
 
  هلما هل سوریو انورک د مرج وا ترفن  هلد یراک یدناړو رپ مرج وا ترفن د

 يږیلدب ځرو هپ ځرو یدژن دنوژ ینځرو وا هنوتداع،لوصا ږنومز ،یک تخو هپ ودیرپخ سوریو انوروک د . لوالمتسا هنوکسام د ځرو نن د
  . یک یامین هپ یتشایم چرامد تیعضو اد ،ید یلدیځرګ راک یداع وی هراپل وکلخ ( چیپ ) وو ړو ماپد ریډ یکزکرم هپ راښ

 وو هناور یرال هپ وا یتسوغا کسام هراپل یوینخم د ودیرپخد سوریو د ،هلوک هدز یک نوتنهوپ هپ يځنهوپرنه د یچ یلجن یانیچ هوی . ینیځ
 ونایرال  ههه یي هلوکتو وا هلوچاو رو سال هت  هړک ههیچ یی ههه هپ . سیر نوتنهوپ راښ چیپ د  هپ یوه نارپ ی یتس ل یک  هت وکنودیسوا
 راښ چیپ د یک راښ یدپ هخڅ ځیتخ یرل هل یچ یکنوک هدز هقه هګوت یرګناځ هپ ،وی نادهاش هښیپ یساد د ږنوم یکونوتالح وینړیب

  . هپ یچ یوک یراشا يږیک نمزیغا ییاو سرد . يړکو دنوژ یکونوداویه اپورا یبرغ هب یسیهار ونولک هل یود هک یتح

 وکنودیسوا راښ ید د ،و یوش تست تبثم سوریو انوروک د هچ يړس وی ،یکراښ هپ درسکس د ،یکوځرو ویتسرو هپ چرام د  وغ ښلت ههه
 یچ یهوو یی  . و یوش بیترت اوخل وکاوراچ یتموکح د یچ موک ،هدیک لتاس نیطنرق هپ هګوت یمسر هپ يړس اد . د یی یاځ ولدیسوا د ههه د

  . وا و یوش هښن ګنر هپ روس . لدیک تظفاحم اوخل وسیلوپ د وا

 یوش لمال بارطضا د هراپل ولوت ږنومز یغوران اد . یشن لمال یالوخیرتوات د دیاب هریو ،یک تالح ره هپ . ای ودیرپخ د سوریو د دیاب هن
 کلخ وش هتخا یک یغوران ید هپ ږنوم هتسورو یچ ید هپ کوڅ څیه وا ،یلوبو لووسم ناځ لپخ یش هتخا سوریو ید هپ کوڅ یچ المتحا ید د یدن

  . لوسم

 ینابرق مرج یکرک د ههه ون ،يږیک دیرب ټسنب رپ هیضرف یغوران یالمتحا د ای هلما هل یغوران سوریو انوروک د یدناب اچ وی
  . رپ یچ هلک ید یوش

  ؟ید لوډ هڅ مرج یکرک د

 یی یړغ یچ یدناړو هپ وکلخ ههه د ،يږیک لوڅه یخم هل بصعت د یدناړو هپ یلډ ۍوی د یک هنلوت هپ یچ ،يږیک للب مرج هنودیرب لوډ
 ره یلدیلدب یشن مه اوخل وساتس اد وا ،يږیلدب هن ایترګناځ یصخش وا یساسا یلد ید د ،یرل تیصاخ مهم وی . ،یوکنمنایز هت یلد ید یچ موک یو
 یغوران یځاوی ای ،تیلولعم ،لیامت یسنج،ګنر یکتسوپ د ،نید هکل یش یادیک ایترګناځ ههه . هنومرج یکنورل هکرک یدناړو هپ ناسنا د ځنم
 رت وړغ یلد ینمزیغا د یش یالوک اد وا ،يږیک یواکپس امیقتسم یړس یک تالح یدپ یچ هکځ ،يږیک لوکرو ازج هتخس اوخل نوناق د يړک

  . هتځنیمار یالوخیرتوات یک هنلوت هپ وا هنښیدنا

 یچ اد ای ،یوک دیرب هلما هل ولدیک نامګ یغوراند ای ،هلما هل یغوران سوریو انوروک د یدناب اچ وی هپ کوځ یریچ هک ،ید مرجوی ترفن
  یلو

  ؟ید لیخد یک ولدیرپخ هپ سوریو یراس انورک د ینابرق ههه د یچ ید رواب ید هپ یکنوک دیرب

 نوناق ازج د ٢١۶ يږیک للب مرجم ټسنب رپ نونق ازج د ،يږیک ینابرق یالوخیرتوات وا ترفن د یچ یدناړو هپ يړغ د ینلوټ د هدام .
 انورک هپ یک ویضق ید هپ یچ ید هخڅ وایترکناځ هل هوی تالح ییایتغور یود د یچ هکځ ،یش یدیک ینابرق مرج یکرک د مه کلخ یوش هتخا
 سوریو یرلن هړا یروپ ونتښوغ هپ یود د يښیپ ویضق یساد د مه هڅ هک ،یش یالوک هزیغا . هتخا یدناب سوریو انورک هپ ،انیو هپ
 نتم د نونناق د يږیک لټک هګوت هپ یلد وی د وسوفن د کلخ یوش . یوش یدنب هقبط هګوت هپ وناینابرق مرج د یود ، مس هرس نوناق د

  . ،هراپل یدمه د



 يځرګو ببس دیرب د هچ یرلو یوایترګناځ یصاخ یموک یچ یرلن ایترا اعقاو ینابرق : هترس مرج د یچ ید یفاک اد هراپل وکنوک دیرب د
 ینګو ضرف وی اد هراپل ولوسر . ید سب هراپل یکنوکدیرب د وساتس اد ،یړکو هتسرم یکودیرپخ هپ سوریو د ای یش غوران یرلن ایترا

  . وسات ون ۍسینو میمصت یک هراب هپ وساتسا د یچ

 کش یی ای دولرد کش ودیرپخ هپ سوریو د هت ورګو یرګنه د ههه یچ لیلد ید هپ یوک دیرب وکلخ وناینرهب رپ یچ بکترم مرج یکرک د
  . یوک یخوت کرس هپ وا هد هغوران ههه یچ لدیراکښ یساد یچ هکځ و یوش

 ؟ید هڅ يښن بصعت د بکترم د  يړک دنګرڅ تین نکمم يږیک لمال دیرب د یچ بصعت ،هګوت هپ الثم
  : د

 تانایب یلکیل ای ینابز بکترم د ( هپ وا ،هنکیل یکنورل هکرک یک راوید هپ یود د ،ید ینابرق سوریو انورک د یچ کوڅ وی ،هګوت هپ
  ( الثم د لوک هنوتسوپ لود اد یک وینسر وزینلوت

 هګوت هپ الثم د ،يځرګو ببس دیرب د یچ یرلو دنلچ ای تالاح یساد وی یړس نکمم ( هسطع ،لوک یخوټ ،لوالمعتسا کسام ( یجنیرپ ) وا
  . لوک یرلنو هزیګنا صاخ یموک یرون ،یرلو یکنورل تیعبات ینرهب وی د یچ یناښن يښن هدنګرڅ یرون

  ؟یوش هرس رت مرج یکرک د یچ یلدیل وسات ایآ ؟تسای یوش ینابرق وطیارش یساد د وسات ایآ
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