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� ھواد �� �ن�� د � � �ړ �� ��'�و �ورو ډرو د %ر��$ وا�و ��� د � �ت د او "! ��و �� �و*وع دا 
� آ / ده �طرح ھم ��� 7راطو �و6ودو �� د او��5 ا� �� 4 �ون �� ر3  او �2ل �� ھواد �� � 

�و;ی "! �ت � �5 او �و��ز آزاد د�و�را% ن �%7، �د�و�را� �� �ظ م او��5 �� او 7� د�و�را�= د 
  دی؟ �و6ود ا�� � ت �2�� او 4 �و�5 �? رزې د � ره ��

 �ظر �� ��او د B6ړې د دوام  7راطو � %� ورو�%� ��%وری او �و��زو داA%4 دی، ھواد د �ظر �� ز� 
���و;ی �7و �ره �و�و  �� ا"C ��% ن �� /� د�و�را�و �� ھوادو�و ارو� D� 5%��و �ر د �د�و�را� 

� و	واړو �ړو �ر%�� �ره� �و�و 6وړه د�و�را�� �� وران او ورو�%� � %� ا"C ��% ن E� 5?ر	؛او ��  
D =�را�� د د�و�� روا�� دي ?��ټ د د و �� ھواد Hودو ھI �و�و %ر % رK �ږدې د ھواد د اوډ?رې ا

� 7راطو او��و �� ز ت �DH دورو�� او �و��زو � ز� �و�و د  "! �%و�و د�و�را%�و د � او �
�ا� �� 4 �ون د  � ره �� 6وړو�و� �� او �ري دوام B�6و�� /� دې �� �ره .ده ?را?ره ز��� �� /و� ټ 

�� ادارو دو�%� �ظ ھرو "! �%و�و، � �5 �ط?و2 %و، ژ?�، 4�م، دو�ت �� �وري د د Dو روان دی،"� د  
� 4 �ون �� � ره �� 7وراN �و و��وا�5 او و;%5 � ر�� ن، و���7رۍ، د او 7%� آزادی ��Bو�و�� او� 

� �ظر �� ا�%D ? ت�ت او ھ�ر Pواک، ا�%!داد، �� Pوا�و�و د�و�را%و او ��5 د اوس .7وي �ول � !" 
ر%�، �DH 7راطو دې �� /� �ري اړه �ورې/ �B�H و�ره اوH ��N �%و;ی �ور��و�� ا�دازه او او  ��
 رو�و د�و�را%�و د /��%R?،S�H ت %ر��ت د ��7�؟ �وړو;یھم   

��و�و �� � / ھ= د ظ ھر7 ه د %6ر?� 5AD7 �� ز�  ���� ن ډر  �� 5�  او �ظ ھرو "! �%و�و، �
� ����Bو�و�د ?�دي ،�6 زات 7وی، ��ول 7وی، Pورول � �� �� او��رک Nډو�وال د R7 7وي اناو 

و �� Pوا� ن �وی .دیPوو�I وا� ن اوP ل �وھ�%و�و�و �� �و%�� د Nډون  او 7وی ا�5 "! �%و�و � � ��
ل �� �?�� دA�% ل %رې �ق%�Dدی 7وی ا� .�� . �ر�� �� ا6 زه ر��5 "! �ت ?ر�U د N U�2و�دو�و 

� ز� �� �� �ظ م R�6وري د D ن داؤد ���د�ردار د� �Dل �� D ن داؤد . دؤ �I ��%ر دې  و*!تھم  
%و�� Nو�دو�و �ورو د �ر%� �زب دو�5%� !" Y�� د .ؤ 7وی C"% ن ا�و د ���D Zت د Nو�د د�و�را%�� � 

� دورو �و�و ���ر	ل %ر �K او ورو�%�)ھواد د 7ورو �ر (  ��و � �5 د �و د �ظ ��� D� ت �ر� !" 
� د Nو�د د /� دې %ر ان .وو و*Y 7وي ��دود%و���Dو�5 دا��ل �ظر IH%� �ود او  �D �� �و "ر? �� 

� ډر او وه �� ا6 زه I� رو�ود �ظر �Dل د  او "! �ت �2�5 � �5د ھم � ره �رګ او ?�د �� 
� وDت �� وا���= د �6 ھدا�و د .دل���و�� �� ھCوی �� وه.  �طرح �و*وع د�و�را�= د اD UAو 
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ده د�و�را�= �� �� ظ� "�ری ��E2 �� اود وو �� �ت د ط �? �و د �.�و� د2وا د�و�را�= د �� � �� 
� دوران�� و���  �طرح و��7! ر *د "� د او 7ر�P��= ?�7ړ%  د � %�و او د  د Dوا وې �� ��D او %ر

� ا�ن راو�5% ��و  P و و، ;�دېD �� 5 ا� رت �وی �وری ?ل�U�د ا �وو  �ړی ��P%� را 7�ل 
��او �و��زې /AD7 ړې وې�� ��دودې     .آزادۍ 

� د �� ورو�%� ���را�س �و�ړي %ر ن?ُ  د�  وا� ن، زور و��� وال ا�دازې ډرې %ر Nدۍ �� Pواک �
� �%ل، داران ��� او �ذھ?� 4و�5 او B6ړه � رانI� �� 6وړIت �2و�5 /و� ټ دد �ظ م � �5د Dو 

��?�� د او آزادۍ د ا"رادو د �  � �دد  .7ول ?را?ر 7راط �I %و�N ��?5 �� � ره �� "! �ت آزاد �
ت د �رزي��� دوران �� � � ��� د ��D�� دی � � �U%ړ  وو �� ��وی "! �ت د Nو�دو�و �او �� ھCو 
ت د Nو�دو�و � �5 د �ظ م �و6وده ھم ?  Dو ،و�� �ړ� !" �D�  �B� ���د و���7ر او��5 .�و�� و���
 د Nو�دو�و � �5 د � ره �� �و�و را��P%� د دو�ت �درن او ?�7ړ%  د �ظ م د�و�را%Z د ?  	�5 ا7رف
 %�%I	 �� طو د � ره �5 او Pوا�و�و د�و�را%�و �� �و اوس .�وي�ظر ور ��وی �� ?را?رو�و د 7را� 
� �ری اړه �ورې "! ��و/ �B�H �� طو دې�%Uی � ر ��N �� و�س او P ن د 7راDا � �!�  دې �� دا .7

 �ت �� ھواد د /� Pوا�و�� D ر56 او داD�5 ھ�C �ول /� ده ��� �� دی، ا	ز�ناو  ���ط 
 �� ھ�واد د. �ري ژ��%  �? رزې د � ره �� د�و�را�= د   او دی   د د�و�را% �و ��و ن د�و�را% ن

و دې �� او دي اړ�ن  را رول �را�طو او �و	�ټ ���و��د ��ره �� �����و آزادود 	� ډ�ر ������ � �� 
� د  د د�و�را% ن 	ر او د�و�را% ن��4 �ون �� �و�و Dو ?ر�%�Dري �ق ا�.  

� ا�� � �و �� /� ده D?ره Hر�Nده�  د ا"� رو د�و�را%�و د %�%I	 �� ا#رادو د � ره �$%� %� آزادۍ 
 � ده اړ%/ ���D� ړي "�ر�� � ��ور �� 7� و %ر��$ ا�� � %و او ��و�و �و6ودو ډرو د او، ا"� ر 
���D� �IوD ،�I ?� او �وډل�ب ��و�� ��  D%ړي ا��� �ظ م د�و�را%Z �� او و��و � د�و�را�= د  .� د 
�و�و ژو�د ��5 %� وا�و � I �� �Cز ��Dل او �� ظ "�ری �� �و�ړی /�7�، /�%و %� �و�و "�ر آزاد  �� 

� / رو � ز� �5 او ھواد�و�� ?ر�D "�ر آزاد ��Dل �Dو �ورو د او وا�و�� �� زړه د ھم %� آزاد 
� د�و�را�= �� /� و��و ? د دا ي.و�ړ ا�%رام� �Cن ھ �� �ري ا�� ن او �ق � ر�و�و او ژو�د د ھم 

�ده د�و�را�= �� /E2 ره �� ددې  .دي �� د�� � �� ھواد وه �� /� Z �� د�و�را�= د �ظ م د�و�را%
د و/�ږي، �I اAو�و ? �� 5" � و�ري او د د�و�را�= طر"داران د�و�را% ن �م �ره اړ%  د او ا�دازه 

� �ت د /� �� ��% �� ��  .وي ز ت د�و�را% �و 	ر �� وزن ��%D= د ودې �� � ره �ر��را�د د�و
� �ر ا� س را ��P%� 7وې روزر?� Cده. ?� ، د ھ  د  او �وړ ��5 � �5 7!ور او �و��زې ?دارۍ %� اړ%

� 7راطو �ر?�ره، � �? رزه � �5 �� او �وړول ظر"%و�و د ھCوی د او %�ظم روز��، د�و�را% �و د2
���ول رھ?ري  ���D� و دI�D� را% �و�� د�و�را�. ده د�ده � ز� �و�و او �و%وا��%%و د�و�را%�و او د�و

��او  ا"� رو د�و�را%�و 	ر د ?  دا او 57 6وړدای Pواک او ;س �� د�و�را% �و د �� � ��و 7راطو 
�  دوا�دارې وړا�دې �� ا�2 �و�? E� او � � ره �� "! �ت د�و�را%Z د د�و�را% ن 	ر .�ري اړ%  %��6 د�
 د �DH د�و�را% �و 	ر �� .%�BويډNر  "! �ت او � ر د د�و�را% �و �� ?��� 6وړوی، �� 7راط

�و�و �2�� �� د د�و�را�= ��N ت او �� درد د�و�را% �و او د�و�را�= د او دی �� P ی �ر او �م 7� 
57 او د ;س �� � ر  او U�2ً  د د�و�را�= د �2�5 �و�و �� � ره ? د ��D�� د�و�را% ن "! ل  .�وي دوا

وازې �ر �ورو ا�%E د �و6ودو 2�5 او ذھ�5 7راطو �ره �م �� ��6ول 7وی %د?ر N �و�� �ور%� �ړي. 
� ډNره P ن �رې �ول د د�و�را%�و DوIP%و�و د ;� � ��ول او ��D�� د �2�� ز�� %Eو" �� �� � ره 

 �� دي. 
� ھواد �� �ن� ډرو. 7%� ا�� ن ر�و�و �ر%� د "! �%و�و � �5 آزادو ازو �و�� د �� ظ� 4 �و�5 د 

ت د �رزي د �� �و��� وDت �� � � ډرې �� ?ر �U %و�N ? �دې �رزی ��D�� او / روا�و دو�5% �� 
��� �رهاو ا��%5 ارN �و�و  دو�ت �� /� دی، �ړی �و�و  .7%� ��دو�� P و� �� �� �D K� Dو 

� �6��و�و� ���D�  �% رزي� و���7ر ھواد د Dو ،D?رې �ړې %رو7� او %روې ډرې ھم ا�دازې %ر
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� �وده �H ھ�دا  �ړي. �6 زات دی �� ھCوی�D� � د ان ،د ط �? �و ;س %� ور	�5 ؤI ر  ز�4دُ  د /
�Uو � ر�� ن�� ، وول �H ھر *د �ر 	�5 ���د ا7رفو���7ر د و�P �� =�را��و�و ھم   �و�ور�د د�و
� و���7ر او واوI%ل �� � �ت ��D ړ %ورن�� E2ده 5AD7 �� او وز	�ل ھر�H و���7ر .�وم ��   / 

� و�وI%و P �� �� او و�ړو "�ر /� راaP �و اوس . ��ړه ور 6زا5 او �ړ و�� و*!ت ?د �ره/ �� 
� ?� �ره وو��� %�Rت او �وو���  ا�%E د د وای، 7وی �ره � /    �7ر و�س �Dوا�5 ھر �� /��د دا�

�H د ډول��وو؟ 7وی /  
� �و�� ازې � �5 او ا�%6 2� �? رزې ��� وا�و %� �ددې �ر%�� �DH ز�  ھدف دادی /� د د�و�را%
 ��N د �DH طو� �?ض �وره Hر�Nد 57 او د د�و�را�= ��و ن ددې 7را� ز�وږ د �و��� او��5 �
�ور%� �و�و �� ا��� �Dل "! �%و�� �رY او ���6م �ړی، %ر Hو /� ا"C �5 �و��� د د�و�را�= او ھواد د 

   �ر�S%D �� �ور ?وزي.
 �� ��رو�� 7%�، %وط�ا�?%� د %ر4� او �رS% 7 �� �? رزه او د د�و�را�= او د�% %ورۍ �� 6دل 

�� %و�N د �وم /  د � �5 �و�� از دو�ت ��Dل ;س او او��= 6وړږي او %رور و6ود �ري، Dو E%��
�و;ی.  �7 �وی �� �وی او �� �D� ت�و د �و�و، ?�دی �و�� از د "! ��� D� د �� R? �� ت� !" 5� �
� �� �7ت �� ب دي. B��? و�و او �6 زات�� د �� وUی 7و /� د ا"C ��% ن �� داDل � �� � �� 5� �

ت او Nو�دو�و د 6وړو�و � !" S%Dرا% �و او �ر���� � ره آزادي ور�ړل 7وی ده. اوس �و د د�و
57،  	وI%و��و Pوا�و�و �� 4وت او �R رت �ورې اړه �ري /� �� دې 7راطو Hر���N �B �ور%� �و;ی

ر د ?دل �� �ث �طرح R? 5� P �B�H �و�� د � �ت �ر�ز %� راو�%Uی، د ��ت %ر��$ د ���ط �
او �ر د�% %ورا�و ډNر  �� �و�� ازه %و�N د" ع �و;ی�� �D�و ���N 5و �7وه او �� �وم ھ�ر او  �و;ی

7�! %�Bو;ی   
ا(��� او �)��' &� ��ره $#" او �� !�ي ���� �س �� �ې�ود���ا��ن ���� ����� د د���ا�
 د ������ه � ،

5 ��&� �� (�ط (�' !23ه ��رو د د���ا�
 د .� ��او ار��1$/ ��ر0/، .� دا -, &� +� د���ا�� 
ا��8? و�2ي. و��ړ او �0>5 ;:��.�� ��.�ی او او �� �� ا.8ادي   و(7 �� .�&��6.� او ���� �� �2ي
د���ا��)� ا�F&� ����5 او �C&���ه ��Eرزه د ����C اھ�ا�B د �����.�  د���ا�/ د �A ��ر ھ� دی او ��

��)��58 او !#I/ ��ر دی. د���ا�/ د ھ�ف �� &�ري ��Aه �, د �C&� ���� وا&� د آزاد او داوط� �.�E�Aون 
 
ا���P. Qم !�ړول د د�)����ری د .2ۍ د ھ��ادو.� ��ر�����K L �2ې ده -, د د���دی.  JBاو ھ#�ھ�3

ادو اراده -, �T .� ډ� ���.��J ��ردی، R)� ھBد ا ,�&�C ې (�6, �� ا��6دو �, ���� د د ھ�#I� ددې
او �>#�5�6T. W وي او دا دھ��اد د آ��ه، ���ارو، رو8�0)و او �Bا��رو +2و �� ز��ر او زV#7 !�ړ�Uی. 

 W1��� '(0 Qا��50، �� ;�ی �Rاک ��&��ای �� ا�TB.���ن �, �� د���ا���R Qا��.� �� ر5���X د���
;/ +���X.)� ;�ی .� دی، ��), د د�)����ران او �� ��0ګ +���X.)/0/. ز��ږ �� ھ��اد �, � 


 ��, روا.�Uي.  ډ� �I_ ',�R^ دی، �, �".� دي او د���ا��.� �[)ُ (& �� �Kاد�V دا �� ��ر��5 &��� د
او ����ګ +��R /(.��Xا��.� رو8�0)ان  ��اد�� د ا�TB.���ن (�Q او �� �R.23ې ���� د ھوی  +�`/

�ز�� ��a ��ر�� .)2يد ھ��اد د ����ګ او د د���ا�
 د �W�#I &� ��ره ا�)�.���  او���� ��!�دو&� .   
  
 


