ÓÑÏÇ ﻢÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺳ
ææ ﯿﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻫÒ ﻻړæ ﺎÜÜÜÜÜÜÜÜﺮﭼÜÜÜÜÜÜÜﻫÏ ﻪÜÜÜې ﺗÒÇæÑÏ

ææ ﯿﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻘÜﻮ ﻓÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﯾåÑﺪÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺑÑÏ ﯽÜÜÜÜÜÜ ﮐÑﻨﺪﻫﺎÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﮐ

åæ ﯽÜÜÜﺮﺑﺎﻧÜÜÜÜﻠﮑﻮ ﻗÜÜÜÜÜ ﺧæﺮÜÜÜÜÜÜÜړې ډﯾÜÜÜÜÜÜ ﮐáﻼÜÜÜÜÜÜÜﺣ

åæ ﺎﻟﯽÜÜÜÜﻮﺷﺤÜÜÜﯽ ﺧÜÜÜÜ ﭼÑﻬﺎÜÜÜÜÜځ ﺳÑæ ﻪÜÜÜÜÜÜÜﺘﺮ ﭘÜÜÜÜÜÜﺧÇ Ï

ﯿﺪېÜÜÜÜÜÜÜÜ ﮐáړæ ﺎÜÜÜÜÜﺮﭼÜÜÜÜÜﻫÏ ﻧﻮ ﺗﻪÇﭙﻠﻮÜÜÜÜÜﭙﻞ ﺧÜÜÜÜÜﺧ

ﺮﯾﺪېÜÜÜÜÜÜÜﯽ ﺗﯿÜÜÜﻪ ﮐÜﻮڅÜÜÜ ﭘﻪ ﮐíﺮÜÜÜÜÜﯽ ډﯾÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮښÜÜÜÜÜÜÜÜﻏ

ﯽÜÜÜ ﮐÊﻏﻪ ﺳﺎÏ ﻪÜÜÜÜÜÜÜ ﺗﺸåæ ﻪÜÜÜÜÜÜﺮﯾﺐ ﮐﺎﺳÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻏÏ

ﯽÜÜÜÜ ﮐÊÇﯿﺮÜÜÜÜÜÜÜÜﺮ ﺧÜÜÜÜÜÜ ﻧﻈìÇډÜÜÜÜÜÜÜ ﺑÏ ææ ìÇډÜÜÜÜÜﺮ ﺑÜÜÜÜÜÜﭘ

äﺎÜÜÜ ﺷÇÏ åæ ﻊÜÜÜÜﻢ ﻃﻤÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺎ ﺑÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜÜﯽ ﻟÜÜÜÜÜÜﭼ

äÇæÑ ææ ﻪÜÜÜÜÜÜÜÜ ﺑÊÇﯿﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺮ ﺧÜÜÜÜﻪ ډﯾÜÜÜÜﺎ ﺗÜÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜﻐÜÜÜÜﻫ

ﻤﻪÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻟﺴåæ ﯽÜÜÜﯿﺪﻟÜÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜÜﺮﺧÜÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜ ﯾÓæÇ

ﻪÜÜÜÜﻤÜÜÜÜﯾÑÏ åډÜÜÜÜﻧæ ﺮﯾﺐÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻏÏ ﯽÜÜÜ ﮐÊÇﯿﺮÜÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜÜÜÜﭘ

ãæﻌﺪÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜڼﻪ ﻟﮑﻪ ﻣÜÜÜﯽ ګÜÜÜﺳÇÏ ﻖÜÜÜﯥ ﺣÜÜ ﯾÓæÇ

ãﻮÜﻌﻠÜÜÜ ﻣÑÇﻮÜÜÜ ﺧÏ ﻖÜÜÜÜÜ ﮐﯽ ﺣáﺎÜÜÜÜÜÜÜÜ ﭘﻪ ﻣìÇډÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﺑÏ

ìږæ ìÏ íÑﻮÜÜÜÜÜÜÜÜﺮﯾﺐ ګÜÜÜﺮ ﻏÜÜÜ ﻫÓæÇ ﻢÜÜÜﺘﻪ ﻫÜÜﻟÏ

ìږÜÜÜ ﺗßﻮÜÜﯽ څÜÜﯽ ﭼÜÜﺮځÜÜ ګåﺎړÜÜﺮ ﻏÜÜﯿﻨﺪ ﭘÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜÜÜﻟﮑ

áﻮÜÜÜÜÜÜ ﺳÓ ﭘﻪ ﻻÓﻪ ﻻÜÜﺗÇﻮÜÜÜ ﺧìﺮÜÜﻮﻧﻪ ﻫÜÜﺗÇﯿﺮÜÜÜﺧ

áﻮÜÜ ﺳÕﻼÜÜÜÜﻠﮏ ﺧÜﺎﻧﯿﻮ ﺧÜﺮﺑÜÜﻪ ﻗÜÜﺮﻣﻪ ﻟÜÜÜÜÜ ﻏåﻮÜÜÜÜÜÜÜÜﺳ

ﺎﻻﮐﺎﻧﻮÜÜÜ ﭼåړæﻮÜÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﻐÜÜÜﻮ ﻫÜÜÜÜÜÜ ﻧåæ ﺎÜÜÜÜÜÜﯿÜﻪ ﺑÜÜÜÜÜﮐ

ﻮÜÜÜﻧÇÑÇﻮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﺧÏ ﯽÜÜÜÜÜÜﺮﮐÜÜÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜﻮﯾÜÜÜÜÜÜﻤﻪ ﻟÜÜÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜﺮﺧÜÜﺑ

ﺮ ﮐﯽÜÜﻪ ﻧﻈÜﺎ ﭘÜÜÜÜÜ ﭼìÇډÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﺑÏ ﯽÜÜÜÜﻠÜÜÜÜﻧﻐÇÑ ﯿڅÜÜÜÜÜﻫ

ﯽÜÜÜÜÜﺘﺮ ﮐÜÜÜÜÜÜÜﺧÇ ﻪÜÜﯽ ﭘÜÜÜﺮﺧÜÜﻲ ﺑÜÜﻮ ﺑÜÜﻪ ﺳÜÜﺎﺗÜÜﯿﺮ ﭘÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻓﻘ

åæ åﺮÜÜÜﻬÜÜÜÜÜﯥ څÜﻪ ﯾÜﺎﻧÜﺘﻮﻣÜÜÜÜÜÜÜ ﺳæÇ ﻪÜÜﺎﻧÜÜÜﺮﯾﺸÜÜ ﭘææ

åæ ﯿﻪÜÜÜÜÜÜÜÜﮑÜﯥ ﺗÜÜÜ ﯾåړÜÜÜÜÜÜÜÜﺮ ﻟﮑÜÜÜÜÜÜ ﭘìﺮÜÜÜÜﭙﯿﻦ ږﯾÜÜÜÜÜÜ ﺳææ

åæ åﺮÜÜÜﺳÇ  ﺗﻪ ﯾﯥìÇﺪÜÜÜÜÜÜÜÜﺧæ ﭙﻞÜÜÜ ﺧíÒÇﻮÜÜ ﯾÓæÇ

åæ åﮑﻮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜÜÜﻠﮑﻮ ﯾÜÜÜﻪ ﺧÜÜ ﻟæÇ ﯽÜÜﯿﻠÜÜÜﺎﻫÜÜÜﻮ ﻧÜÜÜÜﺳ

ﯿﺪﻣﻪÜﻮﻟÜÜÜÜÜÜ ﺳæ ﺲÜÜÜÜÜÜﺎﮐÜÜÜÜﺮ ﻧÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻫÏ åﺎÜګÑÏ ﺮÜÜÜÜÜÜÜﭘ

ﻪÜÜÜﺪﻣÜÜÜÜÜÜÜﯾÑÏæ ﺎÜÜÜÜÜÜÜÜﺮ ﭼÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻫÏ ﻪÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﺗÑﻮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﮐæ áæ

ﺮګﯽÜﻮ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺗﻠﻠﯽ ﺗﯿﺮې ﺟÜÜﺘﺮګÜÜÜÜﮑﯽ ﺳÜÜÜÜÜÜﮐﺸ

ﺘﺮګﯥÜÜÜÜÜÜﻤﻊ ﺳÜÜÜÜÜÜ ﻃÏ ږېÜÜÜÜÜÜÜÜÜﯽ ﮐÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﺎﺗÜÜÜÜÜÜﺮﭼÜÜÜÜÜÜ ﻫæ

ﺮ ﮐﯽÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ﻻ ﭘìÇæ ÑÇÒﻮÜÜÜÜÜ ﻏåړÏ ﺮÜÜ ﭘìﺰÜÜÜﻐÜÜÜ ﻣÏ

 ﮐﻲÑæ ﻪÜÜﻻړ ﭘæ ìﺰÜÜÜÜÜÜÜﻮږ ﻣﻐÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜﺎﺗÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺮﭼÜÜÜÜÜÜ ﻫæ

ﯥÜÜ ﯾæړÒ ﻪÜÜ ﻟÓæÇ ړېÜÜÜÜÜÜÜÜ ﮐåډÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﮐåÏ ﻢÜÜÜÜÜÜÜÜﺮﺣÜÜﺗ

ﯥÜÜÜ ﯾæÑﻮÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻮ¡ ﻟÜﻠﮑÜÜÜﻪ ﺧÜÜ ﻟãﻮÜÜÜÜÜÜÜ ﺳåﯿﺪÜÜÜÜÜÜÜÜﻣÇ ﻧﺎ

ÊÇÐ åﻮÜÜÜÜﯽ ﯾÜÜÜﮑÜÜÜ ﯾæ ﯽÜÜÜﻲ ﯾÜÜÜﺘﺮګÜÜÜÜÜÜÜﯿﺪ ﺳÜÜÜÜﻣÇ Ï

ÊﺎÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻣåړÒ ﻪÜÜÜ ﭘåﯿﺪÜÜÜÜÜÜÜÜﻣÇﺎÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜ ﺗÊﺎÜÜÜÜﻮﻣÜÜÜÜÜﻻړ ﺟæ

åÑﻮÜÜÜÜÜﺘÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻢ ﻣﺨÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜÜﺎﺗÜÜÜÜﻠﯽ ﺗÜÜÜÜﻏÇÑ ! ﻪÜﻠÜﻟÇ áæ

åÑæÒ ﻪÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻫÇææ ﯥÜÜÜﯿﺮ ﯾÜÜÜÜÜﻨځÜÜÜ ځÊﺎÜÜÜÜÜﻮﻣÜÜÜÜÜﺟÏ

ﺪﻟﯽÜﯾÑÏ ﻪÜÜÜÜÜÜﺎﺗÜÜÜÜÜÜﺗæ ÓæÇ ﻢÜÜÜÜÜÜÜÜﯿﺪ ﯾÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻣÇ ﻪÜÜÜÜﭘ

ﻠﯽÜÜÜÜÜÜÜÜﻏÇÑ ﻪÜÜﻤÜÜﯿﺪ ﯾÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻣÇﺎÜ ﻧìÏ ÞﻮÜÜÜÜﻠÜÜÜÜÜÜÜÜﺨÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻟ

ﺎﺗﻪÜÜÜÜÜﺗæ ÓæÇ ìÑﺘﻮÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻣﺨÇÏ ﻪÜÜÜÜÜﺎﺗÜÜÜÜÜÜÜ ﭘÑÏ ìÏ

ﻪÜÜﺎﺗÜÜﻪ ﭘÜÜﺗÇÑ ìﺪÜÜﻞ ﻧÜÜÜÜÜÜÜ ﺑÓæÇ ÑÏ ﺘﺎÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜÜﻠÜÜÜÜﺑﯿ

ææ ÊﺎÜÜÜÜÜÜ ﻣåړÒ ﻪÜÜÜ¡ ﭘåﯿﺪÜÜÜÜﻣÇ ﺎÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻮﻗÜﻠÜÜﻪ ﻣﺨÜÜﻟ

ææ ÊﺎÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﻣÜÜÜ ﺟÏ ﯽÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﮐÑæ ﻪÜÜÜÜÜÜﻻړ ﭘæ Çﻪ ژړÜÜÜÜﭘ

ﯿﺮÜÜÜﻨځÜÜﯥ ځÜﻫæ ﻪÜﯽ څÜﻮﺷÜ ﺧìÏ ﻒÜﻠÜ ﻗÊﺎÜﻮﻣÜﺟ

ﯿﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻘÜ ﻓÇﻮډÜÜÜﺎ ﺑÜÜﺮ ﻫÜÜÜÜÜÜړ ﭘÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﮐÛ ږíæÑﻮ ﻻÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﯾ

ﻢÜÜÜÜ ﻫäﺎÜړﯾÜÜÜÜÜ ﭼæÇ ﻪÜﻮﺗÜÜÜÜÜﺗÇﯿﺮÜÜÜÜÜÜﯽ ﺧÜÜﻠﻠÜﻪ ﺗÜÜÜﻮﻟÜÜÜÜټ

ﻢÜÜÜÜ ﻫäﺒﺎÜÜÜÜÜÜﺎﻟÜÜÜﺘﻪ ﻃÜÜÜÜÜÜÜﻼ ﻧﺴÜÜÜÜÜÜ ﻣåÏ ﻪÜÜÜﺮﻣÜÜÜ ﻏåﺮÜÜÜÜÜÜÜÜﺳ

ﺘﻪÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺧæ ﯥÜÜÜ¡ ﺑìﺎÜÜÜﯥ ځÜÜÜﻻړ¡ ﺑæ ﭻÜÜﯿÜﻪ ګÜÜÜﻟÇﺪÜÜÜÜÜﺮﺑÜÜÜÜÜÜﺳ

ﺘﻪÜÜﺨÜﺒÜﮑÜ ﻧﯿìﺪÜ ﻧÑﻮÜÜÜÜÜÜ ﮐäﺎÜ ﺧÏ ¡ìÏ ÊﺎÜﻮﻣÜÜÜÜÜ ﺟÇÏ

äﺎÜÜÜÜÜÜﻬÜÜÜÜÜÜÜ ﺟÇÏ ìړÜÜÜÜÜÜÜÜﻮړ ﮐÜÜÜÜÜÜÜﯥ ﺟÜÜﯽ ﯦÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜÜﺎ ﺳÜÜﻮ ﻫÜÜﺧ

äﻧﺴﺎﻧﺎÇ ﺘﻪÜÜﯽ ﻧﺴÜ ﭘﮑìÏ ÊﻮﻣﺎÜ ﺟÇÏ ãﯿږÜÜÜﻮﻫÜÜ ﭘáæ

ﻪÜÜﻮﻧÜﺘÜÜﻤÜÜﻌÜÜﯽ ﻧÜÜÜ ﮐÓﻪ ﻻÜÜﯥ ﭘÜÜÜﯽ ﯾÜÜﺗﻪ ﭼÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺎ ﺳÜÜÜﻮ ﻫÜÜÜﺧ

ﻪÜﻮﻧÜﺗÇﯿﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺘﻪ ﺧÜÜÜﺴÜﺘﻪ ﻧÜÜÜÜÜÜﻟÏ ãږÜÜÜﯿÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﻫÜÜÜÜÜÜÜ ﭘáæ

ÊﺰÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﻋÜÜÜﺎﺗÜÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜÜﮐÑæ ﯽÜÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜﺘÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺎ ﺳÜÜÜÜÜÜﻮ ﻫÜÜÜÜÜÜﺧ

ﺖÜÜﻟæÏ áﺎÜÜﻪ ﻣÜﺘÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺴÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜﺘÜÜÜÜÜﻟÏ ãږÜÜÜÜﯿÜÜÜÜÜﻮﻫÜÜÜÜ ﭘáæ

ﯽÜﺴÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺮڅÜÜﯽ¡ ﻫÜﻨÜﯾæ áﻮÜÜÜﮑÜÜÜÜﭽÜÜﯽ¡ ﮐÜÜÜﻨÜÜﯾæ ﯽÜÜÜ ﻣÓﻻ

ﯽÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺳÑ ﻪÜﺗÑæ Ûﺮ ږÜÜﯿÜÜÜÜÜځÜÜﻨÜÜÜÜÜÜ ځÏ ¡íÑæÇ ﯽÜÜÜ ﻣÛږ

ﻮÜÜÜÜÜÜÜÜﺗæ ﻪÜÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜÜÜÜﺪﻧÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻟíæ åﺎÜÜÜÜÜÜÜÜﯽ ﺳÜÜÜÜÜÜÜﯽ ﻣÜÜÜÜﭼ

ﻮÜÜÜÜÜÜﻐÜÜÜÜÜﺮ ﻫÜÜÜÜÜÜÜÜﯽ ﺗÜÜÜÜÜÜﮐÑÏ ېÏ ﻪÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﭘãړÇﻪ ژÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﺑåÒ

åÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ښÜÜﺎﺗÜÜÜ ﻣìæ ﺖÜÜﻤÜÜÜﮑÜÜÜÜﻪ ﺣÜÜÜÜﯽ ﺑÜÜÜÜﺪې ﮐÜÜÜÜﻤÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜﭘ

åﺪÜÜÜﻪ ﻧÜÜﺎﺗÜÜÜړې¡ ﻣÜÜÜÜÜﮐÑæ ﯥÜÜÜÜÜÜﺗæÑﻮÜÜÜÜÜﯽ ﻧÜÜÜÜÜÜÜﺎﭼÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻫ

ﻪÜÜÜﺎ ﺗÜÜﻀÜÜﻢ ﻗÜﯿÜÜﻠÜÜﺴÜﺪ ﺗÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜÜÜ ﮐæÇ ﻢÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜÜÜÜﻪ ښÜÜÜÜ ﮐÓæÇ
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