڄڄـ تب ميل                

 ...صٴڈ ډبي ًٰ٪ ثبماك ڃپچًـ

 ي ډڄلي ايڂ ثبماك     تليڂ رټچڇ آؽليڂ څ ؿك ڃڊبيت ٿلت٢٬           

، ڃچكٷيلډبي ٿٰچايي، پالًتيٴي، ُيِڈ اي،             $!#ٿ٠ټچٽ

 .اًت... صچثي، عټجي څ 

كاًتي تب عبال ٷٺ ثچؿ، ثٸقاكيـ ثڈ ًجنڇ ډپ آكاًتڈ                   

ٳڄيپ، صچځ يبؿٿبځ ك٫ت ُلعي ڃين ثل ُچؽي ډبي               اٍ

ؽيټي ؽيټي ؽچؿٿبڃي ثلؽي ثبماكيبځ، ٳچڇ مثبٻڈ ډبي               

 !ډپ ثڄچيٌيپ... ډڄٸبٽ ٧لڅة څ 

ثبم ډپ ٿزجچكيپ ثڈ ؿٻيٺ ٷٌتلؿٷي ايڂ             .  كُـ اًت  

ٿِٴٺ ؿك ڃٰبٙ ٿؾتټ٪ ُڊل، عچمڇ ي ثغج ؽچؿ كا                

ٿغټڈ ي اًتبؿيچٽ څ ًلؿڅُيڊب كا ؿك ڃ٠ل          .  رنئي تل ٳڄيپ  

ٳب٫ي اًت ډڀيڂ كڅمډب پلًڈ اي ؿك ايڂ ٿغالت         .  ثٸيليـ

ثنڃيـ تب ٓـاي رچُٴبكډب، آٻڀتلثڄـډب، اًتبؿٳبكډب څ             

ٳبكٷلاځ ًبؽتڀبڃي كا ثِڄچيـ ٳڈ ٿ٨ِچٹ ثڄبي ًبؽتڀبځ          

ـ     ايڂ ٷچُڈ ام ًبؽت څ ًبمډبي            .  ډبي رـيـ ډٌتڄ

ٳڈ $ٯجال ڃين ارلاي ٛلط پيِڄڊبؿي ٳڀلثڄـي كا           ٧يلٿزبم

څاٯ٤ب ارلاي آځ ٿي تچاڃٌت ؽٚ پبيبڃي ثل ثٌيبكي ام                

ـ   ثڈ ٛچكي ٳڈ   .  ٧يلٿڀٴڂ ًبؽت #  ٿِٴالت ٿليچاځ ثبُ

اٳڄچځ اٷل ٿغٺ ٛلط ٳڀلثڄـي پيِڄڊبؿي ٛلط ت٬ٔيټي         

كا ثلكًي ٳڄيپ ثڈ ًبؿٷي څ ؿك اڅد ڃبثبڅكي ٿتچرڈ ٿي              

ُچيپ ٳڈ ؿٯيٰب ٿغٺ ٳڀلثڄـي ٿچٓچ٩، اٳڄچځ ٿڄنٹ             

اڅد تټؾي ٿِبډـڇ ي ايڂ        !  ُؾٔي ډڀِڊليبځ ٿبًت   

ٿڄ٠لڇ ايڂ اًت ٳڈ كڅڃـ تزبڅم ثڈ ًچي ٿغٺ آالط               

ُـڇ ي ٳڀلثڄـي ډپ ثب ًل٣تي ًلًبٽ آڅك ؿك عبٹ اؿاٿڈ            

 .اًت

” اٷل ؿك آيڄـڇ اي ڃنؿيٲ ؽچاًتيـ ًلي ثڈ                 !كاًتي

ثنڃيـ څ ؿك اٛلا٩ آځ صڄـ ًبؽتڀبځ ؿڅ ًڈ         “    څڇ  يڂ ٳڈ ٻ  ٳڈ

 -5:  ٛجٰڈ ي ُيٲ كا ٿِبډـڇ ڃڀچؿيـ، ت٤زت ڃٴڄيـ صچځ        

ؿيـ ٿڄبًجي ؿاكؿ څ ډل څرـاځ ؽچاة آٻچؿڇ اي كا                    

تغليٲ ٿي ٳڄـ ٳڈ ٿڄنٹ ُؾٔي ؽچؿ كا عتي كڅي آځ           

ٳٌي يب ڃڊبؿي ٳڈ ڃتچاڃٌتڈ رټچي ايزبؿ ؿڅ              -7!  ثٌبمؿ

ٿغټڈ ٧يلٿزبم كا ثٸيلؿ صٸچڃڈ ٿي تچاڃـ ايڂ ٯ٤ٜڈ ي                

ٳچصٲ څ ؿك ٣يڂ عبٹ پل٠٣ڀت كا ام صڄٶ مٿيڂ                  

 !ؽچاكاځ ڃزبت ؿډـ؟

يا باسار    ّاَراهی  ّ)ذری اس گذر   گ 

 !( ٍحذت يا تاريىِ باسار

   

ڃيبم ثڈ ٿ٤ل٫ي ڃـاكؿ څ ڃيبمي ډپ ثڈ ايڂ ڃيٌت ٳڈ                        

آيب تبٳڄچځ ام آځ ٷقُتڈ ايـ؟يب كاډتبځ ثڈ آڃزب                ثپلًپ

 تليڂ، پلكڅڃٮ   ډب تٰليجب ٯـيڀي   ثبماك اڅكاٿي      ؽچكؿڇ اًت؟ 

ُټچ٥ تليڂ څ ؿك څاٯ٢ ٯټت تپڄـڇ ي اٯتٔبؿ ُڊل                 تليڂ،
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  خاهَش باش تا ضايذ راحت باضی وزدستاًی  واٍُ بِ ساگزس ٍ عطاق آى عطك بَرسين

 آرام فتحی

ڃچُتڂ ٿٜټت ؿكٿچكؿ آتَ ًچمي،ٿٰٔل،كاڇ      

عٺ،٣چاٯت څتج٤بت آځ ثي اًت ؿيٸل ڃڀي ؽچاډپ ام 

ؿكؿډبي ماٷلى ًلثټڄـ څًچؽتڂ مٻ٪ تٲ تٲ  ثټچٙ  

ٷ٬تڄيڊب كا ؿيٸلاځ ٷ٬تڈ اڃـ  ،ډبي آځ ٿٜټت ثڄچيٌپ

 ؿيٸلاڃي ٳڈ ډپ ام ڃنؿيٲ ؿًتي ثلآتَ ؿاُتڈ اڃـ څ ډپ

:ٯټڀِبځ ام ٯټپ ٿڂ كڅاځ تل ثچؿڇ اًت،  ٿڂ  

 ًِ اسآغبس درهبى هی ًَيسن
 ًِ اسدبيبى درداى هی ًَيسن

 دلن اسثی هْزی دٍستبى خستِ ست

 هي اس کن لطفی اًسبى هی ًَيسن
ٿي ؽچاډپ ثب اًتڄبؿ ثڈ صڄـ ٿبؿڇ ٯبڃچڃي حبثت ٳڄپ ٳڈ      

ؿڅًتبځ اڃزڀڂ ًجنصيب ٯبڃچڃڀڄـ څ مالٻڄـ څ ؿك كاًتبي 

ارلاي ٿچاؿ ٯبڃچڃي ع٬بٟت ام رڄٸټڊب څ ٿلات٢ ٳِچك ٷبٽ 

.                                            ثلٿي ؿاكڃـ ڃڈ ثلؽال٩ آځ  

ٿي ؽچاډپ ثٸچيپ ثبيـ ثلؽچكؿ څ ڃٸلٍ ربٿ٤ڈ ڃٌجت      

.               ثڈ ؿٻٌچماځ ايڂ اڃزڀڂ ًجن ثبُـ ڃڈ ؽبٳٌتلي  

ٿي ؽچاډپ ثٸچيپ څٟي٬ڈ ٿبًت ٳڈ تالٍ ُجبڃڈ كڅمي      

.                        ايڂ ٣نيناځ ثي ٿنؿ څ ٿڄت كا اكد ثڄڊيپ 

ٿڂ ٿي ؽچاډپ حبثت ٳڄپ ٳڈ ډڀيڂ ؿڅًتبځ ثي تچٯ٢      

اڃزڀڂ،  ٿچامي څ ؿك كاًتبي كًيـځ ثڈ اډـا٩ صڄـيڂ 

.                          ڃڊبؿ، اكٷبځ څ ًبمٿبځ علٳت ٿي ٳڄڄـ

٣لٕ ؽچاڃڄـٷبځ ٫ڊيپ څ ًجن اڃـيَ  ٿڂ ٿي ؽچاډپ ثڈ  

عـي  ثلًبڃپ ٳڈ ايڂ ؿڅًتبځ ثڈ“ صيب”ڃِليڈ څميڂ 

ؿٻٌچماڃڈ څ ٿغٴپ ؿك كاًتبي ارلاي ٿچاؿ ٯبڃچڃي ٿلثچٙ 

ثڈ رڄٸټڊب څ ٿلات٢ ٳِچك ايٌتبؿٷي ٿي ٳڄڄـ، اڃٸبك ٯبڃچځ 

ډزـڇ ٿبؿڇ يي كار٢ ثڈ رڄٸټڊب كا ؽچؿُبځ ؿك تبكيؼ 

ثڈ تٔچيت كًبڃـڇ اڃـ څ ؿ٫ب١ ام ايڂ  5375ؿيڀبڇ 57

.                                      ٿٔچثڈ كا څٟي٬ڈ ؽچؿ ٿي ؿاڃڄـ  

هي هی خَاّن ثِ اطالع کبرهٌذاى ضبغل در      

ادارات هٌبثغ طجيؼی ،جْبد کطبٍرسی ٍ حفبظت 

هحيط سيست ثزسبًن کِ ثخطی اس ٍظبيف ضوب را 

.     دٍش هی کطٌذ  ّبی اًجوي سجش چيب ثِ  ثچِ  
هبدُ سيز هْز صحتی ست ثز گفتِ  6اضبرُ  ثِ 

:                                                        ّبی ثٌذُ  

ؿيڀبڇ   57ٯبڃچځ كار٢ ثڈ رڄٸټڊب،  ٿٔچة : هبدُ اٍل    

ٿلاٯجت ، ع٬ٞ څ اعـاث رڄٸټڊب څ ڃ٠بكت ؿك :  5375

.       ٣ڊـڇ څماكت ٳِبڅكمي اًت ثڊلڇ ثلؿاكي ام آڃڊب ثڈ  

ثليـځ ؿكؽت ام رڄٸٺ، تڊيڈ ډينٽ څ : هبدُ دٍم    

م٧بٹ څتجـيٺ رڄٸٺ ثڈ مٿيڂ مكا٣تي ثـڅځ ؿاُتڂ پلڅاڃڈ 

.                                 ام څماكت ٳِبڅكمي ٿڀڄچ١ اًت  

ډلٳي رڄٸٺ،  يب ٯٌڀتي ام آځ كا ٣ڀـاَ : هبدُ ضطن    

ثٌچماڃـ ثڈ عجي ٿزلؿ ام ؿڅ ًبٹ تب ؿڇ ًبٹ ٿغٴچٽ ٿي  

.                                                                            ُچؿ  

ډل ٳي ام كڅي ثي اعتيبٛي ٿلتٴت : هبدُ ّفتن    

٣ڀټي ُچؿ ٳڈ ؿك ڃتيزڈ آځ رڄٸٺ آتَ ثٸيلؿ،  ثڈ عجي 

.             تبٌؿيجي ام ؿڅ ٿبڇ تب يٲ ًبٹ ٿغٴچٽ ؽچاډـ ُـ

ؿك ٿچاٯ٢ آتَ ًچمي رڄٸټڊب ،ٳټيڈ  : هبدُ ّطتن    

ٿبٿچكيڂ ؿڅٻت څ اډبٻي ٳڈ ؿك ڃنؿيٲ آځ ٿغٺ ثبُڄـ 

.                          ٿچٟ٪ ثڈ ٳڀٲ ؿكآتَ ڃِبڃي ډٌتڄـ

ډلٷبڇ ٿبٿچكيڂ رڄٸټجبڃي، ؿك ارلاي : هبدُ سيشدّن    

ٿٰلكات ايڂ ٯبڃچځ څ آييڂ ڃبٿڈ ډبي ٿلثچٛڈ ٿلاٯجت ٳبٿٺ 

ڃڄڀبيڄـ څ ٿتؾټ٬يڂ ام ٿٰلكات ايڂ ٯبڃچځ كا ت٤ٰيت ڃٴڄڄـ، 

.     ثڈ عجي تبؿيجي ام يٲ تب ًڈ ٿبڇ ٿغٴچٽ ؽچاډڄـ ُـ  

ٿڂ ٿي ؽچاډپ ثڈ ٿغ٘ل ًجن پچُبځ ڃيلڅي اڃت٠بٿي      

٣لٕ ٳڄپ ٳڈ ًجن اڃـيِبځ اڃزڀڂ ًجن صيب، ثؾِي ام 

څٟبي٪ ُڀب كا ڃين ؿك اكتجبٙ ثب ع٬ٞ څ عڀبيت ام 

.                                  رڄٸټڊب څ ٿلات٢ كا اڃزبٽ ٿي ؿډڄـ  

ٿبؿڇ ؿڅٽ آييڂ ڃبٿڈ ارلاي ٯبڃچځ ع٬ٞ څ عڀبيت ام     

 56ٿڄبث٢ ٛجي٤ي څ فؽبيل رڄٸټي ٳِچك ٿٔچة 

ڃيلڅډبي اڃت٠بٿي څ ٿبٿچكيڂ ًبمٿبځ :  5375ا٬ًڄـ

ع٬بٟت ٿغيٚ ميٌت څ ًبيل ٿلار٢ ، ٿٴټ٬ڄـ ډڀٴبكي 

المٽ كا رڊت ع٬ٞ فؽبيل ٿقٳچك ثب ًبمٿبځ رڄٸټڊب څ 

ٿلات٢ ٿ٤ڀچٹ ؿاكڃـ څ ٿبٿچكيڂ اڃت٠بٿي ٿچ٬ٟڄـ ثڈ ٿغٖ 

اٛال١ ام ٯ٢ٜ ٧يل ٿزبم فؽبيل رڄٸټي څيب ًچماڃـځ آڃڊب 

.   ثڈ رټچٷيلي ام ٫لاك ٿتڊپ څ اٿغبء آحبك رلٽ اٯـاٽ ٳڄڄـ

ٷچٍ  ٿي ؽچاډپ ٫ليبؿ ثټچٙ ډبي ماٷلى كا ثڈ    

ًبٳڄبڃَ ثلًبڃپ څ ثٸچيپ ثيبييـ ډل ٳـاٽ ام ٿبډب،  ثب 

ثټچٛي مٻ٪ ٷلڇ ثنڃيپ، ثيبييـ ام ٿبمڅ، صبتالڃٰچٍ، ثڄڈ، 

ٷچځ څ  ثبؿاٽ ٳچډي ماٷلى ٣نين څ ًلثټڄـ ٿغب٠٫ت 

.                                                                           ٳڄيپ  

ؿك پبيبځ، ام تڀبٽ اكٷبڃڊب ، ڃڊبؿډب څ اؿاكات فيلثٚ      

ٿټتڀٌبڃڈ تٰبٗب ؿاكٽ ٳڈ ثب ؿٻٌچماځ ٯبڃچڃڀڄـ څ مالٹ 

اڃزڀڂ ًجن صيب ډڀ٬ٴلي څ ډڀٴبكي ؿاُتڈ ثبُيـ څام 

كڅًتب ڃِيڄبځ ٓڀيڀي څ ًبؿڇ څ ُڊلڃِيڄبځ ًچاكڇ څ پيبؿڇ 

ؿكؽچاًت ٿي ڃڀبيپ ٳڈ ُڀبډب ڃين ډڀلاڇ ؿڅًتبځ اڃزڀڂ 

ام ٿٔچثبت ٯبڃچڃي ٿلثچٙ ثڈ رڄٸټڊب څ ٿلات٢ ٳِچك ؿ٫ب١ 

ٳڄيـ څ حبثت ٳڄيـ ٳڈ  ًبٳڄبځ ماٷلى ٿلؿٿبڃي ٯبڃچڃڀڄـ 

.            څمالٻڄـ څ ثڈ ماٷلى څ ٣ِب٭ آځ ٣ِٮ ٿي څكمڃـ

  

 !گًڵم ))

 رد ي کٍڵ دَ  لُ  دڵم پشَ

 ((ت کُ ؿارَ  ڵێم تشٌم لُ ئُ
  ئيلخبًی سادُ  سَارُ

ًلي     څٯتي ؿك ُڊلي ٿخٺ ٿليچاځ ٿي ؽچاي يڈ            

ثنڃي څ ام آڃزب كاډي ٳذ څ ٳچٻي         #  ٿلٳن ُڊل $    ثڈ

٫لډڄٶ ُڊلي ُچي، ُبيـ ؿك اڅٻيڂ ٯـٽ            ډبي يڈ 

ؿٻت ثؾچاؿ صِڀبت كڅ ثجڄـي تب ؿكؿډبي                  

اٿب ثبم پبډبت اٻڄٶ    .  ڃبُڊلڅڃـي څ ڃبُڊلي كا ڃجيڄي    

څ كڅي پچًت ٿچمي ٻين         ٳټڄٶ كاڇ كڅ عي ٿيٴڄڈ    

ٿبډي ؿًتت ثل ٷلؿڃت          ٿي ؽچكي څ ُبيـ يڈ       

ڃجبيـ ثِڄچي،   څ ٷچُبت عل٫بيي كڅ ٳڈ  آڅيناځ ثِڈ

 ! ٿي ُڄچڇ

ثٸپ پٺ ډچايي ڃـاكيپ ؿكڅ٥ ٿيٸپ څٻي تڄڊب            اٷڈ    

ډب     ؿٹ ثضڈ     ُڊلثبمي ٿچرچؿ ؿك ايڂ ُڊل اًت ٳڈ       

ؿك اثتـاي ٿلٳن ُڊل، ُبيـ        .  كڅ ؽچُغبٹ ٿيٴڄڈ   

  ډب كڅ ؿيـڇ      كڅي ٿ٨بمڇ     ډبي ٯـيڀي څ ٳڊڄڈ        ؽبڃڈ

يبؿ آحبك ثبًتبڃي ثي٬تي څ ؽيبالتت ډڀبڃڄـ           ثبُي څ ثڈ  

ٿبُيڂ ډبي ٿيـڅځ، صلا٥ ٯلٿن كڅ پِت ًل                 

ًلا٥ ٿٜجچ٣بت كا        ربٻجتل ايڄٴڈ     ام ډڀڈ .  ثٸقاكځ

ؽجلډبي ٿڀټٴت ثنڃي څ يب ڃب             ثٸيلي څ ًلي ثڈ    

  ٫لڅُي ٳڈ     اڅٻيڂ كڅمڃبٿڈ     ثڈ!  آٷبډي ډب كڅ ثـڅڃي   

څٻي ڃتلى، ايڂ       ٫ٴلت كڃٶ ثجبمڇ      كًيـي ٿڀٴڄڈ 

٫لڅُي، تب آؽل ايڂ     ...صبٯچ څ تٌجيظ څ ٳ٬َ څ          

  صبٯچډب څ اڃٸِتلډبيي ٳڈ     .    ؿاكڇ    ٿٜجچ٣بت اؿاٿڈ 

  ٿزټڈ  /4يب      كڅڃبٿڈ  //5ٯيڀت ث٤٘ي ام اڅڃب ثلاثل        

ٳ٬َ ٫لڅُي ث٨ٺ ٿٜجچ٣بت،    عبٹ   ؽچٍ ثڈ. اًت

كڅډب ډيش ٳ٬ِي     ؿك ايڂ پيبؿڇ      ٳڈ    ؽچة ٿي ؿڅڃڈ  

ثلاي يٴجبك        څ يب ڃڀيتچڃڈ      ؿڅاٽ ڃڀيبكڇ     ٿبڇ  7ثيِتل ام   

  ډبي صيب ؿڅاٽ ثيبكڇ       آتَ ؽبٿچٍ ٳلؿځ ډبي ثضڈ    

ډب     ؿٻِچځ ام كڅمڃبٿڈ      ثلاي ڃزبت رڄٸٺ ډبيي ٳڈ     

 . پلڇ

څ ُبيـ ايڄڊب يٲ ٿـٹ رـيـ ام كًچڃـځ پيبٽ ؿك              

ٿي     څ ؿك ډڀيڄزب ثڊت تچٓيڈ        ٿغٺ ٿٜجچ٣بت ثبُڈ  

 .اي ثيِل ڃلڅ  اڅٿـڇ  ٳڄپ ام ايڂ صڄـ ٯـٽ اڅٹ ٳڈ
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كڅم ام تبثٌتبځ اٿٌبٹ ٷقُتڈ ثچؿ؛ ؿك ٛچٹ تلٽ 57تٰليجب     

آڃٰـك ام ميجبيي ډب څ ربفثڈ ډبي ُڊلڅ ؿيبكٽ ثب ؿڅًدتدبڃدپ    

عل٩ مؿڇ ثچؿٽ ٳڈ ؿًت آؽل يٴي ام ډدپ اتدبٯدي ډدبٽ            

تٔڀيپ ٷل٫ت  ثلاي صڄـ كڅمډپ ٳڈ ُـڇ ثڈ ايڂ ٿدڄدٜدٰدڈ     

 ا٫ٌبڃڈ اي ٳڈ ٿڂ ٿي ٷ٬تپ ثيبيـ؛

ام تلٿيڄبٹ ا٬ٓڊبځ ٳڈ ًچاك ُـيپ ؿڅثدبكڇ ُدلڅ١ ثدڈ              

ت٤لي٪ څ تڀزيـ ام ٛجي٤ت ثٴل ٿڄٰٜڈ څ رڄٸٺ ډبي ميجب څ 

 ...ٳلؿٽ# آځ ڃيټچ٫ل ٧لة ٳِچك$ًلًجن څ ؿكيبصڈ مكيجبك

ؿٽ ؿٿڈ ډبي ٓجظ ؽلڅى ؽچاځ ، ثڈ ًڄڈ ؿه كًيـيپ څ ام   

آڃزب ؿڅثبكڇ ثڈ ًچي ًلمٿيڂ ميجبيي ډب كډٌپبك ُدـيدپ،ام     

ًڈ كاډي ًٰن ٳڈ  ٷقُتيپ ٿتچرڈ ؿڅؿ ثٌيبكي ثدل ثدبالي     

صڄدـيدڂ ډدٴدتدبك         “  ئبٷل” ثټڈ ډڀبځ عٴبيت ... تپڈ ډب ُـيپ

آتَ ؿك رليبځ ثبؿ ثڈ ًل٣دت  ... ٿلت٢ ؿك عبٹ ًچؽتڂ ثچؿ

ٛچالڃي تدبڃدٴدلډدبي     # ٓ٪ $ آڃٰـك ... ؿك عبٹ پيِلڅي ثچؿ

عبٿٺ ڃ٬ت ؽبٽ ؿكام ثچؿ ٳڈ ثڈ اڃـامڇ ٳب٫ي څٯت ٿي ُدـ    

 ....ًچؽتڂ څ ډي ًچؽتڂ كا ؿيـ

ٿي ُدـ ٳدڈ تدبمڇ ثدڈ ًدلڅآثدبؿ كًديدـڇ                     /5ًب٣ت     

ثچؿيپ،پِت ٷلؿڃڈ ًلڅآثبؿ ؿڅثبكڇ ڃبٟل ًچؽدتدڂ ثدؾدَ       

٠٣يڀي ام رڄٸٺ ډبي ميجب ُـيپ،ؿڅؿ ډڀڈ رب كا پدلٳدلؿڇ   

ثچؿ،ٿبُيڂ ډبيي ٳڈ ؿك ربؿڇ ثچؿڃـ ُيِڈ ډدبيِدبځ كا ثدڈ        

ًل٣ت ثبال ٿي ٳِيـڃـ تب ٿجبؿا ؿڅؿ ثدڈ ؿاؽدٺ ٿدبُديدڂ            

ډبيِبځ ثلڅؿ، ثب ؿٯت ؿاُتپ ايڂ اڅٗب١ ا٬ًڄبٱ كا ٳڈ ثدب    

اؿ٧بٽ ُـڇ ثچؿ ؿڃجدبٹ ٿدي     “  عٌڂ ميلٱ” كيتپ تلاڃڈ ډبي 

ك٫يٮ :ؿًتي ثل ُبڃڈ اٽ مؿ څ ٷ٬ت# ؿڅًتپ$ٳلؿٽ ٳڈ اعڀـ 

رليبځ صيڈ؟رڄٸٺ ډب ؿاكڃـ ٿي ًچمڃـ؟ تچ كڅ ؽـا عيد٪  

ڃيٌت؟ صڈ ٳٌي ثڈ ؿاؿ ايڂ رڄٸٺ ډب ؽدچاډدـ كًديدـ؟؟       

يٲ اڃزڀڂ ٿدلؿٿدي   : ٳبٿال ٿبتپ ثلؿڇ ثچؿ، ثي اؽتيبك ٷ٬تپ

آكڇ،اٿب -اڃزڀڂ ًجن صيب؟... صيب:  اعڀـ ٫چكا ٷ٬ت... ثڈ ڃبٽ س

يٴجبك ٳدبكت ٣٘دچيدتدت كا تدچ              !!   تچ ام ٳزب ٿيـڅڃي؟

... ٿڂ ٣٘چ ايدڂ اڃدزدڀدڂ ڃديدٌدتدپ              ... ڃڈ...  ؽچاثٸبڇ ؿيـٽ

اٷڈ ٿڂ ٣٘چ ثچؿٽ االځ ثبيدـ  !!.... پي اڅځ ٳبكت؟!!صٜچك؟

پيبؿڇ ٿي ُـٽ څ ثلاي ٳدڀدٲ ثدڈ ٛدل٩ ردڄدٸدٺ ٿدي                 

ك٫تپ،صيبيي ډب ٓـډب ٳيټچٿتل كا ثدلاي ڃدزدبت ؿكؽدت           

څ # ٳڈ ٫ٴل ٳڄپ ؿيٸڈ ڃديدٌدتدڂ      $ ډب،الٳپِت ډب،ًڄزبة ډب

ؿيٸل ٿچرچؿات ٿي كڅڃـ؛اٿب ٿڂ ؿك صڄدـ ٿدتدلي آتدَ         

څاٯد٤دب   ... ډٌتپ څ ډيش ٳبكي ڃڀي ٳڄپ ثڈ رن ڃٸدبڇ ٳدلؿځ    

اعڀـ ثال٫بٓټڈ ٷ٬ت اٿب ٿب ثب ؽجل ٳلؿځ اڅځ ډب ... ُلٿپ ثبؿ

ډڀيڂ رب ډپ ٿي تچڃيپ ٳڀٲ ُبيبڃي ثٴڄديدپ، مڅؿ ثدبٍ        

ُبكه ڃـاُتپ  ٳڈ مڃٶ ثنڃپ ،ؿك ڃدتديدزدڈ        .....  پٌلؽجلثـڇ 

 :ثلايِبځ پيبٿي  ايڂ صڄيڄي ٫لًتبؿٽ

 “ني کُفزیای  ێئُ ػًيت”    

ايڄٰـك ٫ٴلٽ ثڈ آتَ ډبي اڅځ كڅم ٿ٨ِچٹ ُـڇ ثچؿ ٳڈ     

آال ڃ٬ڊڀيـٽ ٳي ثڈ ٿليچاځ كًيـيپ؛ث٤ـ ام ٓل٩ ڃدبډدبك   

څؽچاثيـځ رټچي ٳچٻل څؿڅٍ څ ٷپ مؿځ څ ٿيٺ ڃدڀدچؿځ   

ٯبس ډبي ډڄـڅاڃڈ،ډچا ٳڈ ؽڄٲ تل ُـ ثب اعڀـآٯب تٔڀيدپ  

 ...ٷل٫تيپ ٳڈ ثلڅيپ ثيلڅځ څ صلؽي ثنڃيپ

#  يٲ پوڅ پدبكى $  ثڈ پبييڂ تل ام ثټچاك ٿ٤ټپ ٳڈ كًيـيپ      

ثب ًل٣تي څعِتڄبٱ ام ٳڄبكٿب كؿ ُـ څ ثب تلٿني ٳڈ ًدل    

ؿًت اڃـام ٷل٫ت تڀبٽ ايٌت ٯټت ډب كا ثڈ ؽدچؿ ردټدت        

ٳلؿ، ډڄچم تچي ٓـاي تلٿن څ ري٦ ثچؿٽ ٳڈ ؽبڃڀي رچاځ 

ثب ٷيتبكي ٳڈ ثڈ ؿڅٍ ٷل٫تڈ ثچؿ ثڈ ايدڂ ٛدل٩ ؽديدبثدبځ          

ؽدبڃدپ   . آٿـ،ٿي ؿاڃٌتپ ٳڈ ام ٳالى ٿچًيٰي ثلٿي ٷدلؿؿ 

رچاځ صڄـ ٿتلي ام ٿب ؿڅكتل ُـ؛ كڅي ٓڄـٻي ډبي ٿٌيدل  

ثټچاك صڄـ پٌل رچاځ څ ڃچرچاځ ڃٌِتڈ ثچؿڃـ،ام ٿـ ٯديدب٫دڈ      

ډبيِبځ ٿي ٷقكٽ، ؽالٓڈ تب ٿب ثڈ ٿديدـاځ ثدبڅڇ كڇ ُدي           

كًدديددـيددپ اڃددچا١ ٿددتددټددٲ ثددڈ آځ ؽددبڃددپ رددچاځ                     

آځ ٛل٩ ٿيـاځ ا٣٘بي اڃزڀڂ ًدجدن   .... ثٸقكيپ... پلڅڃـڃـ

صيب ڃٌِتڈ ثچؿڃـ، ث٤٘ي ام آڃڊب كا ٿي ُڄبؽتپ،ام ًل څ٢ٗ 

ډبيِبځ ٿي ُـ ٫ڊڀيـ ٳڈ ام ؽبٿچٍ ٳلؿځ آتَ ثلٷِتدڈ  

 .څاٯ٤ب ؿكڅؿ ثبؿ.اڃـ

ثب اعڀـ ثڈ ٛل٩ پبكٱ ٿټت ك٫تيپ، څاكؿ پدبكٱ ٳدڈ            

ُـيپ ، كڅي تڀبٽ صڀڂ ډب ي پبكٱ پل ُـڇ ثچؿ ام مثدبٻدڈ   

ډبي رچكاڅرچك ام ٯچٛي ڃچُيـڃي ډب ٷل٫تڈ تدب پدچًدت        

ڃدڀدي   . صيپي څ ٧يدلڇ     ،پ٬ٲ، پالًتيٲ ،اڃچا١ ٿيچڇ ربت

ٷپ ٣ڀچٽ ؽبڃچاؿڇ ډب،اٿب تٰليجب ډڀٸي ثي ؽيبٹ ثي ؽديدبٹ     

!! اڃٸبك ٳڈ آڃڊب څرچؿ ٛجي٤ت ثلايِبځ اډڀيتي ڃـاكؿ!! ثچؿڃـ

اٿب ٿڂ ٿيٸپ اډڀيت ؿاكؿ،ي٤ڄي عتپ ؿاكٽ،اٷڈ ڃدـاكؿ پدي     

ٿٸڈ ثلاي ت٬ليظ څ ٻقت ثدلؿځ ام    !!  صلا االځ ايڄزب ډٌتڄـ؟

!! ايڄزب ڃديدبٿدـڇ اڃدـ؟      #  اٻجتڈ ٯجٺ ام آٿـڃِبځ$ ايڂ ٿٴبځ ميجب

اٿب پدي صدلا       !  تڀبٽ ايڂ ٫ټ٬ٌڈ ډبي ًبؿڇ څ ؿُچاك ؿكًت

څٯتي ڃچُيـڃي څ ؽچكاٳي ډب كا  ٿي ؽچكڃـ ،پالدًدتديدٲ     

ؿيٸدڈ  . ډبي آځ كا ؿك ؿٹ ايڂ ٛجي٤ت ثڈ اكٿ٨بځ ٿي ٷقاكڃـ

ٳبًڈ ٓجل،  ام ٻت كيني ډپ صيني اڅځ څكتل ك٫تڈ ثدچؿ،ام    

ٿ٨بمڇ كڅثلڅي پبكٱ ت٤ـاؿي ڃبيټچځ ثنكٵ تڊيڈ ڃڀچؿٽ څ      

“  ؽڈ كيٲ ٳچ ٳلؿځ مثټڈ ٳبځ ئڈ څ ؿڇ څكڅڅ ثڈ كڇ ثدچڅٽ   ” 

 .اعڀـ ډپ ثڈ ٿڂ ٿټغٮ ُـ 

آڃڊب كا ٳڄبك ًٜٺ مثدبٻدڈ   .  ڃبيټچځ ثنكٵ كا پل پل ٳلؿيپ  5 

اعڀـ ٳڈ ؽيټي ؽٌتڈ ُـڇ ثچؿ،ميل . تڈ پبكٱ رڀ٢ ڃڀچؿيپ

ؿكؽتي ڃٌِت څ ٿغچٛڈ پبكٱ كا ڃٸبډي اڃـاؽت،تٰليدجدب   

ډڀڈ رب تڀين ُـڇ ثچؿ،ؿك يٲ ٻغ٠ڈ ٳڈ ڃٸبډپ كا ثڈ ٛل٩ 

اڅ اڃـاؽتپ،ڃبٷڊبځ ام ُبؽڈ ؿكؽت ڃبيټچځ مثبٻڈ اي ٳڈ آڃلا 

آڃزب ربًبمي ٳلؿڇ ثچؿڃـ ثڈ پبييڂ څ ثڈ ًل څ ٳټڈ اعدڀدـ     

ثـثؾت ا٫تبؿ،تڀبٽ ًلڅ څ٢ٗ اڅ پل ُـڇ ثچؿ ام مثدبٻدڈ، تدچ        

اعڀـ ثب ٻجدؾدڄدـ    .... اڅځ ٻغ٠ڈ ؽڄـڇ څ ث٨٘پ ٯبٛي ُـڇ ثچؿ

ايڂ ثچؿ ًدلًدجدني څ      !  ٣زت ربفثڈ اي: ٿ٤ڄي ؿاكي ٷ٬ت

ؿكيبصڈ تدچځ اًدڀدَ      !  ايڂ ثچؿ ٛجي٤ت ميجب؟!  صِپ اڃـام؟

ڃل٫تڈ ٿدي    ... ؿيٸڈ ڃڀيؾبؿ ثليپ اڅڃزب.... صي ثچؿ؟ اډب مكيجبك

 ... ؿڅڃپ ٣زت ڃيټچ٫ليڈ

 

  درد بی دل

ډدبي        ثلاي رڀد٢ آڅكي مثدبٻدڈ         كڅمډبي رڀ٤ڈ     

اٛلا٩ كڅًتبي ٻڄذ آثبؿ ام صڄـيڂ رچاځ څ ٳدچؿٱ    

  ؽلؿًبٹ ٳڀٲ ٷل٫تپ څ ثب ډل ؿكؿًلي ثچؿ ٿچ٫ٮ ثڈ

ؿك ُدل٭          كڅًتبيدي ٳدڈ    . ډب ُـيپ رڀ٢ آڅكي مثبٻڈ

. ٿليچاځ ؽيټي ڃدنؿيدٲ اًدت       ٿليچاځ ٯلاك ؿاكؿ څ ثڈ

  ٳدڈ       كيني كڅًتب، عـڅؿ يٲ ًبٻڈ ٷچيب ٿبُيڂ مثبٻڈ

  ٳدڈ !  ؽلاة اًت څ ٿلؿٽ پل ٿٔل٩ ايڂ كڅمډدب ډدپ    

ٳ٬َ، ڃبيټدچځ، ٯدچٛدي      : تڀبٽ ٿٔبك٩ اٗب٫ي ام ٯجيٺ

كڅًتب كا ام صدڊدبك ٛدل٩        ... اي څ ٫ټني څ ډبي ُيِڈ

ٳٌدي        ؿك ثلاثل ايڂ څ٤ٗيت صڈ.  ثچؿ  ٳلؿڇ  ٿغبٓلڇ

ٿٌئچٹ اًت ثڊـاُت، ثؾِـاكي، ؿډـاكي، يب ٿدلؿٽ  

  ؽچؿ كا ٿغبٳڀدڈ !  ٳڀٲ څرـاځ ؽچؿ  ثڈ  كڅًتب؟ ډڀڈ

يدب        ډل عبٹ، صلا ثبيـ ؿؽتلي صدڊدبك ًدبٻدڈ        ثڈ. ٳڄيـ

تب ؿٯبيٮ آؽدل، ٿِد٨دچٹ ردڀد٢              ٳچؿٳبڃي ؿيٸل ٳڈ

، ٿٌئچٹ ٳِيـځ رچك ثدنكٷدتدلډدب       ؿڃـثچ مثبٻڈآڅكي 

ًبٻي يٴجبك ڃين عـاٯٺ ثبُڄـ؟ ثؾِـاك ٿغتلٽ ٿلٳني 

كڅًتبډب ًلي ثنڃـ څ ام عبٹ څ ٳدبك    ثب ٻجبًي ٿجـٹ  ثڈ

  ٿلؿٽ ٧ديدلڇ     ي امكڅًتبډب  څ ڃڀبيڄـٷبځ ؽچؿ، كا ث٤٘

تجـيدٺ ُدـځ       مثبٻڈ  ٿٌئچٹ كڅًتبډب رچيب ُچؿ تب ام ثڈ

ٿٌئچالڃي ٿٌدئدچٻديدت        تبًلمٿيڄڀبځ رټچٷيلي ُچؿ 

 .     ثبُيپ  پقيل څ ٿلؿٿبڃي ٿٌئچٹ ؿاُتڈ

 ساًیار درخطاًی ....ٍ ديگز ّیچ

 علی فتحی
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 ڕواروئاگرمایبهسه 

 دیروینئیزهپه
تیزکٓم، چٓوذ کٓػێک  لُ ِیچ کات واتًاوم ئٓي سٌطَ     

تیمی طواوی کًمیتٓی فێزکاری ئٓوجًمٓن، خٍمان  لُ

مٓتٓػتی گٓؿٓپێذاوی  کزد تشٌیه تٍ ئايایی چايگ تُ ئامادَ

واکاي  تٓاڵم لُ.  واي طواوی دێّاتذا پارێضی لُ کٓلتًيری طیىگُ

دارػتاوٓکاوی الی ئايایی وظمار  تٓلٓفًيویان تٍ کزدیه کُ

تشیارماوذا تشٌیه تٍ وظمار ي   ، تٍیُئٓػًيتێ

 .یه ي تاػیان تٍ تکُ دا قؼُ کُ رمی ئاگزَ رمايگُ گُ لُ

دیار تًي، دييکٓڵێکی سْؽ، سْؿتز   دييرْيَ ِٓر لُ     

ئاگزْکٓی واتًٌ، ػٓرتاػٓری ئٓي  چٓپٓاڵوٓی کُ لٓي دْػتُ

يْکًي کچێک یٓکٓم جارم   .!تٓر ؿیىٓی گزتثًَ ئاػماوُ

ػٓر ئاگزْکان، کاتێ قزچٓی ئاگزْکٓم   تًي تشٌمُ

ئٓتیؼر تٓصێک تٓيايی لٓؿمی دائٓگزت  يام ِٓػر 

ئٓػًيتێم، جٓرگم يْکًي ئٓي  واخٓيَ مىیؾ لُ ئٓکزد 

تٓ ِٓر صْحمٓتێک تًي خٍم .  دِْات ٓی لێًَچقز داراوُ 

پارێض ي  ػٓر کێفٓکٓ، چٓوذ کٓػی طیىگُ  گٓیاوذَ

. تًين ئاگزْکَُ کًسْکاوی ئٓوجًمٓن خٓریکی کًطاوذوٓي

، تٓياي تێ تاقٓتی کزدتًين،  دييکٓڵ ي گٓرمای ئاگزْکُ

ػٓريقظیان ِٓڵپشييصاي، دْم ي چايیان سْؽ ي دْػتیان 

ی تز کڵپٓی  يوُ ئُ  تیىیىی ئٓي دیمٓواوُ تُ...  تزیىذار

تشیارم دا صیاتز وضیک .  ئاگزْکٓی دْرييوم گشی گزت

چ  لُ تٓڵکًي تٍم دْرکٓيێ کارْػاتٓکُ  تثمٓيَ 

تٓطن تٓرصْکان   ئاػتێکذایٓ، کاتێ ئٓمثیىی دار تٓسيارَ

تٍصێک پێؾ  لٓگٓڵ ئاگز ػٓما دْکٓن، ئٓي تٓسياراوٓی کُ

خٍیان دْؿٓکاوذْيْ ي   تٍ دارێک لٓي التزْيَ ئٓيَ

تاي ئاگزدا، دڵذارێ وٓتًي فزیایان  لُ  مٓکزیان دْکزد، ئێؼتُ

جاريتار ِٓػتم ئٓکزد دْوگێکی جیاياص !  کٓيێ

  کُئای خٍصگا ...  کٓيتم  گًێم، ؿًێه دْوگٓکُ ئٓگاتُ

ِێالوُ ...  تٓرٌ ي ئٓي دیمٓوٓم تیىیایٓت قٓد وٓچًيمایتُ 

صْسوٓقًيتٓی کزچ ي کاڵ کُ  3ػًيتاي،  قظاگٓیٓکی ویًَ 

فشْ ي دْػتی سْؿی  تٓمٓوی تاڵُ ِێـتا وٓگٓیـتثًيوُ  

لٓصْت ي مافی فشیه تێ تٓری کزدن،   ئِٓزیمٓوی ئاگز لُ

حاڵ  تُ  دييکٓڵ خىکاتًين ي ئٓيی تزیـیان کُ  دياویان تُ

گیاوی تیا ماتًي، جار جارێک ػٓری تٓرص ئٓکزدْيْي تٍی 

ئیتز خٍم تٍ وٓگیزا، ؿٓپٍلی ...   ساگیز وٓیٓکزاي دایٓخؼتٓيَ

تٓر، ػٓرم تٓرص کزدْيْ  فزمێؼکٓکان سێی وادیاریان گزتُ

تًيؿی چ تاياوێ  ئٓماوُ ئاخز خًایُ:  ئاػمان قیشاوذم ي سييتُ 

دْتێ ئايا تٓمێ تکزێه؟ خٍ ِێـتا ئٓيان  تًين کُ

  لُ دصی داٍِڵٓکاوٓيَ  وٓیاوذْتًاوی چاڵيچل تکٓن ي تُ

کان ديي دْوک گٓوم تخٍن کٓيا خىکێىذران  ومُ گُ  جاسَ

ِێـتا فزمێؼکٓکان چٍسایی وِٓاتثًي ! مٓرگ تًين ي جًاوُ

خٍڵٓمێـی جٓػتٓی ئاطْڵێکی چکٍلٓم تیىی، ئیؼٓیؾ  کُ

 !  ي ئٓيػایؾ وٓمضاوی چ گیاولٓتٓرێک تًي

  کێفٓکُ گزت لُدَ صیاتز تٓرگٓی ئٓي دیمٓواوٓم وٓ  لٓيَ      

! ئاصار لێزْدا تًيخًارٌ، تٓاڵم وٓ، وٓمتًاوی ساتکٓم،  ِاتمُ

ماؿیه تێ ِیچ خٓم ي  کاتێ دْمثیىی ِايؿاریٓکاوم تُ

الی ئٓي کارْػاتٓدا تێذْپٓسیه ي يْک تڵێی  خٓیاڵێک تُ

يْک !  ئٓػًيتا طیىگٓي ئاي ي خاکی ئٓيان وٓتًي کُ  ئٓيَ

خٍمم  تُ!  ئاػتێکی تٓرچايدا داتٓصیثًي تڵێی ئیىؼاویٓت لُ

يت ئاخز چٍن ئٓتێر؟ چٍن ئٓتێر صيڵمێکی ئايِْا 

جٍؽ؟ ئیؼٓیؾ  دْمارْکاوما وٓیٓتُ کزدْيْي خًێه لُ تێتُ

تٓوّا مڵکی ئٓوجًمٓوی ػٓيصی  وٓمضاوی ئٓي ػزيؿتُ

یان ِی ِٓمًي خٓڵکٓ؟ ِیه ِٓمًي خٓڵکٓ، دْی  چیایُ

الی  ماؿیىٓکُ تُ تُ کُ ضَ ٓسێتئٓگٓر يایٓ، ئٓی ئٓي 

یٓ، یٓری ي مێـێکیؾ میًاوی وپْذێدا تئاگزْکٓ

دس، مٓگٓر  خايْوذارێتی ئايا ئٓکزێ؟ ئٓی وان خٍر ي ػفزَ

ػێثٓری   تِٓارا جًمعٓی لێ دْر واکٓیر ي لُ ِٓر تٍ ویر لُ

 ئٓي داراوٓدا قاقا پێ ئٓکٓویر ي گٍؿر ئٓتزطێىیر؟ 

 

 اس آسواى ضْز تا آبادی خَدهاى

 چیوي خیاطی

ثل ثٌتل مٿيڂ ُدلڅ١      اٿلڅم كا ثب ڃٸبڇ ډبي ؽِٲ ُـڇ     

ُب٣ل ڃٸبډڊدبي    ايڂ ٿلؿٿبځ،  كڅمٷبكي اًت ٳڈ.  ٿي ٳڄپ

اڃـ څ ام آًڀدبځ ؿڅًدتدي تدب مٿديدڂ              ًلؿ څ ثي كٿٮ ُـڇ

ـ    ډناكاځ پلڅام كا ام ؽبٛل ثلؿڇ  ډبي ٣بُٰبڃڈ ڃ٬لت،مرڈ . اڃد

ډبي پڊڂ څ آ٬ًبٻت څ ام ايدڂ   ؿڅك ؽچاډيپ ُـ ام ايڂ ربؿڇ

اي    ؿكؽتبځ، ٓـاي ثدضدڈ      ډبي آرلي څ ام ٿيبځ اڃجچڇ ؽبڃڈ

ٿدي  .... آثبؿي فٳليبځ څ ٳبٹ څ صبٻي ًچڅك   ؽڄـاځ ٿب كا ثڈ

ا٫ِدبڃدي    ام ؿڅك ؿًت ثچي ٓـاٯت ثل څرچؿٿبځ ٷلؿڇ.  ثلؿ

ٿي ٳڄـ ڃٸبڇ ډبي ٿٜ٘لة څ پل ُلٿِبځ، مثبځ ٷ٬تٸدچي  

ام ا٣ڀب٭ څرچؿٿبځ   ًٴچت ٿي ٳِبڃـ ًٴچتي ٳڈ  ٿب كا ثڈ

ُبيـ ډيش .  ٧ل٭ ؿك تبكيٴي ٿي ٳڄـ  تب ثټڄـاي ڃٸبډِبځ كا 

پِدت ايدڂ ؿيدچاكډدبي                څٯت ؿكٱ ڃؾچاډيپ ٳلؿ ٳدڈ   

كامډدب،    عٴبيت ډبيي ثلاي ڃچُتڂ اًت څ صڈ  ٳبډٸټي صڈ

څ ډديدڀدڂ            ًدچاكڇ ” ُچؿ ٓـډب      آڃڊب ؿكيـڇ  اٷل پلؿڇ  ٳڈ

٧ق ثڈ ؿًتبځ ٣بُٮ ثدڈ ٯدټدپ، ٳدچس           ؿيبك ايڂ ٳب  ؿيٸل ثڈ” 

آكي ٓـاٯتي ٳڈ ٣بك٫بځ ٣بُٮ ثلاي كًيـځ .  ؽچاډڄـ ٳلؿ

ي ډل ؿيچاكي كا صڄٶ ٿي مڃدڄدـ، ثدبٹ ٿدي          ثڈ آځ ٷچُڈ

ٷيلڃـ څ ثڈ اڅد ٿي كڅڃـ تب ؿك ثټڄـاي آًڀبځ ُبيـ اڃـٳي 

صدٰدـك   .  ؿك ٳالٽ ًبؿڇ ي آڃڊب ٿي يدبثدي   اٿبثيبثڄـ  كا ام آځ

ؿڅًتبڃڈ ؿًتڊبي تچ كا ٿي ٫ِبكڃـ څ ثڈ يبؿت ٿي آڅكڃـ ٳڈ 

ٳبٍ ٿي .  ٿ٤ڄبي څاٯ٤ي مڃـٷي رن ډبٻڈ اي ام ٣ِٮ ڃيٌت

ؿاڃٌتيپ ؿك پي ايڂ ًبؿٷي ډب صڈ ٫ټ٬ٌڈ اي ڃڊ٬تدڈ اًدت     

ٳڈ ؿك ٿٌئټڈ ډيش يب ډڀڈ صين، آڃڊب ډل ؿڅ كا ؿاكڃدـ څ ؿك        

آًيت ُڄبًي ڃڀي تچاځ ډيش آًيجي ثڈ پيٴلڇ څاٯ٤ي آڃدڊدب   

ٿب ؿك ٓغڄڈ مڃـٷي ثبمڃـڇ ايپ ٳڈ عتي ٣ِٮ كا ڃديدن       .  مؿ

ٳيڀيبٷل ثڈ ٿِٮ ُت تجـيٺ ٳلؿڇ اًت، اٿب ؿك ايڂ آثبؿي 

ډب ٳڈ كاڇ ډبي ثبكيٲ څ ؽبٳي آڃڊب كا ثڈ ډپ څٓدٺ ٿدي       

ٳڄـ، ډڀبځ ٣ليبڃي ڃٸبډِبځ عڀبًڈ ډب ٿي آ٫ليڄـ څ تيِدڈ  

ثڈ كيِڈ ٿ٤جلډبي ؿاڃَ ٿب ٿي مڃـ څ تي٨ڈ ُڀِيل ڃ٬لت كا   

ُٴچ٫ڈ ډبي ڃچكى .  ؿك كڅؿؽبڃڈ ٠٣يپ ٿغجت كډب ٿي ٳڄـ

ثڈ ډڄٸبٽ ًغلٷبڇ كډٌپبك ؽيبثبځ تجٌپ ٿي ُچڃـ څ ؿك پيش 

څ ؽپ اڃـڅڇ، ٧نٹ ډبي ٣بُٰبڃڈ ٿي ؽچاڃڄـ څ ډڄٸبٽ ٛټدچ١  

ؽڄـڇ، كڃٸيڂ ٳڀبځ ؿاى ثب٧جبځ كا ثب تلاڃڈ ي ډٌتي مځ څ     

ٿنك٣ڈ، مٿنٿڈ ي ٧ليت كا ؿك ٷدچٍ        .  پڄزلڇ پل ٿي ٳڄـ

ؿډدٴدـڇ،   .  ؿٻڊبيڀبځ پش پش ٿي ٳڄـ څ ؽبٿچٍ ٿدي ُدچؿ    

ث٨ٖ اثلډبي عبٿټڈ كا ُدٴدٌدت څ ثدبكاځ، ٳدچمڇ ډدبي               

ثچي ٷلؿ څ ؽبٱ ڃيټچ٫لډبي پِت ثدبٽ   . ٿڊلثبڃي كا پل ٳلؿ

ؿك ايڂ آثدبؿي ډدب اٿدچاد        .  كا ثب ؽچؿ تب ڃڊبيت اؿكاٱ ثلؿ

ًتبكٷبځ ؿكيضڈ اي كڅ ثڈ اٻڊي ثچؿځ ثبم ٿي ٳڄڄـ څ ؽټچت 

كډب ُـڇ اي ثڈ ٿلؿٿبځ ٿي ٫لڅُڄـ ٳڈ الڃڈ ډدبي آًدڀدبځ      

ؽلاٍ ډيش ٷبڇ ًبعٺ ايڂ ؽټچت كا ڃؾچاډڄـ ؿيـ څ تڄدڊدب   

ام ؿڅك تپَ ٯټت ډبي ايڂ كډٸقكاځ كا عدي ؽدچاډدڄدـ         

ؿاڃڈ ډبي ڃچك ډڀبڃڄـ كيٌڀبڃي ٫٘بي اكتجبٛڀبځ كا پدل  . ٳلؿ

ٿي ٳڄـ، اكتجبٛي ٳڈ ٿب ؿك ڃبٳزب آثبؿ ايڂ ُڊل ډيدش ٷدبڇ     

آيڄڈ ډب كا كڅ ثڈ پڄزلڇ ډبيِبځ ٿي ٷيليدپ څ    .  ڃؾچاډيپ ؿيـ

ٛچ٫بځ ٧دپ اڃدٸديدني       .  ؿڅك ُـځ ام آڃڊب كا ڃ٠بكڇ ٿي ٳڄيپ

اًگبر در ثيبثبًی صِڀڈ ي كڅعڀبځ كا ٿټچٹ ٳلؿڇ اًت، 

قذم ثزداضتين ٍ لكٌت سثبى اجبسُ دـزٍاس   ک ٍهتز

سخٌبًوبى را ًذادُ است ٍ هسـئـَلـيـت رٍی           

اًگبر هب اس خبکی . دٍضْبيوبى سٌگيٌی کزدُ است

ديگز سزضتِ ضذُ اين ٍ اس آسوبًی ديگز ثز رٍی   

٫٘ب، ٫٘بيي ؿيٸل څ ٣ِٮ كڃٸي ؿيٸل .  سهيي آهذُ اين

ًيبډي ٿٜټٮ پلؿڇ ثل ُڊل ٳِيـڇ اًت څ ر٨ـ ًلڅؿ .  ؿاكؿ

ؿيٸل ډيش اًتؾبكڇ اي ڃِدبځ  .  ڃبثيڄب ُـځ كڅم كا ٿي ؽچاڃـ

ٿب ډپ ٳچس ؽچاډيپ ٳلؿ .  ٣ِٮ كا ثلايڀبځ تلًيپ ڃڀي ٳڄـ

ثڈ ؿيبك ثبكاځ څ ًجنڇ، څ ًجن ؽچاډيپ ُـ ؿك ايڂ آثبؿي ډدب،  

تب ثتچاڃيپ ٳچمڇ ي ٿڊلثبڃي كا ثل ؿڅٍ ؽچؿ ڃڊيپ څ ثدبكاڃدي   

ؽچاډيپ ُـ ثل ؿُت ډب څ ٳچډڊبي ايڂ آثبؿي تب ؿكؽتبڃدي  

 . ثلڅيبڃيپ ډڀلڃٶ ؽچؿُبځ
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 !گزد ٍ غبار؛ اس جٌس بیاباًْای ضْزن صٌعتی هزيَاى
  اهيي ػشيشی

ٳب٫ي اًت ٯـٽ ام ٯـٽ ثلؿاكي، يب اڃدـٱ ثدبؿي            

ثچمؿ، ٷلؿ څ ؽبٱ تب اكت٬ب١ ڃيپ ٿدتدل ٫٘دب كا ٿدي           

عبٹ اٷل اتچٿجيټي ثب ًل٣ت علٳت ٳڄـ، يدب  .  پچُبڃـ

آدٜدالط         ؿائدپ ؿك آځ ثدڈ          ؿيٸل، ٳڈ  څًبيٺ ڃٰټيڈ

ثؾچكڃـ، څاي   تٴبځ ُڊلٱ ٓڄ٤تي ؿك آٿـ څ ك٫تڄـ، 

ثدـڅځ ُدٲ، ؿيدـځ        .  چ٫بڃي ثل پب ٿي ُدچؿ ٛ  صڈ  ٳڈ

څ       ام څمٍ ثدبؿډدبي كڅمٿدلڇ           چ٫بڃڊبي ثلؽچاًتڈٛ

ُدڊدلٱ         پيضيـځ ٷلؿثبؿډبي ًلٷلؿاځ ؿك ٿغچٛڈ

ٓڄ٤تي، تٔچيلي ٿٌتڄـ څ ٣يڄي ام ثيبثبڃڊبي ٣لثٌتدبځ  

  څ ٷجي ٿ٨چٻٌتبځ څٓغلاي ثدنكٵ آ٫دليدٰدب كا ثدڈ           

ُڊلٱ، ؿك مٿٌدتدبڃدڊدب څ          اٻجتڈ . $ ڃڀبيَ ٿي ٷقاكؿ

 !#ؿيـڃي تلي ؿاكؿ  كڅمډبي ثبكاڃي ٿڄ٠لڇ

ٳچډدڊدبي ًدل        ًبٹ پيَ ؿك ؿاٿڄڈ /7  ڃنؿيٲ ثڈ     

ي    “ ڵهُ یهُ تهُ” ي ريػتاِای “  اڵ ئیمام قُ”   ًجن ٿچًچٽ ثڈ

ڃيت رڀ٢ آڅكي څ   ؿك رڄچة ٿليچاځ، ثڈ، “رخاوايا تُ”

ؿك ًدٜدظ ُدڊدل،               ًبٿبڃـډي ٓڄ٤تٸلاځ پلاٳدڄدـڇ  

ًبؽتڀبڃڊبي ڃبډڀٸچڃي تغت ٣ڄچاځ ُڊلٱ ٓڄ٤تدي  

پدالٳدڊدبي          تٌٰيپ ڃب٣بؿالڃڈ.  ٿليچاځ اعـاث ٷلؿيـ

ُڊلٱ ٓڄ٤تي ثيڂ ا٫لاؿ ٧يل څارـ ُلايدٚ، ام ډدل       

ٳبكٿڄـاځ ؿڅٻتي، ؿالٹ، ثبماكيبځ ٓبعت ٨ُٺ $ ٯڀبٍ

ثنكٷتليڂ ارغدب٩ ؿك عدٮ         ام رڀټڈ...#  څ ؿكآٿـ څ

 /7  ث٤٘ي ام آڃڊب ًبثٰڈ  ٓڄ٤تٸلاځ معڀتٴَ ثچؿ ٳڈ

  اٿلڅم ڃدنؿيدٲ ثدڈ         اي ٳڈ ٷچڃڈ  ثڈ.  ًبٹ ٳبك ؿاُتڄـ

يدب        ډبيي ٳبك ٿي ٳڄڄـ ٳدڈ  ٓڄ٤تٸلاځ ؿك ٿ٨بمڇ"  /8

ٯيڀت كڅم ام ٳبكٿڄـاځ څ ثبماكيبځ څ ؿالالځ   آڃڊب كا ثڈ

  اي ٳدڈ      ډبي اردبكڇ  اڃـ څ يب ؿك ٿ٨بمڇ ؽليـاكي ٳلؿڇ

ٓبعجبځ آڃڊب، ٳبكٿڄـ څ يب ٓبعت ٿِب٧ٺ ؿيٸلي څ   

  عتي ام حلڅتڀڄـاځ ثنكٵ ُڊل ٿي ثبُڄـ، ٿ٨ِچٹ ثدڈ 

 . ٳبكڃـ

ٿِٴالت ؿيٸل ُڊلٱ ٓڄ٤تي؛   ډڀضڄيڂ ام رڀټڈ     

ام   ُـڇ  ٣ـٽ ٬ُب٫يت ؿك ؽليـ مٿيڄڊبي ؿك ڃ٠ل ٷل٫تڈ

ٿبٻٴيڂ، څ ٣ـٽ ډڀبډڄٸي ثب ُڊلؿاكي ٿليچاځ څ ڃديدن   

  ؿك ردليدبځ ٿد٤دبٿټدڈ             څيوڇ  ؿيٸل، ثڈ  اؿاكات ٿلثچٛڈ

٫٘بي ًجن څ ڃين ٫بم ؿڅٽ ُڊلٱ، ٿي ثدبُدـ       ٛڈ ٿغچ

ٿچرت ثلڅم اؽتال٫بت څ ًلٷلؿاڃيدڊدبي ثٌديدبك         ٳڈ

ٿچاكؿ اؽتدال٩    څ ڃڊبيتب ډڀڈ.  ثلاي ٓڄ٤تٸلاځ ٷلؿيـ

، ا٫لاؿي ؿٻٌچم ؿك ؿاؽدٺ     ٣الك٧پ ٿِٴالت ٣ـيـڇ

څ       آ٬ًبٻت ُڊلٱ ثدچؿڇ   ُڊلٱ ٿـاٽ پيٸيل ٿٌئټڈ

څ ثب ٿٴبتدجدبت څ       تالُڊب څ پيٸيليڊبي ميبؿي ڃڀچؿڇ

يلثٚ كا ؿك رليبځ اٿدل    فٿلار٤بت اؿاكي، ٿٌئچالځ 

ام    ڃديدن     څ عتي كډجلي څ كئيي ردڀدڊدچك       ٷقاُتڈ

ٿِٴٺ آ٬ًبٻت ُڊلٱ ٓڄد٤دتدي ٿدليدچاځ اٛدال١           

ًبٹ ډڄچم ايڂ ٿ٤٘ٺ  /7ث٤ـ ام   اٿب ٿتب٬ًبڃڈ.  اڃـ يب٫تڈ

اٳدڄدچځ ؿيدٸدل ًدبٳدڄدبځ            .  ربي ؽچؿ ثبٯي اًت  ثڈ

څ تٌټيپ ُلايٚ ٿدچردچؿ     ُڊلٱ ٳبٿال ڃباٿيـ ٷِتڈ

څ ڃدبډدڄدزدبكي ؿك         څ ؿك څ٤ٗيت ثٌيبك ٟبٻڀبڃڈ  ُـڇ

ٿيبځ ٷٺ څ ثبتال٭ څ يب ثب اًتِڀدبٽ ٫دلاڅاځ ٷدلؿ څ          

، ٫ليبؿ ايڂ ًتپ ڃبكڅا كا ؿك ٷدټدچي        ؽبٳڊبي آٻچؿڇ

  ؽدـٿدبت كًدبڃدي ثدڈ               ٿي ٳڄڄـ، څ ثدڈ       ؽچؿ ؽ٬ڈ

 . ؽچؿكڅډب څ څًبيٺ كاعتي ٿلؿٽ څ ٿٌئچٻيڂ ٿ٨ِچٻڄـ

ِ      ثز کسی دَضيذُ      اػضـبی        ًيسـت کـ

ضَرای ضْزٍ هذيزيت ضْزداری اس ػَاهـل  

اٍل هؼضل آسفبلـت    اصلی ٍ هسئَل درجِ

  ُڊلؿاكي عـاٯٺ ٿي تچاڃـ ًبالڃڈ.  ضْزک ّستٌذ

اڃـٳي ايڂ ُلايٚ ؿُچاك كا  ، ثب ډڀچاك ًبمي ٿغچٛڈ

  ت٤ـيٺ ڃڀبيـ څ يب ثب آ٬ًبٻت ٗټ٢ ٧لثي ُڊلٱ ٳدڈ 

كاڇ ٣جچك څ ٿٌيل ٿـاكى ؿڅٻتي اًتخڄبئي څ ؿثيلًتدبځ  

ـ     . ٧ناٻي ڃين ٿي ثبُـ، عٌڂ ڃيتي ام ؽچؿ ثدلڅم ؿډد

اًتبڃـاكي څ ٫لٿبڃـاكي   اكٷبڃڊبي ؿيٸل ام رڀټڈ  اٻجتڈ

ام       ُبڃدڈ  ڃجبيـٿغتلٽ ٿزټي   ٿليچاځ څ عتي ڃڀبيڄـڇ

 . ميل ثبك ايڂ ڃٰٔبځ ثنكٵ ٿليچاځ ؽبٻي ٳڄڄـ

ًدبٳدڄدبځ ُدڊدلٱ             ثدڈ       ؿك ڃڊبيت تب آڃزب ٳڈ     

ٿدلثدچٙ ٿدي      #  ٓڄ٤تٸلاځ څ ؿيٸل ٿِب٧ٺ ؽـٿبتدي $ 

  ډدلٷدچڃدڈ         ُچؿ، ايڂ ا٫لاؿ عتي ٿٌتبردلډدب آٿدبؿڇ     

ډڀٴبكي څ ډڀيبكي ثب ُڊلؿاكي ٿليچاځ ؿك ردڊدت     

ـ       عٺ ٿ٤٘ٺ څ آ٬ًبٻت ٿغچٛڈ . ُڊلٱ ٿي ثدبُدڄد

تڄڊب ٳب٫ي اًت ُڊلؿاكي ٿليچاځ يب ُچكاي ُدڊدل،      

ٷل٫تڈ، تب ثيدَ ام      ٣ڊـڇ  كا ثڈ  ٿـيليت اٿچك ٿلثچٛڈ

! څ ُدڊدلڅڃدـاځ     !  ايڂ، ثبك ايڂ كًچايي ثل ؿڅٍ ُڊل

 .ٿليچاځ ًڄٸيڄي ڃٴڄـ

  ًبٳڄبځ ُڊلٱ څ ٓڄ٤تٸلاځ ؽدبتدڀدڈ      ٿڄب٢٫ٗلك   ثڈ

 . يب٫ت

ډب ٿتڄبًت ثدب     ًبؽت ٿ٨بمڇ  ڃب ٿِؾْ ثچؿځ ُيچڇ     

ٿِب٧ٺ ٷچڃبٷچځ ٓڄ٤تي څ ٣ـٽ ڃ٠بكت ؿك اردلاي      

ډيش تڄبًجي ام ڃد٠دل       اي ٳڈ ٷچڃڈ  ًبؽتڀبځ ًبمي، ثڈ

ڃدڀدي         ؿيدـڇ ...  څ ڃڀب څ ميجب ًبمي څ   اكت٬ب١ څ اڃـامڇ

ُچؿ څ ارلاي ثڄبډب ؿك ڃڊبيدت ثدي ًدټديدٰدٸدي  څ                

آ٬ُتٸي ٿي ثبُـ، ام ؿيٸل ٿچاكؿ ٤ٗ٪ ٿدـيدليدت    

 . اًت  ُڊلٱ ثچؿڇ

ٿـيليت ُڊلٱ ٓڄ٤تي، ٿچكؿ ٿڊدپ څ عديدبتدي              

٣چاٯت   ٳڈ  اٿبځ ؽـا كډب ٳلؿڇ،  كا ثڈ  آ٬ًبٻت ٿغچٛڈ

آځ اٳڄچځ ٷليجبځ ٷيل ٓڄ٤تدٸدلاځ څ ٳدبكٷدلاځ څ           

. اًدت    ثٌب تڀبٿي اډبٻي ُڊل ٷدلؿيدـڇ    ٿِتليبځ څ صڈ

٣ټت اؽدتدال٩       ثڈ  ُڊلؿاكي ٿليچاځ ٿـ٣ي اًت ٳڈ

ٿبٻي، ُڊلٱ كا كًڀب تغچيٺ ڃٸل٫تڈ څ ٯدبڃدچڃدب ام          

 .  آځ ٿ٤قڅك اًت  ؽـٿبت كًبڃي ثڈ

ثـيڊي اًت ُڊلٳڊبي ٓڄ٤تي ؿك ُڊلډب څ ٿڄبٛٮ      

  ؿيٸل ثب ٿـيليت ٓغيظ، ډدلٷدن ؿصدبك ايدڄدٸدچڃدڈ           

ُڊلٱ ٓدڄد٤دتدي       ٣ڄچاځ ڃڀچڃڈ  اڃـ، ثڈ ٿِٴالت ڃِـڇ

څ ڃديدبم         ًڄڄـد، پي ام ًبؽتڀبځ ًبمي ٿٜبثٮ ڃِٰڈ

  ٿغدچٛدڈ    ٿِب٧ٺ څ ٫لاډپ ڃڀچؿځ تڀبٽ اٿٴبڃبت، ثچيوڇ

ُڊدلڅڃدـاځ     تغچيٺ آځ ثڈ  ًبمي څ آ٬ًبٻت، اٯـاٽ ثڈ

 . اًت  څارـ ُلايٚ ٷلؿيـڇ

ٿتب٬ًبڃڈ اٳڄچځ ٳبك ثلاي ٓڄ٤تٸلاځ ؿك ُڊلٱ،        

آ٬ًبٻت ڃجدچؿځ څ    .  ثٌيبك ٛبٯت ٫لًب څ رڊڄڀي اًت

ډب څ كاډڊبي ٷټي څ ًدڄدٸدالؽدي          ڃبډڀچاكي څ صبٻڈ

ُڊلٱ ؿك مٿٌتبڃڊدب څ ٫ٔدٺ ثدبكڃدـٷدي،              ٿغچٛڈ

ٿچرت ايزبؿ ٷٺ څ الي څ ثبتالٯڊدبي آڃدضدڄدبڃدي څ          

ُلايٚ ثٌيبك ًؾت ٳبك څ ك٫ت څ آٿـ ًدبٳدڄدبځ څ        

عزپ ميبؿي ام ٷٺ څ الي   څ كڅماڃڈ  ٿِتليبځ ٷلؿيـڇ

  ؽيبثبڃڊبي ُڊل اڃتٰبٹ يب٫تدڈ   ام ٛليٮ صلػ اتچٿجيټڊب ثڈ

ام ٛل٩ ؿيٸدل  .  څ آٻچؿٷي ميبؿي كا ًجت ٿي ٷلؿؿ

ؿك ٫ٔٺ تبثٌتبځ څ ؽِٴي ډچا، ٛچ٫بڃڊبي ُڂ څ ٷلؿ 

كڅم ثلپبًت څ ام ايڂ ٛدليدٮ       څ ؽبٱ، ؿائڀب څ ُجبڃڈ

څ !  ُڊلٱ  ڃين آٻچؿٷي ٫لاڅاڃي ثلاي ٿچرچؿات مڃـڇ

 . ًبٳڄبځ ُڊل ايزبؿ ٿي ٷلؿؿ
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اٽ څ يٲ       پِت ٿينٽ ڃٌِتڈ      صڄـ ًب٣تي ډٌت ٳڈ    

اٽ ٿي ڃچيٌپ څ              ثبم ٳلؿڇ       word        ٓغ٬ڈ

backspace  الاٯٺ اٷل كڅي    .....ام ڃچ        څ ؿڅثبكڇ

ٳب٧ق ثچؿ عزپ ؽٚ مؿڃڊب رټچي صِڀپ ثچؿ څٻي             

اعٌبى ٿي ٳڄپ ٿخٺ        .  ڃيٌت      االځ ڃيٌت ٳڈ     

ڃ٠ل ٿي      څ پلٳبك ثڈ      پل ٿ٨ِټڈ     اٽ ٳڈ   اي ُـڇ   ٿچكصڈ

ٿي ٳڄي ًلتب پب             ڃٸبڇ      كًـ اٿب ؿكًت تل ٳڈ        

ٿي ؽچاڃپ ٫ٰٚ        ٿي ٳڄپ څ ډلصڈ        ډلصڈ.....  ثيڊچؿڇ

صين ؿڅكتل څ ٿجڊپ        ډبيپ ؿڅؿ ٿي ُچڃـ څ ډڀڈ        ؿاڃٌتڈ

ٳچكٿبٹ ٳچكٿبٹ ڃچُتڂ كا ام ډڀيڂ رب        .  تل ٿي ُچؿ  

عتي اٷل ُلڅ٣پ ا٫تبځ څ ؽيناځ ثبُـ       .  ُلڅ١ ٿي ٳڄپ  

ث٤٘ي څٯت ډب   .  ڃيٌتپ    آٹ ٳڈ   ثبُپ ؿڃجبٹ ايـڇ      ډلصڈ

تب عـ ٿلٵ ، ڃبكاعتي ، عبٻت ثـ                پيَ ٿيبؿ ٳڈ   

  څ٧ڀٸيڄي ؿٻيټي ډپ ثلايَ ڃـاكي، ڃڈ           اًت، ٷل٫تڈ 

ثب     اي، څ ڃڈ    ام ٳٌي كڃزيـڇ      ثلاي ٣نيني ؿٻتڄٸي، ڃڈ   

  ، ڃڈ   صٴت ثلٷِت ؽچكؿڇ      اي، ڃڈ   ٳٌي ؿ٣چا ٳلؿڇ  

څ ډيش  !.  ٫ٰٚ ٧ڀٸيڄي !  ډيش.  ؿٻت صيني ٿي ؽچاؿ    

  ؿٻيٺ ڃبكاعت ثچؿڃت كا ثب آځ تچريڈ  صيني ڃـاكي ٳڈ

صلا     ٳڄي، آال ام آًڀبځ څ مٿيڂ ُبٳي ډٌتي ٳڈ          

  امت ؿٻيٺ ٿي ؽچاډڄـ؟ ثلاي صي ٿٸل آڃڊبيي ٳڈ            

ٻجؾڄـ ٿي مڃڄـ څ ٣يڂ ؽيبٻِبځ ڃيٌت ثلايَ ؿٻيټي            

ؿاكڃـ آال آځ ډبي ثلاي صي ؽچُڄـ؟ ٿٸل آڃڊب              

پبٍ مڃـٷيِبځ ؿٻيٺ ؿاكڃـ؟        ثلين څ ثڈ      ثلاي ايڂ ډڀڈ  

ؽچؿت ٿي ٷچيي ٿڂ ثيڀبكٽ ؟ ٿڂ ثـ ثيڄپ؟ ٿڂ                  ثڈ

صين ؽچة      اٽ؟ صٜچك ٿڀٴڂ اًت ډڀڈ       ُـڇ    ا٫ٌلؿڇ

ؿاكٽ     صيني ٳڈ !  آكاٽ څ ميجب  ثبُـ څ ٿڂ عٌَ ڃٴڄپ        

ُٴٺ ٳخي٪      ثڈ    ثب ډل ڃ٬ي عٌَ ٿي ٳڄپ يٲ تچؿڇ       

عٌَ ڃڀي ٳڄڄـ؟ صلا ډڀيڂ   صلا ثٰيڈ. ام ؿكڅ٥ اًت

ٿي ُچڃـ؟ صلا        ٿي كڅڃـ څ ثڊپ ؽيلڇ          رچكي كاڇ 

ٳٌي صيني ڃڀي ٷچيـ؟ ٳبكي ڃڀي ٳڄـ؟ عي ٿي          

ـ          ، پي ډڀيڂ    .ٳڄپ تڀبٽ ؿٹ ؽچُي ډب ًبؽتٸي اڃ

  ٳبك څ ٿي ٳڄي څ ٿي ؽڄـي څ څاڃڀچؿ ٿي ٳڄي ٳڈ              

ايڂ كڅمډب اٷل ثؾچاډيپ صڄـ ٯـٿي       .  ٛچكي ڃيٌت 

ثنڃيپ صي ٿي ثيڄيپ ؟ پي                 ؿك ايڂ ُڊل پلًڈ      

صِڀبٿچځ كڅ ؽچة ثبم ٳڄيپ څ ثب ډپ صڄـ ٯـٿي ؿك 

ؿك ٯـٽ ډبي اڅٹ ٿب         آڃضڈ.  ؽيبثبځ ډبي ُڊل ثٸلؿيپ   

ثب     ٿي ٳڄـ، ؿًت٬لڅُبڃي اًت ٳڈ        ؽچؿ ؽيلڇ     كڅ ثڈ 

اڃـ،   صڄـ ٯـٽ ام يٴـيٸل ثٌبٙ پڊڂ ٳلؿڇ             ٫بٓټڈ

ثؾِي ام ارڄبى ؽچؿ كا رټچي          ؿاكډبيي ٳڈ     ٿ٨بمڇ

څ ٿچتچكډب څ    .  اڃـ  كڅډب ٯلاك ؿاؿڇ       ؿك پيبؿڇ     ٿ٨بمڇ

ثؾَ ا٠٣ڀي ام        اي ٳڈ   ٿبُيڂ ډبي پبكٱ ُـڇ    

اڃـ، پي ٯـٽ ډبيت كا        كڅډب كڅ ا٨ُبٹ ٳلؿڇ        پيبؿڇ

تڄـتل ثل ٿي ؿاكي تب ُبيـ ٳڀي رټچتل آكاٿَ كا            

عي ٳڄي څٻي ڃبٷڊبځ ٓـاي ثچ٭ ؿٻؾلاٍ ٿچتچك        

ُٲ     كڅ كا عي ٿي ٳڄي ٳڈ       ًچاكي ام څًٚ پيبؿڇ   

؟ ام تلى   !“اٽ  آيب ٿڂ څكڅؿ ٿڀڄچ١ ڃيبٿـڇ    “:ٿي ٳڄي   

تلًت     ربڃت ايڂ ثبك ٿي ؿڅي ٳڀي رټچتل ٳڈ           

اڃـ څ    ٫لڅٳَ ٳلؿ ٿي ايٌتي، ٿلؿٽ ثڊت مٹ مؿڇ         

ـ          ؽچؿت     څٯتي ثڈ !  ؿك ٷچٍ ډپ پش پش ٿي ٳڄڄ

ًلتب پبي تڄت كا ٷٺ څ          ٿي ٳڄي ٿي ثيڄي ٳڈ        ڃٸبڇ

ٿي ٳڄي ٿي ثيڄي         ، څٯتي ؿٯيٰتل ڃٸبڇ      الي پچُبڃـڇ 

څ ثب      ًڄٸ٬لُڊبي ؽيبثبځ ميلُبځ ؽبٻي ثچؿڇ          ٳڈ

ؽچؿتچ     ايڂ څ ٢ٗ ؿكآٿـڇ       ؿڅيـځ كڅيِبځ عبٻت ثڈ   

ًل ؽيبثبځ ٿي كًچڃي تب ٿبُيڄي ؿكثٌت ثٸيلي             ثڈ

ؿًت ثټڄـ ٿي ٳڄي څ ٿبُيڄي ٓـٿتل        .    تب ؿٽ ؽچڃڈ  

ؿاؽٺ     رټچتل تچٯ٪ ٿي ٳڄـ تچ ډپ ؿڅاځ ؿڅاځ ثڈ          

: ؿٍفێز، آځ ډزچٽ ٿي ثلي ، تچي ٿبُيڂ                

اڵ خٍصگا  يَ رَ ئُ:مًػافز  رمُ ی صٌر گُ ياکُ ُِ

رگێکی  جل ي تُ  تًي ع وُ تُ  ر صػتان تًيایُ ُِ

  تُ“.  کاکُ  يایُ:  ؿٍفێزرمان،  تُ  کزدَ رمان ئُ گُ

م  ئاخز کێ تُ: ؿٍفێز“ چزاغ قزمض وضدیک می ؿًد

ی  ئیتز تا چٍسَ  یُ تی يێؼاوذوی ُِ تاقُ  رمُ يا گُ ُِ

ی تزای تزام،  دَ:  مًػافز.  ػتێ  یؾ تًَ کُ وضیىُ تُ

  ڵکیـُ م خُ يێؼی ي ئُ يێؼم، تٍ وُ ر مه وُ گُ ئُ

ک کاتزا  م ؿٍرتایُ لُ ؿُ  تێتُ ی خٍ ئُ يێؼه دَ وُ

  تُ  کُ ؿٍفێزَ“  .گ ػاحێثی خٍی واواػێ ػُ وی  يتُ

  ی سياویً پێی ياتًي کُ کُ ال چايێک تٍ مًػافزَ

ت، چزای ػًيری  ریُ رمٍ دَ ؿًێىێ گُ  وگی لُ دَ

  ی واؿیزیه تًي کُ ن قؼُ چُ  سان گًێیان لُ تێپُ

کتزي ئیتز  یُ  کان دایان تُ ؿٍفێزی ماؿیىُ

ری داخؼر ي  دا ػُ کُ واي ماؿیىُ  یؾ لُ کُ مًػافزَ

ي  ر ئُ کیؾ تُ یُ کا قؼُ وُ  خٍی کض کزد کُ

  یان ماؿیه کُ دَ  ؿته تُ یـذا گُ سێگُ  يێر، لُ کُ

  کُ مًػافزَ  دييتل ي ػێ تل  پارکیان کزدتًي، وُ

  یـته تُ ، تا گُ کُ ؿٍفێزی ماؿیىُ  ی کزديي وُ قؼُ

کان  واؿیزیىُ    کی ػًيری تز ئیتز واصاوم قؼُ چزایُ

”    کُ کاوی مًػافزَ  کاری خٍی کزدتًي یان قؼُ

  يێؼم تضاوم چی ئُ ئُ   م جارَ ئُ  کاکُ:   کُ ؿٍفێزَ

  چزاکُ  چزا ػًير تًي يێؼتان، دياتز کُ”تێر؟ 

  وذَ يَ کیان تًي تشٌن، ئُ رَ کان گُ يص تًي  ماؿیىُ ػُ

میان ِاتًيچًيیان کزد تاکًي  ر دَ تُ  ڵک لُ خُ

ال چايێکی   تُ  کُ ؿٍفێزَ  ػًير تًٌ،  دیؼان چزاکُ

  ی کزديي  ي لُ کُ یزێکی مًػافزَ ماوادار ػُ

  ػی کزد تُ ي دَ  يَ رَ رێکی کێـا دَ ػُ  يَ درگاکُ

  ؿکم لُ تُ  کاکُ:   مًػافزجًێىذان، کاتزای 

ماڵ ي   ي رَ صی ي تُ صێىی، داتُ ک دامثُ یُ گٍؿُ

وگێک  سٌ تًي، دَ ی دياوی2ًَيت، کاتظمێز  سێکُ

رٌ  رێکی کێـا دَ ػُ!  وان رێضَ!   قُ سَ  واوُ:  رصٌ تًي تُ

. يت ی کزد ي ِیچی وُ ڵکُ ي خُ یزی ئُ ي تێز تێز ػُ

اي كا ؿيـ  ي ؿيٸلي ؿك ايڂ ُڊل پٌل ثضڈ څ ؿك ڃٰٜڈ

ډي ٿي      ثچؿ ٳڈ     ايي كيبٗي ٿبڃـڇ    ؿك عٺ ٿٌبٻڈ      ٳڈ

ڃچُت څ پبٱ ٿي ٳلؿ څ عٴبيت ايڂ ُڊل كا                 

 .....ډڀضڄبځ پبثلرب ٿي ؿاڃٌت
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ٿلٕ ٯڄـ يب ؿيبثت ُيليڂ يٲ اؽتالٹ ًچؽت څ ًبمي      

ثـيڂ ٓچكت ٳڈ ًل٣ت څ تچاڃبيي ثـځ ؿك           .ؿك ثـځ اًت  

اًت٬بؿڇ څ ًچؽت څ ًبم ٳبٿٺ ٯڄـډب ٳبډَ ٿي يبثـ ؿك               

 .ڃتيزڈ ٯڄـ ؽچځ ا٫نايَ ٿي ثبثـ

 گًَِ ّبی هختلف هزض قٌذ

يب ؿيبثت څاثٌتڈ ثڈ اڃٌچٻيڂ           $$ Iٿلٕ ٯڄـ ڃچ١              

IDDM## 

يب ؿيبثت ٧يل څاثٌتڈ ثڈ               $$IIٿلٕ ٯڄـ ڃچ١                

 ##NIDDMاڃٌچٻيڂ

 ؿيبثت ثبكؿاكي

 ديبثت ًَع يک

ثـځ ٿجتاليبځ ثڈ ؿيبثت ڃچ١ يٲ تچاڃبيي تچٻيـ اڃٌچٻيڂ كا      

 .ڃـاكؿ څ ايڂ اٿل ٿچرت ا٫نايَ ًٜظ ٯڄـ ؽچځ ٿي ٷلؿؿ

 ديبثت ًَع دٍم

ؿك ٿلٕ ٯڄـ ڃچ١ ؿڅٽ ثـځ ٫لؿ ٿجتال اڃٌچٻيڂ تچٻيـ ٿي                  

ٳڄـ څ عتي ٿڀٴڂ اًت ٧ټ٠ت اڃٌچٻيڂ ؿكؽچځ ام ٿٰـاك            

ٿ٤ڀچٹ آځ ڃين ثيِتل ثبُـ اٿب ٷيلڃـڇ ډبي يبؽتڈ ايي ٫لؿ                

ڃٌجت ثڈ اڃٌچٻيڂ ٿٰبڅٽ ُـڇ څ ؿك عٰيٰت ڃڀي ٷقاكؿ                 

اڃٌچٻيڂ څاكؿ ًټچٻڊب ُـڇ څ ا٣ڀبٹ ٛجي٤ي ؽچؿ كا اڃزبٽ ؿډـ 

ؿك ايڂ عبٻت ٿي تچاځ ثب ؿكٿبڃڊبي كهيڀي څ څكمٍ ٧ټ٠ت       

ُيچ١ ايڂ ڃچ١ ؿك عبٹ امؿيبؿ اًت       .ٯڄـ ؽچځ كا ٳبډَ ؿاؿ    

څ ٿلٕ ٯڄـ ڃچ١ ؿڅٽ ؿك ا٫لاؿ صب٭ ؿيـڇ ٿي ُچؿ څ ؿكٓـ              

 .ُيچ١ ايڂ ثيڀبكي ؿك مڃبځ ثيِتل ام ٿلؿاځ اًت

 ديبثت ثبرداری

ؿيبثت ثبكؿاكي ٿلثچٙ ثڈ صڄـ ٿبډڈ ي اؽل ؿڅكاځ                      

ثبكؿاكي اًت څ ٿ٤ڀچاًل ًبثٰڈ ي ؽبڃچاؿٷي ؿك اثتالء ثڊبځ            

ڃَٰ ؿاكؿ ت٤ـيٺ ؿك ٿٔل٩ ٳلثچډيـكاتڊب څ ٿغـڅؿ ٳلؿځ 

ؿكيب٫ت ٳلثچډيـكاتڊبي ت٬ٔيڈ ُـڇ څ ا٫نايَ ت٤ـاؿ څ٣ـڇ        

ډب څ ٳبډَ عزپ څ٣ـڇ ډڈ ام رڀټڈ ٣چاٿٺ ثڊجچؿ ثؾَ ٿي 

ثبُـ څ المٽ ثڈ فٳل اًت ٳڈ ايڂ ڃچ١ ؿيبثت ٫ٰٚ ؿك ثبڃچاځ             

 .ُيچ١ ؿاكؿ

 هزض قٌذ ٍ اًسَليي

ثٌيبكي ام ا٫لاؿ پي ام آ٧بم ؿكٿبځ څ اًت٬بؿڇ ام                         

تزچينډبي ؿاكڅيي عتي امٯجٺ ډپ صبٯتل ٿي ُچڃـ څ ايڂ ثڈ           

آځ ٣ټت اًت ٳڈ تٰليجًب تڀبٽ ؿاكڅډبيي ٳڈ ثلاي ايڂ ا٫لاؿ            

تزچين ٿي ُچؿ آڃڊب كا ٷلًڄڈ ٿي ٳڄـ څ ثب٣ج ٿي ُچؿ ٳڈ    

ٳجـ ٿبماؿ اڃلهي كا ثڈ صلثي تجـيٺ ڃڀبيـ څ ٻچماٻڀ٤ـڇ ثڈ               

ٿڄ٠چك رټچٷيلي ام ا٫نايَ ڃبٷڊبڃي ٯڄـ ؽچځ پي ام                

ٓل٩ ٧قا ٿٰـاكي اڃٌچٻيڂ ؿك ؽچځ څاكؿ ٿي ٳڄـ څ                  

اڃٌچٻيڂ ثب كاڃـځ ٯڄـډب ثڈ ؿكڅځ يبؽتڈ ډب ام څٯچ١ ايڂ اٿل               

رټچٷيلي ٿي ٳڄـ اٿب اڃٌچٻيڂ څتڀبٽ ؿاكڅډبيي ٳڈ ام آځ             

ًبؽتڈ ٿي ُچڃـ ثب٣ج ٿي ٷلؿڃـ ٳڈ ثيڀبكي ؿيبثتي ډڀچاكڇ 

ٳبٿٺ ثڈ ربي ڃبځ څ ُليڄي ډبي ٿ٤ڀچٻي ٳڈ ام آكؿ ت٬ٔيڈ                

ُـڇ تڊيڈ ٿي ُچڃـ اًت٬بؿڇ ڃڀبئيـ څ ام ُٴل ًل٬ًلڇ                     

 .ؽچؿؿاكي ٳڄيـ څ ٿٔل٩ ٿيچڇ كا ٫لاٿچٍ ڃڄڀبئيـ

 

 ٍرسش ٍ هزض قٌذ

څكمٍ ثڈ ؿيبثتي ډب ٳڀٲ ٿي ٳڄـ ٳڈ ام ُل عڀټڈ ډبي                   

څٯتي ٳڈ ٧قا   .ٯټجي څ ڃبثيڄبيي څ آًيجڊبي ٣ٔجي ؿك اٿبځ ثبُڄـ  

ٿي ؽچكيـ ًٜظ ٯڄـ ؽچڃتبځ ا٫نايَ ٿي يبثـ څ ډلصڈ ثيِتل             

ًٜظ ٯڄـ ؽچځ ا٫نايَ يبثـ ٯڄـ ثيِتلي ثڈ يبؽتڈ ډب ٿي صٌجـ   

څ څٯتي ٳڈ ٯڄـ ثڈ يبؽتڈ ډب ثضٌجـ ؿيٸل ڃڀي تچاڃـ ام آځ رـا              

ٿي ##  ًچكثيتچٹ$$ُچؿ څ تجـيٺ ثڈ ٿبؿڇ ايي ميبځ آڅك ثڈ ڃبٽ              

ُچؿ ٳڈ ايڂ ٿبؿڇ ٿي تچاڃـ ثب٣ج ڃبثيڄبيي څ ڃبُڄچايي څ                    

څ .ٷلؿؿ  ...  آًيجڊبي ٿ٨ني څ ٯټجي څ ڃِبڃٸبځ پبډبي ًچماځ څ         

څٯتي ٳڈ ٯڄـ څاكؿ ثـځ ُڀب ٿي ُچؿ ٫ٰٚ ٿي تچاڃـؿك يبؽتڈ              

ډبي ٳجـ څ ٿبډيضڈ فؽيلڇ ٷلؿؿ اٷل يبؽتڈ ډبي ٳجـ څ                   

ٿبډيضڈ ام ٳلثچډيـكاتڊب اُجب١ ثبُڄـ ٯڄـډب ؿيٸل ربيي ثلاي           

ك٫تڂ ڃـاكڃـ اٷل فؽيلڇ ي يبؽتڈ ډبي ٿبډيضڈ ؿك پي                      

څكمُٴلؿځ ٿٔل٩ ٷلؿؿ پي ام ٓل٩ ٧قا ٯڄـډب ثڈ څًيټڈ           

ي ٿبډيضڈ رقة ٿي ُچڃـ څ ٿٰـاك آڃڊب ؿك ؽچځ ا٫نايَ ڃڀي 

ثڄبثلايڂ اٷل ثب يٲ ثلڃبٿڈ څكمُي ٿڄ٠پ ثتچاڃيپ فؽيلڇ ي .ثبثڄـ 

ٯڄـ ٿبډيضڈ ډب كا ٳبډَ ؿډيپ ٿٌټڀًب ٿي تچاڃيپ ُبډـ ثڊجچؿ              

 .ډڀڈ ربڃجڈ ي ٣چاكٕ ثيڀبكي ؿيبثت ثبُيپ

 ديبثت در ايزاى

ڃ٬ل ثڈ ؿيبثت ٿجتالًت څ ڃيڀي ام ايڂ            5ايلاڃي    /7ام ډل        

اڃيڈ يٲ ڃ٬ل ؿك       /5ت٤ـاؿ ڃڀي ؿاڃڄـ ٳڈ ؿيبثت ؿاكڃـ څ ډل            

رڊبځ ثڈ ؿٻيٺ ٣ـٽ آٷبډي ام ؿيبثت څ كڅٍ ٳڄتلٹ آځ ،ربځ             

حبڃيڈ يٲ ڃ٬ل ؿك رڊبځ ثڈ        /3ؽچؿ كا ام ؿًت ٿي ؿډـ څ ډل          

٣ټت ٣ـٽ آٷبډي ام ؿيبثت څ كڅٍ ٳڄتلٹ آځ ،ربځ ؽچؿ كا             

حبڃيڈ يٲ ڃ٬ل ؿك رڊبځ ثڈ ٣ټت           /3ام ؿًت ٿي ؿډـ څ ډل         

٣ـٽ آٷبډي ام ؿيبثت څ كڅٍ ٳڄتلٹ آځ پبي ؽچؿ كا ام                   

 .ؿًت ٿي ؿډـ

 ډڀڈ ثب ډپ ثلاي ؿيبثت

ايڂ ثلڃبٿڈ تچًٚ ٫ـكاًيچځ ثيڂ اٻڀټټي ؿيبثت ډـايت ٿي               

ٷلؿؿ څ ډـ٩ آځ ايڂ اًت ٳڈ ٿلؿٽ رڊبځ ام ثيڀبكي ؿيبثت             

څ ٣چاٯت آځ آٷبڇ ُچڃـ صچځ ثيِتل آځ ثيڀبكاځ تب پيِل٫ت               

ٳبٿٺ ثيڀبكي ثڈ ًالٿتي ؽچؿ ډيضٸچڃڈ اډڀيتي ڃڀي ؿډڄـ څ            

ٿچٯ٤ي ٳڈ ثڈ پنُٲ ٿلار٤ڈ ٿي ٳڄڄـ ؿيٸل ثيڀبكي پيِل٫ت           

 .ڃڀچؿڇ څ ٳبك ام ٳبك ٷقُتڈ اًت

 ٿڄبث٢

http//www.iranhealers.com 
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اعٌبى ٷلًڄٸي ٳڄـ څ ثـ اٯجبٻي ثيڀبك كا ثلاي يٲ                 

عڀټڈ ي ٯټجي ا٫نايَ ؿډـ ثڄبثلايڂ ٿڊپ تليڂ ډـ٩ ؿك              

تزچين اڃٌچٻيڂ ايڂ اًت ٳڈ ثب ٳڀتليڂ ٿيناځ ٿٔل٩               

اڃٌچٻيڂ ثتچاڃيپ ام ثبالك٫تڂ ڃبٷڊبڃي ٯڄـ ؽچځ  رټچٷيلي ثڈ     

 .٣ڀٺ ثيبڅكيپ

 ػَارض ديبثت

ؿيبثتي ډب ؿك ٿ٤لٕ آًيجڊبيي ٿبڃڄـ عڀالت ٯټجي څ                  

ٿِٴالت ٳټيچي څ ڃبثيڄبيي څ ڃبُڄچايي څ ڃِبڃٸبځ پبډبي            

ًچماځ ډٌتڄـ څ ايڂ اٿل ثڈ ٣ټت ا٫نايَ ٯڄـ ؽچځ ث٤ـ ام               

ٓل٩ ٧قا څ صٌجيـځ ايڂ ٯڄـډب ثڈ يبؽتڈ ډب څ تجـيٺ آځ ثڈ    

ٓچكت ٿي    ##ًچكثيتچٹ$$ٿبؿڇ اي ٿ٘ل ثڈ ڃبٽ                    

پنُٴبځ ثڈ څًيټڈ ي اڃزبٽ آمٿبيِي ثڈ ڃبٽ                     .پقيلؿ

څ اڃـامڇ ٷيلي ٿيناځ ٯڄـ صٌجيـڇ      ##    A1Cډڀچٷټچثيڂ  $$

 .ثڈ ًټچٻڊب ثڈ ٿيناځ آًيجڊبي ٣ٔجي څاكؿ ُـڇ پي ٿي ثلڃـ

 ٿلٕ ٯڄـ څ پلډين ٧قايي

ًبٻٸي ؿصبك ؿيبثت     /4ثٌيبكي ام ا٫لاؿ ٳڈ ث٤ـ ام ًڂ             

ٿي ٷلؿڃـ ثب ك٣بيت يٲ كهيپ ٧قايي ٿِتڀٺ ثل ٿٔل٩           

ًجنيزبت،٧الت ٳبٿٺ،عجچثبت څ ٿبډي څ ٿغـڅؿ             $$

ٳلؿځ ُـيـ ٫لاڅكؿڇ ډبي ُيليڄي پني څ ُٴل څٿغـڅؿ           

ٿي تچاڃڄـ عبٹ   ##ٷچُت،ٿل٥ څ تؾپ ٿل٥    $$ٳلؿ ؿكيب٫ت 

ـ    ثٌيبكي ام ٳٌبڃي ٳڈ ؿصبك ؿيبثت       .  ؽچؿ كا ثڊجچؿ ثؾِڄ

ُـڇ اڃـ آڃڊب تچاڃبيي ٳب٫ي ثلاي پبًؼ ؿاؿځ ثڈ اڃٌچٻيڂ كا            

ڃـاكڃـ څ ايڂ اٿل ثڈ ٣ټت څمځ ثبال څ ٿٔل٩ ميبؿ ٯڄـډبي             

اڅٻيڂ ؿًتچك ثلاي ثلٛل٩    .ت٬ٔيڈ ُـڇ ام ًچي آڃڊبًت       

ٳلؿځ ايڂ عبٻت اًت٬بؿڇ ام ؿاڃڈ ډبي ٳبٿٺ ثڈ ربي                   

٫لآڅكؿڇ ډبي ُيليڄي څ ڃبځ پني اًت٬بؿڇ اٿل ٣الڅڇ ثل                

ايڄٴڈ ثڈ ُڀب اعٌبى ؽچثي ٿي ؿډـ ٳڀٲ ؽچاډـ ٳلؿ تب 

ٳڀتل ثؾچكيـ څ ډڀضڄيڂ ثب٣ج ٿغـڅؿ ٳلؿځ ؿكيب٫ت             

ٿڊپ تليڂ ٿڄج٢ ؿكيب٫ت صلثي ډب ؽچاډـ ٷلؿيـ څ ثل پبيڈ             

ي پوڅډِڊبيي ٳڈ ؿك اكڅپب اڃزبٽ ٷل٫تڈ ڃِبځ ٿي ؿډـ ٳڈ            

ٳلثچډيـكاتڊبي ت٬ٔيڈ ُـڇ ٿيناځ ڃيبم ثڈ اڃٌچٻيڂ كا                

ا٫نايَ څ صلثي ډبي ٧يل اُجب١ تٲ پيچڃـي څ صڄـ                  

## 3-اٿٸب$$پيچڃـي ٿچرچؿ ؿك ًجنيزبت څ صلثيڊبي              

ٿچرچؿ ؿك كڅ٧ڂ ٿبډي څ ډڀضڄيڂ اًت٬بؿڇ ام اكؿ ٳبٿٺ څ             

ؿاڃڈ ډبي ٳبٿٺ ثڈ ربي آكؿ ت٬ٔيڈ ُـڇ څ ڃيبم ثڈ اڃٌچٻيڂ              

 .كا ٳبډَ ٿي ؿډـ

ًٜظ ثبالي ٯڄـ ؽچځ ث٤ـ ام ٓل٩ ٧قا ٿچرت ٿي                   

ُچؿ ٳڈ ٯڄـډب ثڈ يبؽتڈ ډب صٌجيـڇ څ تجـيٺ ثڈ ٿبؿڇ ايي                 

ُچڃـ ٳڈ ايڂ   ##  ًچكثيتچٹ$$ثڈ ڃبٽ   #  ثلاي يبؽتڈ ډب  $$ًڀي

ٿبؿڇ كا ثڈ ا٣ٔبة څ ٳټيڈ ډب څ ُليبڃڊبي ٯټت آًيت                  

ثلاي ايڄٴڈ ام ثبال ك٫تڂ ميبؿ ًٜظ ٯڄـ ؽچځ .ؽچاډـ كًبڃـ 

رټچٷيلي ٳڄيـ ڃبڃڊب څ ُليڄي ډبي تڊيڈ ُـڇ ام ٧الت               

 اًجوي ديابت هزيَاى ّوِ با ّن بزای ديابت
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 !یدا تاياوی بًلبًلی ضُ
 زیزی میه عُ ئُ: رگرته يَ

ياوێکی خٍش  بًي؛ باخُ بًي، وُ ُِ   
گًڵی جًان ي   ن، باخێکی پڕ لُ سُ پُ

. يَ بٍن خٍضی بٍ خٍی رازاودبًَ
،  اڵته مًي رٌژێ، پێص تاي ُِ ُِ

وێً گًڵ ي گًڵزاردا   لُ  کُ ياوُ باخُ
بٍوی خٍش ي   کرد ي بُ ی دَ پیاسُ

یان ي دیتىی  ربُ ی بُ يای تازَ ُِ
. پطکًيت وزار، دڵی دَ مُ گًڵستان ي چُ

  م بُ یف خٍش ي دَ کُ  میطُ ُِ  بٍیُ
مًي  وێً ُِ  ي لُ ئُ.  ویه بًي پێکُ
باخی پێ جًاوتر ي بٍن   کاودا، گًڵُ گًڵُ

 . خٍضتر بًي
ڵ ِاتبًي،  تاي ُِ  تازَ  رٌژان،  رٌژێک لُ

ر  سُ  لُ  يان بًلبًلێکی بیىی کُ باخُ
ي  ڵىیطتًَ گًڵێک ُِ کاوی سًيرَ ضاخُ

ری  دا ي سُ اڵکان ال ئُ وًيکی گُ دَ  بُ
  چریکێىێ ي، لُ ي دَ  کُ وێً گًڵُ  باتُ ئُ

یڵێ،  ی ئُ يَ ضادی ِايوطیىیی گًڵ، ئُ
،  ي چریکاودوُ ڵ ئُ گُ  اڵم لُ بُ.  يَ وایڵێتُ

  رێىێتُ یًَ کات ي ئُ ڕ دَ ڕپُ پُ  کُ گًڵُ
 .  کُ يیُ ر زَ سُ

  وُ م دیمُ یری ئُ سُ  يان؛ کُ باخُ
ست  رمُ وگی بًلبًل سُ دَ  کات؛ بُ ئُ

ی  کُ ریىی گًڵُ ڵًَ ي دڵیطی بٍ ُِ  بًيَ
  ک، بًلبًل کُ یُ پاش مايَ!  سًيتێت دَ

ی  قُ ضُ  يت، لُ يان کُ باخُ  چايی بُ
 .ڵ فڕی باڵی دا ي ُِ

  مان ضێًَ ُِ  رٌژی دياییص، بُ
خٍش ي   وُ ي دیمُ يان چايی بُ باخُ

ڵ  ُِ  يَ بًلبًل دیساوُ.  يت کُ  واخٍضُ
. يان ر دڵی باخُ سُ  فڕی ي داخی وایُ

  وُ م دیمُ ، ئُ م ضێًَ ود رٌژێ، بُ چُ
 .يام بًي ردَ بُ  وامٍیُ

:  يَ يان بیری کردَ وجام، باخُ رئُ سُ
، گًڵی خٍش  تی کُ بًلبًل مافی خٍیُ

ستی خٍی  سٍزی ئاياز، ُِ  بًێ ي بُ
  کُ  ي گًڵُ بێ ئُ اڵم، بٍ دَ ر ببڕێ؛ بُ دَ

می  رُِ بُ  ریُ يَ مًي کًێرَ ي ُِ مه بُ
رێطاوی  رێىێت ي پُ ڵ يَ ُِ  دێىم،
 ؟ !بکات

 جۆالنه
 ! رێطان کردييَ دڵت پُ

ر  سُ  سکااڵی بًلبًل، کاری کردَ
س  فُ قُ  يان ي لُ ستی باخُ ُِ

  ئازاد ببً، لُ  بًلبًل، کُ.  ئازادی کرد
ڵ ویطت ي  گًڵێک ُِ  ر ضاخُ سُ

  مه پێ لُ!  ياوی ئازیز باخُ:  يتی
. ضیماوم  مه پُ.  وێم ی خٍم دَ ڵُ ُِ
ڵ  گُ  ت لُ تٍ چاکُ  اڵم، ئیستا کُ بُ

ياڵمت   چاکُ  مىدا کرد، مىیص بُ
ي  ئُ:   ؛ باش گًێ بگرَ يَ مُ دَ ئُ

ڵ  ستايی، ُِ لێی رايَ  کُ  جێگایُ
  کی پڕ لُ یُ کًيپُ  یتُ گُ ، تا ئُ کٍڵُ
ڵ کٍلی ي  يی ُِ يان، زَ باخُ!  زێڕ

  بُ.   يَ ی زێڕی دٌزیُ کًيپُ
زٌر :  بًلبًلی يت  بُ  يَ رسًيڕماوُ سُ
  ک زێڕت لُ یُ کًيپُ  تٍ کُ   !یرَ سُ

ی  ي دايَ ، چٍن ئُ يیدا دیًَ به زَ
 دی؟ مىت وُ

مه عاضقی زێڕ ویم، مه :  بًلبًل يتی
. يیىداري ضیدای گًڵ ي گًڵستاوم ئُ

، چاي ي  يَ يیىُ ي ئُ ٍِی ئُ  زٌر جار، بُ
  بٍیُ.  م دَ ست ئُ دَ  گًێ ي ٍِضم لُ

  ر ضتێک لُ ُِ  دیارَ،.  بم  دَ  پێًَ
ٍِی   بێتُ ڕێ، ئُ ی خٍی تێپُ ودازَ ئُ

ي  ر ئُ گُ ت ئُ واوُ ری؛ تُ سُ رمُ چُ
 !        يیىیص بیت يیستی ي ئُ خٍضُ  ضتُ

ی بًلبًل زٌر  ي کاراوُ لُ  يان، کُ باخُ
  ی بًلبًل، تٍ کُ ئُ:  دڵگران ببًي، يتی

ر گری،  ڵک يَ ئازادی کُ  وازاوی لُ
ضت ي  ک گُ ، وُ سُ فُ سزات قُ

 !  م گًڵستاوُ گًزاری وێً ئُ
  وزیک گًاڵڵُ  يان لُ ،باخُ بٍیُ

کان دايی بٍ بًلبًل داوا ي  سًيرَ
تٍ :  س ي يتی فُ وێً قُ  گرتی ي خستیُ

يیستی  دری ئازادی ي خٍضُ قُ  کُ
،  يَ دا بمێىُ سُ فُ م قُ وێً ئُ  وازاوی لُ

 ؟!راودوی گًڵ یاوێ چی ڵًَ با بزاوی ُِ
،  يَ سدا دیهُ فُ قُ  خٍی لُ  بًلبًل، کُ

ی  ئُ:  سکااڵ ي يتی  يان ِاتُ الی باخُ

يیهىهداری  دٌستی ئازیز؛ مه ي تٍ، ئهُ

وی ي مهه  یُ گُ تٍ گًڵ پێ دَ.  گًڵیه

ر گهًڵ  سهُ  ی؛ مىیص لُ کُ ضاد ئُ

ئايازی خٍم دڵی تهٍ   چریکێىم ي بُ ئُ

  بهُ  ک تهٍ، کهُ ر يَ ُِ.  م کُ ضاد دَ

وێً گهًڵ ي گهًڵهزاردا،   ئازادی، لُ

. ئازاد بهم  ڕێی، مىیص پێم خٍضُ گُ ئُ

رێطان کهردوهی  ر تاياوی مه، پُ گُ ئُ

تهٍ،   ؛ چًوکُ ترَ يرَ ، تاياوی تٍ گُ گًڵُ

 تحی ئاريٌا فِ
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اًجوي سجش چيب: صبحت اهتيبس ٍ هذيز هسئَل  
 سيز ًظز ضَرای سزد ثيزی

  

.چيب در ٍيزايص هطبلت تبآًجب ثِ اصل هطلت خذضِ ٍارد ًطَدآساد است◄  

.هطبلت چبح ضذُ الشاهبً ًظزگزداًٌذگبى ًوی ثبضذ◄  

.تبيخ ًطذُ ثبضذ ٍ فبيلص هَجَد ًجبضذ هؼذٍر است  چيب اس چبح هطبلجيكِ◄  

 57835035780: ثيسبراًی      تلفكس  -هزيَاى ، هسيز هيذاى استبديَم : آدرس 
 ثبًک هلت   76574745567: ضوبرُ حسبة اًجوي جْت دريبفت کوک ّبی هزدهی
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 29085052488:  ضوارُ تواس 

:                           ٿدددچٗدددچ١ ُدددڀدددبكڇ آيدددڄدددـڇ څيدددوڇ ڃدددبٿدددڈ صددديدددب                      

چگًَگی استفبدُ ثْيٌِ اس آة در ثخص ّبی کطبٍرسی ” 

ٻقا ام ٣الٯڀڄـاځ ؽچاډِڀڄـيپ ٳڈ ٿٰبالت څ .  ثبُـٿي“ ٍ خبًگی

 .ڃ٠لات ؽچؿ كا ؿك ايڂ مٿيڄڈ ثڈ ؿ٫تل ڃِليڈ اكًبٹ ڃڀبيڄـ

 “تپاداشیعیباده”

 ي  ػتم پێکزد دَ  يَ تاراوُ  لُ

 م گُ وضڵ دَ مُ  فز دا تُ داری تُ مُ  دڵىیام لُ

 ، مه ي تٍ رٌطێ؛ ئێمُ

رصێکی  ػتًيی يَ   تُ يگاری چُ ؿُ

 ِايیىیمان 

 گزێذاي   يؿُ وُ رگای کٍاڵوی يَ دَ  لُ

 .رتاص تًيیه تٍی دَ 

 تًي مه لٍچێکم ئیمان ُِ

ڵگزت  ػتىًێظم ُِ کی ویـتمان دا دَ صێیُ  لُ 

 ي 

 م تٍ خاک تزد ػًجذَ

 . يَ تٍ پاساوُ  ػتی چکٍلُ تٍؽ ديي دَ

 تاي، ي گضیىگی ُِ  ػاڵیادی چزٌی ػپێذَ  لُ

 تمان  دڵىیام پاداؿی عیثادَ

 !چێ ڵذَ ک دا ُِ تییُ تااڵی ؿٍسَ  تُ

 “ئاػٍ کامزان” 

ام ٳبكٷلاځ څ ٳبكٿڄـاځ معڀتٴَ ُڊلؿاكي ؽچاډِڀڄـيپ،   -

ؿك ډڄٸبٽ ارلاي ٿبٿچكيت، ثب اعتلٽ ثيِتلي ثب ٿلؿٽ ثدلؽدچكؿ     

 #اعڀـ كعڀتي.                                                            $ٳڄڄـ

ؿٻيٺ ڃدزدبت ردبځ يدٲ           ام ًبمٿبځ آتَ ڃِبڃي ٿليچاځ، ثڈ  -

.                                      ًدپدبًدٸدناكيدپ           ٳټيڂ ٳجچؿ ٓڀديدڀدبڃدڈ      پيلٿلؿ ؿك كڅؿؽبڃڈ

 #ًيڄب ٿلاؿپچك$

ؽبٛل معڀدتدڊدبيدي       ا٣٘بي ٿغتلٽ اڃزڀڂ ًجن صيب ثڈ  ام ٳټيڈ  -

ثـڅځ اڃت٠بك ډيش پبؿاُي ثلاي ًلمٿيڂ ٿبؿكي ٿي ٳِدڄدـ،       ٳڈ

ُڀب ٣نيناځ، ا٫تؾبك ًلمٿيدڂ ٿدبؿكي     .  تِٴل ٿي ٳڄپ  ٓڀيڀبڃڈ

ـ   ـ                   .  ډٌدددتددديددد .                                                     ًدددلثدددټدددڄدددـ څ ٿدددچ٫دددٮ ثدددبُددديددد

 #ُبډچ ٣نيني$                                                                   .

ثل٭ څ ٫لٿبڃدـاكي،   اؿاكڇ  ٿب اډبٻي ُڊلٱ ٳچحل، صڄـيڂ ثبك ثڈ  -

ايپ، اٿدب ډدڄدچم       ڃڀچؿڇ  رڊت ٤ٗي٪ ثچؿځ ثل٭ ُڊلٱ ٿلار٤ڈ

ت ٔد اًت، څ ٯلاك ثلايڂ ثدچؿ ثدب ڃ        ډيش اٯـاٿي ٓچكت ڃٸل٫تڈ

  ٴٺ عٺ ُچؿ، ؿك ٛدچٹ ُدجدبڃدڈ      ِايڂ ٿ  تلاڃ٬ٌچكٿبتچك ا٫نايڄـڇ

ُت ام څًبيٺ ثلٯدي  ڃ٬ٔڈ ډبي ًب٣ت آځ ډپ ؿك   كڅم ٫ٰٚ ًڈ

                                                                          .#                                          ٿغڀـي.        $ٿي ٳڄيپ  اًت٬بؿڇ

اتدچٿدجديدٺ       ام كاډڄڀبيي څ كاڃڄـٷي ٿي ؽچاډيپ، ٿتؾټ٬بڃي ٳڈ  -

ـ     ډبي ؽچؿ كا ؿك پيبؿڇ ثدلؽدچكؿ   .  كڅ څ ؽيبثبځ پبكٱ ٿي ٳدڄدڄد

ـ                                                              ..                                                    ردددـي ڃدددڀدددبيدددڄددد

 #ثڊناؿ ٯبؿكي$                                                                    . 

تدب ٫ٔدٺ ثدبكٍ          ام ٿٌئچٻيڂ ُلٳت ٷبم ؽچاًتبكيپ،  -

ُلڅ١ ڃِـڇ ڃٌجت ثڈ ٷبم ٳِي ٿغټڈ ډبي آ٬ًبٻت ڃِـڇ 

 #رڀ٤ي ام اډبٻي ُڊلٱ ٳچحل.              $ اٯـاٽ ڃڀبيـ

جنسیسروشتدێهاتێکله  
ئاياییەک کە پڕ بە پێستی ئاياییە، وە لەبەر ئەيەی      

ئەي جٍرەی کە ئەضێ خزمەتگًزاری بٍ کرايە، مرٌڤگەلێک   
کە لە جىسی سريضت بًين، يەک بڵێی خٍیان لە تًێی 
خٍضەيیستی ي یەکدڵی داري گەاڵي چەم ي ئايەکاودا حەضار 

.     يضەیان تامی ڕێًاسی ئەدا... دابًي، بٍوی بەڕيي ي کەما ي 
کە لە قەاڵجێ دەرچًيی وەگەیطتًي بە ... ئەحمەي ئايا  

سەياڵيا بە دەستی ڕاستا جادەیەکی خاکی ئەتباتە خًارەي، 
پاش تٍزێک لێژگایی ئەگەیتە یەکەم ماڵەکان، باوی زٌربەی 
ماڵەکان بەرباوی ماڵە پطتًەکاوە، چەن ژن لە بەر دەرگایەکدا 

ئەبژێرن، لەبەر باوێکی تر بڕێ کًڕي کاڵ ( یان بڕيێص)بروج 
هەريا کە بە واي ئاياییا ! داویطتًين ي وازاوم باسی چی ئەکەن

ئەڕٌی سەروجی خەڵک بە الی خٍتەيە ڕائەکێطی، تا ئەي 
سەری ئايایی ڕێگەی دەير داوەيەی ماضیىەکان ویە، بٍیە تا 

.                                                      ئاخری چًيیه  
لەگەل دابەزیىمان لە ماضیىەکان کابرایەک بە      

سەري زياوێکی ئێجگار خٍضەيە پێطًازی لێ کردیه، هەياڵی 
مزگەيتم لێ پرسی، پێی يتیه کە پرسەی مزگەيت تەياي 

بٍیە ! ئێمە پرسەکەر ویه، دیار بًي کە پێی سەیر بًە -! بًە
بە خێرایی درێژەم بە قسەکەم داي يتم کە لە ئەوجًمەوی 
سەيزی چیايە هاتًيیه، ئەماوەيێ باوگەياز بکەیه، خەڵک لە 
ژن ي لە پیاي کٍ بکەیىەيە بٍ قسە کردن لە سەر هەودێ 

.                                                    بابەتی ژیىگەیی  
مزگەيتی ئايایی ديي تەبەقە بًي، لەسەرەيە پیايان      

.  ي لە خًارەيە ژوان، خەڵکێکی بەرچاي لە ئايایی کٍ بًيوەيە
ئەوجًمەوی بە ئامادە بًان “ ئًمێدی حسەیه زادە”کاک 

لەسەر کەڵکەکاوی “ مًحەمەدی داوص”واساود ي پاضان 
دارستان، مافی ئاژەاڵن، گرێدرايی ي هايسەوگی بەضە جیا 
جیا کاوی ژیىگە ي هەودێ کێطەی ژیىگەیی بٍ پیايان قسەی 

“  سارا ئەمجەدی”لە خًارەيەش کٍڕی ژوان گەرم بًي، . کرد
ئەوجًمەوی يەکًي وايەودێکی خەڵکی بە ژواوی ئايایی واساود 

ش سەبارەت بە پاک ي خايێىی ژیىگە، “پەريیه ئیزەدی”ي 
وەخٍضیىە هايبەضەکاوی ئاژەڵ ي مرٌڤ ي هەودێ بابەتی تر 

لەهەر ديي ال تًيضی پێطًازیەکی بێ . بٍ ئامادە بًان ديا
ئەياویص بڕێ داڵغەي يردە . يێىەی خەڵکی ئايایی بًيیىەيە

گلەییان هەبًي کە بەیەکەيە باس کران ي بڕێ لە خەڵکی 
ئاياییص خًازیاری ئەودامێتی لە ئەوجًمەودا بًين کە 

ديای قسەکان تراکتی تایبەتی . ڕێىًێىی پێًیستیان کرا
ئەوجًمەن ي هەر يەها باڵڤٍکی چیا بە واي خەڵکدا باڵي 
 کرایەيە                                                               

ديای ئەوجام داوی هەمًي کارەکان لە وااي گەماارٌی      
خەڵکی بە هەستی ئەحمەي ئايا دا، ماڵ ئاياییەکی ئێاجاگاار 

گەرم ي گًڕمان لێ کراي دێهاتێکی ترمان خستە لیاساتای 
  .کًمیتەی فێرکارییەيە
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