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ﭙﻠﯿﻨﻪÜÜÜﯥ ډﯾﺴÜÜÜ ﺑæÇ ﻪÜÜÜﻣﻨÇ ﯥÜÜÜ ﮐﻮﻧﻪ ﺑÜÜÜ ﺳíﻮÜÜÜ ﺣﻠﻘæÇ ېÑﻮﯾﯥ ﻻÜÜÜﯽ ﻟÜÜÜ ﺣﺘæÇ
.íÏ

:ى ﻓﺼﻞ７ﻟﻮﻣ

ﻪÜÜÜ ﮐæÇ íﻮÜÜÜ ﺷÜ ÜﻟﻨÇÑ ﻪÜÜÜ ﺗæÒÇæÑÏ ÑﺎÜÜÜ ﻞÜÜÜ ﮐﺎﺑÏ ﺎﻟﻔﯿﻦÜÜÜ ﻣﺨáÇæ ﻠﻪÜÜÜﺳæ
ﺮÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﮐﻮﻧÇ ﻮÏ ﻟﯥÇﻮÜÜÜﻟﯥ ﻠÇﻮÜÜÜ ﻧ ﯾæÇ ﺖÜÜÜ ﺣﮑﻮﻣÏ ﻲÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜ ﮐíړÇﻮÜÜÜﻏæ
.í ﮐæ ãÇﻗﺪÇ ﻧﺪې ﻫﺮ ﺗﺨﺮﯾﺒﻲÇړæ

د وﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮرى

ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﻪÜÜÜﻮ ﻣﻮﺧÜÜÜﻟÇæ ﻠﻪÜÜÜﺳæ ﺎﻟﻔﻮÜÜÜ ﻣﺨÏ ﯥÜÜÜﻮ ﭼÜÜÜ æ ÇÏ ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜﮐ
æÇ ﯧﺪﻟﻲÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜ ﺗÝﺪÜÜÜﻞ ﻫÜÜÜ ﺧﭙìæÏ ﯥÜÜÜﻮ ﭼÜÜÜﻣﻨæ ﺪÜÜÜﻮ ﺑﺎﯾÜÜÜ ﻧ،íæ áﻌﯿﻔﻮÜÜÜﺿ

ﻪÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧÜÜÜﻪ ﻟﻮﯾÜÜÜﺲ ﭘÜÜÜﻟæ ÑﯿﺎÜÜÜ  ﻫﻮæÇ ﻪÜÜÜﮐÑÏﻮږ ﺑﺎÜÜÜﻣÒ ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﻪÜÜÜﮐ

ﯥÜÜÜ ﭼ، ېÜÜړې ﮐæﺎÜÜÜ ﭘﯿåÑﻮÜÜÜ ﻣﻔﮑæÇ ﻪÜÜÜﺣﯿæÑ ÇÏ ﯥÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜ ﻣﻠáﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻦ ﯾÜÜÜﻧ

ﻪÜÜﻪ ﻧÜÜﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘÜÜﯥ ﺗﻌﻠÜÜ ﯾí ÜÜ æ áﻮÜÜ æÇ ìÏ ﯥÜÜﯥ ﺑﺮﺧÜÜﻪ ﺑÜÜﯿﻢ ﺨÜÜﻤﻲ ﺗﻌﻠÜÜﺳÑ

ﯥÜÜÜ ﮐÏﺎÜÜÜ ﻓﺴíÑÇÏÇ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ ﻪÜÜÜﯥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘÜÜÜ ﺑ،ﺰېÜÜÜﻏﯧÇ ﯥÜÜÜ ﺑ،ﻌﯿﻒÜÜÜﺖ ﺿÜÜÜﻟæÏ

áﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜﺘﻪ ﭘÜÜÜﺳæÑæ  ېÜ Üﺮ ﭘﺮﯦﮑÜÜÜﻦ ﺗÜÜÜ ﺑÏ .íﺮÜÜÜ ﻟÑﻌﻮÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜﻮ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜ ﺧ،íÏ

.ìÏ Èæډ

ﻲÜÜÜÜ ﺳﯿﺎﺳÏ ÇÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜÜﺎﻧﯥ ﻓﻌﺎﻟﯿÜÜÜÜ ډﯾﻮÇÑ ېÏÇÒÇ ﯥÜÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜÜﻫﯧ

íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﻧÝﺪÜÜÜﺎﮐﻠﯽ ﻫÜÜÜ ãﻮÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜ ﭼåÏ ﻢÜÜÜ ﻫÇÏ íÑæﺰÜÜÜ ﮐﻤåﺘﺮÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜﻟæÏ Ï

ﻪÜÜÜÜﯥ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧÜÜÜÜﻫﯿﺴÇÑ ﻮÜÜÜÜﻪ ﭘﯧ ﯾÜÜÜÜ ﻟ.íﺮÜÜÜÜ ﻟáæÑ ﻞÜÜÜÜﯥ ﺧﭙÜÜÜÜ ﮐåÏæ ﻪÜÜÜÜ ﭘÑﻌﻮÜÜÜÜﺷ

Ï æÇ ﻲÜÜﻻړ ﺷæ ﺦÜÜﺮ ﻣÜÜ ﭘÑﻮÜÜﺮ ﻟÜÜ ﭘÝﺪÜÜﺎﮐﻠﻲ ﻫÜÜ åﻮÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜﻮﻟﯽ ﭼÜÜﻲ ﮐÜÜﻪ ﺷÜÜ ﻧæÇ

ﻪÜÜÜﻨ ﭘÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﺲ ﺗÜÜÜﻟæ Ï æÇ íÏ ﺰÜÜÜﮐÇﺘﯿﻨﻲ ﻣﺮÜÜÜ Ñ ÊæﺎÜÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﻗﻀÜÜÜ Ï ﻮږÜÜÜﻣÒ

.í ﮐÑæ åÏæ  ﺗﻪÑﻋﺘﺒﺎÇ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ﺧﭙﻞ

.íﻮÜÜﻪ ﮐÜÜ ﺑﺤﺜﻮﻧåړÇ ﻪÜÜ ﭘææﺎﯾﺎÜÜ ﻗﻀæﻮﻟﻨﯿﺰÜÜ Ï ﮏÜÜﻢ ﺧﻠÜÜﯥ ﻫÜÜۍ ﮐÏﺎÜÜ -ﻢÜÜﻏ

ﻪÜÜÜ ﭘåړÇ ﻪÜÜÜﺎﯾﻠﻮ ﭘÜÜÜﻮ ﻣﺴÜÜÜ ﻣﻬﻤÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،í ÜÜÜﯥ ﮐﯧÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜﺧﺘﻮﻧæ ÊﺎÜÜÜﯾÒ

ãﺎÜÜÜﯥ ﻋÜÜÜ ﭼí ﺪﯾÜÜÜﻮ ﺮ ﻨÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﻞ ﺷÜ Üﮐﺘæ ﺮÜÜÜﻪ ﯿÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻮ ﺑﺤﺜﻮﻧÜÜÜﻏÏ ﻪÜÜÜﮐ

،íﻮÜÜÜﺷ

ﻪÜÜÜÜ ﭘ،íﺮÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜ ﻧåÑﻼÜÜÜÜ ﺖ ﺗÜÜÜÜﻟæÏ ﻨﯽÜÜÜÜﺳæÇ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ìÏ ﯥÜÜÜÜﺳÇÏ ÊæﺎÜÜÜÜﻗﻀ

ﻒÜÜﺖ ﻣﻮﻗÜÜﻟæÏ Ï ÈﺎÜÜﻪ ﺑÜÜﺄﻟﯥ ﭘÜÜﯥ ﻣﺴÜÜﻮې ﻣﻬﻤÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜﮐ

ﻪÜÜÜÜ ﻟ.ìÏ ﻪÜÜÜÜﺪ ﻧÜÜÜÜﻧæﺖ ﺧﺎÜÜÜÜ ﻣﺆﺛﺮﯾÏ æÇ í ﻮﻫﯧÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﺮۍ ﻧÜÜÜÜ ﻣﺸæÇ ﺖÜÜÜÜﻋﺎﻣÒ

åﺪÜÜÜÜﯥ ﺮ ﻨÜÜÜÜﺮ ﭼÜÜÜÜ ﻣﺸÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜÜ ﯾÏ .íæ ì ÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜÜﻪ ﺗﻐﯿÜÜÜÜې ﻠÑÏ ﺎÜÜÜÜ ﯾåæÏ

ìÑﺪﻟﻮÜÜﻲ ﻟﯿÜÜﻮ ﻣﻨﻔÜÜﻨ ﯾÜÜﺮ ﻣÜÜﻮ ﺗÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﯥÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜ ﻫﯧáﻮÜÜ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜﺪې ﮐﺒﻠÜÜﻫﻤ

ﻪÜÜ  ﺗﻮåÑÇﺪÜÜﻣÇæÏ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼÇÏ ﺎÜÜ ﯾæÇ íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜﻧæ ãﺘﺤﮑﺎÜÜﺳÇ íﺮÜÜ ﻓﮑæÇ ﻪÜÜﻣﻮﺧ

.ìÏ Ïﻣﻮﺟﻮ

ﻪÜÜ ﻧæÇ ﻲÜÜ ﺷìﻻæﻮړÜÜﺖ ﺟÜÜﻟæÏ ﻪÜÜ ﻧí ÜÜﻪ ﮐÜÜﺐ ﻧÜÜ ﺗﻌﻘﯿÝÇﺪÜÜﻫÇ ﺎﮐﻠﻲÜÜ ﻞÜÜﺧﭙ

ﯧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺳÇÏ ﻢÜÜÜﺎ ﻫÜÜÜ ﯾæÇ íæ ﻪÜÜÜﺪ ﻧÜÜÜﺮ ﻨ

ãﺎÜÜÜ ﻧﻈíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ،ìﻮÜÜÜﺰې ﺷÜÜÜﻏﯧÇ ﯥÜÜÜﺖ ﺑÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜ ﭼí ﻮﻫﯧÜÜÜﮏ ﭘÜÜÜﺧﻠ
ﻌﯿﻒÜÜﺖ ﺿÜÜﺧæ ﺮÜÜﻞ ﻫÜÜﺮ ﺑÜÜﻮ ﺗÜÜﺖ ﻣÜÜﻲ ﻫﻮﯾÜÜ ﻣﻠæÇ ﺖÜÜﺖ ﺣﯿﺜﯿÜÜ ﻣﻠÏ ،æﺮÜÜﻪ ﻟÜÜﻧ
.ìÏ  ﮐﯥáﺳﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺎÑ Ï  ﺗﻪæÇ ۍ ﭘÑæ ﮐﻤﺰÏ æÇ

Ü ÜﯾÑÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﻮÜÜÜﻧﯿæÇ
Ü ﻧæÇ åﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﭘÜÜﭼ

.ﯾﻠﯽ ﺷﻲæ ﻟﺖæÏ ﻏﯧﺰﻣﻦÇ  ﺗﻪäﻫﻢ ﺎ
ﻪÜÜﺖ ﭘÜÜﺧæ ﻪÜÜ ﻫﻐåﻮÜÜﺷæ å ÜÜﻦ ﭘﺮﯦﮑÜÜ ﺑÏ ﻪÜÜﯥ ﮐﻠÜÜ ﭼ،áﺎÜÜ ﮐÔ.ÜÜÜﻫ1381 ﻪÜÜﭘ
.åæ åÏ ﻣﻮﺟﻮí ﻫﯿﻠﻪ ﻣﻨﺪå ﺳﺘﺮæÇ ﺟﻤﺎعÇ  ﮐﯥ ﻣﺜﺒﺘﻪÏÇ ﻫﯧﻮáﻮ

íÏ ﯥÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﺎک ﺣﺎﻟÜÜÜﻪ ﺧﻄﺮﻧÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜړﯾﮑÇ ﻮÜÜÜ ﻣåﺮÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﺳÜÜÜ ﻟﯥÇﻮÜÜÜﻪ ﻧ ﯾÜÜÜﻟ

ﻮÜÜÜ ﯾáæﺎﭘﻲ ډÜÜÜ ﻪ ﻧﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻣﺨÏ ﻞÜÜﻤﻲ ﭘﯿÜÜÜﺳÑ ﺮÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜ ﻮﯾﯥ ﺟﺮÜÜÜﻟ

Ï åړÇ ﻪÜÜÜﻮﻧﮑﻲ ﭘÜÜÜﺗﻠÇÑ Ï äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﺮÜÜÜ ﺑﻬæÇ ﻪÜÜÜ ﻧﻨÏ ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜ ﭘæÇ

Ï ﻲÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜﺚ ﭘﯿÜÜÜﯥ ﺑﺤÜÜÜ ﭼ،ېÏ ﺮÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﻮ ﻣﺨﮑÜÜÜ ﺧ.ﻮÜÜÜ ﺷäÇæÑ ﺚÜÜÜﻲ ﺑﺤÜÜÜﻣﻠ

íÏ ﻮېÜÜÜÜﺎﺗﯥ ﺷÜÜÜÜﯾÒ ﺘﻮﻧﺰېÜÜÜÜﻲ ﺳÜÜÜÜﻣﻨﯿﺘÇ .åÏ ﻪÜÜÜÜﺎ ﺣﺎﮐﻤÜÜÜÜﻓﻀ

ﺮÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﻪÜÜÜ ﮑ،ﻞÜÜÜﺮ ﮐﺘÜÜÜﻨﺎ ﻧﻈÜÜÜﺷÇ ﺎÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻞ ﺗÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜﮐﯿﻼﻧæ ﯥÜÜÜ ﺟﺮ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ÜÜÜ ﻧﻬﯿﻠæÇ ÑÇډ
ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ÜÜ ﺑﯿ ﻧÏ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ
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ﻧÑﻮÜÜÜې ﮐÏږæÇ åﺮÜÜÜﻣæÏ ﺮÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﯥ ﺑﻮﯾÜÜÜ ﭼ،æ ìÑæﺰÜÜÜﺮ ﮐﻤÜÜÜﯿﻦ ډﯦÜÜÜ ﯾﻘÇÏ ﻨÜÜÜﻣ

ﺎعÜÜÜﺟﻤÇ ﻲÜÜÜﯥ ﻣﻠÜÜÜﻮې ﻣﺜﺒﺘÜÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜÜ ﺨæﺮÜÜÜﻪ ﺧﺒÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜ ﻮﻟÏ ﻮÜÜÜ ﻧ، ېÜÜﮐæ ﺮېÜÜÜﺧﺒ

ﻪÜÜﻮﻧﮑﻲ ﭘÜÜﺗﻠÇÑ ﻞÜÜ ﺧﭙÏ ﯥÜÜ ﭼ،ﻲÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﮐæ ìæÏ ﻢÜÜﻪ ﻫÜÜﺘﻪ ﺑÜÜﺳæÑæ  ېÜÜ ﺟ

ﻮÜÜÜÜﺪ ﯾÜÜÜÜ ﺑﺎﯾäﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،åæ ÇÏ ﺘﻨﻪÜÜÜÜ ﺎﻧﻪ ﻏﻮÜÜÜÜ æÑ åﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﻟÇﻪ ﺣﻮÜÜÜÜﭘ

ﺖÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜ ﻫﻐÑæﺎÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜﮐﯿﻼﻧæ Ï ﻮÜÜÜ ﺧ،í Ü Üﮐæ ﺚÜÜÜﻪ ﺑﺤÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻧÇÏÇÒÇ ﻪÜÜÜ ﭘåړÇ

ﯥÜÜﺖ ﻫﯿﻠÜÜﻮ ﻲ ﻣﻠÜÜﻮ ﻣÜÜ ﯾÏ ﻲÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﮐæ ﯥÜÜ ﭼ،íﺮÜÜﻟæ ﺖÜÜﻟæÏ íﻮÜÜﯥ ﻗÜÜﺳÇÏ

ﻠﻮÜÜﺳæ ﻪÜÜﻮک ﻟÜÜ ﻪÜÜﯥ ﺗÜÜﯥ ﺧﯧﻤÜÜ  ﺟﺮÏ áﺪÜ ﯥ ﻟﯿÜÜﯾæ ﯥÜÜ ﭼ،ﻮÜÜ ﺷæﺪÜÜﻪ ﯿﻨ ﯧÜÜﭘ

ېÏ ﻪÜÜﺲ ﻟÜÜﺎع ﺣÜÜﺟﻤÇ ﻲÜÜﯥ ﻣﻠÜÜ ﻣﺜﺒﺘÏ ﯥÜÜﺲ ﮐÜÜﻟæ äﺎÜÜﻓﻐÇ ﻪÜÜ ﭘ.í ÜÜ ﮐåﺮÜÜﺮ ﺳÜÜﺗ

æÏÑÇ ﻲÜÜÜÜ ﻣﻠÏ ﯥÜÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜÜﺧæ ﺪېÜÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜÜ ﭘ.íﺮÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜ ﻧåÒﺎÜÜÜÜﺟÇ

 ېÜÜﻮې ﭘﺮﯦﮑÜÜ ﺷæÇ

Ü ÜÜﺗÇÑ Ï åﺮÜÜÜÜﺳ

ﺎﻟÜÜﯥ ﺑﺮﯾÜÜﻪ ﯾÜÜﺳæﻦ ﭘﺮÜÜ ﺑÏ ﯥÜÜ ﭼ،åﺪÜÜﻢ ﺮ ﻨﺪﯦÜÜﻪ ﻫÜÜﺨ

ېÏÇÑÇ ﯥÜÜÜ ﮐﻠﮑæÇ ﺖÜÜÜﺮ ﻣﺘﺎﻧÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜ ﭘ،æ ﯽÜÜÜﻏﻠÇÑ ﯽÜÜÜﯥ ﭘﻠÜÜÜ ﭼ، ÜÜﻮﻣ ﻧﯽ ﻏﻮﻧÜÜÜﻟ

. ﮐ ېåﯾﯥ ﺗﺮﺳﺮ

Ï ﻮﻟﯥÜÜÜﻪ ﻧﯿÜÜÜې ﺨÒÇæÑÏ ﻪÜÜÜﮏ ﻟÜÜÜﻞ ﭘﻮﻟﯿﺘﺨﻨﯿÜÜÜ ﮐﺎﺑÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،áﻮÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﮐæ

Ï åﺎﺗﺮÜÜÜﯾÒ áÇﻧﻮæ ÜÜÜ ﯥÜÜÜﺳæﻦ ﭘﺮÜÜÜ ﺑÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،í ÜÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜﯾæ ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﻪÜÜÜﮐ

ﺎÜÜÜﻪ ﻓﻀÜÜÜ ﻮﻟÇÏ ﺮÜÜÜ  ﻣ،í ÜÜﯦÑÏæ ﻠﯥÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜې ﺑÑﻮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺮ ﺧﯧﻤÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜ ﺟﺮ

ÇÏ ﺖÜÜÜﻫﻤﯿÇ ﯾﺨﻲÑﺎÜÜÜ ې ﺗÜÜې ﭘﺮﯦﮑÏ Ï ﻮÜÜÜ ﺧ،ææ ﻪÜÜÜ ﻧíÒﺘﺎÜÜÜﺳÇ ﻲÜÜÜﻗﻌÇæ ﺖÜÜÜﻣﻠ

Ï ﺎﺣﺐÜÜÜﻞ ﺻÜÜÜﮐﯿæ ﻮÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜﻻﯾæ äﺎÜÜÜ ﺑﺪﺧﺸÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،åﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﺖ ﺑﺪﻟÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜﻫﻐ

ﻪÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﮐæ ﯥÜÜÜ ﭼ،íÏ ÜÜ ﮐﯧÜÜﯥ ﺑﻨﺴÜÜﺳæﯥ ﭘﺮÜÜÜﺳÇÏ ﻮېÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،æ

æÇ ﻮÜÜÜﯥ ﻏ ﯾÜÜÜ  ﺟﺮÏ ﯥÜÜÜﻠﻪ ﯾÜÜÜ ﺣﻮﺻåﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜ ﭘæÇ ﺪÜÜÜﯦÑÏæ ﻨÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﺧﻠﮑ

،í ﻮړﮐÜÜÜÜﺖ ﺟÜÜÜÜﻟæÏ عæﺮÜÜÜÜﻤﻮﻟﻪ ﻣﺸÜÜÜÜ ﺷäﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻮÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜﻮﻧﮑﻲ ﮐÜÜÜÜﺗﻠÇÑ

ﺖÜÜﺧæ ﯧÜÜﯥ ﻫÜÜﻪ ﻣÜÜﻪ ﺑÜÜﻮﻣ ۍ ﺟﻤﻠÜÜﺎ ﻟÜÜﯾﻨæ ېÏ Ï .å Ü ﮐæ ﺎÜÜﯾﻨæ ﻪÜÜﻟﻮ ﺗÇﻧﻮæ Ü
äﺎÜÜ ﺑﺪﺧﺸÏ ﻦÜÜ ﻧåÒ" :ﻞÜÜﯾææ ﯥÜÜ ﯾÜÜﻮړ ﻏÜÜﻪ ﻟÜÜﯥ ﭘÜÜﻲ ﭼÜÜ æ ﻪÜÜﻧæ åÏﺎÜÜﻪ ﯾÜÜﻢ ﻟÜÜﻫ

.íæ áې ﻣﺤﺼﻮÏÇÑÇ Ï ﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮÇ Ï ﭼﯥ
ﺪﯾﻨﯿﻮÜÜÜﻪ ﻻﻧÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺳæﻦ ﭘﺮÜÜÜ ﺑÏ åÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜړﻟæÇÑ ﺘﻪÜÜÜ ﻻﺳÏ ﻓﻮÇﺪÜÜÜﻫÇ ېÏ Ï

ÑﺎÜÜ ﻧﻨ ﺮﻫÏ ،ﻢÜÜﻞ ﯾÜÜﮐﯿæ äﺎÜÜ ﺑﺎﻣﯿÏ ،ﻢÜÜﻞ ﯾÜÜﮐﯿæ ﺎÜÜ ﭘﮑﺘﯿÏ åÒ ،ﻢÜÜﻪ ﯾÜÜﻞ ﻧÜÜﮐﯿæ

:å ﺷﻮíﺣﻠﻮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪÇﻣﺸﺨﺼﻮ ﻣﺮ

ﻞÜÜﮐﯿæ ﻪÜÜﻏÏ ﺐÜÜﺪې ﺗﺮﺗﯿÜÜﻪ ﻫﻤÜÜ" ﭘ......æÇ ﻢÜÜﻞ ﯾÜÜﮐﯿæ ÑﺪﻫﺎÜÜ ﮐﻨÏ ،ﻢÜÜﻞ ﯾÜÜﮐﯿæ
ìﺎÜÜÜې ﭘÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺟﻤﻠæÇ á ÜÜ ﮐÏﺎÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧÜÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ æﺮÜÜÜ ډﯦÏ ﺎﺣﺐÜÜÜﺻ
äﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ íﺮﻟﻮړÜÜÜÜ ﺳÏ äﯿﻼÜÜÜÜﮐæ ﻲÜÜÜÜﻏﻠÇÑ áﻮÜÜÜÜ ÇÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﻮﻟﻪÜÜÜÜﺳÑæ ﻪÜÜÜÜﺗ

.ې ﺗﺸﮑﯿﻞÑÇÏÇ  ﻟﻨ ﻣﻬﺎﻟﯥÏ æÇ áﻧﺘﻘﺎÇ ÊÑ ﻗﺪÏ
.ې ﺎﮐﻞÑÇÏÇ ﻧﺘﻘﺎﻟﻲÇ Ï æÇ áæﻟﻮﯾﯥ ﺟﺮ ﯥ ﺟﻮړ

 ﺑﯿ ﻧÏ

.2

Ï äﺎﻧﻮÜÜÜÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ Ï äæ ÜÜÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜÜÜﯿﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜÜÜÜ ﮐﻤﯿﺴæÑﻮÜÜÜÜÜÜ ﻧÏ .3

ﻪÜÜÜﻏÏÏ ﻮÜÜÜﮐﯿﻼﻧæ ﻮÜÜÜﺘﻮ ﻮﻟÜÜÜﯥ ﻧﺎﺳÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺧﯿﻤÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ  ﺟﺮÏ .íÏ äﯿﻼÜÜÜﮐæ

.áæ ﺟﻮړäﮐﻤﯿﺴﯿﻮ

ﻮÜÜﻮږ ﯾÜÜﯥ ﻣÜÜ ﭼ،ﻞÜÜﯾæ ﯥÜÜﯾæ æÇ å ÜÜﺪ ﮐÜÜﻪ ﺗﺎﯾﯿÜÜﻪ ﮐﻠﮑÜÜﺎ ﭘÜÜﯾﻨæ ﺎﺣﺐÜÜﻞ ﺻÜÜﮐﯿæ

ﺚÜÜ ﺑﺤäﺎﻧﻮÜÜﻲ ﻗÜÜﺳﺎﺳÇ ﻪÜÜ ﭘ،áæﺮÜÜﯾÇÏ ﯥÜÜ  ﺟﺮÏ äﺎﻧﻮÜÜﻲ ﻗÜÜﺳﺎﺳÇ Ï

Ï äﺘﺎÜÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ íﺮﻟﻮړÜÜÜÜÜ ﺳæÇ ﻮ ﻲÜÜÜÜÜﻮ ﻣÜÜÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،æﻮÜÜÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜÜÜﻮ ﯽ ﻣﻠÜÜÜÜÜﻣ

.á ﺗﺼﻮﯾﺒﻮæÇ

.æې ﻫﯿﻠﯥ ﻟﺮ

.1

åÑﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎÇÑ

ﯥÜÜÜﯿﻤﻮ ﮐÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ ﮐﯥÇﻮÜÜÜ ﯥÜÜÜ ﭼ،æ ﻪÜÜÜ ﻧÇÏ ÝﺪÜÜÜې ﻫÏ Ï

.4

.áﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﺎﮐﻨﯥ ﮐﻮæ Ï

.5

.áﻧﻮ ﺟﺮ ﻮ ﺎﮐﻨﯥ ﮐﻮÇ ﻣﺸﺮæÇ ﻟﺴﻲæ Ï

.6

ﻮږÜÜﻣÒ ﻪÜÜﻲ ﮐﭽÜÜﻪ ﻣﻠÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،æ ÇÏ ÝﺪÜÜﯥ ﻫÜÜې ﺑﻠﮑæ ﻪÜÜﺘﻮﻧﺰې ﻧÜÜﯥ ﺳÜÜﻣﺨﺘﻠﻔ

ﯥÜÜÜÜ ﭼ،åﻮÜÜÜÜ ﺷáﺘﻌﻤﺎÜÜÜÜﺳÇ åÑﺎÜÜÜÜې ﻟﭙÏ Ï ÍﻄﻼÜÜÜÜﺻÇ ېÑÇÏÇ  ﻣﻬﺎﻟﯥÜ ÜÜ ﻟﻨÏ

ﻠﻮﻧﻮÜÜÜÜﻮ ﻧﺴÜÜÜÜﺗﻠﻮﻧﮑÇÑ ﻮÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﻮÜÜÜÜړ ﯾÇ ﻮږÜÜÜÜ ﻣæÇ ìÏ ﻮÜÜÜÜﮏ ﯾÜÜÜÜﺑﺮﺧﻠﯿ

ﯥÜÜÜﯾÇÑ Ï ﺖÜÜÜ ﻣﻠÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜﺎﻟﻲ ﻣﺮﺣﻠÜÜÜﻧﺘﻘÇ åﻮÜÜÜ ﯾÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،í Ü Ü ﮐåﺪÜÜÜﺮ ﻨ

.æ ﮐÑæ  ﺑﻨﺴ ﯿﺰ ﺗﻐﯿﺮæÇ ﻧﺪ ﺗﻪ ﻣﺜﺒﺖæژ
åﺮÜÜÜ ﺳæÒﺘﺎÜÜÜﺳÇ åﻮﻣﺮÜÜÜ ﻪÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜ ﭼáﺎÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﻮﯾﯥ ﺟﺮÜÜÜﻟ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ÜÜ ﺑﯧ ﻧÏ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

. ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻟﯽÈﯾﺘﻮÒﺳﺘﺎÇ
ﺮÜÜÜÜÜې ﻣﺸÑæÏ ﺎﻟﻲÜÜÜÜÜﻧﺘﻘÇ æÇ  ﻣﻬﺎﻟﯥÜÜÜÜÜ ﻟﻨÏ ìÒﺮÜÜÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜÜÜﺎﻏﻠﯽ ﺣﺎﻣÜÜÜÜÜ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ

5

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ

6

åÑﻮÜÜÜﻢ ﻏÜÜÜ ﻫåÑﺎÜÜÜﺮۍ ﻟﭙÜÜÜ ﻣﺸÏ ېÑæÏ ﺎﺑﻲÜÜÜﻧﺘﺨÇ Ï ﯥÜÜÜﭘﺴÑæ æÇ ﻮÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜ ﺎﮐæ

ﯥÜÜ ﯾﻌﻨ،ﻦÜÜﮐÑ ﻢÜÜﯾÑÏ ﺖÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜ ﭼææ ﻪÜÜ ﮑÎÇﺮÜÜ ﭘ.ææ ﺒﻬﻢÜÜ ﻣåﻮÜÜﻪ ﭘﻠÜÜﻪ ﺑﻠÜÜﻟ

ﻮÜÜÜ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ìÏ ﺨﺺÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜ ﯾÇﺪÜÜÜﯥ ﻫﻤÜÜÜ ﭼ،ﻮÜÜÜﻮږ ﻣﻨÜÜÜ ﻣ.ﻮÜÜÜ ﺷì ÜÜÜﮐ

Ï ﻢÜÜÜÜÜک ﻫÇæ ﯥÜÜÜÜÜې ﺑﺮﺧÏ Ï æÇ ﯥÜÜÜÜÜﻏﻠÇÑ åæ ﻪÜÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜÜ ﻣﻨ ﺘ،ﻪÜÜÜÜÜ ﻲ ﺟﺮÜÜÜÜÜﻟﺴæ

Ï ﯥÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﺮې ﻣﺮﺣﻠÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﻋﯿﺖ ﭘæﺮÜÜÜ ﻣﺸåÏ Ï ﺎÜÜÜﻣÇ ،å ÜÜﮐæ ﯥÜÜÜ ﯾíﺮÜÜÜ ﻣﺸæÑæÏ

Ï ﻦÜÜÜ ﺑÏ ېÑÇÏÇ ﺎﻟﻲÜÜÜﻧﺘﻘÇ ﯥÜÜÜ ﭼ،æ ﻪÜÜÜﺒﻬﻢ ﮑÜÜÜ ﻣ.æ ﯥÜÜÜ ﮐÓﻪ ﻻÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ

ﺆﻗﺘﯥÜÜÜÜ ﻣÏ åÏ Ï .íﺮÜÜÜÜﻮﭘﯿﺮ ﻟÜÜÜÜ ﺗÏﺎÜÜÜÜﺮ ﺑﻨﯿÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜ ﻗﺒﻮﻟﯿÏ ﻮÜÜÜÜ ﺧﻠﮑæÇ äﺎﻧﻮÜÜÜÜﻗ

،áÏﻮÜÜÜﻟÑÏ ﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻪÜÜÜ ﺻíÑÇÏÇ ﻢÜÜÜ ﻫæÇ ﻲÜÜÜﻢ ﺗﻘﻨﯿﻨÜÜÜ ﻫÓﺎÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜ ې ﭘÜ Üﭘﺮﯦﮑ

Ï ﻮﻟﻨﯥÜÜÜÜÜ ﻟﯥÇﻮÜÜÜÜÜ ﻧ ﯾÏ æÇ ﺖÜÜÜÜÜﻗﻠﯿÇ ﻮﭼﻨﻲÜÜÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜÜÜ ډﯦåﻮÜÜÜÜÜ ﯾÏ íﺮÜÜÜÜÜې ﻣﺸÑÇÏÇ

ﻢÜÜﻪ ﻫÜÜ ﻫﯧ ﮑﻠæÇ ÏﻮÜÜﻟÑÏ ﻪÜÜﺎﺣﺖ ﻧÜÜﺿæ ﺎﻧﻮﻧﻲÜÜﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻮ ﻗÜÜﻮ ﺻÜÜﻏÏ ﻮÜÜﺧ

ﺪÜÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﮑ،åﻮÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜﻣﻨæ ﻪÜÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﯾÑﻣﺠﺒﻮ

ﻪÜÜÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ Ï ېÏ ﻪÜÜÜÜ ﻣﺤﮑﻤåﺘﺮÜÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜÜ ﭼ،áﻮÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﻧæ ﯥÜÜÜÜﺳÇÏ

åﻮÜÜÜﺘﻪ ﯾÜÜÜﺳæÑæ ﺪﻟﻮÜÜÜﺮ ړﻧ ﯧÜÜÜﺗ

ÜÜÜﮐﻤﻨÇæ Ï ﺎﻧﻮÜÜÜ ﻃﺎﻟﺒÏ ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻋﺎﺟﻠÜÜÜﭘ

.í  ﻪ ﮐÇﻏﻪ ﺻﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ډÏ åﻟﻮ ﺳﺮæﺗﻌﺒﯿﺮ

Ï ﻪÜÜÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜÜÜﯿﺲ ﭘÜÜÜÜÜﯾÑ Ï ېÑæÏ ﺎﻟﻲÜÜÜÜÜﻧﺘﻘÇ Ï .ìÇæ ﻮېÜÜÜÜÜﻪ ﺷÜ ÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ åÑÇÏÇ

ﯥÜÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ Ï ﻪÜÜÜÜﺮ ﺎﮐﻨÜÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ ﻨﻲÜÜÜÜﺳæÇ Ï

áæ ډíﺮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،åæ å ÜÜﯥ ﭘﺮﯦﮑÜÜÜ ﻮﯾﯥ ﺟﺮÜÜÜ ﻟÏ ﻊÜÜÜﺎﮐﻨﯥ ﻣﺮﺟÜÜÜ Ï íÒﺮÜÜÜﮐ

ﻟﯿﺘﻮﻧﻪæﺆÜÜÜÜ ﻣﺴæÇ ﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻪÜÜÜÜﺮ ﺻÜÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ Ï äﺎﻧﻮÜÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ æÇ åﻮÜÜÜÜﺷæ

Ï ﻢÜÜÜ ﻫÇÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،åﻮÜÜÜ ﺷá ÜÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜﯾÇÑ ﻪÜÜÜ ﺗåÏ ÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﮐﯿﻼﻧæ Ï ﯥÜÜÜ  ﺟﺮÏ

Ï ÏﺎÜÜÜÜﺮ ﺑﻨﯿÜÜÜÜﺘﻦ ﭘÜÜÜÜ ﻣÏ äﺎﻧﻮÜÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ Ï ﺮÜÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ ،íÏ í Ü ÜÜﺪ ﮐÜÜÜÜﺮ ﻨ

ﻮÜÜÜ ﻣﻠﺘﻮﻧæﺮÜÜ  ﻣﻠÏ ﻪÜÜÜ ﻪ ﺧﻮÜÜﺖ ﭘÜÜÜ ﻣﻠÏ äﯿﻼÜÜﮐæ ﻪÜÜÜﯥ ﻫﻐÜÜ ﭼ،åÏ ړæ ﻟﻮæÏﺎÜÜﯾ

æÇ ﺎÜÜÜÜ ﭘﺎﭼÏ .íﺮÜÜÜÜﻟﯿﺖ ﻟæﺆÜÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴÜÜÜÜﻧﯥ ﻗæÑﺎÜÜÜÜ ﮐÏ ﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻮÜÜÜÜﻮ ﺻÜÜÜÜﺧﭙﻠ

.ææ íﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﭘﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺎﮐﻞ ﺷﻮÑ ﺗﺮ ﺎæÒﺳﺘﺎÇ Ï

æÇ äﺎﻧﻮÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﻨﻲÜÜÜﺳæÇ Ï

ﺎﻧÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻧæﻨ ﺗﻮﭘﯿﺮÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﺮ ﺗÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ

ﻞÜÜÜﺎﮐﻨﯥ ﺑÜÜÜ íÒﺮÜÜÜﺎﻏﻠﻲ ﮐÜÜÜ Ï ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﯿﺲ ﭘÜÜÜﯾÑ ÑﻮÜÜÜﺐ ﺟﻤﻬÜÜÜ ﻣﻨﺘﺨÏ

.ﻲÜÜÜ ﺷìÇﺪÜÜÜ ﮐﯧÇﺪÜÜÜﻮ ﭘﯿÜÜÜﻪ ﮐﻮﻟÜÜÜﻪ ﭘﺮﺗﻠÜÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜﺳﺎﺳÇ Ï áﺎÜÜÜ ﮐ1343 Ï

äﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï åÑﺎÜÜÜÜﻞ ﻟﭙÜÜÜÜ í ﻮﻣÜÜÜÜ ﻟÏ ﻪÜÜÜÜ ﮑ،ÏﻮÜÜÜÜﻟÑÏ ﻋﯿﺖæﺮÜÜÜÜ ﻣﺸáæډ

ãﺎÜÜÜﻲ ﻧﻈÜÜÜﺛÇﻪ ﻣﯿﺮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻋﯿﺖ ﯾæﺮÜÜÜ ﻣﺸæÇ åﺪÜÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﻧáæﺆÜÜÜﺎ ﻣﺴÜÜÜﭘﺎﭼ

ﺮÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ ېÑﻪ ﻻÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﯾÇÑ íﺮÜÜÜ ﺳæÇ æÏÇÒÇ Ï ﻪÜÜÜ ﺘﻘﯿﻤﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻣﺴÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﺧﻠﮑ

Ï æÇ ìÏ ﺨﺺÜÜÜÜ ﺷáæﺆÜÜÜÜﺮﻋﮑﺲ ﻣﺴÜÜÜÜﺮ ﺑÜÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ ﻮÜÜÜÜ ﺧ،æ ﯽÜÜÜÜې ﺗ ﻟÑﻮÜÜÜÜﭘ

ﺮÜÜÜﻢ ﺗﻐﯿÜÜÜﺎ ﻫÜÜÜﻟﯿﺖ ﻣﻌﻨæﺆÜÜÜ ﻣﺴÏ åﺮÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﺮې ﻣﺮﺣﻠÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜ ﺗﻐﯿÏ . ÜÜﯿﻦ ﮐÜÜÜﺗﻌ

. ﺷﻲìÇ ﺨﻪ ﻟﺮې ﮐﯧﺪãﺟﻮﻫﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺎæ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻪÜÜÜ ﭘ،åﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﺧÇﻦ ﭘﺮÜÜÜﯥ ﻟﻤÜÜÜ ﯾåﺮÜÜÜﺳ

Ü ÜﺗÇÑ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺮې ﻣﺮﺣﻠÜÜÜ ﻫÏ æÇ åﻮÜÜÜﺷ

Ï ﻪÜÜÜ ﮑ،ìÏ Ñæﺮ ژÜÜÜﺮ ډﯦÜÜÜﺲ ﺗﻌﺒﯿÜÜÜﻟæ Ï ﻮږÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜﻋﯿﺖ ﺨæﺮÜÜÜﻪ ﻣﺸÜÜÜﻟ

æÇ ﺮÜÜÜ ﺗﻐﯿÏ ﻮÜÜÜﻧÇﯾﺮÒæ ﻮÜÜÜ ﻫﻐÏ íÒﺮÜÜÜﺎﻏﻠﻲ ﮐÜÜÜ ﯥÜÜÜ ﮐåÑÇÏÇ ﻪÜÜÜﻟﻨ ﻣﻬﺎﻟ

ÏﺎÜÜÜÜ ﺑﻨﯿÑﻮÜÜÜÜﻲ ﮐﻠﺘÜÜÜÜ ﺳﯿﺎﺳÏ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﯥÜÜÜÜﻦ ﮐÜÜÜÜﯾÏ ﯿﻦÜÜÜÜﻪ ﻣﺒÜÜÜÜ ﭘãﻼÜÜÜÜﺳÇ

ﻞÜÜ ﺎﮐÇﻮÜÜﻪ ﺧÜÜﻮﻟﻨﯥ ﻟÜÜ ﻟﯥÇﻮÜÜ ﻧ ﯾÏ ﯥÜÜﻦ ﮐÜÜﻪ ﺑÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼÏﻮÜÜﻟÑÏ ﻪÜÜﻖ ﻧÜÜﺪﯾﻞ ﺣÜÜﺗﺒ

í ÜÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜ ÊﺎÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﺘﺮÜÜÜ ﺳãﺎÜÜÜ ﻧﻈÏ ﻋﯿﺖæﺮÜÜÜ ﻣﺸæÇ ﻟﺖÇﺪÜÜÜ ﻋíæﻮړÜÜÜﺟ

ﻞÜÜÜ ﺎﮐæ ﺮÜÜÜې ﻣﺸÑæÏ ﺎﻟﻲÜÜÜﻧﺘﻘÇ Ï ìÏ ﯥÜÜÜځ ﭼÑæ ﻪÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ  ﻣ،ææ íﻮÜÜÜﺷ

ﺖÜÜÜÜ ÒÑÇ ﺮÜÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜÜﻞ ﺗÜÜÜÜﺻÇ ېÏ ﻢÜÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜÜﮐ

ﺪېÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜ ﭘåÏ Ï ﮐﻲÇæÑﺎÜÜÜ ﭼÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ äÇﺮÜÜÜﯾÒæ áﻮÜÜÜ ځÑæ ﻪÜÜÜﻪ ﻫﻤﺎﻏÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﺷ

:ﺎﯾﻲÜÜÜﯥ ﻓﺮﻣÜÜÜﻪ( ﭼÜÜÜﺟﻬæ ﷲÇ ﻪÜÜÜﻲ )ﮐﺮﻣÜÜÜ ﻋﻠÊﺮÜÜÜﻪ ﺣﻀÜÜÜ؛ ﻟﮑí Ü Ü ﮐﯧáﻮÜÜÜﮐÑæ

.ﻧﺪې ﺷﻮÇړæ  ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪáæ ﻣﺴﺆÏ  ﺣﮑﻮﻣﺖÏ  ﻣﻠﺖ ﺗﻪìÏ æÇ áæﻣﺴﺆ

.ìÏ  ﺑﻨﺴÇ ﭘﺨﯧﺪæÇ  ﻏ ﺘﻠﺘﯿﺎÏ  ﻣﻠﺖå ﯾﻮÏ ﻟﺖÇﻋﺪ

ÜÜÜÜ ﻓﺮﻫﻨæÇ ÈÏÇ ﻪÜÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜÜﻣÒ æÇ

ﻪÜÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ Ï äﺎﻧﻮÜÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ áﺎÜÜÜÜ ﮐÔ.ÜÜÜÜÜﻫ1343 Ï

ÓﺎÜÜÜﺳÇ ﻮÜÜÜﮐﻮﻟ

ﻮړÜÜ ﺟåÑﺎÜÜ ﻟﭙãﺎÜÜﺎﻫﻲ ﻧﻈÜÜ ﺷÏ äﺎﻧﻮÜÜﻲ ﻗÜÜﺳﺎﺳÇ ﻪÜÜﯥ ﻫﻐÜÜ ﭼÇÏ ﻮÜÜ ﺧ،ﻮÜÜﯽ ﺷÜÜﭘﻠ

ÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜ ﻟææﺎÜÜÜ ﻋﻠﻤÏ æÇ åﺪÜÜÜﻧÏ ﻲÜÜÜﯾﻨÏ ،ﻟﺖÇﺪÜÜÜﻮ ﻋÜÜÜ ﺧ،æ ËÇﺮÜÜÜ ﻣﯿæÇ åÑﻮÜÜÜﺗ

æÇ ÎÇﺮÜÜÜ ﭘÇﻮÜÜÜﻮې ﺧÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻪ ﭘÜÜÜﯿﺲ ﺻÜÜÜﯾÑ Ï ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï æ ìﻮÜÜÜﺷ

(Ì) ìÇﺪÜÜ ﺧÏ ﻪÜÜﺎ ﺑÜÜ ﭘﺎﭼæÇ æ äﺎÜÜ ﺷìﻮÜÜ ﻟåÑﺎÜÜﺎ ﻟﭙÜÜﭘﺎﭼÏ ﯿﺤﺖÜÜﻪ ﻧﺼÜÜﺎ ﺗÜÜﭘﺎﭼ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺎﻫÜÜÜ ﭘﺎﭼÏ ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﻪÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﺧﺘﻮﻧæ ﻮÜÜÜﻧﯿÇﻪ ﭘﺨﻮÜÜÜﭘ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ

7

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ

8

ﻮﻧﯥÜÜÜÜﮐÑæ ÈﺎÜÜÜÜ ﺣﺴÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،åﺪÜÜÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜÜ áæﺆÜÜÜÜﯥ ﻣﺴÜÜÜÜﺳÇÏ ﺪېÜÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜÜﭘ

ﯥÜÜ ﻣﻘﻨﻨÏ ﯥÜÜﻞ ﮐÜÜﻪ ﻋﻤÜÜ ﭘåﻮÜÜﻲ ﻗÜÜﯾÇﺟﺮÇ ﯥÜÜ ﭼ،åÏÇÏ ﻪÜÜ ﻧﯿﻮﮐåﻮÜÜﻮ ﯾÜÜ ﺧﻠﮑÏ

ﺎÜÜÜﻧﯿÏ ېÏ ﻪÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ  ﻣ،åæ ﻮېÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜځ ﺎﮐÑæ ÊﺮÜÜÜﺧÇ Ï ېÒÇﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺗÑæ åÑﺎÜÜÜﻟﭙ

،ﻲÜÜÜ ÇÏ ﮏÜÜÜ ﺧﻠ.ﻲÜÜÜﻪ ﻣﻨÜÜÜﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻪ ﻧÜÜÜ ﺻæÇ áﺘﻘﻼÜÜÜﺳÇ ﻮېÜÜÜﺪﻟﻲ ﻗÜÜÜ ﻋæÇ

ﺮﯾﻌﺖÜÜ ﺷÏ ﺎÜÜ ﭘﺎﭼÇﻮÜÜﻪ ﺧÜÜﻮ ﻟÜÜﻣÇ ﮐﺮìﻮﻓﯿﺎÜÜ ﺻæÇ ﺎﻧﻮÜÜﻲ ﻋﺎﻟﻤÜÜﯾﻨÏ Ï ﻪÜÜﯥ ﺑÜÜﮐ

ﺮÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ Ï ﯥÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ Çæ ﯥÜÜÜ ﭼ،ìÏ کÇﻮÜÜÜ  ﯿﻨﯽÇﻮÜÜÜ ﯾåﻮÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜﺋﯿÇﺟﺮÇ ﯥÜÜÜﭼ

ﯥÜÜÜ ﮐãﺎÜÜÜ ﻧﻈíÑﻮÜÜÜ ﺟﻤﻬåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﺧ.ﺲÜÜÜ ﺑæÇ åﺪÜÜÜﯾﺖ ﮐﯧÇﺪÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜې ﺗÑﻻ

ﻮÜÜÜ ﻲÜÜÜﻮ ﺷﺨﺼÜÜÜ ﺧﭙﻠæÇ ﻠﺤﺖÜÜÜ ﻣﺼ،ﻲÜÜÜ ﭘﺎﻟﯿﺴåﺮÜÜÜ ﻫæÇ íÏ ﯥÜÜÜ ﮐÓﻪ ﻻÜÜÜﭘ

ÑﻮÜÜÜﻪ ﺟﻤﻬÜÜÜ ﮑ،íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﻧÑﺎÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﺮÜÜÜﻪ ﯧÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜ ﭘﺎﭼåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﯿﺲÜÜÜﯾÑ ÑﻮÜÜÜﺟﻤﻬ

ﯥÜÜ ﻲ ﺟﺮÜÜﻟﺴæ ﯥÜÜﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒÜÜ ﮐ.íﻮÜÜﻲ ﮐÜÜﯥ ﻋﻤﻠÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜ ﭘåﺮÜÜ ﺳãﺎÜÜﻪ ﭘÜÜﻪ ﭘÜÜﺗ

ﺪېÜÜÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜÜÜﺲ ﭘÜÜÜÜÜﻟæ Ï ،í ÜÜÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜÜÜ ﻣﻨ ﺘÇÑ åÏÇÑÇ ﻪÜÜÜÜÜﺲ ﭘÜÜÜÜÜﻟæ Ï ﯿﺲÜÜÜÜÜﯾÑ

ﻪÜÜÜﺮې ﭘÜÜÜې ﺗæﻼÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜ ﻋﺠﯿﺒæ Ü Ü ﯧæ ﺎÜÜÜﯾﻨæ

.íæ ې ﺗ ﻟﯽÑﻟﺲ ﭘﻮæ  ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﻪÊæ ﻗﻀﺎæړæ æ  ﮐÏ æÇ áæﻣﺴﺆ
Ï æÇ íÏ ﺪÜÜÜÜÜﻪ ﺮ ﻨÜÜÜÜÜﻧæÑﻣﻌﯿﺎ

Ï ﻮېÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜﺋﯿÇﺟﺮÇ Ï ﯥÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜﯾﻨæ ﻪÜÜÜﻪ ﻮﻟÜÜÜ ﭘíﻮړÜÜÜ ﻧﻮﻣÏ ﻪÜÜÜ ﮑ،í Ü Üﻪ ﮐﯧÜÜÜ Çډ

ﺎﻣÜÜÜÜÜ ﻧﺎﮐæÇ ÈﺎﻟﯿﺘﻮÜÜÜÜÜ ﺑﺮﯾÏ ﺖÜÜÜÜÜﻟæÏ Ï

æ ÜÜÜ ﮐæÇ æÑﻼÜÜÜ ﻮ ﺗÜÜÜ ﻮﻟÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ Ï ﺮÜÜÜﻫﺒÑ ﺖÜÜÜﻟæÏ
.í  ﻞ ﮐﯧáæ ﻣﺴﻮæړæ
Ï ﺲÜÜÜﻟæ ﻪÜÜÜ ﻫﻠﺘíæ ﺒﻮطÜ Ü ﻣﻀãﺎÜÜÜﯥ ﻧﻈÜÜÜ ﭼ،ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﭘ

ﻮﻣ ﻧÜÜÜﺎﺣﺐ ﻟÜÜÜ ﺻíÒﺮÜÜÜ ﮐÏ ﻪÜÜÜﺗ

.ìÏ  ﻧﺎ ﺮ ﻨﺪÈﻧﯥ ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮæ ﺟﻮړäﻗﺎﻧﻮ
ﻮÜÜﻧﯿﻨÇﻮ ﻗﻮÜÜ ﻮﻟÏ ﯥÜÜ ﭼìÏ ړÇ ﺖÜÜﻟæÏ ÜÜﺮ ﺑﻨﺴÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜﻲ ﻗÜÜﺳﺎﺳÇ Ï
Ï ﺎÜÜﺘﻪ ﯾÜÜﺳæÑæ ﺚÜÜﺮ ﺑﺤÜÜﯥ ﺗÜÜ ﭼí Ü ﺪې ﮐÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜﯥ ﺗÜÜ ﻲ ﺟﺮÜÜﻟﺴæ ېÏﻮÜÜﻣﺴ
åÑﺎÜÜÜﯿﺢ ﻟﭙÜÜÜ ﺗﻮﺷÏ ﻪÜÜÜﺮ ﺗÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ æÇ ﻲÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜﻣﻨæ ÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻮې ﻟÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜﺗﻘﻨﯿﻨ

. ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲÞﻋﯿﺖ ﺗﺮ ﻣﻨ ﻓﺮæ ﻣﺸﺮÏ ﻟﺴﻤﺸﺮæ æÇ ãﻧﻈﺎ

. ﺷﻲÏÑ  ﯾﺎ ﻫﻢæÇ  ﺷﻲá ﻟﯧæ

Ï ﮏÜÜÜﺮ ﺧﻠÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜﺎﻻﺗﻮ ﮐÜÜÜﯾÇ æﺪÜÜÜﻪ ﻣﺘﺤÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï ،áæﻪ ډÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜ ﻣﺜÏ

æÏÇﺮÜÜÜÜÜﻓÇ Ï ﯥÜÜÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜÜÜﻟæÏ ﺮÜÜÜÜÜ ﻣﻌﺎﺻåﻮÜÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜÜ ۍ ﭘÜ ÜÜÜﺘﻤﯥ ﭘﯧÜÜÜÜÜﯾﺸæ ﯾﻮÏ

ﻠﻨﻪÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿÏ æÇ ææ ﻪÜÜÜﻮړ ﻧÜÜÜ ﺟåﺮÜÜÜﯿﻮ ﺳÜÜÜﻪ ﭘﺎﻟﯿﺴÜÜÜ ﻟÔﻮÜÜÜﺮ ﺑÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ

ﻪÜÜÜÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜÜÜÜ ﻗÏ ﻪÜÜÜÜÜ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧæﺮÜÜÜÜÜ ﻋﻨﺎﺻæÑﻮÜÜÜÜÜ ﻧæÇ ﺮﮐﺘﻮﻧﻮÜÜÜÜÜ ﺷ،ﻮÜÜÜÜÜﻣﺆﺳﺴ

ﺘﯿﻮÜÜÜﺳæÑæ ﻪÜÜÜ ﭘÊﻮÜÜÜ ﻗãﺎÜÜÜ ﻧﻈÏ ﺎÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï ﺮÜÜÜ  ﻣ،åæ ﻮېÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ  ﯿåﺮÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜﯾ

ﻮﯾﻮÜÜÜÜ ﺷæÏﺎÜÜÜÜ ﯾÏ ﺮېÜÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜ ﮐ.íæ ﺨﺺÜÜÜÜ ﻣﺸæÇ ãﻮÜÜÜÜﯥ ﻣﻌﻠÜÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜÜﭼﻮﮐ

ﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﺳÇÏ ﺖÜÜÜﮐﺜﺮﯾÇ ﻮڅÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜﻣﺮﯾﮑﺎﯾÇ æÇ ﻮÜÜÜﺪ ﺷÜÜÜﯥ ﺮ ﻨÜÜÜﺎﮐﻨﻮ ﮐÜÜÜ

ﯾﻄﻮÇﺮÜÜﻪ ﺷÜÜ ﻟäﺎÜÜﻣÒ Ï ﺎÜÜ ﯾ،íﺮÜÜﻟæ ãﺎÜÜﺑﻬÇ ﺎÜÜ ﯾ،íæ ﻪÜÜ ﻧäﺎﻧﻮÜÜ ﻗåÑﺎÜÜ ﻟﭙæﺮÜÜﻋﻨﺎﺻ

Ï ﯥÜÜÜÜﺪې ﯾÜÜÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜÜÜ ﮐﺎﻟåæÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﻪÜÜÜÜ ﺎﮐæ ﻪÜÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ Ï ﻮکÜÜÜÜ

áﺎÜÜÜﯥ ﺣÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻧ،íæ åﺪÜÜÜﯦ ﻧÒ ﺮÜÜÜ ﻓﮑåړÇÒ åﻮÜÜÜ ﯾÏ æÇ íæ ﻪÜÜÜﺮ ﻧÜÜÜﺑÇ ﺑﺮåﺮÜÜÜﺳ

Ï ﯥÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻲ ﻫﯧÜÜ ﭙﻠå Ü  ﺟåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ﭘ.æ ﺎﻣﻤﮑﻦÜÜﻢ ﻧÜÜ ﻫÑﻮÜÜ ﺗﺼåÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜﺧﻠﮑ

ﺒﺚÜÜ ﺗﺸáﻮÜÜ ﻣﻌﻘÏ ﺬÜÜ ﺗﻨﻔﯿäﺎﻧﻮÜÜﺐ ﻗÜÜ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳÏ ﺎÜÜﻟﯽ ﯾÇﺘﻮÜÜ ﻧﺸäﺎﻧﻮÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜﮐ

ﺮÜÜ ډﯦíæ ﻪÜÜﯥ ﻧÜÜﻪ ﮐÜÜ ﭘå ÜÜ ﯥ ﺟÜÜ ﭼ،åÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﺮ ﻫﻐÜÜﻟﯿﺖ ﺗæﺆÜÜﺮ ﻣﺴÜÜﻟﺴﻤﺸæ

æ ﺮÇÏﻮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜ ﯿﻨÏ ،áæﻪ ډÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜ ﻣﺜÏ .íæ Ü ÜﯦÒ ﺘﻮﻧﺰېÜÜÜ ﺳæÇ ﻲÜÜÜﻪ ﻧﯿﺴÜÜÜﻣﺨ

ÏÇﻮÜÜÜﻞ ﻫﯧÜÜÜﻪ ﺧﭙÜÜÜ ﭘÇﻮÜÜÜﻮې ﺧÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺪ ﻟÜÜÜﺮ ﺑﺎﯾÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﮑ،ìÏ ﺪÜÜÜﻧæÑÏ

íﻮÜÜÜ ﺷÏÑÇæ ﻞÜ Üﻪ ﺗﯧÜÜÜﯥ ﮐﯿﻔﯿﺘÜÜÜ ﺑÑÇæ ÑÇæ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺗäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﯥÜÜÜ ﭼåÏ ﺎÜÜÜﻋÏÇ

åﻮÜÜﻪ ﭘﻠÜÜﻪ ﺑﻠÜÜ ﻟæÇ í ÜÜﯥ ﮐÜÜ ﺎﯾﯥ ﯿﻨÜÜ ﭘãﺎÜÜ ﻧﻈíﻮÜÜﻞ ﺷÜÜ ﻣﻨæÇ عæﺮÜÜ ﻣﺸÏ ﯥÜÜﮐ

íﺰÜÜﻪ ﻣﻐÜÜ ﭘäﻮﻣﺎÜÜﯥ ﻣﺎﺷÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﭘﺎﯾﻠÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﯾÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜ ﻟáﺘﻌﻤﺎÜÜﺳÇ Ï ﯥÜÜ ﭼ،íÏ

.í ﻋﯿﺖ ﻫﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐæﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮ

Ï ﻮÜÜÜﻪ ﺗﯧﻠÜÜÜﯥ ﮐﯿﻔﯿﺘÜÜÜ ﺑÏ ﺐÜÜÜﺪې ﺗﺮﺗﯿÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜ ﭘ.íÏ í ÜÜÜﺘﻼ ﮐÜÜÜﻏﯿﻮ ﻣﺒæÑﺎÜÜÜﻧ

،ìÑﺪﻟﻮÜÜﻲ ﻟﯿÜÜﻨ ﻣﻨﻔÜÜﺮ ﻣÜÜﻮ ﺗÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻮﻟﻨÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ áﻤﻬﺎÜÜﺳæÇ

ﻮÜÜÜÜ ﻮﻟÏ ÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧÏ äæ Ü ÜÜ ﻪÜÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜÜﯥ ﮐﺎﺑÜÜÜÜﻣﯧﻨÒ ﭘﻼÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜÜÜ ﻟáﺘﻌﻤﺎÜÜÜÜﺳÇ

ﻟﺖÇﺪÜÜÜﯥ ﻋÜÜÜﻧﻮ ﯾﻌﻨæÑﺎÜÜÜ ﻣﻌﯿæړÇæÏ ﻮÜÜÜﺗﻨﯿÑﯥ ﭘﻮÜÜÜ ﭼ،ﯽÜ ÜﻏﻠÇÑ ﻪÜÜÜﻪ ﻣﻨ ﺘÜÜÜﮑ

ﻮÜÜÜﻧﺠﻨﻮﻧÇ ﻮÜÜÜﻧﮑﻮ ﻮﻟæﺪÜÜÜ ﭼﻠﯧÏ ﻮÜÜÜﻪ ﺗﯧﻠÜÜÜ ﭘæÇ å ÜÜÜ ﮐﮑÇÑﻮÜÜÜ ﺧÇﻮÜÜÜﻧﻮ ﻫæÑﺎÜÜÜ

. ﺷﻮېåÏ ﻋﯿﺖ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻧﻪæ ﻣﺸﺮæÇ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻮﺗÏ .ìÏ ì ÜÜÜ ﮐÜÜÜ ﯿÇÑ ÊﺎÜÜÜﯾÒ ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﺎﯾﻲ ﺨÜÜÜﻪ ﻧﯿﻤÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜﻋﻤ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ

9

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ

10

ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼìÏ ړÇ ﺲÜÜÜÜﻟæ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ åÑﺎÜÜÜÜﯥ ﻟﭙÜÜÜÜ ÇæÑﺎÜÜÜÜ ﻧÏ ﻮÜÜÜÜﻮ ﺗﻨÜÜÜÜ Ï ﻤﯧﺮÜÜÜÜﺷ

åÑﺎÜÜÜﺎﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙÜÜÜ ﻓﻌÏ ﻮÜÜÜﻮ ﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧÜÜÜ ﻻﯾﻨﻮﻧæÑÒ ﻞÜÜÜ ﺷÏ ﯥÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﭘ

ﻢÜÜﻪ ﻫÜÜﯥ ﺑÜÜﻮ ﮐÜÜﻮ ﮐﻠﻮﻧÜÜﺗﻠﻮﻧﮑÇÑ ﻪÜÜ ﭘæÇ í Ü ﮐæ äÇæﺎÜÜﺗ

ﺎﻧÜÜﻓﻐÇ ﻧﻮæÏÑﺎÜÜﻣﯿﻠﯿ

ﯥÜÜﻞ ﭼÜÜﯾæ ìæÏ ،ﻪÜÜﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟÜÜ ې ﻏﻮÑﻮÜÜ ﭘæﺮÜÜﻟÇﻮ ډÜÜ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧÔﺮÜÜﯦÏ ﺮÜÜﻞ ﺗÜÜﺷ

.íæ á ﻣﺦ ﮐﯧﺪå ﺳﺮæﻏﯧﺰÇ æ ﺑﺪáæ ډ،áæ ﻟﻪ ډäÇæې ﺗﺎÏ Ï

ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،í Ü Üﻪ ﮐÜÜÜﻢ ﺗﺮﻻﺳÜÜÜﻗÑ ﻪÜÜÜﻏÏ ﺪÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜﺘﻮ ﺨÜÜÜﻮ ﻣﺮﺳÜÜÜﻟÇﻪ ﻧ ﯾﻮÜÜÜﻟ

áæÑ ﺘﺮÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜ ﭘÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ Ï ﺖÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﺧæ ﻨﻲÜÜÜﺳæÇ ﻪÜÜÜﭘ

ېÏ ﻪÜÜÜÜÜ ﭘæ ãﻮÜÜÜÜÜﻪ ﻣﻌﻠÜÜÜÜÜ ﺖÜÜÜÜÜ ﺣﺎﻟÑÇÒﺎÜÜÜÜÜ ﺑáÇﻮÜÜÜÜÜ ﻧ ﯾÏ äﻮÜÜÜÜÜ ﻠﯿﻔÏ ﻪÜÜÜÜÜﻮږ ﺗÜÜÜÜÜﻣ

ÇÑ ﻮÜÜÜ ﮐﻤﭙﻨﯿÏ äﻮÜÜÜ ﻠﯿﻔÏ ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﯾáﺎÜÜÜﻮ ﻣﺜÜÜÜ ﯾ.íﻮÜÜÜﻟﻮﺑ

،ﻪÜÜÜ ﻧÝﺮÜÜÜ ﻣﺼÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﺧæ ÓæÇ ﻪÜÜÜ ﭘäﻮÜÜÜﯥ ﻠﯿﻔÜÜÜ ﭼ،æﺪÜÜÜﭘﻮﻫﯧ

ﯥÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ áﻮÜÜÜ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﮐáﺎÜÜ( ﮐÔ ÜÜÜÜ ﻫ1382) ﻪÜÜ ﭘ.íÏ áﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜﻣﻨ ﺘ

ﯥÜÜÜﻞ ﭼÜÜÜﯾææ ﻪÜÜÜ ﻪ ﯿﻨÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜې ﮐﻤﭙﻨﯿÏ .åÏ ﻊÜÜÜﺪ ﻣﻨﺒÜÜÜ ﻋﺎﯾÏ ﯥÜÜÜﺑﻠﮑ

ÇﻮÜÜﻪ ﺧÜÜﺮﮐﺖ ﻟÜÜ ﺷáÇﻮÜÜ ﻧ ﯾåﻮÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜ ﭼ،ææ ﻪÜÜﻞ ﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧÜÜ ﻣﻮﺑﺎﯾ100 ېÒÇﻮÜÜﯾ

áÇﻮÜÜﻪ ﻧ ﯾÜÜ ﭘäﻮÜÜ ﻠﯿﻔÏ ﻮږÜÜ ﻣ،Æ ﻮﻟﯧÜÜﻪ ﻏÜÜﺮې ﻣÜÜﯥ ﯧÜÜ ﭙﻠå ÜÜ ﻪ ﺟÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ

ﯥÜÜÜﯥ ﻻﻧﺠÜÜÜﺪې ﯾÜÜÜﺶ ﺑﺎﻧÜÜÜﯦæ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ ææ íﻮÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ﻣﻠﺘﻮﻧæﺮÜÜÜ ﻣﻠ

Ï ﻮÜÜÜ ﻲÜÜÜ ﺷﺨﺼÇæÑﺎÜÜÜﺮ ﻧÜÜÜﺎ ﺗÜÜÜ ﭼåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜÜﻮږ ﺗÜÜÜ ﻣæÇ ﻮÜÜÜ ﯾåﻮÜÜÜﺪې ﭘÜÜÜ ﺑﺎﻧÑÇÒﺎÜÜÜﺑ

.ېæ ﻧﯥÇæÑ

åﺪÜÜÜﻪ ﺮ ﻨÜÜÜﺗÑæ ﻮÜÜÜ ﻣÇÏ æÇ íÏ ﯥÜÜÜﺮې ﻣﻬﻤÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜ ﻲÜÜÜ ﻣﻠÇæÑ ÏÇﻮÜÜÜﻞ ﻫﯧÜÜÜﺧﭙ

äﻮÜÜﻪ ﻠﯿﻔÜÜﺎﻧﻮﻧﻮ ﺑÜÜ ÑÇ ﻮÜÜ ﺑﻬﺮﻧﯿæÇ ﻔﯿﺮÜÜ ﺳ،ÑﻼﮐﺎÜÜﺘﺮ ﺳÜÜﺮ ﺳÜÜﺖ ﻫÜÜﻟæÏ Ï

ﺖÜÜﻟæÏ .ﻲÜÜﻻړ ﺷæ ېÏ ﻪÜÜ ﺗÑÇÒﺎÜÜﻮ ﺑÜÜ ﻧíړÇﻮÜÜﯥ ﻏÜÜ ﻲÜÜﻪ ﺷﺨﺼÜÜﯥ ﮐÜÜ ﭼ،å Ü ﮐ

åﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ﻟÑﺎÜÜ ﻞÜÜ ﮐﺎﺑÏ ﯥÜÜﺘﻞ ﭼÜÜ ﺎ ﻏﻮÜÜﻪ ﭼÜÜﻪ ﺑÜÜ ﮐáﺎÜÜﻪ ﻣﻬÜÜﻪ ﻫﻐÜÜ ﮑ،ﺘﻪÜÜ ﻏﻮ

ìﺎÜÜÜ ﯿﻦÜÜÜ ﺗﻌæÇ ﺄﻣﯿﻦÜÜÜﺗÏ ﻮÜÜÜ ﻲÜÜÜ ﻣﻠÏ ﯥÜÜÜﻪ ﺑﻠﮑÜÜÜ ﻧìﺎÜÜÜ ﻮÜÜÜ ﻲÜÜÜ ﺷﺨﺼÏ

Ñæ ì Ü Üﯥ ﺳÜÜÜ ﭼæ ﻪÜÜÜړ ﺑÇ ﻮÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﻧﯿﺴæ ﻲÜÜÜړﯾﮑÇ åﺮÜÜÜﻮټ ﺳÜÜÜ ﻞÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻪ ﻟÜ Ü ﻮ

.ìÏ

ﯿﻢÜÜÜﻧææÇ ﯥÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﻣﺮﻏÜÜÜﻪ ﻧﯧﮑÜÜÜځ ﻟÑæ ﻦÜÜÜﺮ ﻧÜÜÜ  ﻣ،í ÜÜÜﻟﯧæ

ﻮÜÜÜﺪ ﯾÜÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜÜ ﭼ،å Ü Üﮐæ å Ü Üﻮ ﭘﺮﯦﮑÜÜÜﺘﻪ ﻣÜÜÜﺳæÑæ ﺚÜÜÜ ﺑﺤåÏږæÇ åﻮÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜﺗ

Ï ﻞÜÜÜ ﻣﻮﺑﺎﯾÏ ﻪÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮﺗÇ % 75 ېÏ ÜÜÜ ﻧæÇ íÏ áﺎÜÜÜﻪ ﻓﻌÜÜÜﻪ ﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧÜÜÜﻣﯿﻠﯿﻮﻧ

ææÏ ﯥÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،æ ÜÜÜﻮړ ﮐÜÜÜﺎټ ﺟÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﻮﮐÜÜÜﺪ ﻗÜÜÜﺮ ﻨ

æﺮÜÜÜﻟÇ ډÏÑﺎÜÜÜ ﻣﯿﻠﯿåﻮÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜ ﻧÑÇ ﻫﻤﺪ.åÏ ﻮېÜÜÜ ﺷåﺮÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜﻣﯿﻨÒ áﺘﻌﻤﺎÜÜÜﺳÇ

ﻪÜÜÜÜې ﮐﺎﻟÑÏ æÇ áﺪÜÜÜÜ ﮐﯧáﻮÜÜÜÜﮐÑæ ﻮﻧﻪÜÜÜÜﻪ ﻻﯾﺴﻨﺴÜÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺗÜÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜÜﺧﺼﻮﺻ

äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜ ﭘÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﻟÜÜÜ ﺷÏ äﻮÜÜÜ ﻠﯿﻔÏ ﻪÜÜÜ ﻲ ﭘﺎﻧÜÜÜ ﺧﺼﻮﺻåﺮÜÜÜډﯦ

.åﺷﻮæ ﮐﻮﻟﻮ ﻓﯿﺼﻠﻪÑæ  ﻻﯾﺴﻨﺲÏ  ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪæÑ ﻧﻮææÏ ﺳﺘﻪæÑæ

ﻞÜÜ í ﻮﻣÜÜﻪ ﻟÜÜﯥ ﭘÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﭼÜÜ ﺷåæÏ ﻪÜÜ ﻫﻐäﻮÜÜ ﻠﯿﻔÏ .åÏ ﻮېÜÜ ﺷáﻮÜÜﭼÇ ﯥÜÜﮐ

åÒﺎÜÜÜÜﺟÇ ﻪÜÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺗÜÜÜÜ ﺷææÏ ېÒÇﻮÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜÜ ﺳí ﻮﻣÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼÇÏ

æﺮÜÜÜﻟÇﻮ ډÜÜÜ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ600ﺮÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﺮﮐﺖ ﺑﯿÜÜÜ ﺷåﻮÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜ ﻫÏ ، ÜÜﮐæ ﻞÜÜÜ ﭘﯿÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﯾ

ﻪÜÜﺪ ﻧÜÜﯾﻂ ﺮ ﻨÇﺮÜÜ ﺷÑÇÒﺎÜÜ ﺑÏ ﺖÜÜﺧæ ÇÏ ﯥÜÜ ﭼ،æ ÇÏ ﯥÜÜﻞ ﯾÜÜﻟﯿÏ åﻮÜÜ ﺷá ÜÜﮐÑæ

ېÏ Ï ÊÑÇÒæ ﺗﻮÇﺎﺑﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻣﺨÏ äﺘﺎÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï áﺎÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻫﺮﮐæÇ åÏ åﻮړÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻟ

ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼíﺮÜÜÜﻟæ Óæ ېÏ Ï ﻪÜÜÜ ﺑäﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ ﯥÜÜÜ ﭼ،áﺪÜÜÜﻪ ﭘﻮﻫﯧÜÜÜﻮک ﻧÜÜÜ æÇ æ

.íړæÇÑ  ﺗﻪÓﻟﺮﻋﺎﯾﺪ ﻻÇﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ډ100 ېÑ ﻣﺎﻟﯿﯥ ﻟﻪ ﻻÏ ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻮ

.ﺧﻠﻲÇæ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧﻮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ

ﯥÜÜÜÜﺳÇÏ ﻮÜÜÜÜ ﺧﻠﮑæﺮÜÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜÜﯾﻄﻮ ﮐÇﺮÜÜÜÜﺒﻮ ﺷÜÜÜÜﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳÜÜÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï

ﻦÜÜډﻣÇﺮ ډÜÜ ډﯦáÇﻮÜÜﻢ ﻧ ﯾÜÜﺖ ﻫÜÜﻲ ﺣﺎﻟÜÜﻣﻨﯿﺘÇ ﻪÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜ ﻫﯧÏ

ﺮÜÜ  ﻣì ÜÜ ﮐ،ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜﻧæ ﻪÜÜﻪ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜﻪ ﺧﺎﺻÜÜﻪ ﮐﻮﻣÜÜﻪ ﺑÜÜﻟﺘÏ ﯥÜÜ ﭼ،åæﺎÜÜﺮ ﮐÜÜﻓﮑ

áﺪÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜې ﭘÏ Ï æÇ ﻮÜÜÜﻣﻨﻠæ ﻢÜÜÜﺮ ﻫÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺧﻄÜÜÜ ﺷææÏ ﻮÜÜÜﻮ ﻟﻮﻣ ﯾÜÜÜ ﻧ،ææ ﻪÜÜÜﻧ

ﻞÜÜﻟﯿÏ ﻮÜÜ ﯾ، ېÜÜ ﮐÇﺪÜÜﺎﺑﻊ ﭘﯿÜÜ ﻣﻨÈﺬÜÜ ﺟæÇ ﺐÜÜ ﺟﻠÏ ﺎﻧ ﻮﻧﯥÜÜ ﭘÏ ﻮږÜÜﯥ ﻣÜÜ ﭼÇÏ

،åæﺎÜÜÜ ﮐáﺘﺪﻻÜÜÜﺳÇ ﯥÜÜÜﻢ ﯾÜÜÜ ﻫæÇ åÏﻮÜÜÜﻟÑÏ ﻢÜÜÜﻊ ﻫÜÜÜﯥ ﺗﻮﻗÜÜÜ ﺮېÜÜÜ ډﯦÏ ﯥÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﮐ

Ï ﯥÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜ ﺳí ﻮﻣÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﭘ.åæ ﻪÜÜÜﻮږ ﭘﻮﻫÜÜÜﻣÒ ﺪېÜÜÜ ﺑﺎﻧÑÇÒﺎÜÜÜ ﺑáÇﻮÜÜÜﻪ ﻧ ﯾÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﯾ

ﻪÜÜÜﺘﻪ ﻟÜÜÜﺳæÑæ ﻪÜÜÜې ﮐﺎﻟÑÏ ﻢÜÜÜﺎ ﻫÜÜÜﺑﯿ

æÇ ﻞÜÜﻏﻠÇÑ åﺮÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺳÜÜﻮ ﺷÜÜﻪ ﺑﻬﺮﻧﯿÜÜﮐﻲ ﻟÇæÑﺎÜÜ ﭼíﻮړÜÜﻮړ ﭘÜÜﻮ ﻟÜÜ ﺖÜÜﻟæÏ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

Ü Üﺮ ﻨÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﺮ ﻣﻨﻠÜÜÜ ﺧﻄÏ ﻪÜÜÜ ﺑìæÏ ﯥÜÜÜﭼ

.í  ﮐÇ ﭘﯿﺪäÇﺗﻮ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ÜÜﺮ ﻨÜÜې ﺗÏ Ï

 ﺳﯿﺎﻟÏ å ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮíﻗﻮ
ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ

11

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ

12

ﺎﻟﻲÜÜÜﻧﺘﻘÇ ﻮÜÜÜ ﻧ،åæ ﯥÜÜÜﻪ ﭘﯧﭽﻠÜÜÜﻲ ﺑﺮﺧÜÜÜﺮ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜې ﺑﻬﯿÏ Ï ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﺮﻧ

Ï ﻪÜÜÜ ﺨæﺮÜÜÜﻟÇ ډÏÑﺎÜÜÜ ﻣﯿﻠﯿåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﻟÜ Üﻮې ﻣﺆﺳﺴÜÜÜې ﺷÏﺎÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﮐﻠ

ﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﺗÑæ ﯥÜÜÜÜ ﭼå ÜÜÜﮐæ ﺘﻨﻪÜÜÜÜ ﻪ ﻏﻮÜÜÜÜﺖ ﺨÜÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜÜ ﻟäﺘﺎÜÜÜÜﻧ ﻠﺴÇ Ï ېÑÇÏÇ

æÇ ÜÜﮐæ ﯥÜÜ ﯾäÇæﺎÜÜ ﺗÜÜﺮ ﻟÜÜﻮ ډﯦÜÜ ﻧ،å ÜÜﮐÑæ ﻧ ﻲÑﺎÜÜ ﺎﻧ ﯥÜÜﭘ

ﯾﻂÇﺮÜÜÜﻲ ﺷÜÜ ﺗﺨﻨﯿﮑÇﻮÜÜﻮې ﺧÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼ،í ÜÜﮐÑæ ﯿﻢÜÜ ﻲÜÜ ﺗﺨﻨﯿﮑìړæﺎÜÜﭘﯿ

ﯥÜÜ ﭼåﻮÜÜﻪ ﺷÜÜﻪ ﺛﺎﺑﺘÜÜﯥ ﺎﯾÜÜ ﺑåﺮÜÜﯦæ ﻮÜÜﻟﻮ ﻣﺆﺳﺴÇﺎﻧ ﻮÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻫﻐÏ åﺮÜÜې ﺳÏ ﻪÜÜﭘ

ﻲÜÜÜÜ ﺗﺨﻨﯿﮑÏ ﻪÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜ ﮐﻤﭙﻨﯿåﻮÜÜÜÜﻪ ﭘﻠÜÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜÜ ﻟæÇ íﻨﺠﻮÜÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜÜ ﻤﻪ ﺗﻮÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜﭘ

ﻪÜÜÜ ﭘ.ﻲÜÜÜﺦ ﺷÜÜÜ ﻣåﺮÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜﻪ ﺧﻄÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜ  ﭘﺎﻧìæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،åæﺎÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜ ﯾäﺎÜÜÜﻮﻣ

ﻪÜÜÜﺳæې ﭘﺮÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼåÑﺎÜÜÜې ﻟﭙÏ Ï .í Ü Üﺪې ﮐÜÜÜﻧÇړæ ﻢÜÜÜﺎټ ﻫÜÜÜﯾﻄﻮ ﭼﻮﮐÇﺮÜÜÜﺷ

ﻮړېÜÜÜÜÜ ﻧﻮﻣÓﺎÜÜÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜÜﺗﺠﺮﺑ

ﺮÜÜﻪ ﺗÜÜ ﻔﺎﻓﻪ ﺗﻮÜÜﻪ ﺷÜÜ ﭘæÇ íæ ÏﻮÜÜ ﻣﻮﺟÑﺎÜÜﻋﺘﺒÇ ﻲÜÜﻢ ﻣﻠÜÜ ﻫæÇ áÇﻮÜÜﻢ ﻧ ﯾÜÜﯥ ﻫÜÜﮐ

ﻧ ﻲÑﺎÜÜÜÜ áæ ډÇÏ ﻪÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜÜ ﭙﻠå Ü ÜÜ  ﺟæÑﻮÜÜÜÜﻮ ﻧÜÜÜÜ ﯥ ﭘﻨÜÜÜÜﻣﺆﺳﺴ

ﻪÜÜﯿﻦ ﺑÜÜﮐÇÑÇ ېÑÇÏÇ ﺎﻟﻲÜÜﻧﺘﻘÇ Ï ﯥÜÜ ﭼå ÜÜﮐæ å ÜÜﺎﺑﯿﻨﯥ ﭘﺮﯦﮑÜÜﻮ ﮐÜÜ ﻧ،ﻲÜÜ ﺷåﺮÜÜﺳ

.å ﮐÑæ

Ï ﯥÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜ ﮑ،íﺮÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜ ﻧáæÑ áæﯧ ډÜÜÜÜې ﻫÑﻮÜÜÜÜ ﭘäﻼÜÜÜÜﻋÇ ﺮÜÜÜÜ ﺗÏÇÏÑÇﺮÜÜÜÜ ﻗÏ
.ﻻړ ﺷﻲæ  ﭘﺮ ﻣﺦÑﺧﺘﯿﺎÇ ﻧﯥ ﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙæÒÑÇ ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ

åﻮÜÜÜﺎﻟﻲ ﭘﻠÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜ ﺧ،ېæ ﺮېÜÜÜﺑÇﺑﺮ

ÜÜﺎﺗﯥ ﺑﻬﺮﻧÜÜﯾÒ

ﺎﻟÜÜÜÜÜﺪې ﺑﺮﯾÜÜÜÜÜ ﻫﻤÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ

Ü Ü ﮐﻤﭙﻨåæÏ ﺎظÜÜÜﻲ ﻟﺤÜÜÜﻪ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜﭘ

Ï æÇ á ÜÜﺪې ﮐÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜﺖ ﺗÜÜﻟæÏ ﺮÜÜﻟÇ ډäﻮÜÜﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿÜÜﻮ ﻧÜÜې ﯾÒÇﻮÜÜﺮﮐﺖ ﯾÜÜ ﺷåﻮÜÜﯾ

ﻪÜÜÜÜÜځ ﻫﻐÑæ ﻪÜÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜÜې ﭘÒÇﻮÜÜÜÜÜ ﯾí Ü ÜÜÜﺎﺑﯿﻨﯥ ﻏÜÜÜÜÜ ﮐÏ ېÑÇÏÇ ﺎﻟﻲÜÜÜÜÜﻧﺘﻘÇ Ï

ﻪÜÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧÜÜÜ  ﭘﻨ،ﻪÜÜÜ ﻠæ ﯥÜÜÜﯿﺎﻟﻲ ﯾÜÜÜ ﺳÏÇÏÑÇﺮÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜﭼ

ﻲÜÜÜ ﺗﺨﻨﯿﮑÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،á ﻻړìﺎÜÜÜ ﻮÜÜÜ ﯾåﺮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜ ﻣﯧﻠﻤﻨæÑﻮÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﺲ ﺗÜÜÜﻣﺠﻠ

ﻪÜÜÜﺎﻟﻲ ﻟﺤﺎﻇÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻮ ﮑÜÜÜ ﻧ،á Ü Üﺪې ﮐÜÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﻟæÏ äﺎÜÜÜﻓﻐÇ ﺮÜÜÜﻟÇډ

ﻲÜÜÜÜﻪ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﻟÜÜÜÜ ﺷ،åæ  ېÜ ÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻲ ﺧﻼﺻÜÜÜÜﺳÑ ﺮÜÜÜÜﯿﻢ ﺑÜÜÜÜ ﯥÜÜÜÜﻧæÒÑÇ

ﻮÜÜÜÜÜﻠ

ﺬÜÜ ﮐﺎﻏåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﭼÜÜﻧæﻧﺪﯾﺰÇړæ ﺎﻟﻲÜÜ ﻣæÇ ææ íﻮÜÜ ﺷíﺪÜÜﻪ ﺑﻨÜÜﻪ ﻃﺒﻘÜÜﻟﺤﺎﻇ

æÇ ﺎﻟﯿﯥÜÜÜÜÜ ﻣÏ ېÏ ﻪÜÜÜÜÜ ﺗìæÏ ﯥÜÜÜÜÜﺘﻞ ﭼÜÜÜÜÜ ﻏﻮ

ﺪېÜÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜÜ ﺗÑﻮÜÜÜﻮ ﺣﻀÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ،ææ íﻮÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜﻪ ﻟﯿﮑÜÜÜ  ﺗﻮíﺮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﮐ

ÇÏ ﺮÜÜÜ  ﻣ،ﻲÜÜÜ ﺷá ÜÜÜﮐÑæ ÊÇÒﺎÜÜÜﻣﺘﯿÇ í

.áﮐﯧﺪ

ﺮÜÜÜÜÜﺗ

Ü Üﻦ ﮐﻤﭙﻨÜÜÜﺷæÑ

ﯿﺎﻟÜÜÜÜÜ ﺳÏ ÏÇÏÑÇﺮÜÜÜÜÜ ﻗÏ ،ﻮېÜÜÜÜÜﺮې ﺷÜÜÜÜÜﻮﻣﺮې ډﯦÜÜÜÜÜﻮﻣﻲ ﻧÜÜÜÜÜﻋﻤ
Ü ÜÜÜﻦ ﮐﻤﭙﻨÜÜÜÜÜﺷæÑ ﺘﻪÜÜÜÜÜﺳæÑæ

ﺎﻧÜÜÜ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻤﺮﮐﻮﻧ

ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜﻞ ﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧÜÜ ﻣﻮﺑﺎﯾÏ ﻪÜÜ ﺑäﺎÜÜﻓﻐﺎﻧÇ ÊﺎÜÜﯾÒ ﯥÜÜ ﭼåæﺎÜÜﺮ ﮐÜÜﺖ ﻓﮑÜÜﻟæÏ ﯥÜÜﭼ

ﯥÜÜÜ ﭼ،å ÜÜﮐæ ﺘﻨﻪÜÜÜ ﻪ ﻏﻮÜÜÜﺖ ﺨÜÜÜﻪ ﺣﮑﻮﻣÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï ېÑÇÏÇ ﺎﻟﻲÜÜÜﻧﺘﻘÇ

æÇ ﻪÜÜÜﻪ ﻣﺎﻧÜÜÜﻧæ ﯥÜÜÜﺪﯾﺰ ﯾÜÜÜﻧÇړæ ÇÏ ﻮÜÜÜ ﻧ،í ÜÜ ﮐìæﺪÜÜÜﺮﮐﺖ ﻨÜÜÜ ﺷÇÏ ﺘﻠﻮÜÜÜﺧﯿﺴÇ

ې

ﺎﻧÜÜ ﻧﮑﯥæﻮÜÜﻤﯿﻦ ﮐÜÜﺎﻧ ﻮﻧﯥ ﺗﻀÜÜ ﭘÏ ﯥÜÜﺮ ﮐÜÜﻪ ﺑﻬÜÜﻪ ﭘÜÜﺎ ﺨÜÜﻣﺮﯾﮑÇ ﻪÜÜﻟ

ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﮐﻮﻟÑæ ﺗﻮÇÒﺎÜÜÜﻣﺘﯿÇ ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻞ ﭼÜÜÜﯾææ ﻪÜÜÜﺗÑæ ﯥÜÜÜ ﯾåﺪÜÜÜﻪ ﺮ ﻨÜÜÜﭘ

ÊﺎÜÜÜÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻞÜÜÜÜÜÜﯥ ﺧﭙÜÜÜÜÜÜ ﭼ،í Ü ÜÜÜÜﮐæ ﯾﺖÇﺪÜÜÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜÜÜ( ﺗOPIC) ﯥÜÜÜÜÜÜﻣﺆﺳﺴ

ېÏ ﻪÜÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜÜﺮې ﺗﺎﺳÜÜÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜÜ ﮐæÇ æﻮÜÜÜÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜÜÜﻪ ﻻﺳÜÜÜÜÜﺪ ﻟÜÜÜÜÜﺮ ﻋﺎﯾÜÜÜÜÜﻮږ ډﯦÜÜÜÜÜﻣ

íﻮړÜÜÜﯥ ﻟﻮړﭘÜÜÜﺖ ﯿﻨÜÜÜﻟæÏ Ï ﺎÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï ﻪÜÜÜ ﮑ،í ÜÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜ ﺗäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ

äﻮÜÜÜﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿÜÜÜﻮ ﻧÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﭼåﺮÜÜÜﺮﮐﺖ ﺳÜÜÜﻮﻣ ﻧﻲ ﺷÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻮږ ﺑÜÜÜ ﻣ،ÆﮐﻮÑﺎÜÜÜ ﯿﻨ

Ï åÑﺎÜÜÜÜÜÜﺎﻧ ﻮﻧﯥ ﻟﭙÜÜÜÜÜÜﭘ

ﺘﯥÜÜÜ ﻣﯿﺎﺷÑﻮÜÜÜﻮ ﻠÜÜÜ ﺧ.æ ÜÜﻞ ﮐÜÜÜ ﭘﯿÊÇﮐﺮÇﺬÜÜÜ ﻣææ í ÜÜﺪﯾﺰ ﮐÜÜÜﻧÇړæ ﯥÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜﻟÇډ

Ü ÜÜÜÜ ﺑﻬﺮﻧÏ ﯥÜÜÜÜÜÜ ﭼ،ææ ﺮÜÜÜÜÜÜې ﻓﮑÏ ﻪÜÜÜÜÜÜﯾﻦ ﭘÑﺎﻣﻮÜÜÜÜÜÜﻣ

ﺎﺗﯥÜÜÜÜﯾÒ ﻪÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜÜې ﻣﺆﺳﺴÏ æÇ íÏ ﺎﻋﺪÜÜÜÜﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴÇﺮÜÜÜÜ ﺷäﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ

ÑﻮÜÜÜ ﭘﻠÏ ﻞÜÜÜ ﻣﻮﺑﺎﯾÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،åﻮÜÜÜ ﺷåﺪÜÜÜﻪ ﺮ ﻨÜÜÜﺗ

ÇÏ ﺖÜÜÜÜ ﺣﮑﻮﻣäﺎÜÜÜÜﻓﻐÇ Ï ﯥÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﻣﻠÇ ﺪېÜÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜÜ ﻟ.ﻲÜÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜÜ ﺘﻮﻧﺰې ﭘﯧÜÜÜÜﺳ

ﻞÜÜÜÜﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾÜÜÜÜﮏ ﺑÜÜÜÜ ﺧﻠÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜÜ ﭼÑﻮÜÜÜÜ ﺗﺼÇÏ ìæÏ Ï æÇ ìÏ ÏﻮÜÜÜÜ ﺗÑÇÒﺎÜÜÜÜﺑ

äﺎÜÜÜﻓﻐÇ Ï ﺎÜÜÜﺎ ﻣÜÜÜﯥ ﺑﯿÜÜÜ ﮐå ÜÜÜﻮﻣ ۍ ﻏﻮﻧÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﺧ،ﻪÜÜÜﻪ ﻣﻨﻠÜÜÜ ﻧæ ﺘﻨﻪÜÜÜ ﻏﻮ

.Êﺧﻮæ  ﻧﺎﺳﻢíﭘﯧﺮæ äﻠﯿﻔﻮ

ﺶÜÜÜﺎﻏﻠﻲ ﺑÜÜÜ ﺮÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ ﻪÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï åÒﺎÜÜÜﺟÇ ﻪÜÜÜ ﭘíÒﺪﮐﺮÜÜÜﺮ ﺣﺎﻣÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ
.ﻣﻨﻠﻪæ ﻣﺎ ﻏﻮ ﺘﻨﻪÒ  ﺑﺶæÇ å  ﮐÑÇ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ﺗﮑﺮÇﺨﻪ ﻫﻤﺪ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ÜÜÜﻦ ﮐﻤﭙﻨÜÜÜﺷæÑ ﺘﻪÜÜÜﺳæÑæ

æÇ ﺎﻧﻮÜÜÜ ﻃﺎﻟﺒ،ﺎﻧﻲÜÜÜﺑÑ ÏﺘﺎÜÜÜﺳÇ Ï ﻪÜÜÜﺮﮐﺖ ﺗÜÜÜﻮﻧﻲ ﺷÜÜÜﯿﻢ ﻠﯿﻔÜÜÜ ﺑﯿﺴäﺎÜÜÜﻓﻐÇ
 ېÜ ÜﮐÑæ åÒﺎÜÜÜﺟÇ ﺖÜÜÜ ﻓﻌﺎﻟﯿÏ ﻮÜÜÜﻮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧÜÜÜ ﻮﻟáﺎÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜې ﭘÑÇÏÇ ﺎﻟﻲÜÜÜﻧﺘﻘÇ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ

13

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ

14

ېÏ ﻪÜÜÜÜ ﻟ.åæ  ېÜÜÜÜﻢ ﮐÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜﯥ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜې ﺑﺮﺧÏ ﻪÜÜÜÜﺮﮐﺖ ﭘÜÜÜÜې ﺷÏ æÇ åæ

ﺲÜÜÜÜﻟæ äﺎÜÜÜÜﻓﻐÇ Ï ﻪÜÜÜÜﻣﻠÇ ﻪÜÜÜÜ ﻟÏæÑæ Ï ﻮÜÜÜÜﻪ ﺗﯧﻠÜÜÜÜﯥ ﮐﯿﻔﯿﺘÜÜÜÜ ﺑÏ ﺮېÜÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜﮐ

ﯥÜÜﯾﻂ ﯾÇﺮÜÜﻪ ﺷÜÜ ﻫﻐæÇ ÜÜﻞ ﮐÜÜﺚ ﭘﯿÜÜﺰ ﺑﺤÜÜړﺧﯿÇ ﺮÜÜﺖ ﻫÜÜﻟæÏ ﻢÜÜ ﻫåﺮÜÜﺮﮐﺖ ﺳÜÜﺷ

ﻪÜÜﯥ ﺑÜÜﻮ ﮐÜÜﻮ ﮐﻠﻮﻧÜÜﯦﺮﺷÏ ﻮÜÜﺗﻠﻮﻧﮑÇÑ ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،ﻮÜÜﯾﻨææ ﺘﻮﻧﺰېÜÜﺎﯾﻲ ﺳÜÜﻏﺘﯿæÑ

ېÒÇﻮÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜ  ﻣ،ææ ﻲÜÜÜﺮﮐﺖ ﻣﻨﻠÜÜÜﺗﻲ ﺷÇﺎﺑﺮÜÜÜﻦ ﻣﺨÜÜÜﺷæÑ Ï ﯥÜÜÜﻞ ﭼÜÜÜﻣﻨæ ﺮېÜÜÜﭘ

.íړæÇæ æﻟﺮÇ ﺗﺮ ﻟﺴ ﻮﻧﻮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮ ډäÇæﯾﯥ ﺗﺎ

åړÇ ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜﮐﻮﻟÑæ ÒÇﻮÜÜ ﺟÏ ﻪÜÜﺮﮐﺖ ﺗÜÜې ﺷÏ ÇﻮÜÜﯥ ﭘﺨÜÜﻮﭘﯿﺮ ﭼÜÜ ﺗåﻣﺮæﺪÜÜﻪ ﻫﻤÜÜﭘ
Ü Üې ﮐﻤﭙﻨÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،åæ ﻮېÜÜÜ ﺷå Ü Üﺮط ﭘﺮﯦﮑÜÜÜې ﺷÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜ Üﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﺑ
.íæ ﻟﺖæÏ Ï ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﺷﻞ ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ
Ï áﻮÜÜÜﮐÑæ åÏæ ﻪÜÜÜﺎ ﺗÜÜÜﺧﺘﯿÇﺮ ﭘﺮÜÜÜﺗﻲ ﺑﻬﯿÇﺎﺑﺮÜÜÜ ﻣﺨÏ ﯥÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜﭘ

ﻮÜÜÜ ﻧ،íﻮÜÜÜﺳÑ ﺪﻣﻪÜÜÜﻪ ﺻÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﻖ ﻣﻠÜÜÜﯿﻮ ﺗﻄﺒﯿÜÜÜﻤﻮ ﭘﺎﻟﯿﺴÜÜÜ ﻧﺎﺳÏ ﯥÜÜÜﭼÇÏ
áﻮÜÜ Ï ﯥÜÜ ﺑﻠﮑ،ﻪÜÜ ﻧåﺪÜÜﻧÏ ﺖÜÜﻟæÏ Ï ېÒÇﻮÜÜ ﯾÑﺎÜÜﻮ ﮐÜÜﻟæﺟﻮړ

ﻪÜÜÜﻮﻟﯽ ﻧÜÜÜﻌﻪ ﮐÜÜÜﺿæ ﺎÜÜÜﻲ ﯾÜÜÜﻤﻪ ﭘﺎﻟﯿﺴÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜﻟæÏ ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ.íæ åﺪÜÜÜﻧÏ ﺖÜÜÜﻣﻠ
ﻞÜÜ ﺧﭙÏ ﯥÜÜﺖ ﮐÜÜﻪ ﺣﻘﯿﻘÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،ﻲÜÜ ÇÑ ﺎﺗﯥÜÜﯥ ﭘÜÜﻖ ﮐÜÜﻪ ﺗﻄﺒﯿÜÜﺎﯾﯥ ﭘÜÜ ﯾæÇ ﻲÜÜﺷ

Ï ﯥÜÜÜÜÜ ﯾáæÏÑÇæ ﻮÜÜÜÜÜﻮ ﺗﯧﻠÜÜÜÜÜ ﻧﺎﻗﺼÏ æÇ ìÏ áﺎÜÜÜÜÜ ﻣﺜÈﺎﻟﯿﺘﻮÜÜÜÜÜ ﺑﺮﯾÏ ﺖÜÜÜÜÜﻟæÏ
Ï ﺮÜÜÜﺗﻲ ﺑﻬﯿÇﺎﺑﺮÜÜÜ ﻣﺨÏ ﯥÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜ ﺳí ﻮﻣÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼÇÏ .ìÏ áﺎÜÜÜﻣﺜ

ﺎﻣÜÜÜﻧﺎﮐ

ÜÜ ﭘﺎﻟﯿﺴÏ ﻪÜÜﮑ

.í ﻟﺖ ﻞ ﮐﯧæÏ ãﻧﺪې ﯾﻮ ﻧﺎﮐﺎÇړæ  ﻧ ۍ ﭘﺮæÇ ﻟﺲæ
Óﻪ ﻻÜÜÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜÜÜﯾÇﻪ ﻋﻮÜÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜÜÜﻟæÏ ﻲÜÜÜÜÜﭘﺎﻟﯿﺴ

ﺎﻟÜÜÜÜÜﺖ ﺑﺮﯾÜÜÜÜÜﻟæÏ Ï

ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜ ﻣﻠáﻮÜÜÜ ،áﻮÜÜÜ ﺷáÏﻮÜÜÜ  ﮐﯧÏﺎÜÜÜﺮ ﺑﻨﯿÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻲÜÜÜ ﻣﻠÏ áﻮÜÜÜﺻÇ ېÏæ

æÇ ﻲÜÜÜﺧﻠÇ ﻪÜÜÜ áﺎÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜﺘﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜ

ﻲ ﻟÜÜÜ ﻣﻠÏ ﺮېÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜﮐÑæ

Ï æÇ ﻢÜÜﯥ ﻧﺎﺳÜÜ ﮐÏÑﻮÜÜﻪ ﻣÜÜﻮ ﭘÜÜﻪ ﺗﯧﻠÜÜﯥ ﮐﯿﻔﯿﺘÜÜ ﺑÏ ﯥÜÜ ﭼÇÏ ﻮÜÜ ﺧ،åﯧﺪÜÜﺳÑæ ﻪÜÜ

åÑﺎÜÜÜÜﺄﻣﯿﻦ ﻟﭙÜÜÜ ﺗÏ ﻮÜÜÜ ﻲÜÜÜÜ ﻣﻠÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜ ﮐåﺮÜÜÜÜﺮې ﺗﺮﺳÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻧæÑﻪ ﮐﺎÜÜÜﻫﻐ

ﺨﺖÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜ ﻣﻠáﻮÜÜÜ ﻮÜÜÜ ﻧ،áﻮÜÜÜﻌﻪ ﺷÜÜÜﺿæ áﻮÜÜÜﺻÇ ﺪÜÜÜﻮ ﺿÜÜÜ ﻲÜÜÜﻣﻠ

æÇ æ Ü ÜÜ ﮐﻮﻧ،ﻮÜÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻨÏ ،áæﻪ ډÜÜÜÜ ﭘíÑﺎÜÜÜÜ ﺳÏ .íﺮÜÜÜÜﻟæ ﺖÜÜÜÜ ÒÑÇ ﺎﺗﻲÜÜÜÜﺣﯿ

.áæړÇæ ﯾﺎﻧﻮﻧﻪÒ

Ï åÑﺎÜÜÜÜÜﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙÜÜÜÜÜ ﺳÏ ﻮÜÜÜÜÜﻮ ﺧﻠﮑÜÜÜÜÜﻟÒ ﺑﯧﻮæÑﻮÜÜÜÜÜ ﻧæÇ ﺪﯾﺎﻧﻮÜÜÜÜÜ ﺗﻘﺎﻋ،ﺎﻧﻮÜÜÜÜÜﯾﺘﯿﻤ

ÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧæÇ ﺖÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜ ﻫﻐÏ ÑÇÏﺮÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻲ ﮐÜÜÜ ﻗæÇ ﻮﻟﻲÜÜÜﺻÇ ﺖÜÜÜﻟæÏ åﻮÜÜÜ ﯾÏ

Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﻓﺮﯾﻀÜÜÜÜﺖ ﻫﻐÜÜÜÜﻟæÏ Ï áﻮÜÜÜÜ ﮐåﺮÜÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜÜﺘﻮﻧﻮ ﺗÜÜÜÜ

ﻮ ﻟÜÜÜÜﯿﻨ

ﻪÜÜÜÜ ﯥ ﭘﺎﻧÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜ ﻞ ﺮÜÜÜÜې ﻻﻣÏ Ï æÇ íﻮÜÜÜÜﮐÑæ åÏæ ﻪÜÜÜÜ ﺗÊﻬﺮÜÜÜÜﺖ ﺷÜÜÜÜﻣﺜﺒ

åﺮÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜﺪ ﺗÜÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜÜ ﯾÓﺎÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻧﻮﻧæ  ﺗæﻮﻟﻨﯿﺰÜÜÜ æÇ ﻟﺖÇﺪÜÜÜﻼﻣﻲ ﻋÜÜÜﺳÇ

ﻪÜÜÜÜ ﺘﻪ ﭘﺎﻧÜÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜÜﺮې ﭘÜÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜ ﮐ.ﻲÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜ ﻓﻌﺎﻟæÇ ﺪÜÜÜÜﺗﻮﻟﯿ

.í ﮐ

íæﻮړÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻲ ﻇﺮﻓﯿÜÜÜﺎﻧﻮ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ Ï ÇﻮÜÜÜﻮې ﺧÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻲ ﻧÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻓﻌﺎﻟ

ﻮﻟﻨﯥÜÜ Ï ﻮÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜ ﻧÊﺎÜÜﯾÒ áﺎÜÜﺮ ﮐÜÜ ﭘáﺎÜÜﺪ ﮐÜÜﯾÇﺖ ﻋﻮÜÜﻟæÏ Ï ﺮېÜÜﻪ ﭼﯧÜÜﮐ

Ï .íæﺮÜÜÜÜﺑÇﯥ ﺑﺮÜÜÜÜﻣﯿﻨÒ íÑﺎÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜﻮ ﺧﻠﮑÜÜÜÜ ﻮﻧÑÒ ﻪÜÜÜÜﭘÇﯥ ﺧﻮÜÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜÜﻟæÇ

æﻮﻟﻨﯿﺰÜÜÜ Ï áﺎÜÜÜﻪ ﻣﻬÜÜÜﺖ ﻫﻐÜÜÜﻟæÏ æÇ í ÜÜﻲ ﮐﯧÜÜÜﻟÒæ ﯥÜÜÜﺎړﮐﻲ ﻻ ﺑÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜﻟÒæ ﯥÜÜÜﺑ

åﺎﺗﺮÜÜÜÜÜﯾÒ ÓæÇ ﯥÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜÜÜﺎﻟﻮژۍ ﭘÜÜÜÜﺎﺗﻲ ﯿﮑﻨÜÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣæÇ ﺗﻮÇﺎﺑﺮÜÜÜÜﻣﺨ

ﻪÜÜ ﻤﻪ ﺗﻮÜÜﻪ ﺳÜÜﺪ ﭘÜÜﯾÇﯥ ﻋﻮÜÜ ﭼ،ﻲÜÜ ÇÑ ﺎﺗﯥÜÜﯥ ﭘÜÜﻮ ﮐÜÜ ﮐﻮﻟåﺮÜÜﺮ ﺳÜÜﻪ ﺗÜÜﻮ ﭘÜÜژﻣﻨ

ﺖÜÜÜﺧæ Ü Üﻪ ﻟÜÜÜ ﭘæÇ íÏ ﺖÜÜÜ ﺑﻮﺧÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ æÑæ æÇ ﺪېÜÜÜ ﺧﻮﯾﻨäﺎÜÜÜﻓﻐÇ ﻮږÜÜÜﻣÒ

ﻪÜÜÜ ﻧÑﺎÜÜÜ ﮐáæﻮ ډÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜ  ﺳﻤﺒﺎﻟäﻮÜÜÜ ﻠﯿﻔæÇ ﻮÜÜÜ ﺗﯧﻠÏ .ﻲÜÜÜ ﺷì Ü Üﻪ ﮐÜÜÜ ﻧáﻤﺒﺎÜÜÜﺳ

ﻮﻟﯽÜÜÜﻪ ﭘﻮﻫÜÜÜﯿﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧÜÜÜﺳæ ﻲÜÜÜﻪ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜ ﭘìæÏ ﯥÜÜÜ ﭼå Ü Üﻪ ﮐÜÜÜﯥ ﺛﺎﺑﺘÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﮐ

،íړÇﻮÜÜÜ ﻏáﻮÜÜÜﻊ ﮐÜÜÜﺿæ ﻮﻟﻮÜÜÜﺻÇ æÇ æﺪÜÜÜﻋÇ ﻗﻮæ

ﻲÜÜÜ ﻣﻠÏ åÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜ ﻲÜÜÜ ﺷﺨﺼÏ ﻧﯿﻦÇﻮÜÜÜﺎﻗﺺ ﻗÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺮ ﮐﻠÜÜÜﺮ ﻫÜÜÜ  ﻣ،ﻲÜÜÜﺷ

ﻪÜÜﺘﻮ ﺗÜÜﺧﯿﺴÇ áæÑ ﻪÜÜﻪ ﻧﯧﻐÜÜﻎ ﭘÜÜﺖ ﻧﯧÜÜﻟæÏ Ï ﻪÜÜﯥ ﺑÜÜﯾﻄﻮ ﮐÇﺮÜÜﻮ ﺷÜÜﻪ ﯿﻨÜÜﯥ ﭘÜÜﭼ

ﻪÜÜ ې ﭘﺎﻧÒÇﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﻧÜÜ ﮐÊÑﻮÜÜﻪ ﺻÜÜﻪ ﻫﻐÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،í Ü ﻌﻪ ﮐﯧÜÜﺿæ ﺪÜÜﺮ ﺿÜÜﻮ ﭘÜÜ

íæﻮړÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜﺖ ﻃﺮﺣÜÜÜﻟæÏ ېÒÇﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﺧﺘﻮﻧæ ﻮÜÜÜﻪ ﯿﻨÜÜÜ ﭘæÇ ېæﺎÜÜÜړﺗﯿÇ

ﺮﺑﻪÜÜÜÜﻮﻧﯥ ﺿÜÜÜÜ  ﻣﺮæÇ åﺘﺮÜÜÜÜ ﺳåﺮÜÜÜÜﻢ ډﯦÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜÜﯥ ﻣﻠÜÜÜÜ ﺑﻠﮑíﻮÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜ ﻧåÏæ

ﻮﻟﻲÜÜÜﺻÇ ﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﭼíæ åﺪÜÜÜﺪ ﺮ ﻨÜÜÜ ﺑﺎﯾÇÏ ﺮÜÜÜ  ﻣ،íﻮÜÜÜﯥ ﺗﻄﺒﯿﻘÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺎ ﺑÜÜÜ ﯾæÇ

.íﮐﻮÑæ

ﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜﺖ ﻧÜÜﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿÜÜﻪ ﺳÜÜﻖ ﺨÜÜÜﻪ ﺗﻄﺒﯿÜÜﻮ ﻟÜÜﻧﯿﻨÇ ﻗﻮæÇ ﻮﻟﻮÜÜﺻÇ Ï ﯥÜÜ ﺑÑÇÒﺎÜÜﺑ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺎﻧÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜ ﻫ،ìÏ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ

15

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ

16

æÇ ﺪېÜÜÜﻮ ﻻﻧÜÜÜ ﺮ ﭘÜÜÜﻧﯿﻦ ﺗÇﻮÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜ ﻧÇÏ ﯽÜÜÜ ﻣﻌﻨÑÇÒﺎÜÜÜ ﺑÏÇÒÇ Ï .ﻮﻟﯽÜÜÜﮐ

ﻪÜÜ ﭘ.ﯧﺪﻟﯽÜÜﺳÑ æ ﻪÜÜﻢ ﻧÜÜﯥ ﻫÜÜﺮ ﻣﺮﺣﻠÜÜ ﺗæﺪÜÜ ﭘﯧﮋﻧÏ æﺪÜÜ ﻧÏ ﻮÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﯽÜÜﯥ ﺣﺘÜÜﻣﺨ

. ﺧﺎﻟﻲ ﺷﻲäÇﻣﺎﻓﯿﺎﯾﻲ ﺣﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﯿﺪ

ﻮÜÜÜ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠÏ äÇﺮÜÜÜﻓﺴÇ ﻮﻟﯿﺲÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘÜÜÜ ﺗﻌﻠåÑÒ ﻮÜÜÜ ﯥÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜﺪې ﺣÜÜÜﻫﻤ

،åÏ ÇÏ ﯽÜÜÜÜﻋﯿﺖ ﻣﻌﻨæﺮÜÜÜÜ ﻣﺸÏ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜÜﯾﻄﻮ ﮐÇﺮÜÜÜÜﻨﯿﻮ ﺷÜÜÜÜﺳæÇ ﻪÜÜÜÜﭘ

áﻮÜÜÜﻮ ﮐﯧﻨÜÜÜﻧæÑﺮ ﮐﻮÜÜÜ ﭘæÇ ÞﻮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﺎط ﺗÜÜÜﺣﺘﯿÇ ﯥÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻻﯾﻠÏ ﻤﻮÜÜÜﻧﺎﺳ

í ÜÜ ﮐåﺮÜÜﺮ ﺳÜÜﻪ ﺗÜÜ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧíﺪÜÜﯥ ﮐﻠﯿÜÜ ﯿﻨåÑﺎÜÜﺲ ﻟﭙÜÜﻟæ Ï ﺪÜÜﺖ ﺑﺎﯾÜÜﻟæÏ ﯥÜÜﭼ

æÇ ﯿﺺÜÜ ﺗﻨﻘäÇﺮÜÜﻓﺴÇ ﻪÜÜﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘÜÜ ﺗﻌﻠÊﺎÜÜﯾÒ æÑÒ ﻠﻮÜÜﺮ ﺳÜÜ ﺗáæ ډÇﺪÜÜ ﻫﻤ.áﻮÜÜﺷ

åﺮÜÜﺮ ﺳÜÜﻪ ﺗÜÜﺪﻣﺎﺗﻮ ﭘÜÜ ﺧíﺪÜÜ ﮐﻠﯿÏ ﺖÜÜﻟæÏ ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜ ﺑﺮﺧåﺮÜÜﻪ ﻫÜÜﺮې ﭘÜÜﻪ ﭼﯧÜÜ ﮐæÇ

ÑﻮÜÜÜﻠ ﻮﻧﻮ ﻧÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ  ﻣ،íﻮÜÜÜﭼﻠ

Ï æÇ í Ü  ﮐﯧáﻤﯧﺮÜÜﺖ ﺷÜÜﻟæÏ ãﺎÜÜﺖ ﻧﺎﮐÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﻮ ﻫﻐÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜﺎﻟﯽ ﻧÜÜﻮ ﺑﺮﯾÜÜﮐﻮﻟ

åﺪÜÜÜÜÜﻪ ﻋﻤÜÜÜÜÜ ﭘææÇﻮÜÜÜÜÜ ﻗíﺮﺣﺪÜÜÜÜÜ ﺳæÇ ﻮÜÜÜÜÜ ﭘﻮﻟﯿﺴÏ äﺎÜÜÜÜÜﻠﮑﻲ ﮐﺴÜÜÜÜÜﺮ ﻣﺴÜÜÜÜÜﻏﯿ

.í ﻋﯿﺖ ﻫﻢ ﮐﻤﯧæ ﯾﯥ ﻣﺸﺮå ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮãﭘﻪ ﭘﺎ

ÜÜﭼÇﻲ ﮐﺮÜÜÜﯥ ﻻﺳÜÜÜﻧﻮ ﮐæÑﺎÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﭘÓæÇ

ﻧﺎﮐﺎﻣ

ﻪÜÜ ﺗíÑﺪﻟﻮÜÜﻲ ﻟﯿÜÜﻲ ﻣﻨﻔÜÜﯥ ﻧﻨﻨÜÜﺲ ﮐÜÜﻟæ ﻞÜÜﻪ ﺧﭙÜÜﻪ ﭘÜÜ ﻮﻟﻲ ﺗﻮÜÜﺻÇ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜﮐ
: ﻲÇÑ  ﺳﺮ ﮐﯥ ﻣﺨﯥ ﺗﻪí  ﻧﻮ ﻮ ﮑﻲ ﻣﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ،ﯿﺮ ﺷﻮ

.íÏ í ﺷﻮÑﭼﻮﮐﯿﻮ ﮐﯥ ﻣﻘﺮ
ﻪÜÜÜÜﭘ

ﻧÇﺪÜÜÜÜ ﻗﻮﻣﺎﻧÏ ﻮÜÜÜÜ ﭘﻮﻟﯿﺴÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼíÏ ÑæﺎÜÜÜÜې ﺑÏ ﻪÜÜÜÜﮏ ﭘÜÜÜÜﺮ ﺧﻠÜÜÜÜډﯦ

ﻪÜÜﻮک ﻧÜÜ ﻮÜÜﮐﻮﻟÑæ ﻮÜÜﻪ ﭘﯿﺴÜÜﯥ ﻟÜÜ ﺑæÇ ìﻮÜÜ ﺷáÏﻮÜÜ ﯦÇ ÎﺮÜÜﺪې ﻧÜÜﻮ ﺑﺎﻧÜÜﭼﻮﮐﯿ

ÑæÒ ÇæÑﺎÜÜ ﻧÏ ﯥÜÜ ﭼåæ ÇÏ ﻊÜÜﺲ ﺗﻮﻗÜÜﻟæ Ï ﻪÜÜﺖ ﺨÜÜﻟæÏ ﻨﻲÜÜﺳæÇ ﻪÜÜ ﻟ:õ ^^Ý ¿

Ï ﺎÜÜÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï .í Ü ÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜﺮ ﻻﺳÜÜÜÜÜﺗ

ﻪÜÜÜﺘﻪ ﺑÜÜÜﺳæÑæ ېÏ ﺮÜÜÜ ﺗæÇ íﻮÜÜÜﺳÑæ ﻪÜÜÜ ﺗìﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺑåÑæÏ áﺘﻌﻤﺎÜÜÜﺳÇ Ï ÊﻮÜÜÜ ﻗæÇ

ÏÇﺪÜÜÜﻢ ﺗﻌÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜ ﭘﻮﻟﯿﺴÏ ﻪÜÜÜﺳæÇ ﺮÜÜÜﯥ ﻻ ﺗÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜټ ﻟÑﻮÜÜÜﭘÑ Ï ېÑÇÏÇ ﯿﺶÜÜÜﺗﻔﺘ

äﺎÜÜÜﻣÇ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺮ ﺨÜÜÜ ﺧﻄáæﺮ ډÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﻟ...æÇ ÓﺎﻣﻮÜÜÜ ﻧ،áﺎÜÜÜ ﻣ،ﻧﻪæﺮÜÜÜ ﺳìæÏ Ï

æÇ í ﯧÜÜﺳÑ ﻪÜÜ ﻧÔﺎÜÜﺖ ﻣﻌÜÜﺧæ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜﻧﮑﻮ ﺗæﮐﻮÑﺎÜÜ ﮐæﺮÜÜ ډﯦ،ìÏ ﻪÜÜ ﻧãﻮÜÜﻣﻌﻠ

åﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﻟÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻧÇÏÇÒÇ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺑìæÏ æÇ íæ

ﺰۍÜÜﻪ ﺗﯧÜÜﻨ ﭘÜÜﺮ ﻣÜÜﻮ ﺗÜÜﻮ ﭘﻮﻟﯿﺴÜÜ ﯿﻨÏ ÖﺮÜÜ ﻣäﺮﻃﺎÜÜ ﺳÏ ﻪÜÜ ﻟﮑÏﺎÜÜ ﻓﺴíÑÇÏÇ

Ï ﻪÜÜÜ ﺑÒÇÑ ÇﺪÜÜÜ ﻫﻤæÇ í ÜÜÜﮐæ ﻔﺮÜÜÜﺳ

ﻮﮐÜÜÜÜÜ

ﻧÇﺪÜÜÜÜÜ ﻗﻮﻣﺎﻧÏ ìﻮﻻÜÜÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜÜÜﺷ

.ìÏ  ﮐﯥá ﭘﻪ ﺣﺎæﯦﺪÑ ﺧﻮÏ

ﺎﻧÜÜÜﺳÇ åﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻞ ﺗÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻮټ ﺨÜÜÜ

ﻪÜÜ ﻣﺮﻏåﺪÜÜﻪ ﺑÜÜﺮ ﻟÜÜ  ﻣ،ﻲÜÜ ﺷäÇﺪÜÜﻧæﻮ ﺧﺎÜÜ ﺣﻘﻮﻧæﺮÜÜﺑÇ ﺑﺮÏ ﺚÜÜﻪ ﺣﯿÜÜﻮ ﭘÜÜﻟÇﻃﻨﻮæ

Ï ﺎÜÜﯾÇ ﯥÜÜ ﭼÆﻮÜÜﺮ ﮐÜÜﻪ ﻓﮑÜÜ ﻮÜÜ ﻧ،ﯧﺪﻟﯥÜÜﺳÑ åﺪÜÜې ﺑﺮﯾÏ ﺮÜÜ ﺗåﺮÜÜﯥ ﺧﺒÜÜﻪ ﭼÜÜﮐﻠ

Ï ﻪÜÜ ﻧ.åÏ æﺪÜÜﺑﯧÇﻪ ﺧﺮÜÜﻌﻪ ﭘÜÜﺿæ ﻪÜÜﯾﺎﺗÒ ÇﻮÜÜﺮ ﭘﺨÜÜﯥ ﺗÜÜ ﭼ،ﻲÜÜﯾﻨæ ﺲÜÜﻟæ áﻮÜÜ ﻦÜÜﻧ

ﻞÜÜÜÜ ﺧﭙÏ ﻮÜÜÜÜﻮ ﭘﻮﻟﯿﺴÜÜÜÜﯥ ﯿﻨÜÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﺲ ﺑÜÜÜÜﻟæ ﺎعÜÜÜÜﻓÏ ﯥÜÜÜÜ ﺑäﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ

ﺮÜÜﯥ ﭘÜÜﯿﻤﻮ ﮐÜÜﻮ ﺳÜÜﻪ ﯿﻨÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜ ﻫﯧÏ ،áﺎÜÜﻪ ﻣÜÜ ﻧæÇ ìÏ ﻦÜÜﻣÇ ﻪÜÜ ﭘÓﺎﻣﻮÜÜﺎ ﻧÜÜﭼ

ﺘﻨﻪÜÜÜ  ﭘﻮÇÏ ﺘﻨﻪÜÜÜ  ﭘﻮÇÏ ¿í Ü Üﮐæ ÑæﺎÜÜÜﺎﺗﻨﯥ ﺑÜÜÜ ﺳÏ áﺎÜÜÜ ﻣæÇ ﺮÜÜÜ ﺳ،ÓﺎﻣﻮÜÜÜﻧ

ﺎﺗﻠﯿﻦÜÜ ﻗæÇ ﻧﮑﻲæﻮÜÜ ﮐíﺮÜÜﻮ ﺗﯧÜÜ ﺧ،í Ü  ﮐﯧìﺮÜÜﻲ ﺗﯧÜÜﻮ ﺟﻨﺴÜÜﻮ ﻧﺠﻮﻧÜÜﻪ ﮐﻠﻨÜÜﺗÇ

ÈÇﻮÜÜÜ ېÑﻪ ﻻÜÜÜ ﻟäﻮÜÜÜﺰ ﻠﻮﯾﺰﯾÜÜÜﯿﻤﻪ ﯾﯿÜÜÜ ﺳåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﯾﺎﻧﻮÑﺎÜÜÜ ﻞÜÜÜﭙﻪ ﮐﺎﺑÜÜÜ ﺷåﻮÜÜÜﯾ

ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،í Ü ﯥ ﮐﯧÜÜﺮ ﺧﻮﺷÜÜﻣÇ ﻪÜÜ ﭘÑﻮÜÜﯿﺲ ﺟﻤﻬÜÜﯾÑ Ï ﺎÜÜﺘﻪ ﺑﯿÜÜﺳæÑæ ﻮÜÜﺮ ﻧﯿﻮﻟÜÜﺗ

ﻟÇæÑﺎÜÜÜÜ ،ææ íﻮÜÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜÜﭙﻲ ډﯦÜÜÜÜﻮﻧﻲ ﺳÜÜÜÜﮐﯥ ﻟﯿÑﺎÜÜÜÜ ﻞÜÜÜÜﻪ ﮐﺎﺑÜÜÜÜ ﭘ.å ÜÜÜÜﮐ

ېÒÇﻮÜÜÜځ ﯾÑæ ﻦÜÜÜ ﻧ،í ÜÜÜﮐæ ÑæﺎÜÜÜﻮک ﺑÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﻪ ﺮﻧÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﺧæ ﯥÜÜÜﺳÇÏ

äﻮÜÜÜﻪ ﻠﯿﻔÜÜÜ ﺗäﻮÜÜÜﻮ ﻠﻮﯾﺰﯾÜÜÜ ﺧﻠﮑ،ﻲÜÜÜﻪ ﯾﻮﺳÜÜÜ ﻪ ﻣﻨÜÜÜﭙﻲ ﻟÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﺘﻞ ﭼÜÜÜ ﻏﻮ

ﻮÜÜÜ ﻏﻠæÑﻮÜÜÜ ﻧÏ ﯥÜÜÜ ﺑﻠﮑ،ﻲÜÜÜﻏﻤÒ íﺮÜÜÜ ﺗﯧÒÇÑ ÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼíÏ ﻪÜÜÜﺪې ﻧÜÜÜﻮږ ﺧﻮﯦﻨÜÜÜﻣÒ

ìæÏ Ï ﯥÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜ ﮑ،ﺊÜÜÜÜژﻧæ ﻪÜÜÜÜﻧæ ﭙﻲÜÜÜÜ ﺳÑﺎÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜ ﭘìÇﺪÜÜÜÜ ﺧÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ، Ü ÜÜﮐæ

ﻪÜÜ ﭘ.íﻮÜÜ ﮐíﺮÜÜ ﺗﯧáæ ډáæﺪې ډÜÜﺲ ﺑﺎﻧÜÜﻟæ ﺮÜÜﻢ ﭘÜÜﻮﻟﯿﺲ ﻫÜÜﻲ ﭘÜÜ ﯿﻨäæ Ü ﻪÜÜﭘ

Ï ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﺎ ﮐﻮﻟÜÜÜﻋÏÇ ﻮÜÜÜ ﺧﻠﮑ،íÏ ﯥÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜﻪ ﺧﻄÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﻣﺎﻟﻮﻧæÇ ﺮÜÜÜ ﺳ،ÓﺎﻣﻮÜÜÜﻧ

Ï ﻮÜÜÜ ﺧ،áﻮÜÜÜ ﻟæ ﺮÜÜﻟÇ ډåÏÑﺎÜÜÜﭙ ﻣﯿﻠﯿÜÜﺖ ﺷÜÜÜﻟæÏ ﺎÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï ﺪېÜÜÜﻮ ﺑﺎﻧÜÜﭘﻮﻟﯿﺴ

ÒæﺎÜÜÜﻮﻧﻮ ﺗﺠÜÜÜﺮ ﻧﺎﻣﻮﺳÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﻮﻟﯿﺲÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻞ ﯿﻨÜÜÜ ﮐﺎﺑÏ ÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﭙﯥ ﻟÜÜÜﺷ

Ï ېÑﻮÜÜﺘﯥ ﭘÜÜﺮ ﻣﯿﺎﺷÜÜ ﺗäﺮﻃﺎÜÜ ﺳÏ áﺎÜÜﺮ ﮐÜÜ ﺗﯧÏ ﻪÜÜﻣﻠÇ ﻪÜÜۍ ﻟÑﻮÜÜﯥ ﻏÜÜ ﺑÏ ﺖÜÜﻟæÏ

ﻪÜÜÜ ﭘìæÏ åÑÇﻪ ډÜÜÜﭙﯿﻮ ﻟÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜ ﻟﯧﻮﻧÏ ﻮÜÜÜ ﺧíﻮÜÜÜﻼ ﮐÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜ ﺧﻠﮑﻮﻣﺎﻟﻮﻧÏ ،íﻮÜÜÜﮐ

ﻪÜÜÜÜټ ﻟÑﻮÜÜÜÜﭘÑ Ï ېÑÇÏÇ Ï ﯿﺶÜÜÜÜ ﺗﻔﺘÏ ﺎÜÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï ﻢÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﻫÜ ÜÜ ﻮÜÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜÜﭘﻮﻟﯿﺴ

Ï áﻮÜÜ ﺷáژææ ﭙﻲÜÜﺮې ﺳÜÜﻪ ﭼﯧÜÜ ﮐæÇ íﻮÜÜﻪ ﮐÜÜ ﻪÜÜ ﻧåړÒ æﺪÜÜ ﺮ ﯧÏ ﯥÜÜ ﮐÑﺎÜÜ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ

17

. ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎ ډﯦﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻲìæÏ

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ
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ﺮÜÜÜ ډﯦìÏ ÈÇﺮÜÜÜﻌﯿﺖ ﺧÜÜÜﺿæ ﻲÜÜÜﻣﻨﯿﺘÇ ﯥÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼÓæÇ

ÑﻮÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ﻏﻠÓﺎÜÜÜﻤﻲ ﻟﺒÜÜÜﺳÑ ﻞÜÜÜﻮﻟﯿﺲ ﺧﭙÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﯥ ﯿﻨÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﮐﻠ

åﺎړÜÜÜÜÜﺮ ﻏÜÜÜÜÜﺎﻟﻔﯿﻨﻮ ﭘÜÜÜÜÜﻮ ﻣﺨÜÜÜÜﻟÇæ ﻠﻪÜÜÜÜÜﺳæ Ï å ÜÜÜÜې ﭘÏ Ï ﮐﻲÇæÑﺎÜÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜÜﻟﺘæÏ

ﺎÜÜﯾÇ ﻮÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﻫæ  ېÜ ﻪ ﺑÜÜﻼ ﺗÜÜﻪ ﻏÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜ ځ ﭘÑæ ﺎÜÜ Ñ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼÇÏ ﺎÜÜ ﯾæÇ íﻮÜÜﮐÑæ

ﻪÜÜÜÜﺑÇ ﺧﺮìﻮÜÜÜÜې ﻫﻐÒÇﻮÜÜÜÜﻌﻪ ﯾÜÜÜÜﺿæ ﯥÜÜÜÜ ﭼìÏ ﻪÜÜÜÜ ﻧÇÏ ﺖÜÜÜÜﻮ ﺣﻘﯿﻘÜÜÜÜ ﺧ،íﻮÜÜÜÜﭼÇ

ÓﺎﻣﻮÜÜÜ ﻧÏ ﺲÜÜÜﻟæ Ï æÇ íæ

ﻪÜÜÜﺑÇﻢ ﺧﺮÜÜÜﻫ

ﯾæ ﯥÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜﻮک ﺷÜÜÜ ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜÜ ﮐãﺎÜÜÜﻪ ﻧﻈÜÜÜﭘ

¿ﺧﻠﻲÇæ åﻟﯿﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړæ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻣﺴﺆä ﻣﺼﺌﻮÏ ﻧﺪæ ژæÇ

ﺎﯾﺘÜÜÜﯥ ﮐﻔÜÜÜ ﺑæÇ ۍÑﻮÜÜÜﯥ ﻏÜÜÜﺖ ﺑÜÜÜﻟæÏ Ï ﻌﻪÜÜÜﺿæ ﯥÜÜÜ ﺑﻠﮑ، ېÜ Üﮐ

ﻪÜÜÜÜ ﻧÔæÑ ﺎﺗﻮÜÜÜÜ ﻣﮑﺎﻓæÇ ﺗﻮÇÒﺎÜÜÜÜ ﻣﺠÏ ﯥÜÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜÜﻮ ﻫﯧÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜ ﭘ.åÏ  ېÜÜÜﮐ

ﺧﻢÑﻮÜÜÜﺗ-ÏﺎÜÜÜﺑÇ áﻼÜÜÜ ﺟÏ ﯥÜÜÜ ﮐåÑæÏ ﻪÜÜÜﻠﻄﻨﺖ ﭘÜÜÜ ﺳÏ äﺎÜÜÜﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧÇﺪÜÜÜ ﻋﺒÏ

.íﺮÜÜÜﻟæ ÑæﺎÜÜÜ ﺑæﺪÜÜﻲ ﮐﯧÜÜÜﻪ ﭘﻠÜÜﻮﻟﻮ ﭘÜÜÜﺻÇ Ï ﻮکÜÜ ﻪÜÜÜ ﻪ ﺮﻧÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻮ ﻫﻠﺘÜÜ ﻧ،íæ

á Ü ﮑﺘﻪ ﮐÜÜ ېÏ Ü ﻪ ﻧÜÜﻲ ﺗÜÜ ﮐﻠåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﻞ ﻣﺎﻟﻮﻧÜÜﺎﻓﻠﯥ ﺧﭙÜÜﻮې ﻗÜÜ ﯾåÑﻪ ﻻÜÜﺮ ﻟﻮﯾÜÜﭘ

ﺘﻞÜÜﺳæÇÑ ﻪÜÜﻪ ﺎﯾÜÜﻪ ﻫﻐÜÜ ﻟ،ﻲÜÜ ﺷãﺎÜÜﯥ ﻧﺎﮐÜÜﺖ ﮐÜÜﻻﯾæ ﻪÜÜﻲ ﭘÜÜﻟÇæ ﻮÜÜﯥ ﯾÜÜﻪ ﭼÜÜﮐﻠ

ﻪÜÜÜÜ ﭘæÇ á Ü ÜÜ ﮐÜ ÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜ ﻣﺎﻟﻮﻧæ ﺮÇÏﻮÜÜÜÜ ﺳæﺪÜÜÜÜﯾæ Ï ﻮÜÜÜÜ ﻏﻠ،áﻮÜÜÜÜ ﺷåﺪÜÜÜÜﯾæ æÇ

ﻪÜÜﻮ ﻫﻐÜÜ ﻧ،ﻲÜÜ ﺷãﺎÜÜﺮ ﻧﺎﮐÜÜﯾÒæ ﻪÜÜ ﮐæÇ ﻲÜÜ ﺷÑﺮÜÜﺮ ﻣﻘÜÜﯾÒæ ﯥÜÜﺰ ﮐÜÜﻪ ﻣﺮﮐÜÜ ﭘæÇ ﻲÜÜﺷ

،áﻮÜÜÜﺷ

Ü Üږﻣæﺗﺮ

Ï ﺎÜÜÜﯾÇ ،ﻲÜÜÜ ﺷáﺘﻮÜÜÜﺳÇæ ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻔﯿﺮ ﭘÜÜÜ ﺳÏ ﻪÜÜÜ ﺗÏÇﻮÜÜÜﻲ ﻫﯧÜÜÜ ﺑﻬﺮﻧãﻮÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜﺑﯿ

ﺎÜÜﯾÇ :ﻞÜÜﯾææ ﻪÜÜ ﺗÑæ ﺮÜÜﻣﯿÇ .áﻮÜÜﺳÑæ ﻪÜÜﺗÑﺑﺎÑÏ ﺮÜÜﻣﯿÇ Ï ﻪÜÜﯥ ﺎﻧﻮﻧÜÜ ﯾå Ü ﻪ ﺑﯿÜÜﻮ ﭘÜÜﻧ

åÑÒ ﻪÜÜÜÜÜ ﯥ ﭘﻨÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜÜﻮ ﺧﻠﮑÜÜÜÜ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧÔﺮÜÜÜÜÜﯦÏ ÇﺧﻮæﺎÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ

æÇ íÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻏﻠÜÜÜﻪ ﯧﺮﻣÜÜÜﮏ ﻟÜÜÜﻲ ﺧﻠÜÜÜﻪ ﮐﻠÜÜÜ ﻫﻐÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ÆﺪÜÜÜﻪ ﭘﻮﻫﯧÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﺗﺎﺳ

ﻮÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ æÇ ﺰÜÜﻪ ﻣﺮﮐÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،í ﮐﯧÇﺪÜÜﻪ ﭘﯿÜÜﮏ ﻧÜÜﻢ ﺧﻠÜÜ ﻓﻬÑﺎÜÜ ﮐæÇ ÞÏﺎÜÜﺻ

ﺮÜÜÜÜﻮږ ﻓﮑÜÜÜÜﻞ ﻣÜÜÜÜﯾææ ﻪÜÜÜÜﺗÑæ æ ﺮÇÏﻮÜÜÜÜ ﺳ.¿ÆﻮÜÜÜÜ ﺷåﺪÜÜÜÜﯾæ ﻪÜÜÜÜﺎ ﻫﻠﺘÜÜÜÜﯥ ﺑﯿÜÜÜÜﺗﺎﺳ

íÏ ﯥÜÜÜ ﮐÓﻪ ﻻÜÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜ ﮐﺴæÏæﺪÜÜÜﻮ ﻣﺤÜÜÜ Ï

ﻪÜÜﻮ ﮐÜÜ ﻧ،ìÏ

åﺮÜÜÜﺎﻧﻮ ﺳÜÜÜﺪﻏﻮ ﮐﺴÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜ ﻟÑÇﺪÜÜÜﻗﺘÇ ﻢÜÜÜﺎ ﻫÜÜÜﯥ ﺑﯿÜÜÜ ﮐäﺪﻟﻮÜÜÜ ﺑäﻮÜÜÜﻟÏÇ ېÏ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ

ﯾæ ﻪÜÜÜﻪ ﺧﻮﺑÜÜÜ ﺮ ﻟÇÏﻮÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜ ﭼÑﻬﺎÜÜÜ ﺳ.áﻮÜÜÜک ﺷÑæ ﯥÜÜÜﮐ

ÜÜﺖ ﯿﻨÜÜﻣﻨﯿÇ ﯥÜÜ ﮐæﺮÜÜﻪ ﻗﻠﻤÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜ ﻫﯧÏ ﺮÜÜﻣﯿÇ Ï ﯥÜÜ ﭼ،åæﺎÜÜﮐ

æÇ ﻞÜÜÜﮐﺘæ ﺮÜÜÜﻪ ﯿÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺗÑæ ﺮÜÜÜﻣﯿÇ .íæ
ﯥÜÜﺘﻪ ﺳﺘﺎﺳÜÜﺳæÑæ

ﻮﮐÜÜÜ íﺪÜÜÜﻮﻟﯥ ﮐﻠﯿÜÜÜ ﯥÜÜÜﮐ

ﯾæ ﻪÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜﺮ ﺧÜÜÜﻣﯿÇ ﻮÜÜÜ ﺷåﺪÜÜÜﯾæ ﻮږÜÜÜﻣ

ÜÜﻧæÇ åﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ﺑåÒ ﺊÜÜﻻړ ﺷæ ÓæÇ ﯥÜÜ "ﺗﺎﺳ:ﻞÜÜﯾæ ﯥÜÜﯾæ

.ìÏ ﭘﺎﺗﯥ
ﻮÜÜ ﻧ،æﻤﯧﺮÜÜﺷæ ﻪÜÜﺎﯾﺒﻮ ﺨÜÜﺟæ ﻠﻲÜÜﺻÇ ﻪÜÜﺖ ﻟÜÜﻟæÏ Ï ﺖÜÜﻣﻨﯿÇ ﺮېÜÜﻪ ﭼﯧÜÜﮐ

Ï ﻮÜÜ ﺧ،åæ  ېÜÜﻼ ﮐÜÜﻮ ﻏÜÜ" ﻏﻠ.ã ÜÜﻠﯿﻢ ﮐÜÜﻪ ﺗﺴÜÜﺗÑÏ ﻪÜÜ  ﺗﻮå ﭙÜÜﻪ ﺑﺸÜÜﻪ ﭘÜÜﻣﺎﻟﻮﻧ

ﺖÜÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼåÏ ﺪېÜÜÜÜﺮ ﻫﻤÜÜÜÜﺎع ﭘÜÜÜÜﺟﻤÇ ﻮÜÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ äﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ځÑæ ﻦÜÜÜÜﻧ

ﻪÜÜÜ ﮐﻠ،í ÜÜﯿﻢ ﮐÜÜÜ ﺗﻘﺴææ ﻪÜÜÜ ﻧí ÜÜﻧÇ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻣﻠÇ ﻪÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜ ﻫﯿﺒæÇ ﺪﺑﯥÜÜÜﺑÏ Ï ﺮÜÜÜﻣﯿÇ

Ï ﻢÜÜÜې ﻫÏ ﺮÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ﺧ،ìÏ ãﺎÜÜÜ ﻧﺎﮐæÇ ﯽÜÜÜﻏﻠÇÑ ﺎﺗﯥÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﮐåﺪÜÜÜﻧÏ ېÏ ﻪÜÜÜﭘﺨﭙﻠ

ﺮېÜÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜ ﻣﺎﻟﻮﻧæÇ ﺪÜÜÜÜﻪ ﺮ ﻨÜÜÜÜ ﻏﻠáﯧﺪÜÜÜÜﺳÑæ ﮑﺮÜÜÜÜﻪ ﻋﺴÜÜÜÜﻲ ﺗÜÜÜÜﯥ ﮐﻠÜÜÜÜﭼ

ﺲÜÜﻟæ Ï ÑﻮÜÜﺪ ﻧÜÜﻣﯿÇ æﺪÜÜﻪ ﮐﯧÜÜ Ï ﻌﯥÜÜﺿæ Ï ﯥÜÜ ﭼ،åÏ ÇÏ åﺮÜÜﺧﺒ

ﻪÜÜﯥ ﻏﻠÜÜﺎ ﯾÜÜ ﺑﯿæÇ á Ü ﮐÑæ ﻪÜÜﻞ ﻣﺎﻟﻮﻧÜÜﻪ ﺧﭙÜÜ ﺗæ ﺮÇÏﻮÜÜﯥ ﺳÜÜ ﯾì ﻮﻣÜÜ ﻟ،áړæﻮÜÜﯾ

ﻪÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜﻟæÏ ېÏ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜÜ ﻓﮑæÇ ìÏ æﺪÜÜÜÜ ﮐﯧÜ ÜÜﻪ ﻣÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﮐåړÒ ﻪÜÜÜÜﭘ

.áÑﺳﭙﺎæ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﻪ

ېÏ ﻪÜÜÜ ﭘ.íÏ äÇæÑ ÑﻮÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜۍ ﭘÏﺎÜÜÜ ﺑﺮﺑæÇ

ﯿﻨÜÜﺷÇﺧﻮ

ﺎﻫÜÜÜ ﺗﺒÏ ÊﺎﻻÜÜÜﯥ ﺣÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﯾÏﻣﻮﺟﻮ

،áﻮÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﯥ ﮐÜÜﺳÇÏ ﺎﯾﻠﻮÜÜﺳæ ﺖÜÜﻪ ﻧﺸÜÜﺮ ﭘÜÜﻣﯿÇ áﺎÜÜﻪ ﻣﻬÜÜ ﻫﻐÏ ﯥÜÜ ﭼÇÏ

íﻮÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜ ﺑÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻧæÏÇ ﯾﻮ ﻫﯧﻮÜÜﻧæﻮ ﺎÜÜÜ ﯿﻨÏ ﯥÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜﮏ ﻧﺸÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜﮐ

ìÏ ﻪÜÜ ﻧÑÇﺪÜÜﻃﺮﻓ

Ü ﯥ ﻧﻈﻤÜÜ ﺑÏ ﻪÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜ ﺲ ﭘÜÜﻟæ äﺎÜÜﻓﻐÇ ﯥÜÜ ﭼåÏ åﺪÜÜﻮ ﺮ ﻨÜÜﻧ

Ï ﻢÜÜÜÜ ﻫÇÏ ﺮÜÜÜÜ  ﻣ،íﻮÜÜÜÜﻮﻫﻨﻪ ﮐÜÜÜÜﻪ ﻻﺳÜÜÜÜﻟﺘÏ æÇ í Ü ÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜÜﻫæ ﯽÜÜÜÜﻪ ﭘﮑÜÜÜÜ ﺗÑæÇ

ﺐÜÜÜ ﺗﻌﻘﯿáﻮÜÜÜﺻÇ ﻮÜÜÜﻟæ ﺟﻮړÏ ãﺎÜÜÜ ﻧﻈÏ ﻧﻮÇﺮÜÜÜﺖ ﻣﺸÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜﺖ ﭼÜÜÜﺧæ ﺮÜÜÜﻫ

åÑÇﻮÜÜÜ ې ﺧÜ Ü ﺑæÇ äﺎÜÜÜﻟﯿÇæ ﻪÜÜÜ ﻏﻠ،äﻧﺎÇﺪÜÜÜﺪ ﻗﻮﻣﺎﻧÜÜÜﯥ ﻓﺎﺳÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜﻮ ﻧÜÜÜﻟæﻫﯧﺮ

ì Ü Ü ﮐåﺮÜÜÜﺳÑæ ﯥÜÜÜ ﯾÜ Ü ﻣﻼﺗæÇ ìﻮÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜﻪ ﺣﺎﺿÜÜÜﺪﻣﺖ ﺗÜÜÜﯥ ﺧÜÜÜﺲ ﯾÜÜÜﻟæ í Ü Üﮐ

،íﻮÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜ ﺎﮐíÏ ﻪÜÜÜ ﻧÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻧæÏÇ ﯾﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜﻧæ ﺎÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ äﯿﺎÜÜÜﻗﺎﺿ

.ìÏ

.íÏ ﻟﻲÑ ﻮﻣﺎæﻧﺪÏ ﻟﺖ ﭘﻪæÏ åÏﺑﻠﮑﯥ ﻣﻮﺟﻮ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ

19

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ

20

Ï ﯥÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜﻫæ ېÑﺎÜÜÜÜ ﻧåÑﮑﺎÜÜÜÜÜ äﺎÜÜÜÜﯾÏÇÏÑÇﯥ ﻗﺮÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜﯾﻨæ ﺲÜÜÜÜﻟæ :À

ﻲÜÜÜ ﺷìﺪÜÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜ ﺮﭼﯿﻨﻪÜÜÜﺳ

íﺪÜÜﻪ ﻓﯿﺼÜÜﮐﻮ ﺗÇæÑﺎÜÜ ﭼæﻮړÜÜﻮړ ﭘÜÜﺖ ﻟÜÜﻟæÏ Ï ﺮÜÜﺮ ﺳÜÜﺘﻮ ﭘÜÜﺧﯿﺴÇ Ï ÏÇÏÑÇﺮÜÜﻗ

ﻮېÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﮐﻮﻟÇﺪÜÜÜﻮ ﭘﯿÜÜÜ ﭘﯿﺴÏ ﻢÜÜÜﻲ ﻫÜÜÜﻣﻨÇ ﯥÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﺧæ ÓæÇ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ

ÊﻮÜÜÜÜÜÜﺷÑ Ï ېÑﻮÜÜÜÜÜÜ ﭘÊÑÇÒæ ﺮÜÜÜÜÜÜﻮﻟﯥ ﺗÜÜÜÜÜÜﻧﯿ

ﻟÇﻮÜÜÜÜÜÜﻟﺴæ ﻪÜÜÜÜÜÜ ﻟæÇ íﻮÜÜÜÜÜÜﮐÑæ

æÇ ﻮÜÜÜﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼ،æ ﻮﻫﯧÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜ ﻣ.åÏ ﻮېÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻊ ﺑﺪﻟÜÜÜﺘﺮې ﻣﻨﺒÜÜÜﺳ

 ﻧﻮ،ìÏ  ﻪÇ ﻫﻢ ﭘﻪ ډäﺧﯿﺴﺘﻮ ﺟﺮﯾﺎÇ

ﺮÜÜÜÜ ﭘæÇ åÏ ﻪÜÜÜÜﻧÇæÑ í ﺮÇÏﻮÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﺳÜÜÜÜﻧÇ ﻮæÏﺎÜÜÜÜﻮ ﻣﻌﺘÜÜÜÜﻲ ﺗﻮﮐÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﻪ ﻧﺸÜÜÜÜﭘ

ﺪﺑﺨﺘÜÜÜﻮﻟﯥ ﺑÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜ ﭼåÏ íÑﺎÜÜÜﯥ ﺑﯧﮑÜÜÜﺑﻠﮑ

ﺎÜÜﯾÇ ﯥÜÜ ﭼ،ﻲÜÜﻦ ﺷÜÜډﻣÇې ډÏ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜ ﮏ ﻨÜÜﻪ ﺧﻠÜÜﯥ ﺑÜÜ ﮐáﺎÜÜﯥ ﺣÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜﭘ

æﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜ ﺗﺎﺳ.íÏ íﻮÜÜÜ ﺷáÏﻮÜÜÜ ﯾÇ ﻪÜÜÜﯥ ﻗﯿﻤﺘﻮﻧÜÜÜﺪې ﯾÜÜÜﻪ ﺑﺎﻧÜÜÜﻧÇﻧﺪæژ

åÏÇÑÇ æÇ ﻪÜÜÜﻮ ﻫﯿﻠÜÜÜﻟæ ﺟﻮړÏ ãﺎÜÜÜ ﻧﻈãﻮÜÜÜ ﮐÏ ﺘﯿﺎÜÜÜ Ñ ﻪÜÜÜ ﭘäÇÑÇﺪÜÜÜﻟﺘæÏ ﻨﻲÜÜÜﺳæÇ

ﻪÜÜﭘ

ﻧÑﻮÜÜ ﮐåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﻟﺘÏ ﻦÜÜﯥ ﻧÜÜ ﭼ،íæ ﺪﻟﻲÜÜﯦÑæÇ ﻪÜÜﭘﻮ ﻮﻧÑ ÇÏ ﻪÜÜﻨﯿﻮ ﺨÜÜﺳÑ

ﺮÜÜ ﻧÏ

ﻧÑﻮÜÜ ﮐåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﺒﺎ ﻫﻠﺘÜÜ ﺳæÇ íÑﻮÜÜ ﭘﻠãﻮÜÜﻞ ﻣﺎﺷÜÜ ﺧﭙæﺮÜÜﻟÇ ډæﻮÜÜ ﺳææÏ

.íﻟﺮ
Ï ﺖÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،íﺮÜÜÜ ﻟìÑﺪﻟﻮÜÜÜﻲ ﻟﯿÜÜÜﯥ ﻣﻨﻔÜ ÜﺳÇÏ ﮏÜÜÜﻪ ﺧﻠÜÜÜ ﺑﺮﺧåﻮÜÜÜ ﯾ:È

ﻧÑﻮÜÜﺎﺗﯥ ﮐÜÜ ﭘÏ ﯥÜÜ ﭼ،íÑﻮÜÜﭘﻠ

ÜÜﻮﻣﻪ ﻧﺠﻠÜÜﻪ ﻣﺎﺷÜÜﺎﯾﻲ ﺑﯿÜÜﻪ ﻧﯿﻤÜÜ ﭘãﻮÜÜﻣﺎﺷ

ﺎﻧÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﮐﻮﻣåÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﻟæ ﺟﻮړÏ ÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ íﻮÜÜÜ ﻗåﻮÜÜÜﯾ

äﺎÜÜÜﯥ ﮐﺴÜÜÜﻢ ﯿﻨÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﺪې ﺣﺎﻟÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ  ﻣ،íÑﻮÜÜÜژﻏæ ﺮېÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜﻧæژ

áﺎÜÜÜﻮ ﻣﺜÜÜÜﻟæÏÑÇæ ÇÑ Ï ﻮÜÜÜﻪ ﺗﯿﻠÜÜÜﯥ ﮐﯿﻔﯿﺘÜÜÜ ﺑÏ ﯥÜÜÜﺮڅ ﮐÜÜÜﺪې ﺗÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜ ﭘ،íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻧ

ﺘﻤﻨﻲÜÜÜ ﺷåﺮÜÜÜﻟÇ ډåÑÒ ﺲÜÜÜې ﻟÒÇﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﺪې ﯾÜÜÜﻧÇړæ  ېÜÜÜﺮ ﭘﺮﯦﮑÜÜÜﻦ ﺗÜÜÜ ﺑÏ ﯥÜÜÜﭼ

ﺰÜÜÜÜﻮ ﻣﺮﮐÜÜÜÜ ﻲÜÜÜÜ ﺷﺨﺼÏ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،íæ  ېÜÜÜ ﮐåﺪÜÜÜÜﻢ ﺮ ﻨÜÜÜÜ ﻫÇÏ ﺪÜÜÜÜﺑﺎﯾ

 ﻮﻧﻮÜÜÜﻪ ﻟﺴÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ ﺑﻬåÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜ ﻟæÇ ﻪÜÜÜ ﻧﻨÏ ﻪÜÜÜﭘÏÇ ﻫﯧﻮÏ ځÑæ ﻦÜÜÜ ﻧ،åÏﻮÜÜÜﻟÑÏ

ﺮÜÜÜﻪ ﻧﻈÜÜÜﻠﺤﺘﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜ ﻣﺼæړæﺎÜÜÜ ﻧÏ ﯥÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﺑﺮﺧæﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜ ﭘæÇ ﺪﻟﯽÜÜÜﺮ ﯧ

ﻮÜÜÜﯥ ﯿﻨÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﯾÇæ ېÒÇæÇ ÑﺎÜÜÜ Ï .íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻧæÏÇ ﺟﺎﯾﺪæÇ ﺮÜÜÜﻟÇﻪ ډÜÜÜﻣﯿﻠﯿﻮﻧ

Ï äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï .íÏ  ېÜÜﺪې ﮐÜÜÜﻮ ﻻﻧÜÜÜ ﺮ ﭘÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜ ﻲÜÜÜ ﻣﻠåﺮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﯥ ﻧﯿﻮﻟÜÜÜﮐ

Ï ﻪÜÜﺨ

ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻪ ﯾÜÜﻧæﯥ ﻋﻤﺮÜÜÜ ﭼ،íﮑﯿﻠﻮÜÜ ﺗﺸäﺎÜÜÜﻧÇﻪ ﻮÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜﯾﺎﺗÒ ÓﻮÜÜÜﻨﻲ ﻧﻔÜÜﺳæÇ

Ï ﺎÜÜÜ ﯾÕﺨﺎÜÜÜﺷÇ ÇÏ ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﮑÇÏ æÇ ﻮېÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﻬﺎﻣﻮ ﻟﻮﯾÜÜÜﺳÇ

ﺮÜÜÜÜﺦ ﭘÜÜÜÜ ﻣåﻤﯧﺮÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﺷÜÜÜÜﻧÇ ﻮÏ ﻢÜÜÜÜ ﻻ ﻫæÇ íÏ ÜÜÜﻮ ﯿÜÜÜÜﻮ ﮐﻠﻮﻧÜÜÜÜﯦﺮﺷÏ ﻪÜÜÜÜ ﭘﻨ

ÒÇÑ ÇﺪÜÜÜÜÜ ﻫﻤ.äÇﻮÜÜÜÜÜﯥ ﺧﭙﻠÜÜÜÜÜﺎ ﯾÜÜÜÜÜ ﯾæÇ íÏ ﻪÜÜÜÜÜ æÑæ ﮐﻮÇæÑﺎÜÜÜÜÜ ﭼæﻮړÜÜÜÜÜﻮړ ﭘÜÜÜÜÜﻟ

ﻪÜÜÜﻠﻨﻪ ﻟÜÜÜۍ ﺳÑﺎÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜ ﺑÏ ﻨÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜÜﻧÇﻮ ﻮÜÜÜﻏÏ Ï ﺮÜÜÜ  ﻣ،åÏ æﺪÜÜÜﯾﺎﺗﯧÒ

äﺎÜÜÜÜÜÜﻓﻐÇ ﯥÜÜÜÜÜÜ ﭼ،ææ íﻮÜÜÜÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜÜÜÜ ﺟåÑﺎÜÜÜÜÜÜې ﻟﭙÏ Ï ﻪÜÜÜÜÜÜﻲ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧÜÜÜÜÜÜﺧﺼﻮﺻ

ېÏ Ï ﺮېÜÜÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜÜ ﮐ.í ﯧÜÜÜÜÜﺳÑ ﺘﻮÜÜÜÜÜ ﺮ ﺷﭙ ﻠﻮﯦÜÜÜÜÜﻮﻟﯥ ﺗÜÜÜÜÜﺘﻮ ﻧﯿÜÜÜÜÜ ﻠﻮﯦ

ېÏ Ï ﻮÜÜÜÜ ﺧ،í ÜÜÜÜ ﮐÇﺪÜÜÜÜﯥ ﭘﯿÜÜÜÜﻣﯿﻨÒ ﻮÜÜÜÜﮐﻮﻟÑæ ﺎﻧ ﯥÜÜÜÜ ﭘÏ ﻪÜÜÜÜﺒﺜﯿﻨﻮ ﺗÜÜÜÜﻣﺘﺸ

ﻪÜÜÜÜ ﻃﺮﺣíÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ å ﯿﺰÜÜÜ ﺑﻨﺴåﻮÜÜÜÜ ﯾæÇ ﻲÜÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜÜﻪ ﻧﯿÜÜÜÜﻧæ ﻪÜÜÜÜﺘﻮﻧﺰې ﻣﺨÜÜÜÜﺳ

ÒÇﺪÜÜÜÜﻧÇ ﺲÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ Ï ﯥÜÜÜÜﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﭼÜÜÜÜﻲ ﺑÜÜÜÜﻮ ﺧﺼﻮﺻÜÜÜÜﺮﻋﮑﺲ ﯿﻨÜÜÜÜﺑ

åÏ ﺲÜÜÜ ﺑåÑﺎÜÜÜې ﻟﭙÏ Ï íÑﺎÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜې ﻫﻤﺪﻏÒÇﻮÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ

ﯥÜÜﮐ

ﻪÜÜÜﻲ ﻃﺮﺣÜÜÜ ﻋﻤﻠæÇ ې

.í ﻫﻢ ﺑﺮﻫﻢ ﮐÑÏ ﻣﻨﯿﺖÇ ﮐﯥÏÇ ﻫﯧﻮáﭼﯥ ﭘﻪ ﻮ

ﺘﻤﻨÜÜ ﺷäÇﺮÜÜ ﻗﯿåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﻟÜÜﯥ ﺑÜÜﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﮐÜÜﻮ ﺑÜÜﻪ ﯿﻨÜÜﻪ ﭘÜÜﻮ ﺗÜÜﺷﺨﺎﺻÇ

Ü ﺑæÏ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜﺪې ﯾÜÜﻮ ﺑﺎﻧÜÜﺪې ﭘﯿﺴÜÜﻪ ﻫﻤÜÜ ﭘ،íÏ ﻪÜÜﺗÇﯥ ﭘﺮÜÜﺎﺑﻮﻧﻪ ﭘﮑÜÜﺣﺴ

ﻮÜÜÜÜÜﯥ ﯿﻨÜÜÜÜÜ ﭼìÏ ﻞÜÜÜÜÜﻟﯿÏ ÇﺪÜÜÜÜÜ ﻫﻤæÇ í Ü ÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜÜÜﻪ ﭘﯿÜÜÜÜÜﻧæÑﻮ ﮐﺎÜÜÜÜÜﺗÇ ﺗﻌﻤﯿﺮÏ

Ï ﯥÜÜ ﭼ،ﻮﻟﻨﯥÜÜ ﻪÜÜﻮې ﺧﯿﺮﯾÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜﻪ ﻧﺎﻣÜÜﺎ ﭘÜÜﯾﺮﯾÇ Ï ﯥÜÜﻪ ﻣﺨﮑÜÜ ﮐﺎﻟåæÏ ﺎÜÜﻣ

ﻪÜÜÜÜﯾﺎﻧﻮﻧÒ ﺘﺮÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜÜÜ ﻟäÇﺮÜÜÜÜﺎﻟﻲ ﺑﺤÜÜÜÜ ﻣáÇﻮÜÜÜÜﻨﻲ ﻧ ﯾÜÜÜÜﺳæÇ Ï ﺎﻧﮑﻮﻧﻮÜÜÜÜﺑ

ﻟﯿﻨﻮæﺆÜÜﻮ ﻣﺴÜÜ ﺗﻨæÑﻮÜÜﻪ ﻠÜÜ ﻟåæ  ېÜ ﯥ ﮐÜÜې ﯾæﺮÜÜ ﺳåﺘﺮÜÜ ﺳåﺮÜÜ ډﯦäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ

ﻮږÜÜﻣÒ ﺮÜÜﻪ ﯧÜÜﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘÜÜﯾÒ Ï ﻮÜÜﻪ ﺗﯧﻠÜÜﯥ ﮐﯿﻔﯿﺘÜÜ ﺑÏ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜﺎﺛﯿﺮ ﺑÜÜﯥ ﺗÜÜ ﭼ،ﺪﻟﻲÜÜﻟﯿ

ﯥÜÜﻮﯦﻞ ﮐÜÜﻪ ﺳÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﯥÜÜ ﭼåæ ÇÏ ﺘﻨﻪÜÜ  ﭘﻮåﻮÜÜﺎ ﯾÜÜﻣÒ .áﺪÜÜﻟﯿæ åﺮÜÜﺳ

.í ﺳﯧÑæ Ñæ  ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪæÑÇﺧﻮ

ﯥÜÜÜ ﭼÜÜﮐÇÑ ÈÇﻮÜÜÜ å ÜÜﻪ ﻨÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﺑæړÇæ ÑﻮÜÜÜ ﻠ.¿ìÏ ﻪÜÜÜ ﻒÜÜÜﺐ ﺗﻌﺮﯾÜÜÜ ﻃﺎﻟÏ

åﻮÜÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜÜﺎ ﺗÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜ ﭼ،ìÏ ÇÏ áﺎÜÜÜﻞ ﻣﺜÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜﻲ ﮐﻮﻟÜÜÜﻪ ﭘﻠÜÜÜ ﻧÏ ﻮﻟﻮÜÜÜﺻÇ Ï

ﺘﻪÜÜÜﺖ ﻧﺸÜÜÜ ﻋﻠÒÑﺎÜÜÜ ﺑãﻮÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜ ﭼ،åÏ ÇÏ ﯽÜÜÜﺮې ﻣﻌﻨÜÜÜې ﺧﺒÏ Ï .(íÑﺎÜÜÜ)ﺑﯧﮑ

ﻮÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜﻟæÏ Ï ځÑæ åﻮÜÜÜ "ﯾ:ﻞÜÜÜﯾææ ﮐﻲÇæÑﺎÜÜÜ ﭼíﻮړÜÜÜﻮړ ﭘÜÜÜﮏ ﻟÜÜÜﻲ ﺑﺎﻧÜÜÜﻟﺘæÏ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ

21

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ

22

ﻪÜÜÜÜÜÜﮏ ﻟÜÜÜÜÜÜ ﺑﺎﻧÏ æÇ ﯽÜÜÜÜÜÜﻏÇÑ åﺮÜÜÜÜÜÜ ﺳÑæÑæ ﻞÜÜÜÜÜÜﻪ ﺧﭙÜÜÜÜÜÜک ﻟÇæÑæÒ ìﻮړÜÜÜÜÜÜﻟﻮړﭘ

ﻪÜÜﻪ ﻫﻤﺎﻏÜÜﻮ ﭘÜÜﻲ ﻧÜÜﯾﻨææ ﻪÜÜ ﯥ ﭘﺎﻧÜÜﺮې ﭼÜÜﺮ ﭼﯧÜÜ ﻫæÇ í ÜÜﻪ ﮐÜÜﺮ ﻻﺳÜÜﺎﻧ ﯥ ﺗÜÜﭘ

Ï .å Ü Üﮐæ ﺘﻨﻪÜÜÜ  ﻏﻮÑﻮÜÜÜ ﭘÏ æﺮÜÜÜﻟÇﻮ ډÜÜÜﻮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻟﯿﻨﻮ ﺨæﺆÜÜÜﻣﺴ

ﯥÜÜﺪې ﯾÜÜ ﻻﻧÑﺎÜÜﻧﺤﺼÇ ﺮÜÜ ﺗæÇ í ÜÜﺨﯥ ﮐÜÜ ﻮﻟﯥÜÜ ﯥ ﻣﻨÜÜﺪې ﺧﭙﻠÜÜﺎﺣﻪ ﺑﺎﻧÜÜﺳ

ﻪÜÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜÜ ﮐáﺪÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜ ﭘÑﻮÜÜÜÜې ﭘÏ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﻞÜÜÜÜﯾææ ﻪÜÜÜÜﺗÑæ ﻟﯿﻨﻮæﺆÜÜÜÜﮏ ﻣﺴÜÜÜÜﺑﺎﻧ

ﻮÜÜÜﻧﯿÑ ﮐﻮæÇ ﻮÜÜÜﻟÇﺎ ﻧ ﯾﻮÜÜÜﺑﯿ-ﺎÜÜÜﻪ ﺑﯿÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺎﻟﻮ ﺨÜÜÜﻋﻤÇ åړæﺎÜÜÜﻮ ﻧÜÜÜﻏÏ Ï .ﻲÜÜÜﻟæÇÑ

:ﻞÜÜÜÜﯾææ äﺎÜÜÜÜﻃﻤﯿﻨÇ æÇ ﯿﻦÜÜÜÜﻪ ﺗﻤﮑÜÜÜÜک ﭘÇæÑæÒ .íæ ﻪÜÜÜÜ ﻤﯿﻦÜÜÜÜﻮ ﺗﻀÜÜÜÜﺳﺘﺎﺳ

Ï ﻔﺎﻓﯿﺖÜÜÜÜÜÜ ﺷáÇﻮÜÜÜÜÜÜ ﻧ ﯾÏ áﺎÜÜÜÜÜÜ ﺗﯧﺮﮐæÇ å ÜÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜÜﺗÑ ﭘﻮåÏﺮÜÜÜÜÜÜﺎﺗﻮ ﭘÜÜÜÜÜÜﻣﻄﺒﻮﻋ

åﺘﺮÜÜÜ ﺳÇÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮐﻠ.ÎﻮÜÜÜﺳÑ ﺮÜÜÜﺛÇ ﺎﻣﯿﻠﻲÜÜÜﻮږ ﻓÜÜÜﻣÒ æÇ

 ۍÜÜ ﻧÏ ﺘﻪÜÜÜﺳæÑæ ﺘﻮÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﺮÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﯾÇÑ Ï áﺎÜÜÜﯥ ﻫﺮﮐÜÜÜ ﭼ،ﯥÜÜÜﺖ ﻣﺆﺳﺴÜÜÜ ﺟﻮړ

ﻮﮐÜÜÜ ﺎÜÜÜﻣÒ

ﻪÜÜÜﺎ ﺨÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜﻮک ﯾÜÜÜ ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ﻧ،íæ ﯥÜÜÜ ﮐÓﻪ ﻻÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﻣÒ

ﻮﮐÜÜÜ

ېæﺮÜÜÜې ﺳÏ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ íæﺮÜÜÜې ﺧﭙæﺮÜÜÜ ﺳÏﺎÜÜÜ ﻓﺴíÑÇÏÇ Ï åړÇ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮÏ

ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﺑÑﻮÜÜÜﺎﻧﮑﻲ ﭘÜÜÜ ﺑÜ Üﺮ ﺑﻨﺴÜÜÜﻮﻟﻮ ﭘÜÜÜﺻÇ ﺎﻧﮑﻲÜÜÜ ﺑÏ "!ړېÇﻮÜÜÜﻤﯿﻦ ﻏÜÜÜﺗﻀ

ﯥÜÜÜﻏÏ Ï ﯥÜÜ ﮐáﺎÜÜÜ ﮐíÏﯿﻼÜÜ ﻣ2008 ﻪÜÜ ﭘ.íﻮÜÜÜ ﮐíﺪÜÜﻪ ﺑﻨÜÜÜﻪ ﻃﺒﻘÜÜﻧæÏÇﯥ ﻫﯧﻮÜÜﮐ

ﺖÜÜÜÜﻟæÏ ﻨﻲÜÜÜÜﺳæÇ Ï ﺮÜÜÜÜ  ﻣ،í Ü ÜÜ ﮐﯧáﻮÜÜÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜﻤﯿﻦ ﺨÜÜÜÜﺐ ﺗﻀÜÜÜÜﻣﻨﺎﺳ

ﻪÜÜÜ ۍ ﭘÜÜÜ ﻧÏ äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ÓﺎÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜې ﭘæﺮÜÜÜﻮې ﺳÜÜÜﺮې ﺷÜÜÜ ﺧﭙÏ ﯥÜÜÜﻣﺆﺳﺴ

.í ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮÑæÒ ﭘﻪ

 ﻮﮐÏ  ﯾﯥäﮐﺎÇæÑæÒ

ﻪÜÜÜﺐ ﻟÜÜÜ ﺗﺮﺗﯿÏ ﻤﯧﺮېÜ Ü ﺷÏ æÇ æ ﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇﺪﻧﺎﻣﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜ ﺑæﺮÜÜÜﻮ ډﯦÜÜÜ ﭘﻨ

ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،åÏ ÇÏ åﺪÜÜÜÜÜﻧÏ åﺪÜÜÜÜÜ ﻋﻤåﻮÜÜÜÜÜﮏ ﯾÜÜÜÜÜ ﺑﺎﻧíﺰÜÜÜÜÜ ﻣﺮﮐÏ äﺘﺎÜÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï

2005 Ï ﯥÜÜÜﺪې ﻣﺆﺳﺴÜÜÜ ﻫﻤÏ ﺮÜÜÜ  ﻣ،æ ìﻮÜÜÜ ﺷáÏﻮÜÜÜ ÏÇﻮÜÜÜﻨ ﻢ ﻫﯧÜ Üﯥ ﭘÜÜÜﻣﺨ

íﻮÜÜÜÜÜ ﺷÏﺎÜÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜÜ ﭼí ÜÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜÜÜ ﯾﻘﯿﻨÇÏ æÇ íÑﺎÜÜÜÜÜ æ ﻪÜÜÜÜÜﻲ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧÜÜÜÜÜﺧﺼﻮﺻ

Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،æ ÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧã 114 äﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﯥÜÜÜÜې ﮐæﺮÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜÜ ﮐíÏﯿﻼÜÜÜÜﻣ

ﯾﻂÇﺮÜÜÜﺘﻮ ﺷÜÜÜﺧﯿﺴÇ ÑﻮÜÜÜ ﭘÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜﮐÑæ ÑﻮÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻮ ﺧﻠﮑÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﺑﺎﻧﮑﻮﻧ

ÔﺮÜÜÜﯦÏ ﺮÜÜÜ ﺗæÇ åæ ﻮېÜÜÜ ﺷáÏﻮÜÜÜ ﻄﻪÜÜÜﯥ ﻣﺘﻮﺳÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﮐﭽÏﺎÜÜÜ ﻓﺴíÑÇÏÇ

ﻧﮑﻲæﺘﻮÜÜÜﺧﯿﺴÇ ÑﻮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼíæ åﺪÜÜÜ ﺮ ﻨåﺮÜÜÜ ﺧﺒÇÏ æÇ íæ í Ü Ü ﮐåÑﻮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﯾ

ﺖÜÜﺪ ﺣﺎﻟÜÜﺮ ﺑÜÜﻪ ډﯦÜÜﺎظ ﭘÜÜﻪ ﻟﺤÜÜﺎټ ﭘÜÜ ﭼﻮﮐíÑÇÏÇ Ï ﺘﻪÜÜﺳæÑæ  ېÜÜ ﯥ ﺟÜÜﮐﻠﻨ

ﻞÜÜÜÜ ﺑåﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ﺮﻋﮑﺲÜÜÜÜې ﺑÏ Ï ﺮÜÜÜÜ  ﻣ،íﺮÜÜÜÜ ﻟÊﺎÜÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻮÜÜÜÜ ﮐﻮﻟÇÏÇ Ï ÑﻮÜÜÜÜ ﭘÏ

ﻪÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜ  ډﯦﺮÏ ÏﺎÜÜÜ ﻓﺴíÑÇÏÇ Ï äﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ áﺎÜÜÜ ﮐÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜÜ  ﻣ،æ ﻪÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﮐ

ﻪÜÜÜﺗﺒÑ ﻮړÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﮏ ﯾÜÜÜ ﺑﺎﻧíﺰÜÜÜ ﻣﺮﮐÏ ﯥÜÜÜﻞ ﭼÜÜÜﯾææ ﻪÜÜÜﺗÇÑ ﻧﮑﻮæﮐﻮÑﺎÜÜÜﮏ ﮐÜÜÜﺑﺎﻧ

.åæ ﻟﺲ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﻪæ ﻟﻪÒ ﺑﯧﻮÏ ﻣﻮږÒ ÇÏ  ﭼﯥ،ìÏ ÏÇ ﻫﯧﻮ176 ﮐﺒﻠﻪ

ÇæÑﺎÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜ ﭘæÇ áﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧÜÜÜﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺗÜÜÜﻲ ﺑÜÜÜﻮ ﺧﺼﻮﺻÜÜÜ ﯿﻨÑﺎﻣﻮÜÜÜﻣ

åﻮﻣﺮÜÜÜÜ ﺮÜÜÜÜ ﻫ،ìÏ ﻪÜÜÜÜﺗÑæ ﻪÜÜÜÜﺎﻟﯿﯥ ﺗÜÜÜÜع ﻣæﺮÜÜÜÜﻮې ﻧﺎﻣﺸÜÜÜÜ ﯾÏﺎÜÜÜÜ ﻓﺴíÑÇÏÇ

ﺘﺮÜÜÜې ﺳÏ ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﺷﺨﺎﺻÇ ﻮÜÜÜﻮ ﻫﻐÜÜÜﯥ ﯿﻨÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﯥ ﮐﻮﻟÜÜÜﺘﻨﻪ ﻨÜÜÜ ﯥ ﻏﻮÜÜÜ ﯾáæډ

ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜع ﻣﺎﻟﯿæﺮÜÜÜ ﻧﺎﻣﺸåﺮÜÜÜﺳÑæ åÒÇﺪÜÜÜﻧÇ ﻪÜÜÜﻪ ﻫﻤﺎﻏÜÜÜ ﭘí ﺎﺗﯧÜÜÜﯾÒ ÏﺎÜÜÜﯥ ﻓﺴÜÜÜﭼ

.á ﮐﻮåÑﯾﻂ ﻫﻢ ﻧﻪ ﭘﻮÇﻧﻮ ﺷﺮæÑ ﭘﻮÏ ì ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻮáﮐﻮÑæ ﻧﻪæÑﭘﻮ

.íæﻻړæÇÑ ﺘﻮﻧﺰېÜÜÜÜﺨﺘﯥ ﺳÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑÜÜÜÜ ﻋåÑﺎÜÜÜÜ ﭼÇÏ æÇ í ﺎﺗﯧÜÜÜÜﯾÒ

ﻮÜÜﺗÇÑ ﻣﻘﺮÏ ﯥÜÜ ﭼ،íﻮÜÜ ﮐåÏæ ﺖÜÜﺧæ ﻪÜÜ ﻫﻐÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ ﯥÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﭘ

ﻪÜÜÜÜﺎﻟﯿﯥ ﺗÜÜÜÜﻮﻣﯥ ﻣÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜع ﻣﺎﻟﯿæﺮÜÜÜÜﯥ ﻧﺎﻣﺸÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜﺷÇﺘﻨﻪ ﭘﯿﺪÜÜÜÜ ﺎﯾﻲ ﭘﻮÜÜÜÜ

ﻮÜÜÜﻪ ﻮﻟÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜ ﺷì ÜÜﮐæ ﺒﺚÜÜÜﺮ ﻣﺘﺸÜÜÜ ﻫæÇ íæ ÝﻔﺎÜÜÜ ﺷæÇ ÑÇﻮÜÜÜ ﻫäÇﺪÜÜÜﻣﯿ

ﻮېÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜﻪ ﮐﺎﺑÜÜÜﺪې ﭘÜÜÜﻧÇړæ åÏﻮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﯥÜÜÜ ﭼìÏ ÇÏ ﯥÜÜÜ ﯾÈÇﻮÜÜÜ ¿ﻲÜÜÜﯾÇæ

ﻪÜÜ ﻟæÇ ﻲÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﯥ ﮐÜÜ ﭘﻠåÑﻮÜÜﻪ ﻣﻔﮑÜÜ ﺧﭙﻠåﺮÜÜﯿﻦ ﺳÜÜﻪ ﯾﻘÜÜﺪې ﭘÜÜﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧÜÜﺳﺎﺳÇ

ﻧÑﻮÜÜÜ ﮐÏ ،ﻪÜÜÜﻟæﻪ ﺟﻮړÜÜÜﺶ ﺗﺮﮐÜÜÜﯦæ Ï ÏÇﺪÜÜÜ ﺟﺎﯾÏ ﻨÜÜÜﻞ ﻣÜÜÜﺮ ﺧﭙÜÜÜﺗ

ﻧÑﻮÜÜÜﮐ

Ï áﻤﻬﺎÜÜﺳæÇ ﺮÜÜ  ﻣ،íﻮÜÜﺳÑæ ﻪÜÜ ﻪÜÜ ﺗÏÇﻮÜÜ ﻫﯧæÇ äﺎÜÜ ﻞÜÜې ﺧﭙÑﺪې ﻻÜÜﻫﻤ

،ﺘﻞÜÜ ﻏﻮæ ﻪÜÜﻲ ﺨÜÜﻪ ﻗﺎﺿÜÜ ﻟåﯧﺪÜÜﺳÑ ﻪÜÜﺎﻟﻮ ﺗÜÜﺎ ﮐÜÜﺗﯿÇ ﯥÜÜﺮ ﯾÜÜﯥ ﻋﻤÜÜﺮ ﭼÜÜﻣﺸ

ﻪÜÜÜ  ﺗﻮå ﭙÜÜÜﻪ ﺑﺸÜÜÜ ﭘäÇﺪÜÜÜ ﻣﯿÇÏ ﻪÜÜÜﻣﻠÇ ﻪÜÜÜ ﻟÏﺎÜÜÜ ﻓﺴæÇ

åæ ﻪÜÜﯥ ﻧÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﭘÜÜﯧ ﻻﻧﺠÜÜﯥ ﻫÜÜ ﭼÏÇﺪÜÜﻪ ﺟﺎﯾÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜ ﻫﻐÏ ﻪÜÜ ﺗÑæÑæ ﻞÜÜﯥ ﺧﭙÜÜﭼ

ﺎﯾﺘÜÜÜﯥ ﮐﻔÜÜÜ ﺑÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ

ﻤﯧﺮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻮﺗÏ æÇ íﺮÜÜÜﻮږې ﻣÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﺲ ﻟÜÜÜﻟæ .ìÏ ﺎﻋﺪÜÜÜ ﻧﺎﻣﺴæÇ ÑÇﺎﻫﻤﻮÜÜÜﻧ

æÑÒ ﻮÜÜÜÜﺗÇ Ï ﻪÜÜÜÜﺨ

ﻧÑﻮÜÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜÜﻏÏ ﻪÜÜÜÜﺎﺣﺐ ﻟÜÜÜÜﻲ ﺻÜÜÜÜ ﻗﺎﺿ.í Ü ÜÜﻠﯿﻢ ﮐÜÜÜÜﺗﺴ

ﺘﺮېÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜÜﻪ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼ،åÏ åﺮÜÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜÜﻣﯿﻨÒ ېÏ Ï ﻪÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜﺧﻠﮑ

ﯥÜÜﻞ ﭼÜÜﯾææ ﻪÜÜﺗÑæ

ﻧÑﻮÜÜ ﮐ.ﺘﻪÜÜ ﻪ ﻏﻮÜÜع ﻣﺎﻟﯿæﺮÜÜ ﻧﺎﻣﺸæﺮÜÜﻟÇﺎﯾﻲ ډÜÜﻣﺮﯾﮑÇ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

23

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ

24

ﻮÜÜ ﺧ،í ÜÜﮐÑæ ﺮÜÜﻟÇ ډåÑÒ ﻪÜÜﺗÇ ﻪÜÜﻲ ﺗÜÜﯥ ﻗﺎﺿÜÜ ﭼ،íÏ ړÇ ìæÏ ﻞÜÜﻟﯿÏ ãﻮÜÜﻪ ﮐÜÜﭘ

ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜÜﻟﻲ ﻟÇﺘﻮÜÜÜ ﻧﺸÏ ﻮÜÜÜﻧﯿﻨÇ ﻗﻮåÑﻮÜÜÜ ﻏÏ ﮏÜÜÜﻮ ﺧﻠÜÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﮐ

ÏÇﺪÜÜ ﺟﺎﯾÏ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜﺮ ﻫﻐÜÜ ﺗæÇ  ېÜÜﯥ ﮐÜÜ ﮐåÒﻮÜÜ ﻣåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﭘÜÜ  ﭘåړÇæÏ ﻲÜÜﻗﺎﺿ

ﺮÜÜﯾÒæ ﻪÜÜﯿﻤﯥ ﻟﮑÜÜﻤﯧﺮ ﺳÜÜﻮ ﺷÜÜﯥ ﯾÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮑ،íﻮÜÜﺪ ﮐÜÜﻧæ ژáæﺎﻧﻮﻧﻲ ډÜÜﺮ ﻗÜÜﻏﯿ

ÇÏ .á Ü Üﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﺐ ﺗÜÜÜﺮ ﺟﯿÜÜÜﻟÇ ډåÑÒ ﻪÜÜÜﺗÇ ﯥÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜ ﺮÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜ ﭼ،å Ü Üﻪ ﮐÜÜÜﻧÑæ ﻪÜÜÜﺗﺮﮐ

Ï ېÑﻮÜÜÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜÜÜﺳÇÏ æÇ ﻪÜÜÜÜÜﺗÑﻪ ﮐﺎÜÜÜÜÜﻣÑ ﻠﻮæÇ ﻪÜÜÜÜÜﯾﻤÑÏ ،ﻪÜÜÜÜÜ ﻣﯧﻨäﺎÜÜÜÜÜﺮ ﺧÜÜÜÜÜﮐﺒÇ

ﯥÜÜÜ ﯾåÒÇﺪÜÜÜﻧÇ ﻪÜÜÜﭘ

ﯿﻤﯥÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﺳÇÏ ìﺮÜÜÜﺮ ډﯦÜÜÜ  ﻣ،íÏ ﻮړېÜÜÜﯥ ﺟÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﻧﻘﺸÏ

ﺎﻧÜÜÜﻓﻐÇ ﻮېÜÜÜ ﯾÏ ﻻړېæ ﻪÜÜÜﺐ ﺗÜÜÜﻲ ﺟﯿÜÜÜ ﻗﺎﺿÏ ﯥÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜﭘﯿﺴ

ﺖÜÜﻪ ﻣﻠÜÜﻟÒﻪ ﺑﯧﻮÜÜﺎ ﻟÜÜﻣÇ ،ﻮېÜÜ ﺷì Ü ﻪ ﮐÜÜﻊ ﻧÜÜﯥ ﺟﻤÜÜ ﮐÈﺎÜÜﻪ ﺣﺴÜÜﺖ ﭘÜÜﻟæÏ Ï ﻢÜÜﻫ

Ï æÇ íﻮÜÜÜﻮړې ﺷÜÜÜ ﺟíÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜ ﻟäﻼÜÜÜ ﭘÏ

.åﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮÇæ  ﭼﯥåÏ  ﻣﺎﻟﯿﻪÇæÑ ﻧﺎå ﻟﻮړå ډﯦﺮå ﯾﻮÇÏ ﺨﻪ

ﻟÇæÑﺎÜÜÜ

ﻟÇæÑﺎÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜﻢ ﺷÜÜÜﻫ

.íÏ ﺑﺮ ﻧﻪÇﺗﻪ ﺑﺮÑæ  ﻫﻢÊﻣﮑﺎﻧﺎÇ ﻟﻮ ډﯦﺮ ﻟæﻧﺪ ﺗﯧﺮæژ

Ï .ìÏ äﺌﻮÜÜÜ ﻣﺼÏÇﺪÜÜÜﻲ ﺟﺎﯾÜÜÜﯥ ﺷﺨﺼÜÜÜﻦ ﮐÜÜÜﯾÏ کÑﺎÜÜÜﻪ ﻣﺒÜÜÜ ﭘãﻼÜÜÜﺳÇ Ï

ﻪÜÜﻪ ﺑÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﻪ ﻋﺎﺟﻠÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،ìÇæ ﺖÜÜ ﮐﻔﺎﯾíÑﺎÜÜﯥ ﮐÜÜﮐ

ﻟÇæÑﺎÜÜ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜﮐ

ÏﻨﺎÜÜÜﺳÇ ﯥÜÜÜ ﻣﺤﮑﻤÏ ﺖÜÜÜﻻﯾæ ﻮﻧÜÜÜ ﮐÏ ﻠﻄﻨﺖÜÜÜ ﺳÏ äﺎÜÜÜﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧÇﺪÜÜÜﺮ ﻋﺒÜÜÜﻣﯿÇ

Ï æÇ ìÇæ í Ü ÜÜÜ ﮐãﺎÜÜÜÜÜﻪ ﺗﻤÜÜÜÜÜﻧæÑﻮ ﮐﺎÜÜÜÜÜﻪ ﮐﻮﻟÜÜÜÜÜ ﻧﻘﺸÏ ﻮÜÜÜÜÜ ﻤﮑæÑﻮÜÜÜÜÜ ﻧÏ ﯥÜÜÜÜÜﯾ

æÏﻨﺎÜÜﺳÇ ﻮÜÜﻪ ﻫﻐÜÜ ﻟæÇ í ÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌÜÜﻪ ﻣﻮﺧÜÜﯥ ﭘÜÜﻲ ﯧ ﻧÜÜﻮې ﻋﻠﻤÜÜ ﯾÏ ﺎÜÜﻣ

ﻪÜÜÜﻢ ﭼ ﮑÜÜÜ ﻫåÑﺎÜÜÜې ﻟﭙÏ Ï ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﺳæﻊ ﭘﺮÜÜÜﯾÒ ﺗﻮÏ ﻧﻮæÏÇﺪÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺎﯾÜÜÜﻗ

ﻪÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ æﺪÜÜÜÜﺖ ﻫﻨÜÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜÜﯥ ﻫﻐÜÜÜÜ ﭼ،í ÜÜÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜÜ Çﻪ ډÜÜÜÜ ﭘÇÏ ﻪÜÜÜÜﺨ

ﯥÜÜÜÜÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜÜÜÜÜﻟﻮ ﭘÇæ ÜÜÜÜÜÜﻧﮑﻮ ﮐæﺘﻨﯧﺪÜÜÜÜÜÜÜﺳÇÑ ﻪÜÜÜÜÜÜÜﯥ ﺑﯧﺮﺗÜÜÜÜÜÜÜ ﭼ،ìÇæ  ېÜÜÜÜÜÜﮐ

ﺘﻲÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﺮېÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﺎ ﯾÜÜÜ ﯾæÇ ﻟﻲÑﻮÜÜÜﺎ ﭘﻠÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻧæÏÇﻞ ﺟﺎﯾﺪÜÜÜﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺧﭙÜÜÜﻣﺴ

ﺎﻧﻮﻧﻲÜÜÜÜÜ ﻗæÇ ﺮﻋﻲÜÜÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜÜÜ ﭼ،ìÇæ  ېÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜﺪې ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜÜÜﻧﻮ ﺑﺎﻧæÏÇﺪÜÜÜÜÜﺟﺎﯾ

ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻧæÏÇﺪې ﺟﺎﯾﺪÜÜÜﻞ ﺑﺎﻧÜÜÜﺮ ﺑÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻢ ﯾÜÜÜﻮ ﻫÜÜÜﻣÇﻗﻮÇ æÑﻮÜÜÜ ﻧÒÇÑ ÇﺪÜÜÜ ﻫﻤ.íÏ

ﺖÜÜÜÜÜﯥ ﻣﻠﮑﯿÜÜÜÜÜ ﯾåﺮÜÜÜÜÜﺳﺎﻧ ﺳÇ ﻪÜÜÜÜÜ ﭘæÇ ÏﻮÜÜÜÜÜﻟÑÏ ﯥÜÜÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜÜÜﻮظ ﺣﯿﺜﯿÜÜÜÜÜﻣﺤﻔ

،íÏ ﻟﻲÑﻮÜÜ ې ﭘﻠÜÜﮐÑæ ﻪÜÜﺎﻟﯿﯥ ﻟÜÜع ﻣæﺮÜÜﻮﻣﯥ ﻧﺎﻣﺸÜÜ ﮐÏ ﯥÜÜﻪ ﺑÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﻧÇÏÇÒÇ

.ìÇﺗﺜﺒﯿﺘﯧﺪﻟﯽ ﺷﻮ

ﻪÜÜÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﺟﺎﯾﺪÜÜÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ېÑﻮÜÜÜÜÜ ﭘæﺪÜÜÜÜÜﺮ ړﻧ ﯧÜÜÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜÜÜ ﺣﮑﻮﻣÏ äﺎÜÜÜÜÜﺧÏÄÇÏ Ï

ﻪÜÜ ﭘÇÑ æﯿﺰÜÜﻪ ﻟﺴÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼÈﺎÜÜﻪ ﺑÜÜﻮ ﭘÜÜﻮ ﺑﺮﺧÜÜ ﻫﻐÏ ÑﺎÜÜ Ï ﺪÜÜﺑﺎﯾ

ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﺘﻪ ﭘÜÜÜﺳæÑæ ﺎÜÜÜﺗÏﺮ ﮐﻮÜÜÜ ﺗÑﻮÜÜÜ ﺛÏ ﺮÜÜÜ  ﻣ،ææ äﺌﻮÜÜÜﻣﺼðﻧﺴﺒﺘﺎ

Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ìÇæ ì Ü Ü ﮐãÇﺪÜÜÜﻗÇ ﺐÜÜÜ ﻣﻨﺎﺳíﻮÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜﻧæﮏ ژÜÜÜﯥ ﺧﻠÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﭘÇﻮÜÜÜﯦﺨÏ

ﺎÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻧæÏÇﺎﻧﻮ ﺟﺎﯾﺪÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ æﺮÜÜÜ ډﯦÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،åﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ íډæ ÜÜ ﯥÜÜÜﺳÇÏ

Ï ﺎﻟﻮÜÜÜﯥ ﮐﺸÜÜÜﺳÇÏ Ï .ìÇæ  ېÜ Ü ﮐåÑﻮÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑÜÜÜﻧﻮ ﻗæÏÇﺪÜÜÜ ﺟﺎﯾìﻮÜÜÜﻫﻐ

ځÑæ ﻦÜÜﯥ ﻧÜÜ ﭼ،áﻮÜÜﺐ ﺷÜÜ ﻏﺼÑæÒ ﻪÜÜﺎ ﭘÜÜ ﯾæÇ áﻮÜÜ ﺷáÑﻮÜÜﭘﻠæ áæﻲ ډÜÜﻪ ﺟﻌﻠÜÜﭘ

ېÑﯥ ﻻÜÜÜÜÜﻏﯧﺰﻣﻨÇ ﺮېÜÜÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜÜÜﻪ ﯿﻨÜÜÜÜÜ ﭘåÑﺎÜÜÜÜÜ ﻟﭙíÑÇﻮÜÜÜÜÜﻫ

ÑﺎÜÜÜÜ Ï ﺖÜÜÜÜﻟæÏ ﻨﻲÜÜÜÜﺳæÇ Ï .íÏ ﺪېÜÜÜÜﺘﻨﯥ ﻻﻧÜÜÜÜ ﺮ ﭘﻮÜÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜÜﻧæÏÇﺮ ﺟﺎﯾﺪÜÜÜÜډﯦ

ìﺪÜÜﺘﻞ ﮐﯧÜÜﺧﯿﺴÇ ﻪÜÜ ﻢÜÜﻪ ﻫÜÜﻮ ﺨÜÜﻮ ﺗﺠﺮﺑÜÜﻪ ﻫﻐÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼ،íﻮÜÜﻪ ﺷÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ

Ï ﯥÜÜÜﻲ ﻤﮑÜÜÜﻟﺘæÏ ﻪÜÜÜ ﺟﺮﯾﺒæÑÒ  ﻮﻧﻮÜ Üﻪ ﻟﺴÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﯾﻨæ ﻪÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜﯾÒæ Ï ﻧﯥæﻮړÜÜÜﺟ

ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺎﯾﻞ ﯾÜÜÜﯥ ﻣﺴÜÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜÜﻟﻲ ﭼÇæÑﺎÜÜÜ ﺎÜÜÜ ﻧ ﻮﯾÏ äﺎÜÜÜ ﺟﺎﭘÏ ﻪÜÜÜ ﻟﮑ.ﻲÜÜÜﺷ

ﻪÜÜÜﻏÏ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺑﯿåﻮړÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﭘæÇ í Ü Ü ﮐﯧáﻮÜÜÜ ﻧﯿÑæÒ ﻪÜÜÜ ﭘÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﺎﻧﻮ ﻟÜÜÜﻮ ﮐﺴÜÜÜﯿﻨ

ﻧﮑﻮæﯧﺪÜÜﺳæÇ ÑﺎÜÜ ﻞÜÜ ﮐﺎﺑÏ ﻪÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜ ﭘæÇ íÏ í ÜÜﻞ ﮐÜÜ ﺣåﺮÜÜ ﺳÈﺎﻟﯿﺘﻮÜÜﺑﺮﯾ

ÇÏ æﺪÜÜÜÜﻪ ﺗﯧﺮﯦÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ Ñæ ﺮېÜÜÜÜ ﻫÏ æÇ í ÜÜÜ ﮐﯧáÑﻮÜÜÜÜﺪې ﭘﻠÜÜÜÜﺲ ﺑﺎﻧÜÜÜÜﻟæ ÑÇﻮÜÜÜÜﺧ

ÑﻮÜÜ ﻏÏ ﯥÜÜ ﭼ،í ÜÜﻪ ﮐÜÜﻧæﻧﺪﯾﺰÇړæ åÑﻮÜÜ ﻏåÑﺎÜÜ ﻟﭙíÑÇﻮÜÜ ﻫÏ ﻮÜÜې ﻻﻧﺠÏ Ï ﻢÜÜﻫ

ﯥÜÜÜ ﯾÏÇﺪÜÜÜﯥ ﺟﺎﯾÜÜÜ ﭼ،íÏ íÑæﺎÜÜÜ ﺑäﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ Ü Üﺮ ﻟÜÜÜ ډﯦ.í Ü Ü ﮐﯧìړæﺎÜÜÜﺮ ﭘﯿÜÜÜﺑﻬﯿ

ﺮÜÜÜÜÜ ﺗæﺮÜÜÜÜÜﯾÇæÏ ﻲÜÜÜÜÜﻟﺘæÏ æÑﻮÜÜÜÜÜ ﻧæÇ

. ﭘﺮې ﭘﺎﻧ ﻮﻧﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲìæÏ æÇ ìÏ äﻣﺼﺌﻮ

ﻟÇæÑﺎÜÜ

ﻟÇæÑﺎÜÜÜÜÜ ،ﻧﮑﻮæﯧﺪÜÜÜÜÜﺳæÇ Ï æÇ íÏ ړæ

ﻞÜÜÜ ﮐﺎﺑÏ ﺮÜÜÜ  ﻣ.ﻲÜÜÜ ﺷìﺪÜÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜ ﺣåﺮÜÜÜﺳ

ﺎﺑÜÜÜﻪ ﮐﺎﻣﯿÜÜÜﺎﻫﻢ ﭘÜÜÜﻪ ﺗﻔÜÜÜﻨ ﭘÜÜÜﻣ

Ï åæﻼÜÜÜﻪ ﻋÜÜÜﺖ ﺨÜÜÜﯾÏﻪ ﻣﻮﺟﻮÜÜÜ ﻟäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ æÇ äæ ÜÜ áﺎÜÜÜﻪ ﻓﻌÜÜÜﻮ ﻟÜÜ ﺧﻠﮑÏ

ﯥÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜﺑæﯥ ډÜÜ ﮐæÑﺎÜÜﯥ ﺗﯿÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜ ﭘÏﺎÜÜ ﻓﺴæÇ

ÑﺎÜÜ ﻞÜÜﻪ ﮐﺎﺑÜÜ ﭘ.ìﺪÜÜﻲ ﮐﯧÜÜﻪ ﺷÜÜﻤﯿﻦ ﻧÜÜﺌﻮﻧﯿﺖ ﺗﻀÜÜ ﻣﺼÏ ÏÇﺪÜÜ ﺟﺎﯾÏ ﻮÜÜﺧﻠﮑ

Ï æﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜ ﺳÏ ﻟﻲÇæÑﺎÜÜÜÜ ÇÏ æÇ ﻮېÜÜÜÜﺮې ﺷÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻮ ﻫﯿﻠÜÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﺮېÜÜÜÜ ﺗåÑﻮÜÜÜÜﻧ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺎﯾﺘÜÜﯥ ﮐﻔÜÜ ﺑÏ ﻟﻲÇæÑﺎÜÜ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ
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.í ﻧﻪ ﻟﺮåÑ ﻻåÑﻮ
ﺐÜÜÜÜﻟﻘ

ﻟÇæÑﻮÜÜÜÜ ﭼÏ ﻮÜÜÜÜ ﺧﻠﮑÓæÇ ﻪÜÜÜÜﺗ

 ﮐﻮﻣﻪíÑÇﻫﻮ

ﻟÇæÑﺎÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜﺪې ﮐﺒﻠÜÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜÜﻟ

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ
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ﻪÜÜÜ ﭘåﺮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜ ﯾﻮﻟ،íﻮÜÜÜﻮۍ ﮐÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜ ﻪ ﻣﻨÜÜÜﺮ ﺧﭙﻠÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﻞ ﻗﻮﻣﻮﻧÜÜÜﺑﯧﻼﺑﯧ
ﯥÜÜÜÜ ﮐﻠﻨÔﺮÜÜÜÜﯦÏ ﺮÜÜÜÜ ﺗÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧæÇ íﻮÜÜÜÜ ﮐíÑﺎÜ ÜÜﯥ ﻫﻤﮑÜÜÜÜﺎﯾﻠﻮ ﮐÜÜÜÜﻲ ﻣﺴÜÜÜÜﻟﺴæ

Ï ﻪÜÜÜ ﮑ،ﻲÜÜÜﻪ ﻣﻨÜÜÜ ﻧáæﺎÜÜÜ ﭼﭙæÇ ÑﻮÜÜÜ ﭼäÇﺪÜÜÜﺟæ ﻪÜÜÜﯥ ﻋﺎﻣÜÜÜ ﭼÇÏ .ìÏ ì Ü ÜﮐÑæ

åﺪÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜÜ  ﻣ،ìÏ ìﻮÜÜÜÜ ﺷäÇæÑ ÑﻮÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜﻟﻲ ﭘÇæﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ﺘﻪÜÜÜÜﺳæÑæ  ېÜÜÜ ﺟ

åﺮÜÜÜ ډﯦÇÏ æÇ ﻲÜÜÜﯾÇæ ÑﻮÜÜÜﭘÑﻪ ﭼﻮÜÜÜ ﺗÑﯧﺮﭘﻮÜÜÜ ﺷíﻮÜÜÜﺎﻻ ﺷÜÜÜ ﺗÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﮐÇæÑæÒ

ﻪÜÜﺎ ﭘÜÜﻞ ﺑﯿÜÜ ﻮÜÜ ﯾåÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜ ﻲÜÜ ﺷﺨﺼÏ ﻮÜÜﺷﺨﺎﺻÇ ﻮÜÜﻮ ﻣﻐﺮﺿÜÜ Ï ﻪÜÜﻣﺮﻏ

ﻧﻮÇÑÇﺪÜÜÜﻟﺘæÏ æﺪÜÜÜ ﻣﻔﺴÏ ﻢÜÜÜﺘﯿﺎ ﻫÜÜÜ Ñ ÑﯧﺮﭘﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﮑ،åÏ ﻪÜÜÜﻲ ﻧﻮﻣﻮﻧÜÜÜﺣﻘﯿﻘ

ﻲÜÜÜÜÜﻮ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜÜÜﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧÜÜÜÜÜ ﭘ،ﻮېÜÜÜÜÜ ﺷåﺮÜÜÜÜÜﻪ ﺧﭙÜÜÜÜÜﭙ

ÇÏ ﻮÜÜÜﮐﯿﻨÇÑÇ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ،ìÏ ìﻮÜÜÜ ﺷÑﻮÜÜÜ ﭼÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﯾﻨﻮ ﻟÑﺎﻣﻮÜÜÜ ﻣæﻮړÜÜÜ ﻟﻮړﭘÏ

ÊﺎÜÜÜÜÜﺣﺴﺎﺳÇ ﻮÜÜÜÜÜ ﻧﺠﻮﻧæÇ ﺎﻧﻮÜÜÜÜÜﻮ ﻫﻠﮑÜÜÜÜÜﻧÇ ﻮÏ æÇ åÏ ﻪÜÜÜÜÜﻧÇæÑ í ﺮÇÏﻮÜÜÜÜÜﺳ

åﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﺎ ﯾÜÜÜ ﺑﯿæÇ ﺘﻪÜÜÜﺧﯿﺴÇæ ﻪÜÜÜﻪ ﺑﯿÜÜÜﻧÇÒÑÇ åﺪÜÜÜﻮ ﭼﻨÜÜÜ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻲ ﻤﮑÜÜÜﻗﯿﻤﺘ

íÏﺮÜÜÜÜÜﻧﮑﻲ ﭘæﯧﺪÜÜÜÜÜﺳæÇ ÑﻮÜÜÜÜÜې ﻧÑæﺎÜÜÜÜﯥ ﺧÜÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،í ÜÜÜÜ ﮐﯧáæÑﺎÜÜÜÜÜﭘ

æﺮÜÜÜﻟÇﺎﯾﻲ ډÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ æÑÒ 120 ﻪÜÜÜ ﭘåﺮÜÜÜﻮﯾﻲ ﻧﻤÜÜÜﻪ ﺑﯧﺴÜÜÜ ﺘﻪ ﭘﻨÜÜÜﺳæÑæ

ÜÜÜﻧæÇ

ﺮÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜ ﺎﻧﻮﻧæÇ í Ü Üﺪې ﮐÜÜÜ ﻻﻧæÑæﺎÜÜÜﺮ ﺧÜÜÜ ﺗÊÇÑﺎÜÜÜﻓﺘﺨÇ ìﻮÜÜÜ ﻫﻐÏ ،ﻮﻟﻲÜÜÜﺑæ

ﯥÜÜÜﺳÇÏ  ﻮﻧﻮÜÜﻪ ﻟﺴÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﮐÑﯿﺮﭘﻮÜÜÜ ﺷæÇ ﻪÜÜÜ ﻣﯧﻨäﺎÜÜÜﮐﺒﺮﺧÇﯾﺮÒæ ﻪÜÜÜ ﭘ.ﻪÜÜÜﻟÑﭘﻠﻮæ

ﯧﺪﻟﻲÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜې ﻧﺘﯿﺠÏ ﻮږÜÜÜﺪې ﻣÜÜÜﻧÇړæ  ۍÜ Üﻮ ﭘﯧÜÜÜ .ﻲÜÜÜ æ ﻮړÜÜÜ ﻟæÑﻮÜÜÜﻧ

ﻮÜÜ ﻪÜÜﯥ ﺑﯿÜÜ ﻤﮑÏ ﯥÜÜﯧﺒﻪ ﮐÜÜ ﺷå ÜÜﻪ ﻟÜÜﻪ ﭘÜÜﻲ ﺗÜÜﻧﮑæÏæﯥ ﭘﯧﺮÜÜ ﭼ،ﺘﻪÜÜ ﺷäﻻﻻÏ

ﻪÜÜﻢ ﻧÜÜ ﯾåÒ ﻪÜÜﻪ ﺑÜÜ ﻧ،ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﺗÜÜﯥ ﭼÜÜﯾÇæ ﻪÜÜ ﺗæÇ ﻢÜÜ ﯾåÒ ﯥÜÜﻢ ﭼÜÜﯾÇæ åÒ ﻪÜÜﯥ ﮐÜÜ ﭼ،ææ

ﻮÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﻻړ ﺷæ ﻪÜÜﺎﮐﻤﻮ ﺗÜÜ ﻣﺤäﻻﻻÏ ÇﺪÜÜﯥ ﻫﻤÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮐﻠæÇ ﯿﻲÜÜ åﻮړÜÜ ﻟåﺪÜÜﭼﻨ

åÒ ﻪÜÜﻢ ﺑÜÜ ﻫ،ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﺗÜÜﻢ ﭼÜÜﯾÇæ åÒ æÇ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﺗÜÜﯥ ﭼÜÜﯾÇæ ﻪÜÜﻪ ﺗÜÜ ﮐæÇ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜﻪ ﺗÜÜﺑ

ﺖÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜﯥ ﯾÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﭘﺎﯾﻠÜÜﯥ ﭘÜÜﯿﻲ ﭼÜÜ

ÜÜ ﯿåﺪÜÜﻮ ﭼﻨÜÜ ﺖÜÜﯥ ﻗﯿﻤÜÜ ﻤﮑÏ

. ﺷﻲåﻻړæ ﮐﻮ ﺟﯿﺒﻮﻧﻮ ﺗﻪÇæÑæÒ  ﻮÏ ﻪ ﯾﯥ

æÇ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﯿ ﻪ

Ü ÜÜÜ ﻧﻬﯿﻠÏ ﺲÜÜÜÜÜﻟæ áﻮÜÜÜÜÜ

.ﯾﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻪ ﯾﯥ
åÑﺎÜÜ ﻟﭙæﮑﯧﻠﯧﺪÜÜ ÇÑ Ï ﺲÜÜﻟæ Ï ﯥÜÜﻌﻪ ﮐÜÜﺿæ åړæﺎÜÜﻪ ﻧÜÜﻏÏ ﻪÜÜﻢ ﭘÜÜﻪ ﻫÜÜ ﻪÜÜﮐ

ﺪېÜÜﻢ ﻫﻤÜÜﺎ ﻫÜÜ ﺑﯿ،æﻮÜÜﭼÇæ ﺮÜÜ ﻧﻈåﻮÜÜ ﭘﻠåﺮÜÜﻪ ﻫÜÜﻪ ﻟÜÜﻮ ﺗÜÜﻣﻠÇﯥ ﻋﻮÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜﮐ

ﺮﭼﯿﻨﻪÜÜﻪ ﺳÜÜ ﭘåﺘﻮﻧﺰÜÜﻠﻲ ﺳÜÜﺻÇ ﻮÜÜ ﺧ،íÏ íﻮÜÜﺷÇﻢ ﭘﯿﺪÜÜﻞ ﻫÜÜﻣÇﺮ ﻋﻮÜÜ ډﯦÑﻮÜÜﻧ

ﻮÜÜÜﺎ ﮐﻮﻟÜÜÜ ﻫﻮﺳÏ ﺲÜÜÜﻟæ Ï åﺮÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼ،æ ﯧÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜﺎﯾﻠﯥ ﺗÜÜÜﻮې ﭘÜÜÜﯾ

،åÏ å ÜÜ ﮐﮑÏﺎÜÜﻪ ﻓﺴÜÜﻏÏ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﺮﭼﯿﻨﯥ ﭘÜÜ ﺳÏ ﻪÜÜﺖ ﮐﺎﺑﯿﻨÜÜﻟæÏ Ï .åÏ ﯥÜÜﮐ

ﺖÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﺮﻋﮑﺲ ﻟÜÜﯥ ﺑÜÜ ﺑﻠﮑ،ﺘﻪÜÜ ﻧﺸäﻼÜÜ ﭘæÇ ﻪÜÜ ﻃﺮﺣåﺪÜÜﻪ ﺮ ﻨÜÜ ﮐﻮﻣåÑﺎÜÜﻟﭙ

ﻮÜÜÜﻧﯿﻨÇﻮ ﻗﻮÜÜÜ æÇ ﻮﻟﻮÜÜÜﺻÇ ﻲÜÜÜﺧﻼﻗÇ ﻮÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﻨ ﭘÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﺎﺑﯿﻨﯥ ﺗÜÜÜ ﮐÏ ﻪÜÜÜﮑ

ېÏ Ï æÇ ﻮېÜÜÜÜÜ ﺷåﻮړÜÜÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜÜÜﭼÑﻮ ﻣﻮÜÜÜÜÜ ﻲÜÜÜÜÜ ﺗﻨﻈﯿﻤæÇ ﻲÜÜÜÜÜ ﺷﺨﺼÏ ﻪÜÜÜÜÜﺨ

áﻮÜÜ Ï ÑﺎﻣﻮÜÜﻮ ﻣÜÜﺮ ﯾÜÜﺖ ﻫÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜﯥ ﯾÜÜﻪ ﻣﺨÜÜﯥ ﻟÜÜﺘﻪ ﭼÜÜﺎع ﻧﺸÜÜﺟﻤÇ ﺪېÜÜﺑﺎﻧ

ﺪېÜÜÜﻞ ﺑﺎﻧÜÜÜ ﻧﺴäÇﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﭘáæ ډí

ﻤﯧﺮÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜﻟæÏ Ï .ﻮﻟﻲÜÜÜﺑæ áæﺆÜÜÜ ﻣﺴáæﻮ ډÜÜÜ ﯾäﺎÜÜÜ ﺪېÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜﺲ ﭘÜÜÜﻟæ

ﺎﻧÜÜÜ ﻪÜÜÜﺰې ﭘÜÜÜﻏﯧÇ ﺪېÜÜÜﻌﯥ ﺑÜÜÜﺿæ ﻲÜÜÜﻣﻨﻔ

ﺮÜÜÜÜﻮﻟﻮ ﭘÜÜÜÜﺻÇ Ï ﺖÜÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜÜ ﮑ،íÏ ﻮﺗﯥÜÜÜÜ ﺟæÇ åÑﮑﺎÜÜÜÜ ﺮېÜÜÜÜ ډﯦæÑﻮÜÜÜÜﺮ ﻧÜÜÜÜﺗ

ﯥÜÜÜÜﺧﭙﻠ

ﺮÜÜÜۍ ﭘÑﺎÜÜÜ  ﭘﺮﻫﯧﺰæÇ ﻮﻫﯥÜÜÜ ﭘÏ ﯥÜÜÜﻧﮑﻲ ﯾæﮐﻮÑﺎÜÜÜ ﮐæÇ ﻻړæ ìÏ ﻪÜÜÜ ﻧÓﺎÜÜÜﺳÇ

ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺮې ﭘÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐæÇ íﻮÜÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜ ﺗãﺎÜÜÜ ﻗæÇ ﯥÜÜÜ ﻗﺒﯿﻠ، ﻧÑﻮÜÜÜﮐ

ﻪÜÜÜÜ ﭘÏ æÇ ﻲÜÜÜÜﻏﻠÇÑ æÑ ﻻÇæÑﺎÜÜÜÜﺮ ﻧÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﺑﻠﮑ،íﻮÜÜÜÜ ﺷÑﺮÜÜÜÜ ﻣﻘíÏ ﻪÜÜÜÜ ﻧÜ ÜÜﺑﻨﺴ

ÑﺎÜÜÜﻋﺘﺒÇ ﮏÜÜÜﻪ ﺧﻠÜÜÜ ﻪ ﻨÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻮ ﻫﻠﺘÜÜÜ ﻧ،íæ áæې ډÏ ﻪÜÜÜﺘﻮﻧﻪ ﭘÜÜÜ  ﺟﻮړíÑÇÏÇ

.åÏ  ﮐ ېÈﻣﺨﻪ ﯾﯥ ډ

ﻮﮐÜÜÜÜ ﻮﻟﯥÜÜÜÜ

 ﭘﺮﻣﺨﺘæÇ ﺷﺪÑ Ï ﻧﺎﻧﻮÇ ﻮåﭘﻮÑﮐﺎ

ﻟﺘÇﺪÜÜÜÜﯥ ﻋÜÜÜÜ ﺑå ﭙÜÜÜÜﻪ ﺑﺸÜÜÜÜﯿﻦ ﭘÜÜÜÜﮐÇÑÇ ﻪÜÜÜÜﺗﺒÑ ﻮړÜÜÜÜﻟ

.æ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﯾﻮ ﻣﻮ ﯽ ﻣﻠﺖ ﯾﻮí ﮐæ

ﺪﻣﻪÜÜÜÜÜﻪ ﺻÜÜÜÜÜﻟﻲ ﺗÇæﻮÜÜÜÜÜﻲ ﯾÜÜÜÜÜﻌﯿﺖ ﻣﻠÜÜÜÜÜﺿæ ﻧﮑﻲææﺎړÜÜÜÜÜﯾﺠæ ﺪېÜÜÜÜÜﻫﻤ

ﻲÜÜÜﻮې ﻣﻨﻔÜÜÜ ﯾÏﺎÜÜÜﻪ ﺑﻨﯿÜÜÜﺎﯾﻘﻮ ﭘÜÜÜﻮ ﺣﻘÜÜÜ ﺗﺮﺧÏ áﻮÜÜÜ ﮏÜÜÜ ﺧﻠäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï

ÑæﺎÜÜÜې ﺑÏ ﻪÜÜÜﮏ ﭘÜÜÜ ﺧﻠáﻮÜÜÜ ﯥÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜﻪ ﭘﯿÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺳæ ﭘﺮÏ ﻦÜÜÜ ﺑÏ ﻪÜÜÜ ﮑ،ﻮﻟﯥÜÜÜﺳÑ

æﺪÜÜÜÜﻧﺘﺨﺎﺑﯧÇ ﺮÜÜÜÜﺎﺣﺐ ﺗÜÜÜÜ ﺻíÒﺮÜÜÜÜ ﮐÏ ﻪÜÜÜÜ ﮑ،íÏ ﯧﺪﻟﻲÜÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜÜﺎع ﺗÜÜÜÜﺟﻤÇ

،åÏ ړېæﺎÜÜÜÜﻪ ﭘﯿÜÜÜÜﺣﯿæÑ ﻟﻲÇﻮÜÜÜÜﻲ ﯾÜÜÜÜ ﻣﻠÏ ﻢÜÜÜÜﯥ ﻻ ﻫÜÜÜÜﺲ ﮐÜÜÜÜﻟæ ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼ،ææ

،åæﺎÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜ ﻓﮑæÇ åÏﻮÜÜÜﻟÑÏ ﻪÜÜÜ ﻫﯿﻠÈﺎﻟﯿﺘﻮÜÜÜ ﺑﺮﯾÏ åÏ Ï ﻮÜÜÜﺘﻪ ﻮﻟÜÜÜﺳæÑæ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻭﻟﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮﺭﯼ
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ﺎﻟﯽÜÜÜÜﺲ ﺑﺮﯾÜÜÜÜﻟæ ﯥÜÜÜÜﯿﺎﻻﻧﻮ ﮐÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜ ﭘìÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼíæ åﻮÜÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜÜ ﺑﺎﯾìÒﺮÜÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜÜﭼ
ﻪÜÜÜÜ ﮐ.åÏ ﻪÜÜÜÜﻧæ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ æÇ ﻪÜÜÜÜ ﯾÑ ﺲÜÜÜÜﻟæ ﯥÜÜÜÜ ﭼí ﻮﻫﯧÜÜÜÜﭘæ ﺪÜÜÜÜﻮ ﺑﺎﯾÜÜÜÜ ﻧ،ì ÜÜÜﮐ
Ï åﺮÜÜﺳ

ﺎﻧÜÜﺳÇ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜﺎ ﺑÜÜ ﺑﯿæÇ íæ åÑÇﺘﻮÜÜﺳÇ ﻪÜÜﻪ ﺑÜÜﻧæ íæ ﺒﻮﻃﻪÜÜﻪ ﻣﻀÜÜ ﯾÑ
. ﺷﻲå ﺗﺮ ﺳﺮÑ ﺑﺮۍ ﮐﺎÎ ﺷﺎÏ ﻧﯥæ

،ﺘﻞÜÜÜ  ﻏﻮÊﻼﺣﺎÜÜÜﺻÇ  ﯿﺰÜ Üﺲ ﺑﻨﺴÜÜÜﻟæ ﻲÜÜÜ ﭙﻠå Ü Ü ﯥ ﺟÜÜÜ ﭼÇÏ ﺐÜÜÜﻣﻄﻠ
ﻪÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜﻮې ﺑﺮﺧÜÜÜ ﺷÍﻼÜÜÜﺻÇ ﺖÜÜÜﻟæÏ ﺮﻋﮑﺲÜÜÜې ﺑÏ Ï ﻪÜÜÜ ﻣﺮﻏåﺪÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﺧ
.ﻣﻨ ﻟﻪæ æÑæ ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﺎåÑ ﮐ ې ﺗﻮæÇ ﻟ ﻟﯥæ Ïﻓﺴﺎ
íﺮÜÜÜ  ﻣﻠáÇﻮÜÜÜﻮږ ﻧ ﯾÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﺑﻠﮑ،ﺲÜÜÜﻟæ ﻮږÜÜÜﻣÒ ېÒÇﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜې ﻧÑﺎÜÜÜې ﭼÏ
Ï äﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﯥÜÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜÜ ﻓﮑÓæÇ ìﻮÜÜÜÜ ﻫﻐæÇ í ÜÜÜÜ ﮐÓﺎﯾﻮÜÜÜÜﻢ ﻣÜÜÜÜﻫ
ﺎÜÜﻞ ﺑﯿÜÜ ﻮÜÜﻦ ﯾÜÜﺖ ﻧÜÜﻟæÏ äﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﻪÜÜﻪ ﮐﭽÜÜﻟÇﻪ ﻧ ﯾﻮÜÜ ﭘ.ìÏ ﻪÜÜ ﻧæﺪÜÜﺟﻮړﯦ
Ï ﯥÜÜÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜÜÜﺧﺒÇ áÇﻮÜÜÜÜÜﺮ ﻧ ﯾÜÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜÜ ﭘ.ìÏ ﺘﻦÜÜÜÜÜ

ﺖÜÜÜÜÜ ﺣﯿﺜﯿÜ ÜÜÜﺮ ﯿÜÜÜÜÜ ډﯦÏ

ﻪÜÜÜÜﻪ ﻧﺎﻣÜÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜÜژﯾÑ ﺪÜÜÜÜ ﻓﺎﺳæÇ ﻪÜ ÜÜ ﻏﻠ،íÑæﺰÜÜÜÜ ﮐﻤåﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ äﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ
Ï æÇ ìﻮÜÜÜ ﺷáﺎÜÜÜﻧﺘﻘÇ ﻪÜÜÜ ۍ ﺗÜÜÜ ﻧìÑﺪﻟﻮÜÜÜﻲ ﻟﯿÜÜÜﺲ ﻣﻨﻔÜÜÜﻟæ Ï ﻮږÜÜÜﻣÒ .í ﯦÏﺎÜÜÜﯾ
åﺪÜÜÜﻪ ﺣÜÜÜﺎع ﻟÜÜÜﺿæÇ ﯥÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜ ﻓﮑÓæÇ ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﺘﺮÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜ ۍ ډﯦÜ Üﻧ
.åÏ ﺑﻪÇ ﺧﺮæÇ  ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ،ﺗﻠﯥæ
ﻲÜÜÜÜﻣÒ ﻻåÑﺎÜÜÜÜﺨﯿﺺ ﻟﭙÜÜÜÜ ﺗﺸÏ æﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜ ﺳÏ ìÑﺪﻟﻮÜÜÜÜﻲ ﻟﯿÜÜÜÜﺲ ﻣﻨﻔÜÜÜÜﻟæ Ï
ﻪÜÜÜÜ ﭘíÑﺪﻟﻮÜÜÜÜﻲ ﻟﯿÜÜÜÜ ﻣﻨﻔÏ ېÒÇﻮÜÜÜÜﺪې ﯾÜÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜÜﻟﻮ ﭘÇﺎﺧﻮÜÜÜÜ ﻧÏ ﺮÜÜÜÜ  ﻣ،ìÏ
ﺮÜÜ ﺗÖﺮÜÜ ﻣÏ ﻪÜÜ ﮑ،í Ü ﻪ ﮐﯧÜÜﺮ ﻻﺳÜÜﻪ ﺗÜÜﻪ ﻧÜÜﭘﺎﯾﻠ

ﺎﻟÜÜﻪ ﺑﺮﯾÜÜﻢ ﮐﻮﻣÜÜ ﻫæÏﻮÜÜﻟÑÏ

ﺮÜÜÜÜ ﺗæﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜÜ ﯾﻌﻨ،íÏ ÑﺎÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜ ﭘæÑÇÏ ðÇÑﻮÜÜÜÜﺘﻪ ﻓÜÜÜÜﺳæÑæ ﺨﯿﺺÜÜÜÜﺗﺸ
ﻮېÜÜÜ ﯾÓæÇ ﻪÜÜÜﻪ ﮐﭽÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧáﻮÜÜÜ Ï åÑﺎÜÜÜﻞ ﻟﭙÜÜÜ ﺣÏ ﺘﻪÜÜÜﺳæÑæ æﺪÜÜÜ ﮐﯧÇﺪÜÜÜﭘﯿ
Ï æÇ ﻲÜÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،ìÏ ÊÑæﺮÜÜÜÜÜﻪ ﺿÜÜÜÜÜﺎع ﺗÜÜÜÜÜﺟﻤÇ ﻲÜÜÜÜÜﯥ ﻣﻠÜÜÜÜÜﻣﺜﺒﺘ
ﻪÜÜﻮ ﮑÜÜÜ ﻧ.ﻮﻣﻲÜÜÜﻣæ ېÑﺎÜÜÜې ﭼÑﻞ ﻻÜÜÜ ﺣÏ ﺮﯾﮑﻪÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺗíÑÇﻮÜÜÜ ﻫæﺘﻮﻧﺰÜÜÜﺳ
Ï ﺎعÜÜÜÜﺟﻤÇ ﻲÜÜÜÜﯥ ﻣﻠÜÜÜÜ ﻣﺜﺒﺘÏ ﯥÜÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜÜﻮﻧﮑﻲ ﻓﺼÜÜÜÜﺗﻠÇÑ ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜÜﻣÒﻻ
.æ ﮐæ  ﺑﺤﺚæÑ ﭼﺎæÑﭘﺮ ﻻ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺗÇÑ ﻣﻨ ﺘﻪ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

28

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

29

ﯥÜÜ ﭼ،æﺮÜÜ ﻟäÇﻮÜÜې ﺗÏ Ï ﻮږÜÜ ﻣ.æ ÜÜ ﮐÇﺪÜÜ ﭘﯿÑ ﻻäﻮÜÜ ﺧﻼﺻÏ ﻪÜÜ ﺗÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﺨ
،æ ÜÜÜ ﮐåÑﻮÜÜÜ ﻏåÑﯥ ﻻÜÜÜﺳÇÏ

ﺘﯿﻨﻮﻟÜÜÜ ﯾÑ æÇ ÞﺎÜÜÜﺗﻔÇ ، ﻮﮐﺎﻟÜÜÜ ﺳ،ÊﺎÜÜÜ ﺛﺒÏ

ﺖÜÜﻟæÏ ﺰﻣﻦÜÜﻏﯧÇ Ï ﯥÜÜ ۍ ﮐÜÜﻼﻣﻲ ﻧÜÜﺳÇ ﻪÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﯽÜÜ ﭙﻠå ÜÜ ﯥ ﺟÜÜﭼ

:دوﻳﻢ ﻓﺼﻞ

ﻮږÜÜÜﻣÒ åÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﺗﻠæ Ï ﻪÜÜÜ ﺨäÇﺮÜÜÜې ﺑﺤÏ ﻪÜÜÜ ﻟ.íﻮÜÜÜ  ﺮæ ﻪÜÜÜ ﻧﻤﻮﻧåﺪÜÜÜﺮ ﻨ
¿íÏ ﮐﻮﻣﯥ

 ﻣﻠﻲ اﺟﻤﺎع ﭘﻪ ﻟﻮر３د ﻣﺜﺒﺘ

ﺷﺘﻤﻨ

: د اﺳﻼم ﻣﺒﻴﻦ دﻳﻦ-اﻟﻒ
Ï .ìÏ ﻦÜÜÜÜÜﯾÏ ﯿﻦÜÜÜÜÜ ﻣﺒãﻼÜÜÜÜÜﺳÇ Ï ﺘﻤﻨﻲÜÜÜÜÜ ﺷåﺘﺮÜÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜÜﺮ ﻮﻟÜÜÜÜÜﻮږ ﺗÜÜÜÜÜﻣÒ

åÑﻮÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼæﻮÜÜÜÜﯧﺪﻟﻲ ﯾÜÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜÜې ﺗÑ ﻻåæÏ ﯥÜÜÜÜﺳÇÏ ﻮېÜÜÜÜ ﯾÓæÇ ﻮږÜÜÜÜﻣ
ﭙﯧ ﻠﻲÜÜÜ ﺳÏ ãﻼÜÜÜﺳÇÏ í Ü Ü æ 99.99 ېÏ Ü Üﯥ ﻧÜÜÜﻠﻮ ﮐÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ
Ï ﺖÜÜÜÜÜÜ ﻣﻠÏ æÇ ﻮÜÜÜÜÜÜ ﻲÜÜÜÜÜÜ ﺷﺨﺼ، ﺎﻧÜÜÜÜÜÜ  ﺎﻧÏ åÑ ﻻåﻮÜÜÜÜÜÜ ﯾ،åÏ åﺪÜÜÜÜÜÜﺮ ﻨ
ﺮÜÜÜ ﺗæﺮÜÜÜ ﻮ ﯾﺮﻏﻠÜÜÜ ﺑﻬﺮﻧﯿÏ ﺲÜÜÜﻟæ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜﺖ ﭼÜÜÜﺧæ ﺮÜÜÜ ﻫ.íÏ äÇæﺮÜ Üﻦ ﭘﯿÜÜÜﯾÏ
Ï ﯥÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﮏ ﭘÜÜÜÜﻤﯧﺮ ﺧﻠÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜ ﻮﺗÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﯥÜÜÜÜﻪ ﺗﻠﻠÜÜÜÜ ﺗÇﻮÜÜÜÜﻮ ﺧÜÜÜÜﻧﻬﯿﻠﯿ
ﻮﻟﯥÜÜ ﯥ ﻣﻨÜÜﯾ

ÜÜﺳÑ ﺮÜÜﻦ ﭘÜÜﯾÏ کÑﺎÜÜ ﻣﺒÏ ãﻼÜÜﺳÇ Ï ﯽÜÜﻏﻠÇÑ ﺪېÜÜک ﻻﻧÇﺎړÜÜﺗ

ÔﺮÜÜÜÜÜﯦÏ ÇﺧﻮæﺎÜÜÜÜÜﺎﺗﯥ ﺷÜÜÜÜÜ ﭘæÇ í ÜÜÜÜÜ ﮐﯧäÇﺪÜÜÜÜÜﻧæ ﺧﺎæﺮÜÜÜÜÜﻟÇﻧﻮ ډæÏÑﺎÜÜÜÜÜﻣﯿﻠﯿ
.ìÏ ì ﮐÑæ Ê ﺗﻪ ﯾﯥ ﻧﺠﺎÏÇ ﻫﯧﻮæÇ ﻟ ﻮﻟﻲ
ﭙﯥÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜﮐ

ÜÜﻣﻨÇ ﯥÜÜÜ ﺑæÇ ﺮÜÜÜ ﻓﻘ،åﺪÜÜÜ ﺗﻨ،åﻮږÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺲ ﭘÜÜÜﻟæ ﻪÜÜÜﻣﯿﻠﯿﻮﻧ
ېÏ ﻪÜÜÜ ﭘ.åÏ ﺎﺗﻠﯥÜÜÜ ﺳåÒÇﯧﺮÜÜÜﺪﻟﯽ ﺷÜÜÜ ﻧ ﯦÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧäÇﺮÜÜÜ Ï ﻮږÜÜÜﻣÒ ãﻼÜÜÜﺳÇ

ﻮÜÜ ﯾåÏÇﻮÜÜې ﻫﯧÏ ﻪÜÜ ﻟä ﯾﺎÜÜﻧæ ﺎäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﻪÜÜ ﺑÇﻮÜÜﯥ ﺧÜÜﻪ ﺑﻠÜÜ ﻟ.íﻮÜÜﺒﺎ ﮐÜÜﺳ
åﺪÜÜﺑÇ ﺮÜÜ ﺗæÇ æﻮÜÜ ﯾ،ææ äﻠﻤﺎﻧﺎÜÜﻮږ ﻣﺴÜÜﯥ ﻣÜÜ ﭼ،íæ ﻪÜÜﮏ ﻧÜÜﯧ ﺷÜÜﺪ ﻫÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜﮐ
Ï ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺖ ﺑÜÜÜﻟæÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ æÇ í Ü Üﻮړ ﮐÜÜÜ ﺟäÇﺪÜÜÜﻣﯿ

Ü Ü ﺑﺰﮐﺸÏ ﺎÜÜÜﻞ ﺑﯿÜÜÜ
ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ìÏ ﺪÜÜÜÜﻪ ﺮ ﻨÜÜÜÜ ۍ ﺗÜ ÜÜ ﻧæÇ ﻮږÜÜÜÜﺖ ﻣÜÜÜÜ ﺣﻘﯿﻘÇÏ .æﻮÜÜÜÜ ﯾäﻠﻤﺎﻧﺎÜÜÜÜﻪ ﻣﺴÜÜÜÜﺑ

ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،íæ ﺖÜÜÜ ۍ ﻧﺎﺳÜÜÜﺮ ﻏﻮﻧÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ ﺧﯿÏ ﺚÜÜÜﻪ ﺣﯿÜÜÜﭼﻲ ﭘÑÇﺪÜÜÜﻧﻨ
ﺮÜÜÜ ﺗãﻼÜÜÜﺳÇ Ï ځÑæ ﻦÜÜÜﯥ ﻧÜÜ ﭼÇÏ .íﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﻧÜÜ ﻣﻼﺗÇæÑﺎÜÜÜ ﻧæÇ ÏﺪÜÜÜ ﺗﺸÏ ãﻼÜÜﺳÇ
åﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﭘ

ÜÜﺳæ ﯥÜÜ ﺑÏ ﻢÜÜﻪ ﻫÜÜ ﮐﻠﻮﻧÑﻮÜÜ ﻮﻧﻮ ﻧÜÜﻪ ﻟﺴÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜ ﺑæﺪÜÜﮐﯧ
ﺮÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﮑ.ãﻼÜÜÜﺳÇ Ï ﻪÜÜÜ ﻧåÏ ﺎﻣﻲÜÜÜﻮږ ﺧÜÜÜﻣÒ ÇÏ í ÜÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜ ﺪېÜÜÜ ﻻﻧÑﻌﺎÜÜÜﺷ

ﺮÜÜﻪ ﻓﮑÜÜ ﺑåړÇ ﻪÜÜﺘﻘﺒﻞ ﭘÜÜ ﻣﺴæÇ áﺎÜÜ ﺣÏ ﯥÜÜ ﭼ،íæ ÞﺮÜÜﯥ ﻏÜÜ ﮐÈÇÏﺮÜÜ ﯥÜÜﺳÇÏ
،ﻮﻟﻮÜÜÜﺻÇ Ï ãﻼÜÜÜﺳÇ Ï ÇÏ íﻮÜÜÜﭼÇ ﻪÜÜÜ ﻖ ﺧﯧÜÜÜﺮ ﺣÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜ ﭼÏ ÑæÒ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻮک ﭼÜÜÜ
.ﻫﻢ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻟﯽ
ìﺮÜÜÜ ﺗﯧæÇ ﻲÜÜÜﻪ ﻣﻨÜÜÜ ﻧìﺮÜÜÜ ﺗﯧãﻼÜÜÜﺳÇ .ìÏ ﻞÜÜÜ ﻋﻤÝﻼÜÜÜﻮ ﺧÜÜÜﻧﯿﻨÇ ﻗﻮæÇ æﺪÜÜÜﻋﻘﺎﯾ
Ï .åÏ Ñﻟﻲ ﻻÇæﻮÜÜÜÜÜÜÜÜ ﯾæÇ ÑæﺎÜÜÜÜÜÜÜÜ ﺑ،äﺎÜÜÜÜÜÜÜÜﯾﻤÇ Ï åÑﻪ ﻻÜÜÜÜÜÜÜÜې ﺑﻠÑ ﻻåæÏ ېÏ Ï
.ړ ﺑﻮﻟﻲæ Ç ﺳﺰÏ ﻧﮑﯽæﮐﻮ
ﯥÜÜÜ ﭼ،íÏ ﻪÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﻫﻐáÏﻮÜÜÜﻟÑÏ

ﺘﯿﻨﻮﻟÜÜÜ ﯾÑ æÇ ﻟﻲÇæﻮÜÜÜ ﯾ،äﺎÜÜÜﯾﻤÇ

ÜÜÜﯿﻨ
ÊÏﺎÜÜÜ ﻋﺒÏ ﻟﺖÇﺪÜÜÜ ﻋ،ﺘﻞÜÜÜﻟﻮﺳæ ﯥÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜﺮ ﻓﺼÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﺮﻧ

.í  ﮐäÇﻧﺪæﻟﺖ ﺧﺎæÏ ﻏﯧﺰﻣﻦÇ æÇ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲå ﯾﻮÏ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﻣﻮږ
،íﺮÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﯾÑ ېÑæﯥ ژÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻮﻟﻨÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ ÓﺎÜÜÜﺳÇ ÇÏ æÇ ìÏ ÓﺎÜÜÜﺳÇ
åﺮÜÜﻪ ﺧﭙÜÜﭙ

Ü  ﻧﻬﯿﻠÏ ÏÇﻮÜÜ ﻫﯧáﻮÜÜ ﺮÜÜﯥ ﭘÜÜﯥ ﭼÜ  ﮐæÇ Ü ې ﭘÏ ﻪÜÜﺎﻧﯥ ﭘÜÜﻣÒ Ï
åﺪÜÜ ﻼﻧÏ ãﻼÜÜﺳÇ Ï ﯥÜÜ ﭼ،í ﻮﻫﯧÜÜﻪ ﭘÜÜې ﻧÏ ﻪÜÜ ﭘí ÜÜ æ ﯥÜÜﻮږ ﯿﻨÜÜﻣÒ ﺮÜÜ ﻣ

ﻮÜÜ ﮐﻮﻟåﺮÜÜﺮ ﺳÜÜﻪ ﺗÜÜﺎع ﭘÜÜﺟﻤÇ ﻲÜÜﯥ ﻣﻠÜÜﻮې ﻣﺜﺒﺘÜÜ ﯾÏ ﻮږÜÜﯥ ﻣÜÜﻲ ﭼÜÜ ﺷìﺪÜÜ ﮐﯧ،åÏ
Ï .ﺪﻟﻲÜÜÜÜﯥ ﻮﮐﯧÜÜÜÜ ﮐåÑæﺎÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜÜﻣÒ ﺮېÜÜÜÜړې ﯧæﺎÜÜÜÜﺮې ﭘﯿÜÜÜÜ ډﯦäﺪÜÜÜÜﺗﻤ
ﯾﻄﻮÇﺮÜÜÜ ﺷæړæﺎÜÜÜ ﻧáæ ډÇÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼ،æ Ü Üﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻮﺗÜÜÜﭘ

ﺘﻤﻨÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﯥ ﻫﻐÜÜÜﺧﭙﻠ
،åæ åÑæÏ ړېæﺎÜÜÜ ﭘﯿåﺮÜÜÜ ډﯦåﻮÜÜÜ ﯾäﺪÜÜÜﻼﻣﻲ ﺗﻤÜÜÜﺳÇ Ï ﯥÜÜÜﺮ ﭼÜ Üﯿﺎﻧﻮ ﻋﺼÜÜÜﻋﺒﺎﺳ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

30

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

31

ﯥÜÜ ﮐãﺘﺤﮑﺎÜÜﺳÇ æÇ ﺘﻠﻮÜÜﺳæ ÇÑ ﻪÜÜ ﭘäﺪÜÜې ﺗﻤÏ Ï ﻪÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﺖ ﭘÜÜ ﻣﻠåﻮÜÜ ﯾÏ ﻮږÜÜﻣ

ﯥÜÜÜÜﻗﯿﻘÏ Ï ﺮÜÜÜÜ ﻗﻄÏ ﯥÜÜÜÜ ﻤﮑÏ .åﺪÜÜÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜÜ ﺰÜÜÜÜﺘﺮ ﻣﺮﮐÜÜÜÜﻢ ﺳÜÜÜÜ ﻋﻠÏ ﯥÜÜÜÜﺑﻠﮑ

.æ  ﻟﻮﺑﻮﻟﯽáæÑ  ﺳﺘﺮÇÑﺧﻮ

Ï ﺪېÜÜÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜÜÜ ﮐﺎﻟåﻮÜÜÜÜ ﺳÑﻮÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﻠÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﭘﻮﻫÜÜÜÜﭘæÑÇ ﺮÜÜÜÜ ﺗåÑﺎÜÜÜÜﺒﯥ ﭼÜÜÜÜﻣﺤﺎﺳ

ﻪÜÜÜ ﻧÏÇﺪÜÜÜﻪ ﺑﻐÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﮐäÇÑæÏ ﻪÜÜÜﯿﺪ ﭘÜÜÜﻟﺮﺷÇ äﺎﻣﻮÜÜÜ ﻣæÇ ﯿﺪÜÜÜﻟﺮﺷÇ äæÑﺎÜÜÜ ﻫÏ

.åæ ﻮېÜÜ ﺷåﺮÜÜﺮ ﺳÜÜ ﺗåﺮÜÜ ﺳÈﺎﻟﯿﺘﻮÜÜﺮ ﺑﺮﯾÜÜﻪ ډﯦÜÜﭘÇﻪ ﺧﻮÜÜﻲ ﻟÜÜﻧæﻟﺒﯿﺮÇ äﺎÜÜﯾﺤÑﺑﻮÇ

ﺮÜÜÜÜÜﻓﯿﺴæﺐ ﭘﺮÜÜÜÜÜ ﻣﻄﻠÇÏ .æ ÊﺎÜÜÜÜÜﯾÒ ﻤﯧﺮÜÜÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜÜÜﺳÑÇ ﻣﺪÏ ﯥÜÜÜÜÜﺦ ﮐÜÜÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜÜÜﭘ

ﻮږÜÜÜﻣÒ ÈﺎÜÜÜﻪ ﺣﺴÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜﻟﺒﻠÇ ÖﺮÜÜÜ ﻋæÇ ﺪÜÜÜﻟﺒﻠÇ áﻮÜÜÜ ﻃÏ ﻲÜÜÜﻧæﻟﺒﯿﺮÇ äﺎÜÜÜﯾﺤÑﺑﻮÇ

ﺮÜÜÜÜ ﻣﻌﺘﺒåﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﺎﻻﺗﻮ ﭘÜÜÜÜﯾÇ æﺪÜÜÜÜ ﻣﺘﺤÏ ﺎÜÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼÑ ﺎÜÜÜﯾﮏ ﺳÑ ÜÜÜﻓﯿ

ﻪÜÜÜ ﻟ.ېæ  ېÜ Üﻮړې ﮐÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻗﯿﻘÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﯿﻤﻮ ﻧﻘﺸÜÜÜ ﺳæﺮÜÜÜ ډﯦÏ ÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ

Ï .ìÏ ì Ü ÜÜﺪې ﮐÜÜÜÜﻧÇړæ ﺎﺣﺖÜÜÜÜﺿæ ﺮÜÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜÜ ﭘ،ìÏ ÏﺘﺎÜÜÜÜﺳÇ ﯥÜÜÜÜ ﮐäﻮÜÜÜÜﭘﻮﻫﻨﺘ

íﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻮﺗÜÜÜ ﭘÇÏ áÇﻮÜÜÜﺣÇ ﺎﺗﺒﯥÜÜÜ ﻣﮑÏ ﻲÜÜÜﻧæﻟﺒﯿﺮÇ Ï åﺮÜÜÜﻦ ﺳﯿﻨﺎﺳÜÜÜﺑÇ ﻲÜÜÜﺑﻠﺨ

ېÑﻮÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻲ ﻋﻠﻮﻣÜÜÜﯾﻨÏ ﻪÜÜÜې ﭘÒÇﻮÜÜÜ ﯾáﺎÜÜÜﻪ ﻣﻬÜÜÜ ﻫﻐÈﺎÜÜÜﻮ ﻧﺼÜÜÜﺳÑÇﻮ ﻣﺪÜÜÜﻏÏ

æÑﻮÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜ ۍ ﻟÜ ÜÜ ﻧÏ ﯥÜÜÜÜ ﮐåÑﻪ ﻻÜÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮíﺮÜÜÜÜﯥ ﻓﮑÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ìæÏ ﯥÜÜÜÜﭼ

.ææ  ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞã ﻋﻠﻮæÇ  ﻣﻀﺎﻣﯿﻦá ﺑﻠﮑﯥ ﻮ،æ  ﻧﻪÏæﻣﺤﺪ

ﺎÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮíﺮÜÜÜﯥ ﻓﮑÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﯥÜÜÜ ﺑﻠﮑ،ææ ﻪÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜ ﮐÑÇﻪ ډÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺪﻧﻮﻧﻮ ﺨÜÜÜﺗﻤ

ÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻟæÏ Ï ﺰÜÜÜﮐÇ ﻣﺮåﺎﺗﺮÜÜÜﯾÒ ﺎړېÜÜÜ ژﺑÏ ﯥÜÜÜ ﮐåÑæÏ ﻲÜÜÜﻪ ﻋﺒﺎﺳÜÜÜﭘ

.á  ﯾﯥ ﻫﺮ ﻪ ﯧåÑﻟﭙﺎ

ﻪÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜ ژﺑæÑﻮÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜ ﻟãﻮÜÜÜ ﻋﻠáﻮÜÜÜ  ۍÜ Ü ﻧÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،æ ÇÏ ÝﺪÜÜÜ ﻫæÇ áﺪÜÜÜﺗﻤﻮﯾﻠﯧ

ﻪÜÜÜÜÜ ﭘÏﻮÜÜÜÜÜ ﻣﺤﻤäﻠﻄﺎÜÜÜÜÜ ﺳÏ ﻲÜÜÜÜÜﻧæﻟﺒﯿﺮÇ ﯥÜÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜÜ ﮐﻠ،áæﻪ ډÜÜÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜÜÜ ﻣﺜÏ

ېÑæﺎÜÜÜ ﺧÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜې ﺑﻬﯿÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜ ﺷáﺎړÜÜÜژﺑæ ﻪÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﻲ ژﺑÜÜÜﻋﺮﺑ

ﺮÜÜÜ ﺗÏ ﺎﺗﻮÜÜÜ ﻣﻄﺎﻟﻌæÑæ ژÏ ﺪÜÜÜ ﻫﻨÏ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﻫﻠﺘ،ﻻړæ ﻪÜÜÜﺪ ﺗÜÜÜﯥ ﻫﻨÜÜÜ ﮐæﮑﺮÜÜÜ ﻟ

æ ﺖÜÜÜÜ ﺑﺮﮐæﺎړÜÜÜÜﺪې ژﺑÜÜÜÜ ﻫﻤÏ æÇ ﺖÜÜÜÜﯦﺴÇ æ ﺖÜÜÜÜﺣﻤÒ ÊﺎÜÜÜÜﯾÒ ﺎﻧﻮÜÜÜÜﺎﻣﺘﻮ ﭘﻮﻫÜÜÜÜﻧ

Ï ﯥÜÜﯥ ﯾÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﭘﺎﯾﻠÜÜ ﭘæÇ å ÜÜ ﮐåÏÒ ﻪÜÜﮑﺮﯾﺖ ژﺑÜÜﻪ ﺳﺎﻧﺴÜÜﻪ ﻣﻮﺧÜÜﻮ ﭘÜÜ ﮐﻮﻟåﺮÜÜﺳ

ì Ü Üﻞ ﮐÜÜÜﻪ ﻣﻨﺘﻘÜÜÜﺎ ﺗÜÜÜﭘæÑÇ æÇ åﻮÜÜÜﺎﺗﻞ ﺷÜÜÜﺳæ ﺪۍÜÜÜﻧæﻔﻪ ژÜÜÜﺎﻧﻲ ﻓﻠﺴÜÜÜﯥ ﯾﻮﻧÜÜÜﭼ

ېÑﻮÜÜﯥ ﭘÜÜ Ñæ ﻦÜÜﺮ ﻧÜÜﯥ ﺗÜÜ ﭼ،ﻪÜÜﻟﯿﮑæ ÈﺎÜÜﺘﺮ ﮐﺘÜÜﺮ ﺳÜÜﻮ ډﯦÜÜﻪ ﯾÜÜﻪ ﻧﺎﻣÜÜﺪ ﭘÜÜﻟﻬﻨÇ

.åﺷﻮ

Ï ﻪÜÜÜ ﯥ ﺮﻧÜÜÜ ﭼ،íÑﻮÜÜÜ ﺎÜÜÜﻧﺘﯿÇﻪ ﺣﯿﺮÜÜÜ ﭘäﺎÜÜÜﺪ ﻋﺎﻟﻤÜÜÜ ﻫﻨæÇ  ۍÜÜ ﻧÏ ﻪÜÜÜﺗÑæ ﻢÜÜÜﻫ

ﻒÜÜÜ ﮐﺸäﺘﺎÜÜÜﺳæ ﻫﻨﺪÏ ﯥÜÜÜﻔﺮ ﭼÜÜÜﺖ ﺻÜÜÜﻪ ﺑﺮﮐÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜﺎﻧﻪ ﻋﺼÜÜÜ æÑ ﺪېÜÜÜ ﻫﻤÏ

ۍÑÇﺪÜÜÜﻣﺎﻧﺘÇ åﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜ ﭘÑﻮÜÜÜ ﻧÇ ﺘﯿﻨﯽÜÜÜ Ñ äﺪÜÜÜﻞ ﺗﻤÜÜÜ ﺑÏ ﺎﻟﻢÜÜÜ ﻋäﺪÜÜÜ ﺗﻤåﻮÜÜÜﯾ

ﺎÜÜÜﭘæÑÇ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼåﺮÜÜÜ ﺳæÏÇﺪÜÜÜﻋÇ íﺪÜÜÜ ﻫﻨæÑﻮÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜې ﻟÑﻪ ﻻÜÜÜ ﻟæﺎړÜÜÜﻮ ژﺑÜÜÜﻏÏ Ï æ

.ìÏ ﮐ ﻠﯽ

 ۍÜ ﻼﻣﻲ ﻧÜÜﺳÇ ì ﻮﻣÜÜ ﻟ،íﺮÜÜ ﻟÊﻬﺮÜÜﻪ ﺷÜÜﻪ ﻧﺎﻣÜÜ ﭘæÏÇﺪÜÜﻋÇ ﻲÜÜ ﻋﺮﺑÏ ﻢÜÜﯥ ﻫÜÜﮐ

ÇÏ ﺎﻣﯥÜÜÜÜﻧÑ ﮐﺎæÇ ÑﺎÜÜÜÜﺛÇ ﺎﻧﻮÜÜÜÜ ﻋﺎﻟﻤæÑﻮÜÜÜÜ ﻧæÇ ﯿﻨﺎÜÜÜÜﻦ ﺳÜÜÜÜﺑÇ ،äﺎÜÜÜÜﯾﺤÑﺑﻮÇ Ï

ﻪÜÜÜ ﭘæÏÇﺪÜÜÜﻋÇ ﻲÜÜÜ ﻋﺮﺑÏ ÏÇﺪÜÜÜﻋÇ ﻲÜÜÜﻣæÑ .áﻮÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜﻪ ﻣﻨﺘﻘÜÜÜﺎ ﺗÜÜÜﭘæÑÇ ﺎÜÜÜ ﺑﯿæÇ

ﻢÜÜ ﻧﺎﺳáﮐﻮÇﺪÜÜ ﭘﯿÒÑÏ æÇ ﺮÜÜ ﮑÏ ﻨÜÜﺮ ﻣÜÜﺪﻧﻮﻧﻮ ﺗÜÜ ﺗﻤÏ ﯥÜÜ ﭼ،íﻮÜÜﻪ ﮐÜÜ Çﻪ ډÜÜﭘ

ړÇ ﻮﻧﮑﯽÜÜÜÜ ﻟﯿﮑáﺎÜÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜ ﻟﯿﮑﻠÏ ﻪÜÜÜÜ ﮑ،íÏ ﺘﻮﻧﺰﻣﻦÜÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜÜﭘﺮﺗﻠ

ﯥÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻼﻣﻲ ﻮﻟﻨÜÜÜﺳÇ ﻮږÜÜÜﻣÒ æÇ ìÏ ﻞÜÜÜﻧﮑﯽ ﻋﻤææﺎړÜÜÜﯾﺠæ æÇ

ﺮÜÜÜ  ﻣí Ü Üﻪ ﮐÜÜÜﯾÇÑÇ ãﺎÜÜÜﻗÑÇ æÇ í Ü Ü ﮐìﺎÜÜÜ ﻮÜÜÜ ﯾåﺮÜÜÜ ﺳíÑﻮÜÜÜﺮ ﺗÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜ ﭼ،ìÏ

ﯥÜÜﯥ ﺧﭙﻠÜÜﯥ ﺑﺮﺧÜÜ ﺪﻧﻮﻧﻮÜÜ ﺗﻤæÑﻮÜÜ ﻧÏ æÏﻮÜÜﻟÑÏ ﻪÜÜ ﭘäﺪÜÜ ﺗﻤíړæﺎÜÜﻞ ﭘﯿÜÜ ﺧﭙÏ

åﺮÜÜÜÜ ﺗﺮﺳåÑﺎÜÜÜÜﻟﻮ ﭼÏﻮÜÜÜÜ Ï ﺎﻣﻮÜÜÜÜﻗÑÇ Ï åﺮÜÜÜÜﺳ

ÏﺎÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜ ﭘÏÇﺪÜÜÜÜﻋÇ ﻲÜÜÜÜﻋﺮﺑ

ﻪÜÜÜﺎ ﺗÜÜÜﭘæÑÇ ﻪÜÜÜﯥ ﺨÜÜÜﻲ ژﺑÜÜÜﻪ ﻋﺮﺑÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﺮ ﮐﻠﻤÜÜÜﻟﺠﺒÇ Ï ÒÇÑ ÇﺪÜÜÜ ﻫﻤ.ﻲÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﮐ

.ﺧﻠﻲÇæ ﯥ

æÇ ﺊÜÜÜÜﺧﻠÇæ ﻪÜÜÜÜ ﺎÜÜÜÜ Ñ ﻪÜÜÜÜﻮې ﻟÜÜÜÜ ډﯾÏ" :ﺎﯾﻲÜÜÜÜ( ﻓﺮﻣÖÑ)ﻪÜÜÜÜ ﻋﺎﯾﺸÊﺮÜÜÜÜﺣﻀ

æÇ ېæ ېÏﻮÜÜÜÜﺪﺧﺎﻧﯥ ﻣﻮﺟÜÜÜÜﺳÑ ﺮېÜÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜÜ ۍ ﮐÜÜÜﻼﻣﻲ ﻧÜÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜÜ ﭘ.åÏ ﯥÜÜÜÜﺗﻠﻠ
ﻪÜÜÜÜ ﯧ ﻧæÑﯿﺎÜÜÜÜ ﺳæÇ

ﭙﻮږﻣÜÜÜÜ ﺳ،ﯥÜÜÜÜ ﻤﮑÏ ﻪÜÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜÜﻪ ﻣﻨﻈﻤÜÜÜÜ ﭘææﺎÜÜÜÜﻋﻠﻤ

ﻌﺮÜÜÜÜ ﺷÏ ېÒÇﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜÜ ﮐäÇÑæÏ ﻪÜÜÜÜ ﭘÏﻮÜÜÜÜ ﻣﺤﻤäﻠﻄﺎÜÜÜÜ ﺳÏ ﯽÜÜÜÜ ﻏﺰﻧ.ﻪÜÜÜÜﮐﻮﻟ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

 ﺨﻪ ﯾﯥææ ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺎæÇ í ﮐ

".åÏ  ﮐﯥÓ ﭼﺎﭘﻪ ﻻÏ å ﭼﯥ ډﯾﻮÆÑې ﺗﻪ ﻣﻪ ﻮÏ
ﻪÜÜﺑæﯥ ډÜÜﺗﻢ ﮐÑﻮÜÜﻪ ﺗÜÜﭘ

ﺎﭘﻮﻫÜÜ ﻧÏ ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜﻮ ﭘﯧ ﯾÜÜﻪ ﻣﻨ ﻨﯿÜÜﯥ ﭘÜÜﺎ ﭼÜÜﭘæÑÇ

Ï æÇ ﺘﻪÜÜÜﺧﯿﺴÇæ ﻪÜÜÜ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺨææﺎÜÜÜﻪ ﺑﺮﯾÜÜÜ ﻟäﺪÜÜÜﻼﻣﻲ ﺗﻤÜÜÜﺳÇ Ï ﻮږÜÜÜﻣÒ ،åæ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

32

íﻮÜÜÜÜ ﻏﺰﻧæÇ ﻲÜÜÜÜ ﻋﺒﺎﺳÏ ﻢÜÜÜÜ ﻫåÑæÏ

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

33

ﻨÜÜÜÜﺳæÇ .áﻮÜÜÜÜ ﺷäÇæÑ ÑﻮÜÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜÜﻮﻫﯥ ﭘÜ ÜÜﭘ

ېÏ åÒÇæÑÏ ﺖÜÜÜ ﻣﻌﺮﻓæÇ ﻢÜÜÜ ﻋﻠÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،íﺮÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜۍ ﺗÏÇÒÇ ﯥÜÜÜ ﻫﻐäÇÑæÏ
.íæ  ﭘﺮ ﻣﺦ ﺧﻼﺻﻪäﻧﺴﺎÇ  ﻫﺮÏ

.ېæ  ﮐ ېåﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺮ ﺳﺮ
æÇ íÏ ړæ ÑﺪÜÜÜ ﻗÏ ﺪېÜÜÜﻧÏ ﻮﻟﯥÜÜÜ ﺎﺣﺒﺎﻧﻮÜÜÜﻼ ﺻÜÜÜ ﻣÏ ﻮﮐﯥÜÜÜﻪ ﮐﻠﯿÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ
ﻼÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﺧﺘﻮﻧæ ÇﻮÜÜÜﻪ ﭘﺨÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺑ

Ü Üﺮ ﻨÜÜÜﺪﻣﺎﺗﻮ ﺗÜÜÜ ﺧæﻮﻟﻨﯿﺰÜÜÜ æﺮÜÜÜ ډﯦÏ

æÇ ÎÇﺮÜÜÜﻧﻪ ﭘæﺮﺣﺪÜÜÜ ﺳíﺮÜÜÜﯥ ﻓﮑÜÜÜ ﭼ،æ ﺖÜÜÜ ﺑﺮﮐæÑæÏ æﺪÜÜÜﻮ ﻼﻧÜÜÜ ﻫﻤﻐÏ

Ï æÇ ﺘﻞÜÜÜÜÜÜﻪ ﻟﻮﺳÜÜÜÜÜÜﻧﯿﻮﺗÑ ﮐﻮìﻮÜÜÜÜÜÜ ﻫﻐÏ ﻪÜÜÜÜÜÜ ﻟﯿﮑﻮﻧæﺎﭘﺮÜÜÜÜÜÜ ﻣﺴÏ ﺎﺣﺒﺎﻧﻮÜÜÜÜÜÜﺻ

ﻦÜÜﯥ ﻧÜÜﻮ ﭼÜÜﻪ ﺷÜÜ ﻣﻨ ﺘÇÑ äﺪÜÜ ﺗﻤíﺮÜÜ ﻓﮑæÇ ﻮﻗﻲÜÜﺘﺮ ﺣﻘÜÜﻮ ﺳÜÜﯥ ﯾÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﭘﺎﯾﻠÜÜﭘ

ﻼÜÜÜÜ ﻣÒÇÑ ÇﺪÜÜÜÜ ﻫﻤ.ﻮÜÜÜÜﻪ ﻟﯿﮑﻠÜÜÜÜ ﺗæﺎﭘﺮÜÜÜÜﯥ ﻣﺴÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜ ﺑáÇﻮÜÜÜÜﺣÇ áﺎÜÜÜÜﻮ ﺣÜÜÜÜﻧﯿÑﮐﻮ

.æﻧﻪ ﮐﻮæÏﯾﺎړ ﯾﺎæ ﯾﯥ ﻣﻮږ ﭘﻪ

 ۍÜÜÜ ﻧæÇ ﯿﻤﯥÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜﺮڅ ﮐÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﺧﻄﺒæÇ ﻮÜÜÜﻋﻈÇﻮ ﻣﻮÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ äﺎﺣﺒﺎÜÜÜﺻ

ﺎړﻟﻮÜÜÜÜÜﯾæ ﻮÜÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،íÏ ړÇ ﻪÜÜÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﮐãﺎÜÜÜÜÜ í ﻮﻣÜÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜÜﭘ

ﺎﻋﻲÜÜÜÜﺟﺘﻤÇ Ï ﺲÜÜÜÜﻟæ Ï æÇ íﻮÜÜÜÜﺪې ﮐÜÜÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜÜÜﺲ ﺗÜÜÜÜﻟæ ﺐÜÜÜÜﻢ ﻣﻄﺎﻟÜÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜÜډﯦ

ﻪÜÜÜ ﭘäﺪÜÜÜﻼﻣﻲ ﺗﻤÜÜÜﺳÇ Ï ﻮږÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﮐﻠ.í ÜÜﮐæ ﻪÜÜÜ ﭘﺎﻟﻨæÇ ﺎﺗﻨﻪÜÜÜﺪﻧﻮﻧﻮ ﺳÜÜÜﺗﻤ

ﻪÜÜÜﺳæÇ ﺮÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜ ﻣﺮﻏåﺪÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜ ﺧ،íﻮÜÜÜ ﻟﻮﺑáæÑ ﺘﺮÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜ ﮐåÏæ ﻪÜÜÜ ﭘÑﻌﻮÜÜÜﺷ

ﺘﺮ ﻪÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻧÑÏ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺗáæÑ ﻮÜÜÜﻣÇ ﮐﺮìﺎÜÜÜﻲ ﻋﻠﻤÜÜÜﯾﻨÏ ﻮÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﯥÜÜÜﺎﺗﻨﻪ ﮐÜÜÜﺳ

ãÇﺮÜÜÜ æ ﭘﺮì

ﺎﻧÜÜÜ ãﻮÜÜÜ ﮐåÑﺎÜÜÜ ﻟﭙãﺠﺎÜÜÜﻧﺴÇ Ï ﺎﺗﻮﻧﻮÜÜÜ ﺟﻮﻣÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ ېÑﻮÜÜÜﭘ

ﻪÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜ ﻫåÑﺎÜÜÜ ﻟﭙÏﻮÜÜÜ ﺑﻬﺒÏ ﻪÜÜÜﻧÇﻧﺪæ ژÏ ìﻮÜÜÜ ﻫﻐÏ ﯥÜÜÜ ﭼåÏ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻧ،æÑﻮÜÜÜ

.ì ﻧﺪې ﮐÇړæ ìÏ ﻧﻪ

،ìÏ ÑﻮÜÜÜ( ﮐÌ)ﷲÇ Ï ÊﺎÜÜÜ ﺟﻮﻣ.æ ÜÜÜﮐæ ãﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻲ ﮐﭽÜÜÜﻪ ﻣﻠÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜ ﻫæÇ ﻲÜÜÜﻟﺘæÏ

ÇÏ åÑﺎÜÜÜÜﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙÜÜÜÜ ﺳÏ ﺖÜÜÜÜﻼﻣﻲ ﻫﻮﯾÜÜÜÜﺳÇ Ï æÇ ﻟﻲÇæﻮÜÜÜÜﻲ ﯾÜÜÜÜ ﻣﻠÏ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ

ìÇﺪÜÜÜÜ ﺧÏ æÇ í ﻮﻟﯧÜÜÜÜ ÇÑ ﯥÜÜÜÜﺎﺗﻮﻧﻮ ﮐÜÜÜÜﻪ ﺟﻮﻣÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻠﻤﺎﻧﻪ ﻮﻟﻨÜÜÜÜﻮږ ﻣﺴÜÜÜÜﻣÒ

Ï æÇ ﺖÜÜÜÜ ﺗﻘﻮﯾÏ ﺎﺗﻮﻧﻮÜÜÜÜ ﺟﻮﻣÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ìÏ ãÇﺪÜÜÜÜﻗÇ íÑæﺮÜÜÜÜ ﺿæÇ ﻢÜÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜÜډﯦ

(Ì)

.í ﮐﻮÇÏÇ Öﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﭙﻞ ﻓﺮ
t

ãÇﺮÜÜÜÜÜ æﺆﺛﺮ ﭘﺮÜÜÜÜÜ ﻣæÇ ì

ﺎﻧÜÜÜÜÜ åÑﺎÜÜÜÜÜ ﻟﭙÏﻮÜÜÜÜÜ ﺑﻬﺒÏ ﻪÜÜÜÜÜﻧÇﻧﺪæ ژÏ ﺎﻧﻮÜÜÜÜÜﻣﺎﻣÇ

ﺎﻣﻊÜÜÜÜÜﻧﻮ ﺟæÑﺎÜÜÜÜÜ æÇ ﻮÜÜÜÜÜ ﮐﻠﯿÏ ﻮږÜÜÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼå ÜÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜÜÜﮐÐ ﻮÜÜÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜÜÜ ﻣﺨÏ

ﻼÜÜÜﻮ ﺟÜÜÜ ﯾåÑﺎÜÜÜﺘﯥ ﻟﭙÜÜÜﺰې ﻣﺮﺳÜÜÜړﺧﯿÇ ﺮÜÜÜ ﻫÏ åﺮÜÜÜ ﺳìæÏ ﻪÜÜÜ ﻟæÇ ﻲÜÜÜﺪې ﺷÜÜÜﻧÇړæ

ﺮÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜﺮ ﮐﻠÜÜÜÜ ﻫ.íÏ ﺰÜÜÜÜﮐÇ ﻣﺮæ Ü ÜÜ ﭘﺮﯦﮑæﻮﻟﻨﯿﺰÜÜÜÜ Ï ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜÜﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧ

ﻪÜÜÜÜÜÜﺪ ﻟÜÜÜÜÜÜ ﺑﺎﯾåﺮﺑﯧﺮÜÜÜÜÜÜ ﺳææﺎÜÜÜÜÜÜړﺗﯿÇ ﺎﺗﻲÜÜÜÜÜÜﺮ ﺣﯿÜÜÜÜÜÜ ﭘ.ﻲÜÜÜÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜÜÜÜﻧﯿæ ﺐÜÜÜÜÜÜﺗﺮﺗﯿ

ﺮÜÜÜﻦ ﭘÜÜÜﮐﻤÇæ æÇ ãﺎÜÜ ﻧﻈÏ ﮏÜÜÜﻮږ ﺧﻠÜÜÜﻣÒ ،ﯽÜÜÜﻏﻠÇÑ ﺖÜÜÜﺪ ﺣﺎﻟÜÜÜﺪې ﺑÜÜÜ ﺑﺎﻧÏÇﻮÜÜÜﻫﯧ

ﻮﻧﻲÜÜÜÜÜ ﻠﻮﯾﺰﯾæÇ ﻮﯾﻲÜÜÜÜÜډﯾÇÑ æÇ ﺎﺑﻮﻧﻮÜÜÜÜÜﻲ ﮐﺘÜÜÜÜÜﯾﻨÏ Ï åﺮÜÜÜÜÜﺎﺣﺒﺎﻧﻮ ﺳÜÜÜÜÜﻣﻼﺻ

ﺪېÜÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜÜ ﭘ.íÏ ﯧﺪﻟﻲÜÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜÜ ﺗæ Ü ÜÜﯥ ﭘﺮﯦﮑÜÜÜÜﺎﺗﻮﻧﻮ ﮐÜÜÜÜﻪ ﺟﻮﻣÜÜÜÜﺪې ﭘÜÜÜÜﻧÇړæ

.ﺷﻲæ ﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪæÑﻣﻮ ﭘﻪ ﺗﯿﺎÒÇ ﻟﻮæÑ ﻧﻮæÇ ﻧﻮæﺳﻼﻣﻲ ﺧﭙﺮÇ

ﻪÜÜÜ ﻣﯧﻠﻤÏ ﻮÜÜÜﻟÒ ﺑﯧﻮæÇ æﺎﭘﺮÜÜÜ ﻣﺴÏ ÊﺎÜÜÜﯥ ﺟﻮﻣÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻮﻟﻨÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ ﺐÜÜÜﺗﺮﺗﯿ

:ﺎه وﻟﺲ－ ا-ب

.ìÏ  ﻫﻢìﭘﺎﻟﻨﯥ ﺎ
áﻮÜÜÜ ﺣﺼÏ ﻢÜÜÜ ﻋﻠÏ ﯥÜÜÜ ﭼíÏ ﻪÜÜÜﻧæﻪ ﻣﺮﮐﺰÜÜÜﻢ ﻫﻐÜÜÜ ﻋﻠÏ ﺎﺟﺪÜÜÜ ﻣﺴÒÇÑ ÇﺪÜÜÜﻫﻤ

ﻮږÜÜÜﻣÒ .áﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﯥ ﭘﺎﺧÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻟﻮﻧÇﯦﻮÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،åﻮÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜ ﯥ ﮐﻮÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜﯾÇæ

Ï åﺮÜÜﺳÑæ ﮏÜÜﺆﻣﻦ ﺧﻠÜÜﻮږ ﻣÜÜﻣÒ æÇ íæﺮÜÜﯥ ﺗﯧÜÜ Ñæ ﭙﯥÜÜﯥ ﺷÜÜﻪ ﮐÜÜ ﭘäﺎÜÜﯾæÑﻻ

åÏæ ﯥÜÜÜ ﯾÑﻌﻮÜÜÜ ﺷíﺮÜÜÜﻮ ﻓﮑÜÜÜ ﺧ،åﻮ ﯧﺪÜÜÜﺳæ ﯥÜÜÜ ﮐÑæÇ ﻪÜÜÜ ې ﭘÜÜÜ  ﺟÏ ﺲÜÜÜﻟæ

ãÇﺮÜÜÜ ﮐìﺎÜÜÜﺎﻣﺘﻮ ﻋﻠﻤÜÜÜﺮ ﻧÜÜÜﻮږ ډﯦÜÜÜﻣÒ .íﺮﯾﮑﻮÜÜÜډۍ ﺷæ ډäÇﺘﺮﺧﻮÜÜÜﺳÏ ﻞÜÜÜﺧﭙ

åﺮÜÜﺎ ﺧﺒÜÜ ﺑæÇ åﺎÜÜ Ç ﻮÜÜﺲ ﯾÜÜﻟæ ﻮږÜÜﻣÒ ﯥÜÜ ﭼ،ﻮÜÜﯾÇææ ﻮÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﻦ ﮐÜÜ ﻧæÇ å ÜÜﮐæ

ÏﺘﺎÜÜÜÜﺳÇ ،ﺖÜÜÜÜﻟﻔÇ ﺎÜÜÜÜﻞ ﭘﺎﭼÜÜÜÜ ÏﺘﺎÜÜÜÜﺳÇ ،ﻲÜÜÜÜﻟﺤﯽ ﺣﺒﯿﺒÇﺪÜÜÜÜ ﻋﺒÏﺘﺎÜÜÜÜﺳÇ :ﻪÜÜÜÜﻟﮑ

ﺎﻧﻮÜÜÜﻣÒ ﻮÜÜÜﻧﯿÇﻪ ﭘﺨﻮÜÜÜ ﭘ.íړÇﻮÜÜÜ ﻏãﺎÜÜÜ ﻧﻈíﺮÜÜÜ ﻋﺼæÇ ﻮﺛﺮÜÜÜﻮ ﻣÜÜÜ ﯾæÇ ìÏ ﺲÜÜÜﻟæ

ÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ íÑﺎÜÜÜﷲ ﻗÇﺪÜÜÜ ﻋﺒÏﺘﺎÜÜÜﺳÇ ،ÈﺎÜÜÜ ﺑﯧﺘÏﺘﺎÜÜÜﺳÇ ،ÏﺎÜÜÜﺷÑ ÑﮑﻮÜÜÜﻟﺸÇﻋﺒﺪ

ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜﺘﻞ ﺑÜÜ ﯥ ﻏﻮÜÜ ﭼ،ﻮÜÜ ﺷÇﺪÜÜﺎ ﭘﯿÜÜﻮ ﭘﺎﭼÜÜ ﯾåÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜ ﭼﻠﻮﻟÏ ãﺎÜÜ ﻧﻈÏ ﻪÜÜﯥ ﺑÜÜﮐ

ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ې ﯾÜÜÜ ﮐåÏÒ

،áﺪÜÜﻧﯧÇﻪ ﺗﻮÜÜ ﻧäﺎÜÜﻪ ﭘﺎﭼﺎﻫÜÜﻪ ﺑÜÜﺮ ﻠÜÜﺮ ډﯦÜÜ  ﻣ،í ÜÜ ﮐåﺮÜÜﺮ ﺳÜÜﻮﺧﯥ ﺗÜÜﯥ ﻣÜÜﺧﭙﻠ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﻮﻣ ﻧÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜﯥ ﺧﭙﻠÜÜÜÜ ﭼ،ææ ﯿﺘﻮﻧﻪÜÜÜÜﻪ ﺷﺨﺼÜÜÜÜ ﻫﻐáﻮÜÜÜÜ
ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

34

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

35

ﻪÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﮐﻠæÇ í Ü ÜﮐÑæ ﺖÜÜÜ ﻗﻨﺎﻋåړÇ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﺎﮐﻠﻮ ﻣﻮﺧÜÜÜ Ï ﻪÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﯥ ﻣﻠÜÜÜﭼ

ÑﻌﻮÜÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﺷÜÜÜ æÇ ﻮﻫﯥÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜﻢ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜﺎ ﻫÜÜÜﺮ ﺑﯿÜÜÜ  ﻣ،ìÏ ãæﺮÜÜÜﻪ ﻣﺤÜÜÜﻧﻌﻤﺘ

ﮐﻮÇæÑﺎÜÜ ﭼæÏﻮÜÜﯥ ﻣﻮﺟÜÜﺖ ﮐÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﺎ ﭘÜÜﯥ ﯾÜÜﻪ ﯾÜÜﺎ ﺑÜÜﻮ ﺑﯿÜÜ ﻧ،áﻮÜÜﻪ ﺷÜÜﻧæ ﯥÜÜﺳÇÏ

ﯥÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜ ﻧìﺎÜÜ ﺮÜÜ ﭘåﺮÜÜ ﺧﺒÇÏ .åÏ  ېÜÜ ﮐåÏæ åﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜﻪ ﭘﺮﺗﻠÜÜ ﭘÇﻮÜÜ ﭘﺨÏ ﯥÜÜﯾ

æÇ ÜÜ ﮐÓﻪ ﻻÜÜې ﺗÑﻮÜÜﯥ ﺗÜÜﻪ ﯾÜÜﺎ ﺑÜÜ ﯾæÇ ﻪÜÜﻪ ﮐﻮﻟÜÜ ﻮ ﻫÜÜﮐﻮﻟÑæ Ï ﺖÜÜ ﻗﻨﺎﻋÏ ﻪÜÜﺗ

ﯥÜÜﺳÇÏ ﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜ ﮑ،íﺮÜÜﻟæ ÑﻌﻮÜÜﻲ ﺷÜÜ ﺳﯿﺎﺳÎﻮÜÜﻪ ﭘÜÜﮏ ﺑÜÜ ﺧﻠåÏÇﻮÜÜ ﺑﺎﺳáﻮÜÜ

åﻮÜÜ ﯾÏ åﺎﻫﺮÜÜﻪ ﻇÜÜﺪ ﭘÜÜې ﭼﻠﻨÏ ﻪÜÜﻮ ﮐÜÜ ﺮÜÜ ﻫ.å Ü ﻞ ﮐÜÜﺎﻫﻲ ﭘﯿÜÜﯥ ﭘﺎﭼÜÜﻪ ﯾÜÜ ﺑÑæÒ ﻪÜÜﭘ

åﺮÜÜÜ ﺳæﺪÜÜÜﯦÑæÇ ﻪÜÜÜﺎﯾﻠﻮ ﻟÜÜÜﻲ ﻣﺴÜÜÜ ﺳﯿﺎﺳÏ ðﻼÜ ÜﺻÇ ﯥÜÜÜ ﭼíæ äﺎÜÜÜ ﮐﺴåÇÏﻮÜÜÜﺑﺎﺳ

.ìﻮﻻÜÜ ﻮ ﯿﻨÜÜﻪ ﺷÜÜ ﻧÜÜﯥ ﺑﻨﺴÜÜﯥ ﯾÜÜﺲ ﮐÜÜﻟæ ﻪÜÜﺮ ﭘÜÜ  ﻣ،ﻪÜÜﻪ ﺧﭙﻠﻮﻟÜÜ  ﺑãﺎÜÜﻧﻈ

ﻞÜÜ ﺧﭙÏ ﯥÜÜﻮک ﭼÜÜ ﻪÜÜﺮ ﻫﻐÜÜ  ﻣ،í ﻮﻫﯧÜÜﻪ ﭘÜÜﺮې ﻧÜÜﺎ ﭘÜÜ ﯾæÇ íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜﻪ ﻧÜÜﺎ ﻋﻼﻗÜÜﯾ

ﻪÜÜÜﺗÑæ ﺎÜÜÜ ﯾÆ ﺮﮐÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜﭘ

ﻮﻟÜÜÜﭙﻮ ﺧÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﭙﺎﻧﻪ ﺗÜÜÜ ﺷäﺎÜÜÜﻓﻐÇ åﻮÜÜÜﺮې ﯾÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜﮐ

ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼíﺮÜÜﻪ ﻟÜÜې ﭘﻮﻫÏ Ï ìﻮÜÜ ﻫﻐ،íﻮÜÜﺮ ﮐÜÜ ﻓﮑåړÇ ﻪÜÜﮏ ﭘÜÜ ﺑﺮﺧﻠﯿÏ ÏÇﻮÜÜﻫﯧ

äﺎÜÜÜﻧﺴÇ ﺎﯾﻲÜÜÜﭘæÑÇ ﻪÜÜÜ ﻧ،ﺮېÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﯥ ﮐﻮﻟÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻧ،ÆﺪÜÜÜﻏﻮﻧÇæ Ñæ äﻮÜÜÜﭘﺘﻠ

ﻮږÜÜﻣÒ ﯥÜÜ ﭼìÏ ﻞÜÜﻟﯿÏ ÇﺪÜÜ ﻫﻤ.í ÜÜ ﮐåﺎÜÜ Ç æÇ ﺮÜÜﻪ ﺧﺒÜÜﻪ ﺎﻧﻮﻧÜÜ ﺎﯾﻠﻮ ﻨÜÜﻣﺴ

åﺪÜÜﻧÒ Ï ﻪÜÜ ﻧÑÇ ﻫﻤﺪ.ﻲÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﺮ ﮐÜÜﺰ ﺗﻐﯿÜÜ ﻣﻐæÇ íﻮÜÜﯥ ﺧÜÜﻪ ﯾÜÜ ﻧæÇ í ﻮړﯦÜÜﺟ

åړÇ ﻪÜÜÜÜ ﭘæÇ íﺮÜÜÜÜ ﻟÊﺎÜÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣåړÇ ﻪÜÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜÜﻲ ﺟﺮﯾÜÜÜÜ ﺳﯿﺎﺳÏ ÓæÇ ﮏÜÜÜÜﺧﻠ

í Ü ﻞ ﮐﯧÜÜﻪ ﺣÜÜﺘﻮﻧﺰې ﻧÜÜﻮ ﺳÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮÏ ﻢÜÜﻧﻮ ﻫæÑﻌﺎÜÜﻪ ﺷÜÜ ﭘÏﺎÜÜ ﺑåÏﺮÜÜ ﻣæÇ ÏﺎÜÜﺑ

ﻞÜÜÜÜﻻﯾÏ

ﯥÜÜÜÜ ﭼÇÏ ېÒÇﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﻢ ﻧÜÜÜÜﮏ ﻫÜÜÜÜﯥ ﺧﻠÜÜÜÜﻠﻲ ﻃﺒﻘÜÜÜÜﺎ ﻧﺴÜÜÜÜ ﯾíﺮÜÜÜÜﻮې ﻓﮑÜÜÜÜ ﯾÏ æÇ

ﻪÜÜÜ ﻟäﯾﺎÑﺎÜÜÜ æÇ äﺎÜÜÜ ﮐﻮﭼﯿ،áÇﻮÜÜÜﻮ ﮐﻠﯿÜÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﮑ،íÏ ﺪÜÜÜﺮ ﻨ

ﺮېÜÜÜﺎﯾﻠﯥ ډﯦÜÜÜﭘ

ÜÜﻧÇﯥ ﺣﮑﻤﺮÜÜÜﺳÇÏ Ï ﯥÜÜÜ ﺑﻠﮑ،ﻮﻟﯽÜÜÜ ﻲ ﯿﻨÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻧﻈﺎﻣﻮﻧ

æÇ  ﯾﻮÜÜﻧæﻪ ﺎÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﯾÜÜ ﻫﻠﺘæÇ áﻮÜÜﺘﻞ ﺷÜÜﯾﺴÇ ړÇ ﻪÜÜﻮ ﺗÜÜ ﮐﻮﻟÊﺮÜÜ ﻫﺠåÏÇﻮÜÜﻫﯧ

.íæ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯥ ﻫﻢ

ﺪېÜÜÜÜﻮې ﭘﺪﯾÜÜÜÜﺮې ﻧÜÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜÜﺮې ﭘﺮﺗÜÜÜÜ ﻟæÑﻮÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜ ۍ ﭘÜ ÜÜ ﻧÏ

æÇ ﺎﻧﻮÜÜÜÜ ﺧﻠﻘﯿÏ ﺘﻪÜÜÜÜﺳæÑæ ﺎÜÜÜÜ ﺗÏﻮÜÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜÜ ﺗÑﻮÜÜÜÜ ﺛÏ ﯥÜÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜÜﭘ

ÜÜÜÜﺗÇÑ ﻪÜÜÜÜ ﻣﻨ ﺘÏ ﻮﻫﯥÜÜÜÜې ﭘÏ Ï .íړÇﻮÜÜÜÜ ﻏáﻮÜÜÜÜ ﮐÊæﺎÜÜÜÜﯥ ﻗﻀÜÜÜÜﯾ

،ﻪÜÜÜﮏ ﻧÜÜÜﻧﻲ ﺧﻠÇﻮÜÜÜﻪ ﭘﺨÜÜÜ ﻫﻐÓæÇ ÇÏ ﯥÜÜÜﻮ ﭼÜÜÜﯽ ﺷÜÜÜﯾﻠæ ﻪÜÜÜﻮ ﮑÜÜÜ ﻧ،ﺪېÜÜÜﻟﯿæ

ﺖÜÜÜ ﺣﮑﻮﻣÏ ﺐÜÜÜ ﻧﺠﯿÏ ÒÇÑ ÇﺪÜÜÜ ﻫﻤæÇ ãﺎÜÜÜﺖ ﻧﻈÜÜÜﻗﻠﯿÇ ÏæﺪÜÜÜ ﻣﺤÏ ﺎﻧﻮÜÜÜﭘﺮﭼﻤﯿ

.íÏ  ﺧﻠﮏíﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮÇÑ  ﺗﻪÏÇ ﻫﯧﻮå ﺗﺠﺮﺑﻮ ﺳﺮæﺑﻠﮑﯥ ﻟﻪ ډﯦﺮ

áﻮÜÜ  ېÜ ﻧﮑﯥ ﺟæﻮÜÜ ﮐåﺎÜÜﻨ ﺗﺒÜÜﺮ ﻣÜÜﻮ ﺗÜÜ ډﻟíÏﺎÜÜ ﺟﻬÏ ﺘﻪÜÜﺳæÑæ ﻘﻮطÜÜﺮ ﺳÜÜﺗ

Ï UNHCR ﻨﺮۍÜÜÜÜÜﺎﻟﻲ ﮐﻤﯧﺸÜÜÜÜÜ ﻋÏ æﺎﺟﺮÜÜÜÜÜ ﻣﻬÏ ﻮÜÜÜÜÜ ﻣﻠﺘﻮﻧæﺮÜÜÜÜÜ  ﻣﻠÏ

åﺮÜÜۍ ﺳÏﺎÜÜﻪ ﺑﺮﺑÜÜﯥ ﻟÜÜ ﯾÏÇﻮÜÜﯥ ﻫﯧÜÜ ﭼ،ææ ﻪÜÜﻮ ﻧﻈﺎﻣﻮﻧÜÜ ﻃﺒﻘæÏæﺪÜÜﻮ ﻣﺤÜÜ ﻫﻐÏ

äﺎÜÜﻓﻐÇ ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜﻮ ﮐﻠﻮﻧÜÜ æﺮÜÜﻪ ﺗﯧÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﭼÜÜﯥ ﮐﻠÜÜﻪ ﻣﺨÜÜﺎ ﻟÜÜﯾﻨæ Ï ﻧﮑﻮæﮐﻮÑﺎÜÜﮐ

Ï áﻤﻮÜÜﻪ ﺷÜÜ ﭘæÏÑÇ ﻲÜÜ ﻣﻠÏ æÇ ÏﺎﺑﻮÜÜﯥ ﻧÜÜﺖ ﯾÜÜﻟæÏ ،

Ü ﯥ ړﻧÜÜﻞ ﯾÜÜ ﮐﺎﺑ. Ü ﺦ ﮐÜÜﻣ

ﻪÜÜÜÜÜ ﺗäﺘﺎÜÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮæÑﻮÜÜÜÜÜ ﻧæÇ äﺘﺎÜÜÜÜÜﻪ ﭘﺎﮐﺴÜÜÜÜÜ ﻟáÇæ Ü ÜÜÜﮐ

.áړæ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮÊ ﺗﺸﮑﯿﻼáﻟﺖ ﻮæÏ

ﻮÜÜﻧﯿÑﺎﺗﻮ ﮐﻮÜÜﯾÒ ﭙﯧﺘﻮÜÜﺮ ﺷÜÜﯥ ﺗÜÜﻮ ﮐÜÜﻧﯿÑﻠﻮ ﮐﻮÜÜ ﺳæﺮÜÜﻪ ﻫÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،áﺘﻨﯧﺪÜÜﺳÇÑ

ﯥÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻦ ﭘÜÜÜÜ ﻧ،æ Èæﮐﯥ ډæÑﺎÜÜÜÜﻪ ﺗﯿÜÜÜÜﭘ

ﺎﻫÜÜÜÜ Ç ﺎÜÜÜÜ ﻧÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧÇÏ

ﻪÜÜÜÜﯾﻨÑ ﻧﺎ%91 ﺎﺑﻖÜÜÜﺎﯾﻮ ﻣﻄÜÜÜﺣﺼÇ ﻮÜÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮÏ æÇ ﺪﻟﯽÜÜÜ ﻣﻮﻧäﺪﻟﻮÜÜÜﻌﯥ ﺑÜÜÜﺿæ
.íÑæÇ ډﯾﻮ ﺎﻧﯥÇÑ Ñﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺗﻮ ﻪ ﻠﻮ

% 87 æÇ

ﻤﯧﺮÜÜÜ ﺷÜÜÜ

ÜÜÜﺮ ﻨÜÜÜﯿﻠﻮ ﺗÜÜÜﺳæ ﺎﻃﻲÜÜÜﺗﺒÑÇ æÑﻮÜÜÜ ﻧÏ æÇ ÏﻮÜÜÜﻟÑÏ äﻮÜÜÜﻠﻮﯾﺰﯾ

ﻪÜÜÜ ﺗÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧåﺮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻪ ﺎﻧÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻧæﯥ ﮐﻤﭙﯿﻮ ﺮÜÜÜې ﭼæ ﯥÜÜÜﺳÇÏ

ﻧÑﻮÜÜÜﮐ

æÇ æﺰÜÜÜÜﯿﻤﻪ ﯾﯿÜÜÜÜ ﺳæÑﻮÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜÜﻧÇﻮ ﻮÜÜÜÜ ﻮﻧÑÒ ﻪÜÜÜÜ ﭘÒÇÑÇﺪÜÜÜÜ ﻫﻤ،áړæÇÑ

ﻮÜÜÜ ﻫﻐÏ ÊﺎÜÜÜﯾÒ ﻮÜÜÜﺮ ﻮﻟÜÜÜ ﺗíﺮÜÜÜﭙﯿﻦ ږﯾÜÜÜ ﺳæ Ü Üﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜ ﮐﻠﯿÏ äÇ ﻪÜÜÜ ﻧÑÇﻫﻤﺪ

ﻮÜÜﻮ ﻋﻠﻮﻣÜÜﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﯾÜÜ ﺎﻧﻮﻧæÇ ì ÜÜﻞ ﮐÜÜﺪﯾﺖ ﺣﺎﺻÜÜﻮ ﺑﻠÜÜﻮ ژﺑÜÜﻟÇﻧ ﯾﻮ

Ï ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜÜﻮږ ﻧﯿﺴÜÜÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜÜÜﺮﻣﻘﺎﻟﻮ ﺗÜÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜÜ ﻣﺠﻠæÇ ﻧﻮæÑﺎÜÜÜÜÜﺧﺒÇ ﻮÜÜÜÜÜﻟÇﻧ ﯾﻮ

ÊﺎÜÜÜﯾÒ ﻪÜÜÜ ﺨäﻮÜÜÜ ﻣﯿﻠﯿåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﻲ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﺗﺨﻤﯿﻨÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﮐ.íÏ í ÜÜ ﮐáﻤﺒﺎÜÜÜﺳ

ېÏ Ï åﺮÜÜ ﺧﺒÇÏ .í ÜÜ ﮐﯧáﺎړÜÜﻮ ژﺑÜÜﻲ ژﺑÜÜﻪ ﻣﺤﻠÜÜ ﭘìæÏ Ï ÇﻮÜÜﻪ ﺧÜÜﺎﻧﻮ ﻟÜÜ ډﯾﻮÇÑ

ìæÏ ﻮÜÜÜ ﻧ،íæ áÇæ ÜÜﯥ ﮐÜÜÜ ۍ ﮐÜÜې ﻧÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ ﺎÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ ،ﺎÜÜÜﭘæÑÇ ﻪÜÜÜ ﭘäﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ

ﻪÜÜ ﻟÏÇﻮÜÜ ﺳÏ ﻪÜÜﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧÜÜﯾﺎﺗÒ ﻪÜÜﻢ ﭘÜÜﻪ ﻫÜÜ ﻪÜÜﺲ ﮐÜÜﻟæ ﻮږÜÜﻣÒ ﯥÜÜ ﭼåÏ ìæﺪÜÜﺮ ﻨ

ÇÏ æÇ íﺮÜÜﻲ ﻟÜÜړﯾﮑÇ åﺮÜÜﻮ ﺳÜÜﻪ ﺧﻠﮑÜÜې ﻟÑﻮÜÜﻮ ﭘÜÜﻧﯿÑﻮ ﮐﻮÜÜﺮ ﻟﺴÜÜﻪ ﺗÜÜﻮې ﺨÜÜﻪ ﯾÜÜﻟ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

36

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

37

ﻮÜÜÜÜﻏÏ ﯥÜÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜÜﯿﻦ ﻟÜÜÜÜ ﺗﺨﻤåﻮÜÜÜÜ ﯾÏ áﺎÜÜÜÜﯥ ﺗﯧﺮﮐÜÜÜÜ ﭼíÏ ﻞÜÜÜÜې ﻻﻣÏ Ï ﻲÜÜÜÜړﯾﮑÇ

íæÑﻮÜÜÜ ﺷÏ ﺪېÜÜÜ ﺑﺎﻧäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﺮÜÜÜﮏ ﭘÜÜÜ ﺑﺎﻧáÇﻮÜÜÜﺘﻨﻪ ﻧ ﯾÜÜÜ ﻪ ﻏﻮÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﻣÒ

ﺘﻪÜÜÜÜﺳæÑæ ﯥÜÜÜÜﺳæﺮ ﭘﺮÜÜÜÜﻦ ﺗÜÜÜÜ ﺑÏ ېÒÇﻮÜÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜÜﻟÇ ډåÏÑﺎÜÜÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿÜÜÜÜ ﺎﻧﻮ ﭘﻨÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ

، ÜÜÜ ﮐäﻼÜÜÜﻋÇ ﺰÜÜÜﻏﯧÇ ﻧﮑﯽææﺎړÜÜÜﯾﺠæ ﺘﻘﯿﻢÜÜÜﺮ ﻣﺴÜÜÜ ﻏﯿæÇ ﺘﻘﯿﻢÜÜÜﻞ ﻣﺴÜÜÜﯾﺮﻏ

.íÏ ﻟﻲæÏ ﻟﯧÇÑ ﻧﻮ ﺗﻪÇﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮ

ﻪÜÜ ﺗäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﯥÜÜې ﯾÑﻮÜÜﯥ ﭘÜÜﺳæﺮ ﭘﺮÜÜﻦ ﺗÜÜ ﺑÏ ﻪÜÜﺎ ﺨÜÜﺗÏﻪ ﮐﻮÜÜ ﻟÑﻮÜÜ ﺛÏ ﯥÜÜﭼ

ﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ ﺎﻧﯥÜÜÜ ډﯾﻮÇÑ ﺎﺗﯥÜÜÜﯾÒ ﭙﯧﺘﻮÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﻪ ﻣﺮﻏÜÜÜﻪ ﻧﯧﮑÜÜÜﻟ

ﺘﻨﻮÜÜÜ ﻮ ﻏﻮÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﺮÜÜÜ  ﻣ،æ ﯽÜÜÜﻟæړÇ äÇæﺎÜÜÜ ﺗåﺮÜÜÜﻟÇ ډåÏÑﺎÜÜÜ ﻣﯿﻠﯿ240

ﯥÜÜÜ ﭼ،íæﺮÜÜÜﺐ ﺧﭙÜÜÜﺎﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣåړÇ ﻪÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧæÇ  ۍÜÜ ﻧÏ ﯥÜÜÜﻮټ ﮐÜÜÜ

ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻮږ ﺧﻠﮑÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ ﯽÜÜÜ ﻣﻌﻨ،ﻪÜÜÜﻟæﻪ ﺟﻮړÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜ ﻧﯿﻤäÇæﺎÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜ ﻫﻐÏ

ﺮﭼﯿﻨﻪÜÜÜÜ ﺳåÑﻮÜÜÜÜ ﻏåﺮÜÜÜÜ ډﯦåÑﺎÜÜÜÜﻟﭙ

ﺲÜÜÜÜﻟæ Ï ﻪÜÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜÜﯾÒæ ﺎﻟﯿﯥÜÜÜÜ ﻣÏ ﺎÜÜÜÜ ﻣ.ÏﻮÜÜÜÜﻟÑÏ ﺖÜÜÜÜډۍ ﻗﻨﺎﻋæﻪ ډÜÜÜÜﻧﯿﻤ

ﺎﻫÜÜÜÜ Ç æÇ ﻮÜÜÜÜﻟæ ﺧﺒﺮÏ ﺲÜÜÜÜﻟæ Ï ﺮÜÜÜÜ ﺑﻬﯿÇÏ
.ﻠﯽ ﺷﻮ

ﯥÜÜﺘﻞ ﻣÜÜ ﯥ ﻏﻮÜÜ ﭼá Ü ﺪې ﮐÜÜﻧÇړæ ﺎﺑﻮﻧﻪÜÜ ﺣﺴáﻮÜÜ ﻪÜÜﻪ ﻫﻐÜÜ ﮑ،ﻪÜÜ ﺗæÒﺘﺎÜÜﺳÇ

ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﻪ ﺟﺮÜÜÜﻪ ﻟﻮﯾÜÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜﺳﺎﺳÇ Ï ﻪÜÜÜﺎ ﺗÜÜÜک ﻣÑÏ ﺮﯾﮏÜÜÜﺲ ﺷÜÜÜﻟæ Ï

ېÏ  ۍÜ Üﺮ ﻧÜÜÜ  ﻣ،íÏ ìﺎÜÜÜ ﺮÜÜÜﺘﻨﯥ ﭘÜÜÜ ﯥ ﻏﻮÜÜÜﯥ ﺳﺘﺎﺳÜÜÜ ﭼ،ã Ü Üﺮ ﮐÜÜÜ ﺧﺒìæÏ

Ï ﯥÜÜÜ  ﺟﺮÏ ﻔﺖÜÜÜﻪ ﺻÜÜﺮ ﭘÜÜÜﯾÒæ ﺎﻟﯿﯥÜÜ ﻣÏ ﺎÜÜÜﯥ ﻣÜÜ ﭼ،ﻮÜÜÜﺪ ﺷÜÜ ﺮ ﻨáﺎÜÜÜﻪ ﻣﻬÜÜﻫﻐ

ﯥÜÜ ﭼåÏ ÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﭘÜÜﻮږ ﺗÜÜ ﻣ.ﻲÜÜﻣﻨæ ﺘﻨﯥÜÜ ﻮﻟﯥ ﻏﻮÜÜ ÇÏ ﯥÜÜ ﭼåﺮÜÜ ﺣﺎﺿåÏ ﻪÜÜﻪ ﻧÜÜﺗ

Ï ìæÏ Ï ﯥÜÜÜÜﻗﯿﻘÏ ﻪÜÜÜÜ  ﭘﻨ،ﻪÜÜÜÜ ﻪ ﭘﻨÜÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜÜﮐﯿﻼﻧæ ﺎﺗﻮÜÜÜÜﯾÒ æﻮÜÜÜÜ ﺳææÏ ﺮÜÜÜÜﺗ

ﯥÜÜﯿﻠﻪ ﯾÜÜﺳæ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،æ ÜÜﻞ ﮐÜÜﻪ ﭘﯿÜÜ ﯿﺰ ﺣﺮﮐﺘﻮﻧÜÜ ﺑﻨﺴáﻮÜÜ ﯥÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﭘ

æﺪÜÜÜÜﯦÑæÇ ﺮÜÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜÜﺘﻨﯥ ﻣÜÜÜÜ  ﻏﻮìæÏ Ï æÇ ﺪېÜÜÜÜﯦÑæÇæ ﺘﻨﯥÜÜÜÜ ﻮ ﻏﻮÜÜÜÜﻣﺆﮐﻠﯿﻨ

ﻮÜÜ ﻮﻟ.ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜ ﻣﻨ ﺘÇÑ ﻪÜÜﻲ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧÜÜﺳﺎﺳÇ ﯥÜÜ ﮐÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ æÇ ﺖÜÜﻪ ﺣﮑﻮﻣÜÜﭘ

ﯥÜÜÜÜ ﭼåæ ÇÏ ﺎعÜÜÜÜﺟﻤÇ ﻪÜÜÜÜﻮ ﻣﺜﺒﺘÜÜÜÜ ﻮﻟÏ .ﯥÜÜÜÜﻟæÒÑÇæ ÑﻮÜÜÜÜﺮ ﻏÜÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜÜﺘﻪ ﭘÜÜÜÜﺳæÑæ

í Ü Ü ﮐíﺰÜ Üﺪ ﻣﺮﮐÜÜÜﯾÇﺖ ﻋﻮÜÜÜﻟæÏ Ï ﺎÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜ ﭼÇÏ æÇ ﻪÜÜÜﻣﻨﻠæ åﺮÜÜÜ ﺧﺒÇÏ æÒﺘﺎÜÜÜﺳÇ

ﺎÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜﺖ ﺗÜÜﻟæÏ ﺰﻣﻦÜÜﻏﯧÇ æÇ íړæﺎÜÜ ﭘﯿ،ﺮÜÜﯥ ﻣﻌﺎﺻÜÜﺳÇÏ ﻮÜÜﺲ ﯾÜÜﻟæ äﺎÜÜﻓﻐÇ

ãÇﺪÜÜÜÜÜﻗÇ ېÏ Ï ﺎÜÜÜÜÜﻣÒ æÇ åÏﻮÜÜÜÜÜ æ ﻲÜÜÜÜÜ ﻪ ﺧﻮÜÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÑﺎÜÜÜÜÜې ﮐÏ ﻪÜÜÜÜÜ ﭘìæÏ ،ææ

ﯥÜÜﻣÒﻪ ﻻÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﺖ ﭘÜÜﻟæÏ íﺮÜÜ ﻋﺼåﻮÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜﺖ ﺗÜÜﻲ ﻣﻠÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﮐæ ﯥÜÜ ﭼíﺮÜÜﻟ

. ﮐæ ﻫﺮﮐﻠﯽ ﯾﯥ

.í  ﮐåﻧﺪې ﺗﺮ ﺳﺮÏ
æÒﺘﺎÜÜÜÜÜﺳÇ Ï ﯥÜÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜ ﺑﺮﺧíÏﺎÜÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻪÜÜÜÜÜﭘ

Ü ÜÜÜ ﺗﺮ ﻨæﺪÜÜÜÜÜﻧÏ æÑﻮÜÜÜÜÜ ﻧÏ

ﻪÜÜÜÜÜ ﭘÏﺎÜÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ íړæﺎÜÜÜÜÜ ﭘﯿåﻮÜÜÜÜÜ ﯾÏ ﺪÜÜÜÜÜﺲ ﺑﺎﯾÜÜÜÜÜﻟæ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،ېæ ÇÏ ﺘﻨﯥÜÜÜÜÜ ﻏﻮ
.ﺧﻠﻲÇæ  ﺗﻪ ﭘﻞÇﺧﻮ

 ﺳﻮﮐﺎﻟÏ æÏﻟﻮÑÏ

Ï ﻼﺣﺎﺗﻮÜÜÜÜÜﺻÇ æ ﯿﺰÜÜÜÜÜ ﺑﻨﺴÏ ﺖÜÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﺖÜÜÜÜÜﺧæ ﯧÜÜÜÜÜﺲ ﻫÜÜÜÜÜﻟæ ﻮږÜÜÜÜÜﻣÒ
ﻪÜÜ ﭘìﻮÜÜ ﺷÏﺎÜÜﻋﺘﻤÇ ﺲÜÜﻟæ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜﻞ ﭼÜÜ ﺮÜÜ ﻫ. ېÜ ﮐÏÑ åÏ ﻪÜÜﻪ ﻧÜÜﺘﻠﻮ ﻃﺮﺣÜÜﺳæÇÑ
í Ü ÜﮐÑæ ﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻪÜÜÜﻪ ﺻÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﻟæÏ ﺘﻪÜÜÜﺳæÑæ ÑﻮÜÜÜﺮ ﻏÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﻠﻪ ﯾÜÜÜ ﺣﻮﺻåﺮÜÜÜډﯦ
ﺘﻨﻮÜÜÜ ﻪ ﻏﻮÜÜÜﺲ ﻟÜÜÜﻟæ Ï ﯥÜÜÜ ﭼíﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜﺎ ﻧÜÜÜړﺗﯿæ ېÏ Ï ﺖÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،íÏ

ﻪÜÜÜ ﻧæÑﻮÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﺳÇÏ æÇ äﻮÜÜÜﻏﺘæÑ ،ﻧ ﻲæﻮÜÜÜ ،ﻮÜÜÜﺑæÇ ،ﻨﺎÜÜÜ  ﺑﺮﯦ، کÜÜ ﺳÏ

.ﺲÜÜÜﻟæ Ï ﻪÜÜÜ ﻧ،åÏ åﺘﻮﻧﺰÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜﻟæÏ Ï ÇÏ í Ü Ü ﮐÑﺎÜÜÜ ﻋﯿãÇﺮÜÜÜ æﻞ ﭘﺮÜÜÜ ﺧﭙåﺮÜÜÜﺳ

åÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﻟæﺑﺮÇ ﺑﺮÏ ﯥÜÜÜﺎ ﯾÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜ ﭼ،ېæ ﺘﻮﻧﺰېÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﺲ ﻫﻐÜÜÜﻟæ Ï áÏﻮÜÜÜﻟÑÏ

ﯥÜÜ ﭼáﺪÜÜﻟﯿæ ﻪÜÜﻲ ﺑﺎﻏﻮﻧÜÜﻪ ﺗﺨﯿﻠÜÜ ﻫﻐìæÏ ،í ﻮﻟﯧÜÜﻪ ﻏÜÜﺎﻇﻮ ﻧÜÜﻟﻔÇ ﻪÜÜﺲ ﭘÜÜﻟæ

æﺮÜÜﻟÇ ډåÏÑﺎÜÜ ﻣﯿﻠﯿ120 ﺮÜÜ ﺗ80 ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼ،ﻨﺠﻮﻟﻪÜÜﺳæ ﻪÜÜ  ﭘﺎﻧåﻮÜÜﺖ ﯾÜÜﺧæ ﻪÜÜﻫﻐ

Ï ﻪÜÜÜﺲ ﺗÜÜÜﻟæ æÇ ææ íﻮÜÜÜ ﺷáÏﻮÜÜÜ ÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﮐﻤﻨﺎﻧﻮﻟÇæ Ï ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﻪÜÜÜ ﺗìæÏ

ﯥÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜې ﻟÑﻮÜÜÜÜ ﭘæﺪÜÜÜÜﻠﻮ ﭼﻨÜÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜÜﺲ ﺗÜÜÜÜﻢ ﻟÜÜÜÜﻗÑ ÇÏ .áﺪÜÜÜÜﺮې ﻟ ﯧÜÜÜÜې ﭘÑﻮÜÜÜÜﭘ

. ﺷﻮì ﮐ

ﻟÇ ﻣﺮګ ډåÑÇ ﻧﺎﮐﺮìﻧﺪ ﭘﺮ ﺎæﺳﻮﮐﺎﻟﻪ ژ

ﻪÜÜﻮ ژﻣﻨÜÜﮐﻮﻟÑæ Ï ﻪÜÜ ﺗäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﯥÜÜ ۍ ﯾÜÜﯥ ﻧÜÜ ﭼ،æ ÊﺎÜÜﯾÒ ﻪÜÜﺘﯥ ﺨÜÜﻣﺮﺳ

ﻪÜÜÜﺲ ﺗÜÜÜﻟæ .íړÇﻮÜÜÜﻞ ﻏÜÜÜﺎﻟﻢ ﻋﻤÜÜÜ ﺳæÇ ﯥÜÜÜﻲ ﻃﺮﺣÜÜÜﺲ ﻋﻤﻠÜÜÜﻟæ ﺖÜÜÜﺧæ ÇÏ

ﻪÜÜﻢ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮﻟÜÜﺘﻨﻪ ﻫÜÜ  ﻏﻮåﻮÜÜﺲ ﯾÜÜﻟæ ﻲÜÜ ﭙﻠå Ü  ﺟÏ ﻮږÜÜﻣÒ ﺮÜÜ  ﻣ،åæ  ېÜ ﮐ

ÏÇﻮÜÜ ﻫﯧÏ ېÏ åÏÇﻮÜÜﻞ ﻫﯧÜÜﺮ ﺧﭙÜÜﻲ ﺗÜÜﻞ ﮐﻠÜÜﻪ ﺧﭙÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼ،ﻲÜÜﺷæ ﻪÜÜﺟﻌÇﺪ ﻣﺮÜÜﺑﺎﯾ

.åæ  ﺷﻮې ﻧﻪá ﻧﺎﺳﻨﺠﻮæÇ

æÇ ﺎﮐﻲÜÜÜ æ ﻪÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮﺑﻮﻧÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜÜﺎﺗﻮ ﭘÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻲÜÜÜ ﻋﻤﻠÏ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

38

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

39

ﺮېÜÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜÜﺲ ﺑﺎﯾÜÜÜÜﻟæ ،ﻲÜÜÜÜ ﺷìﺪÜÜÜÜﻲ ﮐﯧÜÜÜÜﻪ ﻋﻤﻠÜÜÜÜﻪ ﻃﺮﯾﻘÜÜÜÜﻪ ﮐﻮﻣÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼÇÏ

¿íÏ ﺷﺘﻪ

Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،í ÜÜﮐæ äæ ÜÜ ﯥÜÜÜ ﮐäﺎÜÜÜ ﺟﺮﯾáﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﻧﯧﻐÜÜÜﻎ ﭘÜÜÜ ﻧﯧæÇ í ﻮﻫﯧÜÜÜﭘæ

ﻪÜÜÜﺘﻨﯥ ﻟÜÜÜ  ﭘﻮÇﺪÜÜÜ ﻫﻤæÇ ﻮÜÜÜﻻړ ﺷæ ﻪÜÜÜﯿﻤﻮ ﺗÜÜÜ ﺳíﺮﺣﺪÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﻮږ ﺧﭙﻠÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﮐ

áﻮÜÜÜÜ ﯥÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜ ﺑﯧﺮﺗæÇ ﺪÜÜÜÜ ﺮ ﻨÌÑÇﺪÜÜÜÜ ﻣæﺪÜÜÜÜﻲ ﮐﯧÜÜÜÜ ﻋﻤﻠÏ ﯥÜÜÜÜﺮې ﻃﺮﺣÜÜÜÜﻫ

ﯿﻤﯥÜÜ ﺳíﺮﺣﺪÜÜﻮږ ﺳÜÜﻣÒ ﯥÜÜ ﭼ،ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜ ﺑåﺪÜÜﻪ ﺮ ﻨÜÜﺗÇÑ ﻮÜÜ ﻧ،æ ÜÜﮐæ ﻮÜÜﺧﻠﮑ

ﯥÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜﻮ ﮐÜÜ ﻧ.íæ ﯥÜÜ ﮐÑﺎÜÜﺧﺘﯿÇ ﻪÜÜﺲ ﭘÜÜﻟæ Ï ﻪÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﻪ ﻣﻨﻈﻤÜÜ ﭘÊﺎÜÜﻣﻌﻠﻮﻣ

ﻪÜÜÜÜ ﻟæÇ íﺮÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜﺎﻧﺘﯿﺎ ﻧÜÜÜÜﺳÇ åﻮÜÜÜÜ ﯾ.íﻮÜÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜÜﻧæﯥ ژÜÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜÜﺪ ﺣﺎﻟÜÜÜÜﺮ ﺑÜÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜÜﭘ

ﻪÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﺖ ﭘÜÜ ﻣﻠåﻮÜÜ ﯾÏ æÇ ﻲÜÜ ﺷÎﻮÜÜﺎ ﭘÜÜﻞ ﺑﯿÜÜ ﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ﺑÏﺎÜÜﻋﺘﻤÇ ﺲÜÜﻟæ Ï ﻲÜÜﺷæ

،åÇﺮÜÜÜ ﻓ،ﺖÜÜÜ ﺧﻮﺳ،äﺎÜÜﻪ ﺑﺪﺧﺸÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜ ﭘáﺎÜÜ ﻣﺜÏ .íÏ ﺦÜÜÜ ﻣåﺮÜÜÜﺖ ﺳÜÜﻣﯿæﻣﺤﺮ

.í ﮐæ  ﺣﺮﮐﺖÑ ﺎﮐﻠﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﭘﺮ ﻟﻮÏ ﺑﻪ

ﯿﻤﻮÜÜÜ ﺳíﺮﺣﺪÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜ ﻮﻟæÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ ÈﺎÜÜÜﯾÑ ﻓﺎ،ﺎÜÜÜ ﭘﮑﺘﯿﮑ،ﻞÜÜÜﺑÇÒ ،ﻏﯿﺲÏﺎÜÜÜﺑ

ÊﺎÜÜÜ ﺛﺒæÇ ﺖÜÜÜﻣﻨﯿÇ Ï ÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ ﺲÜÜÜﻟæ ÊæﺮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﯿﻤﻮ ﮐÜÜÜ ﺳíﺮﺣﺪÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﭘ
ﺪÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜﺪې ﮐﺒﻠÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜ ﻟ.ﻲÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜ ﻟﻮﺑáæÑ ړæ ãﺎÜÜÜ ﭘÏ ﯥÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜ

ﻪ ﯿﻨÜÜÜﭘ

.í ﮐæ ﻧﺪæ ﺷﻮې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻮﺳﺎ ﺗﻮ ﻪ ژåﺑﺮÇ ﺑﺮåÏ ﻣﯿﻨﻪ ﻧﻪÒ ېÏ Ï ﺗﻪ
ﯿﻤﻮÜÜÜ ﺳíﺮﺣﺪÜÜÜځ ﺳÑæ ﻦÜÜÜ ﻧåæﻼÜÜÜﻪ ﻋÜÜÜﺄﻣﯿﻦ ﺨÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﻟﺖ ﻟÇﺪÜÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﻋÜÜÜ Ï

ﻪÜÜ ﮑ،íæړÇæ ãﺎÜÜﻪ ﭘÜÜﻟﯿﻮ ﺗÇﻮÜÜﻟﺴæ íﺮﺣﺪÜÜﻮ ﺳÜÜ ﺧﭙﻠáæ ډíﺪÜÜﻪ ﺟÜÜﺖ ﭘÜÜﻟæÏ

ﻪÜÜ ﮑ،íÏ ﻢÜÜ ﻣﻬÇÑﻮÜÜﻢ ﺧÜÜﻪ ﻫÜÜﻲ ﻟﺤﺎﻇÜÜﻣﻨﯿﺘÇ æÇ ﻲÜÜﻪ ﺳﯿﺎﺳÜÜ ﻟáæړÇ ãﺎÜÜﻪ ﭘÜÜﺗ

ﻟﯽÇﻮÜÜ ﻟﻲ ﺮﻧÇæﻮÜÜﻲ ﯾÜÜ ﻣﻠÏ ÏÇﻮÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜ ﭼíړÇﻮÜÜﻏæ ﻲÜÜﺟﻨﺒÇ ﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﮐ

ﻪÜÜﻪ ﻫﻠﺘÜÜ ﮐæÇ í ÜÜﻪ ﮐﯧÜÜﻣﻨÇ ﯥÜÜ ﺑíæ ﻪÜÜﻟÒæ ﯥÜÜﻮ ﺑÜÜﻣ

ﺮÜÜ ﺗæÇ íﻮÜÜ ﮐãﺎÜÜﻪ ﭘÜÜﯿﻤﻮ ﺗÜÜ ﺳíﺮﺣﺪÜÜ ﺳÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜ ﻫﻐÏ ì ﻮﻣÜÜﻮ ﻟÜÜ ﻧ،í Ü  ﯧæ

ﯥÜÜ ﺑáﺎÜÜﻪ ﻣﻬÜÜﻢ ﻫﻐÜÜ ﻫåﺮÜÜﺳÑæ ÊﺎÜÜﻻﯾæ æÇ ﻪÜÜﻣﯧﻨÒﻮ ﭘﻼÜÜ ﻧ،ﻮÜÜ ﺷÈÇﺮÜÜﻦ ﺧÜÜﻣÇ

ﺎﯾﻲÜÜÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ ﻪÜÜÜÜÜ ﻫﻠﺘåﺪÜÜÜÜÜﻪ ﺑﺮﯾÜÜÜÜÜﺮ ﮐﻮﻣÜÜÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜÜÜ ﭼíÑﻮÜÜÜÜÜ ÇÏ ﯥÜÜÜÜÜﻮ ﻣﺨﮑÜÜÜÜÜﻮﻟ

ﻪÜÜÜ ﻧæ ﻞÜÜÜﺖ ﺧﭙÜÜÜﻟæÏ ﻧﮑﻲæﯧﺪÜÜÜﺳæÇ ﻟﯿﻮÇﻮÜÜÜﻟﺴæ íﺮﺣﺪÜÜÜ ﺳÏ ﻪÜÜÜ ﮐ.íÏ ﻪÜÜÜﻣﻨÇ

ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜ ﮐ.íÏ ﺘﻪÜÜÜ ﺷÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ  ﮐﻮﻧﻪÜ Ü ﺳ،ﻨﺎÜÜÜ ﻪ ﺑﺮﯦÜÜ ﻟﮑÊﺎÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ

ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،íÏ ﻪÜÜ ﻧáæﺆÜÜﺪې ﻣﺴÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜﯥ ﭘÜÜ ﯾìæÏ ﯥÜÜ ﭼí ÜÜﮐæ ﺮÜÜ ﻓﮑæÇ ﻲÜÜ

ﻮÜÜﻟÇ ﮐﻠﯿﻮÏ ﯥÜÜ ﭼ،íﻮÜÜﻪ ﮐÜÜ ﭘﺮﺗﻠåﺮÜÜﻧﻮ ﺳæÑﺎÜÜ ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜﺎ ﯾÜÜﻮ ﺑﯿÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﺷÑæ ﺮÜÜﻧﻈ

ﻮﻟﯽÜÜÜﮐ

ﯥÜÜÜÜ ﮐäﺘﻮÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﺎﺗﻮ ﭘÜÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﺎﯾﻲÜÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï ﻨÜÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜÜﻧﻮ ﺗæÑﺎÜÜÜÜ æÇ ﯿﻤﻮÜÜÜÜﺳ

ﻟÇﻮÜÜﻟﺴæ íﺮﺣﺪÜÜﻪ ﺳÜÜﮐ

ﺎﻧÜÜÜﺳÇ åﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜ ﭘäﺎÜÜÜ ﻣﺨﺎﻟﻔáÇæ ﻠﻪÜÜÜﺳæ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜﻫﻐ
.í ډ ﮐæ

ﻣﻨﯿﺖÇ ﻧﻮ ﮐﯥæÑ ﭘﻪ ﺎæÇ  ﺗﯧﺮÇÑ ﻧﻮæﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﺮﺣﺪ

äﺎÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻧﻮ ﭘæÑﺎÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻪ ﮐﻠﯿÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﯾÇ .ìÏ ÏﻮÜÜÜ ﻣﻮﺟÊæﺎÜÜÜ ﺗﻔåﻮﻣﺮÜÜÜ

ﯥÜÜÜ ﭼ،íﺮÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜ ﻮﻟﻨﯿﺰ ﺟﻮړÜÜÜ ì

ÇﺪÜÜÜ ﻫﻤ،ﻪÜÜÜ ﮐﻨæÇ ﺘﻪÜÜÜ ﻮﻧﻪ ﺷÜÜÜﻲ ﺑﻨﺴÜÜÜﺳﺎﺳÇ ÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ ﻧ ﯽæﻮÜÜÜ ،äﻮÜÜÜﻏﺘæÑ

ﻪÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜ ﻣﺜÏ .í ﻮﻫﯧÜÜÜﭘæ ﻪÜÜÜ ﻤﻪ ﺗﻮÜ Üﻪ ﺳÜÜÜﺮې ﭘÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜ ﺑﺎﯾäÇÑÇﺪÜÜÜﻟﺘæÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ

،ﻲÜÜÜﺦ ﺷÜÜÜ ﻣåﺮÜÜÜﺳ

ﺨﺘÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﮏ ﻟÜÜÜﯿﻤﻮ ﺧﻠÜÜÜ ﺳíﺮﺣﺪÜÜÜ ﺳÏ ﻪÜÜÜﯥ ﮐﻠÜÜÜ ﭼÒÇÑ

ﯥÜÜ ﭼìÏ ÜÜ ﺑﻨﺴÕﺎÜÜﻮ ﺧÜÜﻲ ﯾÜÜﺑﮑÑÇ ﻮﻣﻲÜÜﯥ ﻗÜÜﺖ ﮐÜÜﻻﯾæ ﺖÜÜﻪ ﺧﻮﺳÜÜ ﭘ،áæډ

 ﯾﻮÜ ÜÜÜﻧæﻪ ﺎÜÜÜÜÜ ﮐæÇ ﻲÜÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜÜﻧﻮ ﺗæÑﺎÜÜÜÜÜ ﻲÜÜÜÜÜﻻﯾﺘæ æÇ ﯥÜÜÜÜÜﻣﯧﻨÒﯥ ﭘﻼÜÜÜÜÜﺧﭙﻠ

æÇ ﺎ ﻲÜÜÜÜ .íﻤﺒﺎﻟﻮÜÜÜÜې ﺳÑﺎÜÜÜÜﺖ ﭼÜÜÜÜﻣﻨﯿÇ Ï æÇ í ﻮړﯦÜÜÜÜ ﺟÇﻮÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜ ﻟãﻮÜÜÜÜ ﻗÏ

æÇ ÑÇæÇﺪÜÜÜ ﭘﯿãﻮÜÜÜﮏ ﮐÜÜÜﯿﻤﻮ ﺧﻠÜÜÜ ﺳíﺮﺣﺪÜÜÜ ﺳÏ .ﻲÜÜÜﺧﻠÇ å ÜÜﻪ ﻣﻨÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻧæÏÇﻫﯧﻮ

ﯿﻠﻪÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻫﻐÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻧﻮﻧæ ﻮﻣﻲ ﺗÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜﻞ ﻗﻮﻣﻮﻧÜÜÜ ﻣﻨ

ﻪÜÜﺎ ﻟÜÜﺘﻪ ﺑﯿÜÜﺳæÑæ ېÏ ﺮÜÜ ﺗ.íÑﻮÜÜﺮې ﭘﻠÜÜ ﭼﯧÊÇﺪÜÜ ﺗﻮﻟﯿÇÏ æÇ íﺮÜÜ ﻟÊÇﺪÜÜﺗﻮﻟﯿ

æړÇæÏ ېÏÏ ÓæÇ ÇﺪÜÜÜﯥ ﻫﻤÜÜÜډۍ ﮐæ Ü Ü ﯥÜÜÜﻧÇæÑ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ í Ü Üﺖ ﯿﻨ ﯧÜÜÜﻣﻨﯿÇ

ÇÏ ﯥÜÜÜÜ ﮐãﺎÜÜÜÜ í ﻮﻣÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜ ﻧìﻮÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜ ﻟæÇ íﻮÜÜÜÜﺮې ﮐÜÜÜÜ ﺧﺒåﺮÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜﺧﻠﮑ

ﻪÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻣﯿæ ﻣﺤﺮÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،ìÏ ﺮÜÜÜﯿﻤﻮ ﺑﻬﺘÜÜÜ ﺳæÑﻮÜÜÜ ﻧæﺮÜÜÜﺮ ډﯦÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﻣﻨﯿÇ ﯿﻤﻮÜÜÜﺳ

ﺎﮐﻢÜÜﻟﺖ ﺣÇﺪÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﻋÜÜ ﯥÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﯥ ﭘÜÜﺎ ﺳﺘﺎﺳÜÜﯾÇ ﯥÜÜ ﭼ،íﻮÜÜﺘﻨﻪ ﮐÜÜ ﭘﻮ

Ï ﺎ ﯿﻮÜÜÜ Ï ﺪېÜÜÜﻧÇړæ åÏﻮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﻪÜÜÜﺎ ﺗÜÜÜ ﻣ.íÏ ﺦÜÜÜ ﻣåﺮÜÜÜ ﺳÓﺎÜÜÜﺣﺴÇ íﻮÜÜÜﻗ

ﻪÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜﻧÇﯥ ﻮÜÜﯥ ﺳﺘﺎﺳÜÜ ﭼíæ ÇÏ ﺎﯾﻲÜÜ ﯥÜÜﺘﻨﻪ ﯾÜÜ ﻪ ﭘﻮÜÜ ﺑﻠ.ﻪÜÜ ﻪ ﻨÜÜ ﮐìÏ

ﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜﻪ ﻟﯧﺴÜÜÜﻮږ ﻟÜÜÜ ﻣáﺎÜÜÜ "ﺗﯧﺮﮐ:ﻞÜÜÜﯾææ ﻧﮑﻲæﯧﺪÜÜÜﺳæÇ åﻮÜÜÜﯿﻤﯥ ﯾÜÜÜﺳ

ÊﺎÜÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ åﻮﻣﺮÜÜÜÜ åÑﺎÜÜÜÜ ې ﻟﭙÜ ÜÜ ﮐåÏÒ Ï ﯥÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧÜÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧÏ

ÑﺎﻧﮑﻮÜÜÜ ﮐÏ ﻢÜÜÜ ﻫäﺎÜÜÜﻧÇﻤﯧﺮ ﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻮﺗÏ ﺮÜÜÜ  ﻣ،á ÜÜغ ﮐÑﺎÜÜÜ ﻓäÇÏﺎ ﺮÜÜÜﺷ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺎﻧÜÜÜ

ﻟÇﻮÜÜÜﻟﺴæ íﺮﺣﺪÜÜÜﻮږ ﺳÜÜÜﻣÒ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

41

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

40

ﺑﺮﯦ ÜÜÜﻨﺎ ÑﺳÜÜÜﻮ áﺑﺎﯾÜÜÜﺪ ﻣﻠÜÜÜﻲ ﻟﻮﻣ ﯾﺘÜÜÜﻮÜÜÜ æ Èﻞ ﺷÜÜÜﻲ .ﮐÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜﺮې ﭘÜÜÜﻪ áæÇ

ﻟÜÜÜﻪ ÒÇﻣÜÜÜﻮﯾﻨﯥ æÑæﺳÜÜÜﺘﻪ ﮐﺎﺑÜÜÜﻞ ﭘﻮﻫﻨﺘÜÜÜﻮ æÇ äﯾÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜﻮ ãﺑÜÜÜﻞ ﭘﻮﻫﻨﺘÜÜÜﻮ äﺗÜÜÜﻪ

ﻗÜÜÜﺪ ãﮐÜÜÜﯥ ﮐﻮæÑﻧÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻪ ﺑﺮﯦ ÜÜÜﻨﺎ ÑﺳÜÜÜﻮ áﻣﻤﮑÜÜÜﻦ ﻧÜÜÜﻪ  ،íæﭘÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺎ åÏ ÑﭼÜÜÜﯥ

ﭘﺮې ﻧﻪ ﻮ áÏﺷﻮ".á

ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧÜÜÜﻪ ،ﻣﮑﺎﺗÜÜÜﺐ  æÇﮐﻠﯿﻨﯿﮑﻮﻧÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﺑﺮﯦ ÜÜÜﻨﺎ ﺳÜÜÜﻤﺒﺎ áﺷÜÜÜﻲ ،ﭼÜÜÜﯥ Ï

ﭘÜÜﻪ ﻋﻤÜÜﻮﻣﻲ ډÒ áæﻣÜÜﻮږ ﺳÜÜﺮﺣﺪæ íﻟﺴÜÜﻮÇﻟ

ﭘÜÜﻪ ÇﻣﻨﯿﺘÜÜﻲ ﻟﺤÜÜﺎظ ﺑÜÜﯥ

ﻟﯧﺴÜÜÜÜﻮ  åÏÒﮐÜÜÜÜﻮæﻧﮑﻲ æﺗÜÜÜÜﻮÇﻧﯧ  íﻟÜÜÜÜﻪ ﺛﺒÜÜÜÜﺖ ﺷÜÜÜÜﻮﯾﻮ ÑÏﺳÜÜÜÜﻲ ÜÜÜÜﺎﯾﭙﻮﻧﻮ æÇ

 ÏﻗﻮﻣﻮﻧÜÜÜÜﻮ  æÇﻣﺠﺎﻫÜÜÜÜﺪﯾﻨﻮ ﻟÜÜÜÜﻪ ﻓﻌÜÜÜÜﺎﻟﯥ æﻧ ÜÜÜÜې ÇﺧﯿﺴÜÜÜÜﺘﻮ ﻧÜÜÜÜﻪ ﺧﻮﻧÜÜÜÜﺪí

ﺑﻌﯿÜÜÜﺪÑÏ æﺳÜÜÜﻮﻧﻮ ﺨÜÜÜﻪ ÇﺳÜÜÜﺘﻔﺎæ åÏﮐ æÇ í ÜÜﻫÜÜÜﻢ  ÏﺟﻮﻣÜÜÜﺎﺗﻮﻧﻮ ÇﻣﺎﻣÜÜÜﺎæÇ ä

ﮐﯧ ،í Ü ÜﮑÜÜÜﻪ ﻣﺠﺎﻫÜÜÜﺪﯾﻦ  æÇﻗÜÜÜﻮﻣﻲ ﺧﻠÜÜÜﮏ ÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻮﻫﯿ  íﭼÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻮã

ﻃﺎﻟﺒÜÜÜﺎæ äﮐÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﻲ Ç ÏﺳÜÜÜﻼﻣﻲ ﻋﻠﻮﻣÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻪ ﻧ ﯾﻮÇﻟÜÜÜﻮ

ﻟﻮ íÑﺨﻪ ﮐﻮ ãﺧﻄﺮ ﭘﯧ ﯧﺪ ìﺷﻲ.

ﭘﺮ æﺮÇﻣﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﻲ.
ﻫﻐÜÜﻪ ﺳÜÜﺮﺣﺪæ íﻟﺴÜÜﻮÇﻟ

æÏﻟÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﻪ ﭘÜ Üﻪ ﮐÜÜÜﺎ ،åÏ ÑﭼÜÜÜﯥ ÜÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﺗﺸÜÜÜﮑﯿﻞ ﺗÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺎ ãﺳÜÜÜﺮ åﭘÜÜÜﻪ

ﭼÜÜﯥ ﻻ ﻫÜÜﻢ ﭘÜÜﻪ ﮐÜÜﯥ ÜÜﻪ ﻧÜÜﺎ ÜÜﻪ ﻨ ﻠÜÜﻮ ﻧÜÜﻪ æÇ

ﺳÜÜÜﺮﺣﺪæ íﻟﺴÜÜÜﻮÇﻟﯿﻮ ﮐÜÜÜﯥ  ÏﺛﺒÜÜÜﺎÇ æÇ ÊﻣﻨﯿÜÜÜﺖ  Ïﯿﻨ

ÜÜÜﺖ ﻟﭙÜÜÜﺎÇÏ åÑﺳÜÜÜﯥ

ÑæﺷÜÜÜﻮ ﺎﻧﯥ ﺷÜÜÜﺘﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻤﻪ ﺗﻮ ÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﻨ ﻠﻮﻧÜÜÜﻪ Ñæ æÇﺷÜÜÜﻮ ﺎﻧﯥ

ﯾÜÜÜÜﻮ ﭘﺮÜÜÜÜ æﺮæ ãÇړÇﻧÜÜÜÜﺪې ﮐ ،í ÜÜÜÜﭼÜÜÜÜﯥ æ ÏﻟÜÜÜÜﺲ ﭘÜÜÜÜﻪ ﻣﺸÜÜÜÜﻮÜÜÜÜ åÑﻮ áﻻãÒ

æﺳÜÜﺎﺗﻞ ﺷÜÜﻲ .ﻧ ﯾﻮÇﻟÜÜﻮ ﺗﺠﺮﺑÜÜﻮ ÜÜﻮÏﻟﯥ ،ﭼÜÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﻫﻐÜÜﻮ ﺳÜÜﯿﻤﻮ ﮐÜÜﯥ ﭼÜÜÜﯥ

ﺗﺮﺗﯿﺒﺎæ Êﻧﯿﻮ áﺷﻲ.

Çﻗﻠﯿﻤﻲ ﺷﺮÇﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ  íæﻫﻠﺘﻪ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﻨ ﻠﻮﻧﻪ ﺷﻨﻪ ﮐﯧﺪ ìﺷﻲ.
ﮐÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜﻮÇړ æﭼÜÜÜﯥ  ÏﺳÜÜÜﺮﺣﺪ íﺳÜÜÜﯿﻤﻮ ﻨ ﻠﻮﻧÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻨﻪ ﺷÜÜÜﻲ ،ﻧÜÜÜﻮ ﻫﻠﺘÜÜÜﻪ
ﺑﺎﯾﺪ  Ïﮐﺎ Ñﺷﻨﻪ ﻗﻮ ÇÑ åﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻲ  æÇﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮæ Èﻟﺮ.í
ﻫÜÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜÜﺎÒ áﻣÜÜÜÜﻮږ ﺳÜÜÜÜﺮﺣﺪæ íﻟﺴÜÜÜÜﻮÇﻟ

ﻣÜÜÜÜﻮږ ﺑﺎﯾÜÜÜÜﺪ ﻟÜÜÜÜﻪ æﻻﯾﺘÜÜÜÜﻲ ÜÜÜÜﺎæÑﻧﻮ  æÇﭘﻼÒﻣﯧﻨÜÜÜÜﯥ ﺨÜÜÜÜﻪ ﻫﻤﯧﺸÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜﻪ
ﺧﭙﻠÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﺮﺣﺪ íﺳÜÜÜﯿﻤﻮ ﺳÜÜÜﺮ åﺗﻤÜÜÜﺎæ ÓﻟÜÜÜﺮÏ Ï æÇ æې ﻟﭙÜÜÜﺎ åÑﻠﯿﻔÜÜÜﻮÏ Ï äې
ﻋﺼÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜﻮ åﻣﻬﻤÜÜÜﻪ æﺳÜÜÜﯿﻠﻪ  Ï .åÏﻣﺨÜÜÜﺎﺑﺮÇﺗﻮ  æÇﻣﻌﻠﻮﻣÜÜÜﺎﺗﻲ ﯿﮑﻨÜÜÜﺎﻟﻮﺟ

 ÏﺳÜÜÜÜﯧﻼﺑﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜÜﻪ ﭙÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜﯥ

ﺧﭙﻠÜÜÜﯥ ﮐﺮﻧﯿÜÜÜﺰې ﻤﮑÜÜÜﯥÜÜÜ ،ﺎÇ äÇ æÇ íæÑﻧﺴÜÜÜﺎﻧﺎ äﻟÜÜÜﻪ ﻻﺳÜÜÜﻪ ÑæﮐÜÜÜﻮ،í
ﮑÜÜﻪ ﻣÜÜﻮږ æÇ ÏﺑÜÜﻮ  ÏﻣﻬÜÜﺎ ÑﮐﻮﻟÜÜﻮ Ð æÇﺧﯿÜÜﺮ åﮐﻮﻟÜÜﻮ ﻣÜÜﻨﻈﻢ ﺗﺮﺗﯿÜÜﺐ ﻧÜÜﻪ ﻟÜÜﺮ.æ
ﮐÜÜﻪ ﭼﯧÜÜﺮې  ÏﻏﺮæﻧÜÜﻮ ﭘÜÜﻪ ﻟﻤﻨÜÜﻮ ﮐÜÜﯥ æÇ ÏﺑÜÜﻮ Ð ÏﺧﯿÜÜﺮ åﮐﻮﻟÜÜﻮ ﺳÜÜﻢ ﺗﺮﺗﯿﺒÜÜﺎÊ
æﻧﯿÜÜﻮ áﺷÜÜﻲ ،ﻧÜÜﻮ ﭘÜÜﻪ ﻫﻐÜÜﻪ ﺻÜÜﻮ ÊÑﮐÜÜﯥ  Ïﺑﺮﯦ ÜÜﻨﺎ  ÏﺗﻮﻟﯿÜÜﺪ  Ï æÇﮐﺮﻧÜÜﯥ Ï
ﭘﺮÇﺧﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎ åÑﺗﺮې Çﻏﯧﺰﻣﻦ ﮐﺎÇ Ñﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯧﺪ ìﺷﻲ.

ﭘÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜﻪ ﮐÜÜﯥ ﭘﯿﺴÜÜﯥ ﺷÜÜﺘﻪ ﺧÜÜﻮ  ÏﻋﻤﻠÜÜﻲ ÇﻗÜÜﺪ ãÇﻟﭙÜÜﺎ åÑﻣÜÜﺆﺛﺮ ﮐÜÜﺎ Ñﭘ Üﻪ ﮐÜÜﺎÑ
.ìÏ
ﭘÜÜÜﺮ ﻣﺨÜÜÜﺎﺑﺮÇﺗﻮ ﺳÜÜÜﺮﺑﯧﺮ åﺑﺎﯾÜÜÜﺪ ﺳÜÜÜﺮﺣﺪæ íﻟﺴÜÜÜﻮÇﻟﯿﻮ ﺗÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ÜÜÜﻮ ﻧÜÜÜﻮæÑ
ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﺎﻧ

ې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ æﺷﻲ.

ﻟÜÜÜﻮﻣ ÜÜÜ :ìﻮ äÇﻧﺴÜÜÜﻞ ﺗÜÜÜﻪ  ÏﻣﻨﺎﺳÜÜÜﺒﯥ æﻧ Ü Üې ÇﺧﯿﺴÜÜÜﺘﻨﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﻣﻨﻈÜÜÜﻮÑ
ﺑﺎﯾÜÜﺪ ﭘÜÜﻪ ﮐﺎﺑÜÜﻞ  æÇﻧÜÜﻮ æÑﻋﻤÜÜﺪÜÜ åﺎæÑﻧﻮ ﮐÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ډﯦÜÜﺮ æﻣﺠﻬÜÜﺰæ æﺳÜÜﺎﯾﻠﻮ

ﭘÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﺮﺣﺪæ íﻟﺴÜÜÜﻮÇﻟﯿﻮ ﮐÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﯥ ÜÜÜ ÒæÑﺎ æÑﺧﻠﮑÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻪ  ÏﮐÜÜÜﺎ ÑﭘﯿÜÜÜﺪÇ

ﺳÜÜÜﻤﺒﺎÇÏ áﺳÜÜÜﯥ ﻟﯿﻠﯿÜÜÜﻪ ÜÜÜﻮæﻧ ﻲ ﺟﻮړﺷÜÜÜﻲ ،ﭼÜÜÜﯥ  ÏﺑﺸÜÜÜﭙ ﺷÜÜÜﻔﺎﻓﯿﺖ ﻟÜÜÜﻪ

ﮐÜÜÜﻮ áډﯦÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜﻢ  .íÏﮐÜÜÜﻪ æ ÏﻟﺴÜÜÜﻮÇﻟﯿﻮ ﭘÜÜÜﻪ ﮐﭽÜÜÜﻪ  ÏﺷÜÜÜﺮÇﯾﻄﻮ ﺗÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﻨ ﺳÜÜÜﻢ

ﻣﺨÜÜÜﯥ ÑæﺗÜÜÜﻪ ﻧﺠÜÜÜﻮﻧﯥ  æÇﻫﻠﮑÜÜÜﺎÒÇ Ï äﻣﻮﯾﻨÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻪ ﻻÑې ÇÑﺷÜÜÜﻲ  æÇﭘÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﺮ

ﺗﺸÜÜﺨﯿﺺ æﺷÜÜﻲ .ﭘÜÜﻪ ډﯦÜÜﺮÇ åﺳÜÜﺎﻧ

ﮐÜÜﻮﻻ ìﺷÜÜﻮ  ÏﮐÜÜﺎ ÑﻓﺮﺻÜÜﺘﻮﻧﻪ ÇﯾﺠÜÜﺎÏ

Çړﺧﯿﺰ åÏæ åﯾﯥ ﻋﻤﺪ åﭘﺎﻧ ﻮﻧﻪ æﺷﻲ.

ﮐ Ï ،æ Ü Üﺑﯧﻠ ÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﺗﻮ ÜÜÜﻪ ،ﭘÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﻮ æﻟﺴÜÜÜﻮÇﻟﯿﻮ ﮐÜÜÜﯥ ،ﭼÜÜÜﯥ ﻣﻌﺪﻧﻮﻧÜÜÜﻪ

 ÇÏﭼÜÜÜÜﯥ  ÏﺳÜÜÜÜﺮﺣﺪ íﺳÜÜÜÜﯿﻤﻮ ﻧﺠÜÜÜÜﻮﻧﯥ  æÇﻫﻠﮑÜÜÜÜﺎ äﻟÜÜÜÜﻪ ﻣﻠÜÜÜÜﻲ  æÇﺑÜÜÜÜﯿﻦ

ﺷÜÜÜﺘﻪ ،ﻟÜÜÜﻪ ﻣﻌÜÜÜﺪﻧﻲ ﻣÜÜÜﻮ æÏÇﯾÜÜÜﯥ  ÏﻧÜÜÜﻮæ æÑﺳÜÜÜﺎﯾﻠﻮ  ÏﺟﻮړæﻟÜÜÜﻮ  ÏﺑﻬﯿÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜﻪ

ÇﻟﻤﻠﻠÜÜﻲ ÇﻣﮑﺎﻧÜÜﺎﺗﻮ ﺨÜÜﻪ ÜÜﻪ ÇæﺧﻠÜÜﻲ ﭘÜÜﻪ ﮐÜÜﺎ ،åÏÑﭼÜÜﯥ Ïې ﺳÜÜﯿﻤﻮﺗﻪ ﭘÜÜﻪ

ﭘﯿﻠﻮﻟÜÜﻮ ﺳÜÜﺮ åﺧﻠﮑÜÜﻮ ﺗÜÜﻪ ﺧÜÜﻮ ÇÑډﯦÜÜﺮې ﻧÜÜﻮې ﮐÜÜﺎÒ íÑﻣﯿﻨÜÜﯥ ﺑﺮÇﺑﺮﯦÜÜﺪ ìﺷÜÜﻲ

ﻟÜÜÜﻮﻣ ÜÜÜ íﺎ ãﮐÜÜÜﯥ ﺑﺮﯦ ÜÜÜﻨﺎ ÑæﺳÜÜÜﻮ áﺷÜÜÜﻲ  æÇﺳÜÜÜﺮﺣﺪæ íﻟﺴÜÜÜﻮÇﻟﯿﻮ ﺗÜÜÜﻪ Ï

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ
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ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ
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ﻪÜÜÜ ﻫﻠﺘíæ äﺎÜÜÜﻣﮑÇ ﻮÜÜÜﻟæ ﺟﻮړÏ ﺎÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï ﯥÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜﻟﯿﻮ ﮐÇﻮÜÜÜﻟﺴæ ﻮÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜ ﭘæÇ

ﻪÜÜÜ ﺨäﺒﺮﻏﺎÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﻟ.ﻲÜÜÜ ﺷìﯧﺪﻻÜÜÜﺳÑ ﯥÜÜÜﻞ ﻟﯿﮑÜÜÜ ﻧÒﺎÜÜÜ Ï ﻪÜÜÜﻧﻮ ﺗæÑﺎÜÜÜ ېÏ

.í  ﺑﺎﻋﺚ ﮐﯧæ ﮐﯧﺪÇ ﭘﯿﺪÏ ﻧﻮæÑ ﮐﺎÏ ﯦﺮﺑﻨﺎﯾﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖÒ

ﺎﯾﻲÜÜﻣﺮﯾﮑÇ ﻪÜÜ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ400 ﺪېÜÜﻪ ﺑﺎﻧÜÜﻞ ﻟﯿﮑÜÜﻪ ﻧÜÜ ﭘæÒﺎÜÜ Ï ېÒÇﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﻞ ﺗÜÜﮐﺎﺑ
í ÜÜﺗﯧﺮﯦÇÑ ﻮÜÜÜ ﻮﮐæﻮړÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﮐﺶ ﻟæﺪÜÜÜ ﻫﻨÏ ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ æÇ ﻲÜÜÜ ÇÑ ﺖÜÜÜ

:ﻪ／ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺎﻧ-ج

ﺮ ﻟÜÜÜﻟÇډ

ﺮÜÜ  ﻣ،í ÜÜﺦ ﮐﯧÜÜ ﻣåﺮÜÜﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳÜÜﯾÒ æﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜﻪ ﻟÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜﯾﻄﻮ ﻟÇﺮÜÜﻤﻲ ﺷÜÜ ﻣﻮﺳÏ
Ï ﯥÜÜ ﭼìÏ äﺎÜÜﺳÇ ﺮÜÜ ډﯦáﺎÜÜﻧﺘﻘÇ ÒﺎÜÜ Ï ﻪÜÜﻧﻮ ﺗæÑﺎÜÜ ﻮÜÜﻮ ﻫﻐÜÜﻪ ﻮﻟÜÜ ﻧÒÇﻮÜÜ ﻪ ﮐÜÜﻟ

ﺮÜÜﺮ ﺗÜÜ ﻓﻘÏ ﻪÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜ ﻟæ Ü  ﺟÏ ÇﻮÜÜﻮې ﺧÜÜﻪ ﯾÜÜﻪ ﻟÜÜ ﮐåÑæﺎÜÜﻪ ﺧÜÜﺗﻤﻨæﻮږ ﺛﺮÜÜﻣÒ
.íÏ ﺗﻪÇ ﺗﻪ ﭘﺮÇ ﺧﻮÈ ﺟﻨﻮÏÇ ﻫﯧﻮÏ íÑې ﻟﻮÏ å ﻏﺮÏ ﮐﺶæﻫﻨﺪ
Ï ﯥÜÜÜÜÜﯿﻨﻪ ﮐÜÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜÜ ﭘﺨﭙﻠåﻮÜÜÜÜÜﻪ ﭘﻠÜÜÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜÜÜ ﻟ،åÏ ﺪېÜÜÜÜÜ ﻻﻧíÑﯿﻮÜÜÜÜÜ ﺳä ÜÜÜÜﮐﺮﻏﯧ
ېæﺮÜÜÜÜÜ ﺳÏ

ﻮﺟÜÜÜÜÜ ﺟﯿﻮﻟÏ ﺎÜÜÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï .íﺮÜÜÜÜÜﺘﻤﻨﻲ ﻟÜÜÜÜÜ ﺷåﺘﺮÜÜÜÜÜﺪﻧﻮﻧﻮ ﺳÜÜÜÜÜﻣﻌ

åﺪÜÜÜ ﺮ ﻨÇÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﭘﺎﯾﻠÜÜÜﺎﺗﻮ ﭘÜÜÜ ﻣﻄﺎﻟﻌæÇ ﻮÜÜÜﻮ ﯧ ﻧÜÜÜﻗﯿﻘÏ ﻮÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ېÑÇÏÇ

ÇÑ ټÑﭙﻮÜÜÜÜﻧﺴÇ ﺮÏ äﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﻪÜÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜÜﯾÏﻪ ﻣﻮﺟﻮÜÜÜÜ ﭘæÒﺎÜÜÜÜ Ï
ﻮږÜÜÜ ﻣ،íæ ﺪﻟﯥÜÜÜﯦÑÏ æÒﺎÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﭘáæﻲ ډÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﻪÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜﻲ ﻫÜÜÜﻮﻧﮑﻲ ﭘﺎﻟﯿﺴÜÜÜﺗﻠ
ÏﺎÜÜﯾﺠÇ Ï æÒﺎÜÜ Ï ﯥÜÜﻧﮑﯥ ﭘﯿﺴæﺪÜÜ ﮐﯧÝﺮÜÜﻮ ﻣﺼÜÜﻪ ﺗﯧﻠÜÜﺖ ﭘÜÜﺧæ ﻪÜÜﺪ ﻫﻐÜÜﺑﺎﯾ

ﻪÜÜÜÜ ﻧﺸÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼíÏ ړæ ېÏ Ï ﻪÜÜÜÜﻪ ﻣﻌﺪﻧﻮﻧÜÜÜÜ ﭘﺮﯦﻤﺎﻧäﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،å ÜÜÜﮐ
.æﻟ ﻮæ  ﮐﯥåÑﭘﻪ ﻻ
ېÏ Ï .ﻲÜÜÜﻧﯿﺴæ ìﺎÜÜÜ ﺖÜÜÜ ﻓﻌﺎﻟﯿíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻠﻲÜÜÜﺻÇ Ï ìﺎÜÜÜ ﺮÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻲ ﺗﻮﮐÜÜÜﯾ
ìﺪÜÜﻢ ﮐﯧÜÜ ﻫÓæÇ ﻪ ﻻÜÜﺎﺗﻮ ﺗÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻮﯾﻮÜÜ ﺷáÏﻮÜÜ ﻮÜÜﯿﻨ

ÜÜﺮ ﺑﻨﺴÜÜې ﭘæﺮÜÜﺳ

æﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜ ﻟÒﺎÜÜÜ äﺒﺮﻏﺎÜÜÜ ﺷÏ ﯥÜÜÜ ﮐáﻤﺎÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ .æﺮÜÜÜﻟæ ﻪÜÜÜﻲ ﻫﯿﻠÜÜÜﺷ

äﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﻮÜÜÜÜﯽ ﺷÜÜÜÜﯾﻠæ ﯥÜÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜÜ Ñ ﻪÜÜÜÜﺎﻟﯿﺪ ﭘÜÜÜÜﯾﺨﻲ ﺷÑﺎÜÜÜÜ ﺗÏ
åﻮÜÜÜ ﯾÏ æÇ íÏ íﻮÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜﺦ ﺟÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﻧﻮ ﭘæﺬÜÜÜ ﮐﺎﻏÏ ېÒÇﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ åﺎﺗﺮÜÜÜﯾÒ
ﯥÜÜﻪ ﭼÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜﺲ ﻫﻐÜÜﻟæ Ï ﻮږÜÜﻣÒ ﻪÜÜ ﮑ،íÏ ﺎﺗﯥÜÜﻪ ﭘÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﻨﺪ ﭘÜÜ ﺳíﺬÜÜﮐﺎﻏ

ﻮÜÜ ﯥÜÜﯿﻤﻪ ﮐÜÜﯥ ﺳÜÜﻏÏ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜ ﭘÒﺎÜÜ Ï ﺮÜÜ  ﻣ،ﺘﻪÜÜﻪ ﺷÜÜﻮ ﺨÜÜﮐﻠﻮﻧ
ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﮐæÏږæÇ ﻪÜÜﯾﺦ ﭘÑﺎÜÜ ﺗáﻮÜÜ ﻞÜÜ ﺧﭙÏ íﻮÜÜﺪ ﮐÜÜﻧæﯥ ژÜÜ ﮐæ Ü  ﺑﺎﻧæÇ æÑÏ ﻪÜÜﭘ
ﯿﻦÜÜﺮ ﺗﺨﻤÜÜﺖ ﺗÜÜﺧæ ﻪÜÜ ﻫﻐÏ ﺎﻧﻮÜÜﺳæÑ Ï ﯥÜÜﺘﻪ ﭼÜÜﻢ ﺷÜÜﯥ ﻫÜÜﯦﺮﻣÒ ﯥÜÜﺳÇÏ ېÑﻮÜÜﻧ
ﺎÜÜÜÜ ﭘﮑﺘﯿﮑÏ ﺎﯾﻲÜÜÜÜ ﯥÜÜÜÜ ﭼåÏ ÇÏ åﺮÜÜÜÜﻪ ﺧﺒÜÜÜÜﻪ ﻣﻬﻤÜ ÜÜ ﺑﻠ.íÏ ﻲÜÜÜÜﯥ ﻏﻨÜÜÜÜﻮ ﻠÜÜÜÜ

ﻞÜÜÜ ۍ ﺑÜÜ ﻧÏ ﻪÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜ ﮐﻠæÇ ﻞÜÜÜﻪ ﺗﻠÜÜÜ ﺗäﺘﺎÜÜÜﺳæﻪ ﻫﻨﺪÜÜÜﯥ ﮐﻠÜÜÜډۍ ﭘﺴæﻪ ډÜÜÜ ﻮﻟåﻮÜÜÜﯾ

ﻪÜÜﻪ ﻟﻮﯾÜÜ ﺑﻠåﻮÜÜ ﯾÒﺎÜÜ Ï åÒÇﺪÜÜﻧÇ ﻪÜÜ ﭘäﺒﺮﻏﺎÜÜ ﺷÏ ﯥÜÜﯿﻤﻪ ﮐÜÜ ﺳÒÇﻮÜÜ ﻪ ﮐÜÜﺖ ﭘÜÜﻻﯾæ

ﻪÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﺑìﻮÜÜÜ ﻫﻐ،åﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﻧìﻼÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﺮ ﺗÜÜÜﯥ ﺑﻬÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺮ ﻫﻐÜÜÜ  ﻣ،ﻪÜÜÜﺮ ﺗÜÜÜﺳ
.áæړÇæ ﻧﻮ ﮐﯥæÑﯾﺘﻪ ﭘﻪ ﺎÑﻣﺠﺒﻮ

.íæ åÏﺳﺮﭼﯿﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮ
،íÏ ﺮÜÜÜ ډﯦÊﺎÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ æﺪÜÜÜ ﮐﯧÇﺪÜÜÜ ﭘﯿÏ ÒﺎÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜﻪ ﻫﻠﻤﻨÜÜÜ ﭘÒÇÑ ÇﺪÜÜÜﻫﻤ

íÒﺘﺎÜÜﺳÇ æ ÜÜ ﺑﺎﻧæÇ ﻮÜÜ ﮐﻠﯿÏ äﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜ ﻮ ﺟﺮÜÜ ﻟﻮﯾæﺮÜÜﻪ ﺗﯧÜÜﭘ

ﯥÜÜÜÜﯿﻤﻮ ﮐÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜﻏÏ ﻪÜÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜÜ ﭼ،í ﺪﯦÜÜÜÜﺖ ﺮ ﻨÜÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜÜ ﻫﻐÇÏ ﺮÜÜÜÜ ﻣ

،ÑﻮÜÜÜ ﻏ،í ÜÜÜﯾﮑﻨÇÏ ،äﺎÜÜÜﯥ ﺑﺪﺧﺸÜÜÜ ﭼ،áﻮÜÜÜ ﺷåﻮÜÜÜ ﭘåﺮÜÜÜې ﺧﺒÏ ﻪÜÜÜ ﭘÑﺮ ژÜÜÜډﯦ
ﺮﭘﻞÜÜÜÜ ﺳæÇ äﺎÜÜÜÜ ÒÑÇ ،äﺎÜÜÜÜ ﺑﺎﻣﯿ،ÈﺎÜÜÜÜﯾÑ ﻓﺎ،ﺎÜÜÜÜ ﭘﮑﺘﯿﮑ، ﻮﻧÜÜÜÜ ﮐ،äﺘﺎÜÜÜÜﺳÑﻧﻮ

Ï ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ.æ Ü Üﻪ ﮐÜ Ü ﻪ ﻧÜÜÜﯽ ﭘÜÜÜﻟÇæ ﺘﻪÜÜÜ ﺷæﺎﯾﺮÜÜÜﺧÐ Ï æÇ ﻮÜÜÜﺑﺎﺳæ ﺎﻧﯥÜÜÜ ﺎ
،ﺘﻪÜÜÜ ﺷåﺮÜÜÜﯦæ ﻪÜÜÜﻟﺘÏ åﺮﺑﯧﺮÜÜÜ ﺳæﺘﻮﻧﺰÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﻏÏ ﺮÜÜÜ ﭘ.íﺮÜÜÜﺘﻮﻧﺰې ﻟÜÜÜﺘﺮﮐﯥ ﺳÜÜﻣﺸ
åÑﺎÜÜÜﯥ ﻟﭙÜÜÜ ﻣﯧﻨÒﻼÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ æ ÜÜﺖ ﮐÜÜÜﯽ ﺗﺜﺒﯿÜÜÜﻟÇæ ﺘﻪÜÜÜﺮې ﺷÜÜÜﺧﯿÐ Ï ÒÇﻮÜÜÜ ﮐ
ﺎÜÜÜ ﯾæÇ ﻞÜÜÜ ﮐﺎﺑæړÇﻮÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﮑ،íæ ېÑﻮÜÜÜ ﭘåړÒ ﻪÜÜÜﺮې ﭘÜÜÜﺎﯾﻠﯥ ډﯦÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺑ

ﺖÜÜﻟæÏ Ï åﻮÜÜﻪ ﭘﻠÜÜﯾﺦ ﻟÑﺎÜÜ ﺗÏ ﺮÜÜ  ﻣ،ﻲÜÜﺷÇÑ ÊﺎÜÜﻓÇ ÑﻮÜÜ ﻧæÇ ﻂÜÜ ﻗﺤ،åﻮږÜÜﯥ ﻟÜÜﭼ

íÏ ﻪÜÜﺗÇﻪ ﭘﺮÜÜ ﺗíÑﻮÜÜې ﻟÏ ﻪÜÜﮐﺶ ﺨæﺪÜÜﻪ ﻫﻨÜÜﯥ ﻟÜÜﻪ ﭼÜÜﻧﻮ ﺗæÑﺎÜÜ ﻪÜÜ ﻫﻐæÑﻮÜÜﻧ

ﻮÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ ﻮÜÜﻮ ﻏﺮﻧﯿÜÜﻏÏ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜﺟÏ ﺑﻮíÏﺎÜÜ ﻋæÇ ﺎﯾﻲÜÜﺧﺘﯿÇﻪ ﭘﺮÜÜﻮ ﮐﻤÜÜﺮ ﻮﻟÜÜﺗ
ÑﻮÜÜÜÜÜ ﻧÇ ﯥÜÜÜÜÜﺳÇÏ ېæﺮÜÜÜÜﻮﺟﻲ ﺳÜÜÜÜÜﺟﯿﻮﻟ

ÜÜÜÜ ﻧﻨﻨ،åÏ ﻮېÜÜÜÜ ﺷÝﺮÜÜÜÜÜﯥ ﻣﺼÜÜÜÜﮐ

ﻪÜÜÜ ﺑﯿåﻮړÜÜÜ ﻟåﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜ ﭘÒﺎÜÜÜ ﯽÜÜÜﻏﻠÇÑ ېÑﻪ ﻻÜÜÜ ﻟäﺒﺮﻏﺎÜÜÜ ﺷÏ ﻮÜÜÜ ﻧ،æ Ü ÜﮐÑæ ÒﺎÜÜÜ
ﻲÜÜﺘﺮ ﻃﺒﯿﻌÜÜﯥ ﺳÜÜﯿﻤﻮ ﮐÜÜﻮﯾﻮ ﺳÜÜ ﺷæÏﺎÜÜﺪﻏﻮ ﯾÜÜﻪ ﻫﻤÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼíﻮÜÜﺪې ﮐÜÜﻧÇړæ
ﺎﻧÜÜﺳÇ åﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜې ﭘÑﻪ ﻻÜÜ ﻟÒÇﻮÜÜ  ﮐÏ ﯥÜÜﯥ ﭼÜÜ ﮐáﺎÜÜﯥ ﺣÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜ ﭘ.í ﺎﻣﯧÜÜﺗﻤ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ
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æÏﺮÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜﯧﺮ ﭘÜÜÜ ﭘﻨﺠﺸÏ æÇ æÏÑﻮÜÜÜﻪ ﻻﺟÜÜÜ ﭘäﺎÜÜÜ ﺑﺪﺧﺸÏ .íÏ ﻪÜÜÜﺗÇﺎﯾﺮ ﭘﺮÜÜÜﺧÐ

ﻪÜÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜÜﻮږ ﺧﻠﮑÜÜÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜÜÜﻣﻠÇ ﻪÜÜÜÜÜﻧﻮﻧﻮ ﻟÇÑﺎÜÜÜÜÜ ﺑÏ æÇ ﻲÜÜÜÜÜژﻧæ ÊﺎÜÜÜÜÜﻧÇﺣﯿﻮ

ﻪÜÜﮐﺶ ﭘæﺪÜÜ ﻫﻨÏ ﯥÜÜ ﭼí ÜÜﻞ ﮐﯧÜÜﯾæ ﻢÜÜ ﻫÇÏ ÓæÇ ﺮÜÜ  ﻣ،æ ﻮﻫﯧÜÜ ﭘÇﻮÜÜﻪ ﭘﺨÜÜﻟ

.íړæÇ ﻧﻮﻧﻪÇæ ﺗﺎæﻟﺮÇﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧﻮ ډ

 ۍÜÜﯥ ﻧÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜﻢ ﺷÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﻲ ﻣﻌﺪﻧﻮﻧÜÜÜﯥ ﻏﻨÜÜÜﺳÇÏ ÑﻮÜÜÜې ﻧÑﻮÜÜÜ ﭘ400ﺮÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜ ﮐæÑÏ

ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺮ ﺑﻠÜÜÜځ ﺗÑæ ÇﻮÜÜÜ ۍ ﻫÜ Ü ﻧÏ ،í ﺪﻟﯧÜÜÜﺑ

Ü Üﻪ ﭼ ﮑÜÜÜﯿﻢ ﭘÜÜÜﻗﻠÇ  ۍÜ Ü ﻧÏ

ﺪﻟﻮﻟﯽÜÜÜ ﺑåﺮÜÜÜﯿﻤﯥ ﯧÜÜÜې ﺳÏ Ï ﺎظÜÜÜﺮ ﻟﺤÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﭘæÇ íﺮÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜﯾﺎﺗÒ ﻪÜÜÜﺗÑæ

ﻪÜÜÜﺮې ﻧÜÜﻮ ﻟÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻪ ﻧﯿﻮﻟÜÜ ﻧæ ﻪÜÜÜﻼ ﻣﺨÜÜې ﺑÏ Ï ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜ ﮐæÇ åÏ æﺪÜÜﯦÏﺗﻮ

.ﺷﻲ

ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜ ﮐæÇ ﻲÜÜÜ ﺷåﻮړÜÜÜﻢ ﻟÜÜÜﻮ ﻫÜÜÜﺮ ﺗﯧﻠÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜ ۍ ﮐÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻮ ﺑﯿÜÜÜﺑæÇ Ï ﯥÜÜÜ ﭼåÏ

ﯾﺨﻲÑﺎÜÜﻪ ﺗÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،ﯿﻤﯥÜÜ ﺳÇÏ ﻮÜÜ ﻧ،ìÇæ ﺖÜÜﻟæÏ ﺰﻣﻦÜÜﻏﯧÇ æÇ áﺎÜÜﻪ ﻓﻌÜÜﮐ

Ï ﺪÜÜÜ ﺗﻮﻟﯿÏ ﯥÜÜÜ ﮐﺮﻧæÇ ﻨﺎÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﺎ ﮑﯽÜÜÜ ﺮÜÜÜﻮ ﻫÜÜÜﺑæÇ Ï ﺪÜÜÜﻮږ ﺑﺎﯾÜÜÜﻮ ﻣÜÜÜ ﻧ،íæ

æÇ ﯿﺎÜÜÜÜ ﺑﺴ،ﺎÜÜÜÜﻪ ﻫﻮﺳÜÜÜÜ ﭘì Ü ÜÜﺮ ﮐÜÜÜÜﺪ ﺗﯧÜÜÜÜﻧæﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ژÜÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜÜﺎظ ﯾÜÜÜÜﻟﺤ

ﺪÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜ ﭼåÏ ﺎÜÜړﺗﯿÇ åﺪﯾﺪÜÜﻮږ ﺷÜÜﻣÒ ÇÏ ﻪÜÜ ﮑ،ﺎﺗﻮÜÜﺳæ ÑﻮÜÜﻪ ﻣﻨﻈÜÜﻮ ﭘÜÜﻟæﻟﻮړ

ﻪÜÜÜﺪﻧﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜ ﻣﻌÏ ﯥÜÜÜﯿﻤﻮ ﮐÜÜÜې ﺳÏ ﻪÜÜÜ ﭘ.ﻮېÜÜÜﺪﻟﯽ ﺷÜÜÜﯿﻤﻮ ﺑﺪﻟﯧÜÜÜﻮﮐﺎﻟﻪ ﺳÜÜÜﺳ

.æ ﭘﻮﻫﯧæ ﭘﺮې

áﺎÜÜÜﺪ ﭼﺎﭘﯧﺮﯾÜÜÜﻧæﺎﻧﻲ ژÜÜÜﻧﺴÇ ﻪÜÜÜ åﻮÜÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﺲ ﺧﻠﮑÜÜÜﻟæ Ï ﻮږÜÜÜﻣÒ ﺪﻟﻮÜÜÜﻣﻮﻧ

ﻮېÜÜÜÜﺪې ﯾÜÜÜÜﺶ ﺑﺎﻧÜÜÜÜﯦæ ﻪÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﺑæÇ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼﯿﻨÏ ﻮﮐﻠﯽÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜ ﺮﻧ

ﻪÜÜ ﺗÓﻪ ﻻÜÜﻪ ﭘÜÜ ﺨæﺪÜÜﯾÇﻮ ﻋﻮÜÜﻏÏ ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜﻲ ﭼÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﺖ ﮐÜÜﻟæÏ æÇ í Ü ﺑﺮﯦÇﺑﺮ

ﻮÜÜÜﺑæÇ Ï ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮí ÜÜﻧæﺪ ﺎÜÜÜ ﺑﺎﯾáæ ډÇﺪÜÜ ﻫﻤ،í ﯧÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜﻓﻘﯥ ﺗÇﻮÜÜﻣ

ﻮÜÜÜﻮ ﻮﻟÜÜÜ ﺧﭙﻠæÇ ﻮÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻟ،ﻮÜÜÜﻟÒ ﺑﯧﻮ،ﺎﻧﻮÜÜÜ ﯾﺘﯿﻤ،æ Ü Ü ﮐﻮﻧÏ ﻮÜÜÜﻮ ﭘﯿﺴÜÜÜﻏﻠÇÑ

Ï ﺪÜÜÜ ﻫﻠﻤﻨÏ ﻮږÜÜÜ ﻣ.í Ü Üﮐæ ﻪÜÜÜﻓﻘÇﻮﻟﻲ ﻣﻮÜÜÜﺻÇ åﻮÜÜÜ ﯾåÑﺎÜÜÜﺶ ﻟﭙÜÜÜﯦæ ﻪÜÜÜﻻﻧÏ ﻋﺎÏ

.í ﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﮐæ ژæ æ

ﻪÜÜÜÜﻓﻘﯥ ﭘÇﻮÜÜÜÜې ﻣÏ Ï æÇ æﺮÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜﻓﻘÇ ﻣﻮåﻮÜÜÜÜ ﯾåﺮÜÜÜÜ ﺳäÇﺮÜÜÜÜﯾÇ ﺮﻟﻪÜÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﺑæÇ

ﻢÜÜÜ ﻫÓﺎÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜې ﭘÏﺘﻔﺎÜÜÜﺳÇ ﻮﻟﯥÜÜÜ ﻣﻌﻘÏ æﺮÜÜÜﻲ ﻋﻨﺎﺻÜÜÜ ﻗﯿﻤﺘÏ ېÒÇﻮÜÜÜﯾ
. ﻪ ﺷﻲÑ ﺎÒæÑ æÇ ﻧﺪæ ﺧﻠﮑﻮ ژÏ ﻣﻮږÒ  ﭼﯥ، ﺷﻲìﮐﯧﺪ
æÇ ﺮÜÜ ﻋﺼÏ ﻪÜÜ ۍ ﺗÜÜ ﻧæÇ ﻲÜÜ ﺷíﺮÜÜ ﻋﺼíﺮÜÜ ÑÒ ﻪÜÜ ﮐ،ﻪÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜ ﭘíÑﺎÜÜ ﺳÏ

.ﺧﻠﻮÇæ ﻏﯧﺰﻣﻦ ﺎﻣﻮﻧﻪÇ  ﺷﻲ ډﯦﺮìﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﮐﯧﺪ
Ï ﯥÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻪ ﻣﺮﺣﻠÜÜÜÜﯾﻤæÏ ﻪÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﻟæ ﺟﻮړÏ ﺪÜÜÜÜﻨﺎ ﺑﻨÜÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﻲÜÜÜÜ ﮐﺠﮑÏ
،í ﯧÜÜÜﺳÑ ﻨﺎÜÜÜ ﻪ ﺑﺮﯦÜÜÜ  ﺗﻮåÑÇﺪÜÜÜﻣÇæÏ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ ﻮﯦﻠﻲÜÜÜ ﺳÏÇﻮÜÜÜﻫﯧ

ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼí ÜÜﻞ ﮐﯧÜÜﯾæ ،ﻲÜÜ ﺷá ÜÜﻟﯧæ ÊﻨﻮﻋﺎÜÜﺮ ﻣﺼÜÜﺑÇﺘﻨﻮ ﺑﺮÜÜ ﻪ ﻏﻮÜÜ ﭘäﺎÜÜﻣÒ
æÇ áﻮÜÜÜﻪ ﻣﻌﻘÜÜÜﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗÜÜÜﻧﺴÇ ېÑﻮÜÜÜ ﭘäﻮÜÜÜ ﻣﯿﻠﯿåﻮÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜﻮﻟﯥ ﺗÜÜÜﻮ ﻧﯿÜÜÜﻮ ﻟﮑÜÜÜ ﭘﻨ
. ﺷﻲì ﮐﯧﺪÇ ﭘﯿﺪÑﻧﻪ ﮐﺎÇﻣﻨﺪæﺑﺮÇ

. ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ ﺷﻲáæÑ ﺧﺘﯿﺎ ﮐﯥ ﺳﺘﺮÇړﺧﯿﺰې ﭘﺮÇ  ﭘﻪ ﻫﺮÇÏ ﭼﯥ
Ï æÏÇﻮÜÜÜÜﻲ ﻣÜÜÜÜﻮ ﻃﺒﯿﻌÜÜÜÜ ﯿﻨÏ ﯥÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜ ﻣﻨÇÏ ﯾﻂÇﺮÜÜÜÜ ﺷáÇﻮÜÜÜÜﻨﻲ ﻧ ﯾÜÜÜÜﺳæÇ
ﻢÜÜ ﻫÇÏ ﻪÜÜ ﮑ،ﻲÜÜ ﺷáﻮÜÜﻧﯿæ ìÑﺎÜÜﺰ ﺗﯿÜÜﯿﻤﻪ ﯾﯿÜÜﻨﻈﻢ ﺳÜÜﺪ ﻣÜÜ ﺑﺎﯾåÑﺎÜÜﻧﯥ ﻟﭙæÑﺎÜÜﮐ

، ﻮﻧÜÜÜÜ ﮐ.ìÏ ﺰÜÜÜÜﺪ ﻣﺮﮐÜÜÜÜ ﺗﻮﻟﯿÏ ﻮÜÜÜÜﺑæÇ Ï ﯿﻤﯥÜÜÜÜﻮﻟﯥ ﺳÜÜÜÜ Ï äﺘﺎÜ ÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ

ﺮÜÜﻮﻟﻮ ﭘÜÜﺻÇ Ï ﻮÜÜ ﺣﻘﻮﻗáæﺪÜÜﻟÇ ﯿﻦÜÜ ﺑÏ .íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜړﺧﻮﻧÇ ﻲÜÜﻢ ﻋﻤﻠÜÜ ﻫæÇ ﻮﻗﻲÜÜﺣﻘ

ﻢÜÜÜÜÜﻪ ﻣﻬÜÜÜÜÜ ﻫﻐÈﺎÜÜÜÜÜ ﻣﺮﻏæÇ ﻪÜÜÜÜÜ ﮐﻮﮐﭽ،ÈﺎÜÜÜÜÜ ﺑﻠﺨ،ﻞÜÜÜÜÜ ﮐﺎﺑ،ﺪÜÜÜÜÜ ﻫﻠﻤﻨ،ﻮÜÜÜÜÜﻣÇ

ﯥÜÜÜﯥ ﯧ ﻧÜÜÜﺳÇÏ ﺪÜÜÜ ﺑﺎﯾãﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ﺘﺮﮐﻮÜÜÜﻮ ﻣﺸÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ Ï ÓﺎÜÜÜﺳÇ

ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻮ ﻣÜÜÜ ﺧ،ﻲÜÜÜﺧﻠÇ ﺮﭼﯿﻨﻪÜÜÜې ﺳÑæﺎÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻮږ ﻟÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼ،íÏ ﻧﻪæﯿﻨﺪÜÜÜﺳ

Ï ﺖÜÜÜﻲ ﻣﻨﻔﻌÜÜÜﻞ ﻣﻠÜÜÜ ﺧﭙÏ ﻮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﺮ ﻣﺨÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﺗﻮ ﺨÇﮐﺮÇﺬÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼ،æ Ü Üﮐæ

Ï ﻪÜÜÜ ﻧæÇ æﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﺑæÇ ﺎﮐﯥÜÜÜ ﻠﻮ ﭘÜÜÜÜ Ï ﻪÜÜÜ ﻧ.æﺮÜÜÜﺪې ﻣÜÜÜﻪ ﺗﻨÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻦ ﮐÜÜÜﻃæ ﻞÜÜÜﺧﭙ

ﻪÜÜÜÜÜ ﻣﻨﻈﻤæÇ ﻪÜÜÜÜÜ ﻣﻌﻘﻮﻟåﺮÜÜÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜÜÜ ﭘæÇ íæ  ېÜÜÜÜې ﮐÑÇﻮÜÜÜÜÜې ﻫÑ ﻻæﺪÜÜÜÜÜﺗﺄﻣﯿﻨﯧ

ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜ ﯾﺎﻧﻮ ﺗÜÜﻧæﻧﻪ ﺎæﯿﻨﺪÜÜÜﻮږ ﺳÜÜÜﻣÒ ﺮÜÜÜ  ﻣ،ﺘﻪÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﺑæÇ åÑﺎÜÜÜ ﻟﭙÑﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﺑæÇ

åÑﺮ ژÜÜ ﺗÑﯥ ژÜÜﺎ ﯾÜÜ ﺑﯿæÇ æ ÜÜﺖ ﮐÜÜ ﺛﺎﺑÞﻮÜÜﻞ ﺣﻘÜÜﯥ ﺧﭙÜÜ ﭼ،ﻮÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﮐæ ﻪÜÜ ﺗﻮ

ﻮÜÜÜÜﺑæÇ ﻮÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﻪÜÜÜÜﺳæÇ ﺮÜÜÜÜﻮږ ﺗÜÜÜÜ ﻣæÇ íﻮÜÜÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜÜﺑæÇ åﺮÜÜÜÜ ﻧﻮ ﻟﯿæÏÑﺎÜÜÜÜﻣﯿﻠﯿ

.æ  ﮐá ﺑﺪæژæ ﭘﺮæÇ ﻣﻮﻧﻮÇ ﺮæﭘﻪ ﭘﺮ

ﻮږÜÜÜÜÜﻣÒ ÈÇﺬÜÜÜÜÜﻋ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺎﻟÜÜÜÜÜﭼﮑæ Ï áﺎÜÜÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜÜÜ ﻫ.íÏ  ېÜÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜÜÜ ﻣﻬ% 10 ېÒÇﻮÜÜÜÜÜﯾ
ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻮÜÜ ﺧ،íæﻮړÜÜﻪ ﺟÜÜ ﺑﺮﺧåﺘﺮÜÜﺎﻧ ﯥ ﺳÜÜﻲ ﭘÜÜ ﻃﺒﯿﻌÏ ﻮږÜÜﻣÒ ﻪÜÜﺑæÇ æÇ äÏﺎÜÜﻣﻌ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

46

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

47

ﻮږÜÜﻣÒ ﻞÜÜ  ﻨ.ﺘﯥÜÜﺧﯿﺴÇ åÏ ﻪÜÜﻪ ﻧÜÜ ړæ ãﺎÜÜ ﭘÏ ﻪÜÜﻪ ﮐﻮﻣÜÜﺳæÇ ﺮÜÜﺮې ﺗÜÜﻮږ ﺗÜÜﻣ

ﻪÜÜÜ åÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜ ﮐﻮﻟåﺮÜÜﺮ ﺳÜÜ ﺗÏ ﻮÜÜﻮ ﻣﻮﺧÜÜ ﮐﻮﻣÏ ﻮږÜÜﯥ ﻣÜÜ ﭼåÏ ÇÏ ﺘﻨﻪÜÜ ﭘﻮ

åﺎﭼﯿﺰÜÜ ﻧæÇ åړæﺎÜÜ ﻧåﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜ ﺨÑæ ﻮږÜÜﯥ ﻣÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜ ﻲ ﭘﺎﻧÜÜ ﻃﺒﯿﻌåﺘﺮÜÜﻪ ﺳÜÜﻫﻐ

ﻟﯽæﺪÜÜÜÜﻪ ﺗﻮﻟﯿÜÜÜÜ ﻪ ﺮﻧÜÜÜÜ  ﭘﺎﻧÇÏ æÇ æﺮÜÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﺗÜÜÜÜ ﭘíﺮÜÜÜÜ ﺑﺸáæډ

.ﺧﯿﺴﺘﯥÇ ﻪ

¿ﺷﻮ

،íړæ ﻪÜÜÜ ﻪ ﻣﻨÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﻨ ﻠﻮﻧÎÇﺮÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜﻮ ډﯦÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﭘﯧ ﯾææÏ æﺮÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜﭘ

ﺎﺣﻪÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﭘ

ﻪÜÜÜ ﻨ ﻠﻮﻧíﻮÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜ ﭼ،ﺘﯽÜÜÜﺧﯿﺴÇ ìÏ ﻪÜÜÜ ﻧãﺎÜÜÜ ãﻮÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﺳæÇ ﺮÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﺧ

ﻮÜÜÜÜÜﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠÜÜÜÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï .ìÏ ﯽÜÜÜÜÜﻏﻠÇÑ äﺪﻟﻮÜÜÜÜÜﺖ ﺑÜÜÜÜÜﺘﺮ ﻣﺜﺒÜÜÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜÜÜﮐ

ﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜÜﻟ

،íÏ ﺎﻟﯥÜÜÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﻓﻌÜÜÜÜÜ æÇ ﻪÜÜÜÜÜﻧæﻲ ﺑﻬﯿﺮÜÜÜÜÜﺑÏÇ ﯥÜÜÜÜÜﯿﻤﻮ ﮐÜÜÜÜÜ ﺳæÇ ﻮÜÜÜÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ

ﻣﻨÇﺪÜÜÜ ﺑÏ ﯥÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﻻﯾæ ﻮﻧÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﭘ.æړæÇÑ ﻪÜÜÜﻪ ﻣﻨ ﺘÜÜÜ ﺮﻧ

ﻟÇﻮÜÜÜ ﻟﯿﮑÏ æ Ü Üﻪ ﮐÜÜÜځ ﭘﺮﺗﻠÑæ ﻦÜÜÜ ﻧæÇ ﻪÜÜÜﺧﺘﻮﻧæ ﺮÜÜÜ ﺗﯧÜ Üﻪ ﻟÜÜÜﮐ

ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜ æÇ í ÜÜ ﮐﯧáړæ ﻪÜÜ ﻪ ﻣﻨÜÜﻪ ﻟÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﺣﻤﺎﻧÑ ﯥÜÜﻪ ﺑÜÜﻪ ﭘÜÜﺘﺮ ﻨ ﻠﻮﻧÜÜﺳ

 ﻮﻧﻮÜÜÜÜÜÜÜÜﻠÜÜÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜÜÜÜ ﭘæÇ ﯿﺰېÜÜÜÜÜÜÜÜﻧæÇ ،ﻧﻪæÑﺒﺎÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺧÇ ،ﯥÜÜÜÜÜÜÜﺘﻘﻠﯥ ﻣﺠﻠÜÜÜÜÜÜÜﻣﺴ

 ۍÜÜÜﻮې ﻣÜÜÜﮏ ﯾÜÜÜﻮﻧ ﺧﻠÜÜÜ ﮐÏ ﺮÜÜÜ  ﻣ،í ﺎﻟﯧÜÜÜﻧﺘﻘÇ ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜﺑﻬﺮﻧﯿ

،í ﺎﭘﯧÜÜÜ ﭼí ÜÜÜ ﮐÑﻮÜÜÜﯥ ﺳﺎﻧﺴÜÜÜﻮک ﯾÜÜÜ ﯥÜÜÜې ﭼÏ ﻪÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜÜÜÜÜﺎﺑﻮﻧÜÜÜﮐﺘ

.íÏ ﺳﯧﺪﻟﻲÑ  ﻮټ ﺗﻪ، ﺳﯿﻤﯥ ﻮټÏ ډۍ ﭘﺴﯥæډ
ﻮږÜÜﻣÒ ﻪÜÜ ﻲ ﭘﺎﻧÜÜﻮږ ﻃﺒﯿﻌÜÜﻣÒ

ÜÜﺗÇÑ ﻪÜÜﺎع ﭘÜÜﺟﻤÇ ﻲÜÜﯥ ﻣﻠÜÜﻮې ﻣﺜﺒﺘÜÜ ﯾÏ

.íÏ í  ﮐÇﻧﻪ ﭘﯿﺪæÏÇﺳﺘﻌﺪÇ Þ ﻮ ډﯦﺮ ﺧﻼæÑæ æÇ æﻧﻮ ﺧﻮﯾﻨﺪÇﻮ
ﺮﻟﯽÜÜÜﺪﯾﻖ ﭘﺴÜÜÜﺎﻏﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪﺻÜÜÜ áÇﻮÜÜÜ ﻟﯿﮑæÇ ﺎﻋﺮÜÜÜﯽ ﺷÜÜÜﺗﻠæ ÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ

ﻪÜÜﺖ ﭘÜÜﻟæÏ ﺪÜÜ ﻓﺎﺳåﻮÜÜ ﯾÏ ﻮÜÜ ﺧ،ﻲÜÜ ﺷìÇﺪÜÜﯿﻠﻪ ﺮ ﯧÜÜﺳæ ﺎﯾﻨﯥÜÜﻲ ﻫﻮﺳÜÜ ﻣﻠÏ

،ìÏ ÑﻼÜÜﻲ ﭘÜÜﻢ ﺣﻘﯿﻘÜÜ ﻫæÇ íﻮÜÜﻢ ﻣﻌﻨÜÜﻫ

Ï æÇ ﻲÜÜÜﻻ ﺷÇæ ﺎﻻÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜ ﻲ ﭘﺎﻧÜÜÜ ﻃﺒﯿﻌÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜﻟÇæ ﺘﻪÜÜÜﺷ

ÈﻼÜÜÜÜﻧﻘÇ íﺮÜÜÜÜ ﻓﮑìﻮÜÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜÜ ﮐÈÏÇ æÇ ﻌﺮÜÜÜÜﺘﻮ ﺷÜÜÜÜ ﻪ ﭘÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜﯾÇæ

í ﯧÜÜﭘ ﺳæ ﻢÜÜ ﻫÑﻮÜÜ ﻧäÇÑﺎÜÜ ﻣåړÇÏ ﻮÜÜ ﺮېÜÜﻪ ﭘÜÜﺮ ﺑÜÜﻪ ﯧÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻨ ﻠﻮﻧÏ ﻮﻧÜÜﮐ

ﻮÜÜÜﯽ ﺷÜÜÜﯾﻠæ ،ﻮÜÜÜﺑﻮﻟæ ﯿﻠﻪÜÜÜﺳæ ﯿﻢÜÜÜ ﺗﻔﻬæÇ ãﺎÜÜÜﻓﻬÇ Ï ﻪÜÜÜﻪ ژﺑÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﻧ،ìÏ ﯽÜÜÜﻏﻠÇÑ

. ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲÑÇﺳﯥ ﺧﻮÇ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪæÇ

ﯿﻠﻪÜÜÜﺳæ ÇÏ ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ژﺑíÑÏ ﻪÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜ ﻫæÇ ﺘﻮÜÜÜ ﻪ ﭘÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜﻮږ ﻫÜÜÜځ ﻣÑæ ﻦÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﭼ
ﻪÜÜﯿﻠﻪ ﭘÜÜﺳæ ÇÏ ﯥÜÜﻲ ﭼÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜ ﮐåﺮÜÜﺳ

:ﻪ／ ﺑﺸﺮي ﭘﺎﻧ-د

ﻧÑﻮÜÜﻲ ﮐÜÜﺑÏÇ ﯥÜÜﻧÑÏ ﻮېÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜﭼ

ﺎﻧÜÜﺳÇ ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻣáÇﻮÜÜ ﻟﯿﮑæÇ ﺪﻟﯥÜÜﻣﻮﻧ

ﯾﺦÑﺎÜÜ ﺗáﻮÜÜ ﻪÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﻪÜÜ ﺑÇÏ ﺮÜÜﻪ ﻓﮑÜÜﺎ ﭘÜÜﻣÒ .íæÑﺎÜÜﮐæ ﻪÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﻣﺜﺒﺘ
ﻪÜÜﻧÇÏÇÒÇ ﻪÜÜ ﭘåÑﻮÜÜ ﺳﺎﻧﺴãﻮÜÜﻪ ﮐÜÜﯥ ﻟÜÜ ﺑáÇﻮÜÜﯥ ﻟﯿﮑÜÜ ﭼ،íæ ﻞÜÜ ì ﻮﻣÜÜﯥ ﻟÜÜﮐ

ﯥÜÜÜﺳÇÏ åړÇ ﻪÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜÜې ﻫﯧÏ Ï ﯥÜÜÜ ۍ ﮐÜÜﻪ ﻧÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜﻪ ﺑﻬÜÜÜ ﺨäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜﻟ
ﻮÜÜ ﻧ،íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜﻪ ﻧÜÜ  ﭘﺎﻧíﺮÜÜ ﺑﺸäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﯥÜÜ ﭼ،ìﻮÜÜﺪې ﺷÜÜﻧÇړæ ÑﻮÜÜ ﻧÇ ﻮÜÜﯾ

ﻞÜÜÜÜﻪ ﺧﭙÜÜÜÜﺎﺗﻮ ﭘﺮﺗÜÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻪÜÜÜÜ ﻟÑﺎÜÜÜÜﺑÑÏ æÇ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜ ﮐáæډ

ﯿﻦÜÜÜÜﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼÜÜÜÜ ﺑﻬﺮﻧåÑﺎÜÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜÜ ﮐﻮﻟåﺮÜÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜÜ ﺗÏ ÑﺎÜÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜÜ ﻫÏ ﺪÜÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜÜﮑ

áﺎÜÜﯥ ﺣÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜﻢ ﭘÜÜﻪ ﻫÜÜ ﻫﻐ.íﺮÜÜﻟæ ﻪÜÜﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧÜÜ  ﻓﺮﻫﻨæÇ ﻲÜÜﺑÏÇ ﺘﻘﻞÜÜﻣﺴ
 ۍÜÜÜﻮې ﻣÜÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜÜ ﻪ ﻫÜÜÜÜﻏÏ ﯥÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÓæÇ ﻪÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜﻟÇ ﻟﯿﮑﻮæﺮÜÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜÜﮐ

ÇﻮÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜÜ ﻫﻐÏ ېÏ ﻪÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﻃﺮﺣÜÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮåﺮÜÜÜÜ ﻫÏÇﻮÜÜÜÜې ﻫﯧÏ Ï æÇ ﻲÜÜÜÜﺷÇÑ
æÇ áÇﻮÜÜÜÜﺮې ﻟﯿﮑÜÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜ ﮐÓæÇ ﻮÜÜÜÜ ﻧ،íæﺮÜÜÜÜﺑÇﻢ ﺑﺮÜÜÜÜﻪ ﻫÜ ÜÜﻣﯿﻨÒ ﻮÜÜÜÜﻠ

ډۍæډ

ﻪÜÜ ﭘæ Ü  ﺟæﯿﺰÜÜﻮ ﻟﺴÜÜ Ï ﻮږÜÜﯥ ﻣÜÜﺘﻪ ﭼÜÜﮏ ﻧﺸÜÜﯥ ﺷÜÜې ﮐÏ ﻪÜÜ ﭘ.ﻲÜÜﺐ ﺷÜÜﺗﺮﺗﯿ
ﻪÜÜÜﺮ ﻧﻨÜÜÜ ﺗæÇ  ېÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜﻪ ﻻﺳÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ  ﭘﺎﻧíﺮÜÜÜﻪ ﺑﺸÜÜÜﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧÜÜÜﯾﺎﺗÒ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺮڅ ﮐÜÜÜﺗ

ﻪÜÜÜ Ñ æÇ ﻔﺎﻓﻪÜÜÜ ﺷåﺮÜÜÜﻮږ ډﯦÜÜÜﻮ ﻣÜÜÜ ﻧ،ﻮÜÜÜ ﺑﻮﻟåÑÇﺪÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﻫﯧﻨÜÜÜ ﯥÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﺎﻋﺮÜÜÜﺷ

ìÏ ﻪÜÜ ﻧÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜ ﺒﻪ ﺗﻮÜÜﻪ ﻣﻨﺎﺳÜÜ ﭘåÑﺎÜÜ ﻟﭙäÇﺮÜÜ ﺟﺒÏ ﺎﻧ ﯥÜÜﯥ ﭘÜÜ ﻫﻐÏ ﻢÜÜې ﻫÑﻮÜÜﭘ

ﻪÜÜÜﯥ ﭘﯿﮑÜÜÜ ﮐåÑÇﺪÜÜÜې ﻫﯧﻨÏ ﻪÜÜÜ ﭘåﺮÜÜÜﺖ ﯧÜÜÜﻟæÏ ﻨﻲÜÜÜﺳæÇ Ï ﻪÜÜÜ ﮐ.æﺮÜÜÜ ﻟåÑÇﺪÜÜÜﻫﯧﻨ
ﺘﻢÜÜÜÜÜې ﺳÑÇﺪÜÜÜÜÜ ﻫﯧﻨÏ ﻪÜÜÜÜÜ ﻧåÏ ﻧ ﻲÑﺪÜÜÜÜÜﺮې ﺑÜÜÜÜÜ ﯧÏ ﺖÜÜÜÜÜﻟæÏ Ï ÇÏ íÑﮑﺎÜÜÜÜÜ

íﺮÜÜﯧ ﺑﺸÜÜﻪ ﻫÜÜﻟﺘÏ ﻲÜÜﻞ ﺷÜÜﯾææ ﯥÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜﻮ ﻧÜÜ ﻣﻨﻠÏ ﻢÜÜ ﻫåﺮÜÜ ﺧﺒÇÏ ﻮÜÜ ﺧ،ìﻮÜÜﺷ
.ﻇﺮﯾﻔﻲ
.ﭘﺎﻧ ﻪ ﻧﺸﺘﻪ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ
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ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ
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،ﻮ ﺮÜÜÜÜÜﻪ ﮐﻤﭙﯿÜÜÜÜÜ ﭘäﻓﻐﺎﻧﺎÇﻤﯧﺮÜÜÜÜÜﻢ ﺷÜÜÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜÜÜ ډﯦáﺎÜÜÜÜÜ( ﮐÔ ÜÜÜÜÜÜﻫ1381) ﻪÜÜÜÜÜﭘ

ÇÏ .íæ åÑﻮÜÜÜ æﺮÜÜÜﻣæﺪې ﻫﺮÜÜÜﺘﻪ ﻮﻧÜÜÜﻪ ﻣﺮﺳÜÜÜﻟÇﯥ ﻧ ﯾﻮÜÜÜ ﭼíﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﯽ ﻧÜ Üﻣﻌﻨ

ﻪÜÜﻢ ﭘÜÜ ﻫìﻮÜÜ ﻫﻐæÇ áﺪÜÜﺎﯾﻠﻮ ﭘﻮﻫﯧÜÜﻲ ﻣﺴÜÜ ﺗﺨﻨﯿﮑæÑﻮÜÜ ﻧæÇ ﯥÜÜﻲ ژﺑÜÜﻧ ﻠﯿﺴÇ

ﺎﭘﻮﻧﻮÜÜÜﮐﺸÑæ ،ﻮﻧﻮÜÜÜﺳÑ ﻣﻬﺎﻟﻮ ﮐﻮÜÜÜ ﻟﻨÏ ﯥÜÜÜﻧﻮ ﮐæÑﺎÜÜÜ ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ ﺖÜÜÜﺧæ

æÇ åÑÇÏÇ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻣﻠﺘﻮﻧæﺮÜÜÜ  ﻣﻠÏ ،ﻣﺎﻧﻮﻧﻮÒﺎÜÜÜﻟﺘﻲ ﺳæÏﺎÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﮐÑﻮÜÜÜ ﭘﯧ

ﯥÜÜÜﻠ ﻮﻧﻮ ﺑÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺮ ﺨÜÜÜﻪ ﺑﻬÜÜÜ ﻟæÇ ﻮېÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜ ۍ ﭘﯿÜÜÜﻧﻮ ﻟæÑﯿﻤﯿﻨﺎÜÜÜ ﺳæÇ

ﻪÜÜﻪ ﻧﯧﮑÜÜ ﻟÓæÇ ﺮÜÜ  ﻣ،åæﺎÜÜ ﮐÑﺎÜÜﯥ ﮐÜÜﻧﻮ ﮐæÑﮑ ﻮÜÜﻲ ﺳÜÜﻪ ﺧﺼﻮﺻÜÜﻢ ﭘÜÜﺎ ﻫÜÜﯾ

æÇ ﮑﺮÜÜÜﺪ ﻋﺴÜÜÜ ﻣﺘﻘﺎﻋ،íﺮÜÜÜﭙﯿﻦ ږﯾÜÜÜﺪﻟﻲ ﺳÜÜÜ ﻟﻮﯦåÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﻟ،äﺎÜÜÜﻧÇﯥ ﻮÜÜÜﺗﺠﺮﺑ

ﻮېÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﯾÜÜÜ ېÏ ﻪÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜﺎﺗﻮ ﭘﺮﺗÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻪÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻟæÏ Ï åﻤﯧﺮÜÜÜ ﺷÇÏ ﻪÜÜÜﻣﺮﻏ

ﻲÜÜÜ ﻋﻤﻠÏ ﻮﻧﻮÜÜÜﺳÑې ﮐﻮÏ Ï ﻪÜÜÜ ﺗÏÇﻮÜÜÜﻮږ ﻫﯧÜÜÜﻣÒ äﺎÜÜÜ ﺑﻬﺮﻧﯿåÑﺎÜÜÜ ÒæÑ ﯥÜÜÜ ﺑÑﻮÜÜÜﻧ

ﻪÜÜ ﭘﻮﻫÇÏ ﯥÜÜﺎﻧﻮ ﮐÜÜﻧÇ ﻮäﺎÜÜﻓﻐÇ æﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜ ﭘæÇ  ېÜÜﻪ ﮐÜÜﺗÑﻪ ﭘﻮÜÜﯥ ﺗÜÜﻮړې ﮐﭽÜÜﻟ

æÇ ﺰÜÜﻏﯧÇ ﻪÜÜ ﻧæÇ åÏ ﻪÜÜﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣÜÜ ÏÑﻮÜÜﯥ ﺧÜÜﻪ ﯾÜÜﻮ ﻧÜÜ ﺧ،ﻲÜÜ ÇÑ åÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜﮐﻮﻟ

Ï ﻧﻮæÑﮑ ﻮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜ ﻣﻬﻤæﺮÜÜÜ ډﯦÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﻮ ﺮ ﭘÜÜÜ ﮐﻤﭙﯿÏ ﯥÜÜÜ ﭼíÑﮑﺎÜÜÜ

.íړæ  ﺑﻬﺮ ﺗﻪå ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﯿﺴﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺎﻧﻪ ﺳﺮÏ ﭘﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧﻮ

ﻲÜÜې ﻏﻨÏ Ï  ۍÜ  ﻧÏ ﯥÜÜﻲ ﭼÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﺘﻪ ﮐÜÜﯥ ﻣﺮﺳÜÜ ﮐÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜﻮ ﭘÜÜﻪ ﮐﻮﻟÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ
.í ﻟﺲ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﮐæ ﻮ ﺨﻪ ﺧﭙﻞ

 ﻣﺎﻟﻲæÇ ﻟﻪ ﯧ ﻮÑﺳﮑ ﻮ

Ï ﺖÜÜÜ ﻇﺮﻓﯿÏ ﺎﻧ ﯥÜÜÜ ﭘíﺮÜÜÜ ﺑﺸÏ ﺮÜÜÜﻟÇﻮ ډÜÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧÜÜÜې ﭘÑﻮÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺳæÇ ﺮÜÜÜﺗ
ﻪÜÜÜﻢ ﻧÜÜÜ ﻫäﻮÜÜÜﻮ ﭘﻮﻫﻨﺘÜÜÜﻮږ ﯾÜÜÜﻣÒ ﻮÜÜÜ ﺧ،íﻮÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜ  ﻟÑﻮÜÜÜﻪ ﻣﻨﻈÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻟæﻟﻮړ

ﻢÜÜﯥ ﻣﻬÜÜﻮ ﻠÜÜ ﯥÜÜﯥ ﯾÜÜﯿﺎﻟﯿﻮ ﮐÜÜﻮ ﺳÜÜﻟÇﻪ ﻧ ﯾﻮÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼäÇﻮÜÜ äﺎÜÜﻓﻐÇ ﻮÜÜﯾ

Ï ﻢÜÜÜ ﻫåﺮÜÜÜ ﺳäﻮÜÜÜ ﭘﻮﻫﻨﺘåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯿﻤﯥ ﻟÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜﻪ ﺑﻠﮑÜÜÜﻪ ﮐﭽÜÜÜﻟÇﻪ ﻧ ﯾﻮÜÜÜې ﭘÒÇﻮÜÜÜﯾ

،í ﻮړﮐÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜﻣﻮﻧÇ ﺮæﯥ ﭘﺮÜÜÜﺳÇÏ ﻮ ﺮÜÜÜ ﮐﻤﭙﯿÏ ،í Ü Üﻪ ﮐÜÜÜﺮ ﻻﺳÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﻟﻮﻧÇ ﻣ

ﻪÜÜ ﺨ200 ﻪÜÜﺪې ﻟÜÜ ﺑﺎﻧäﻮÜÜﻞ ﭘﻮﻫﻨﺘÜÜﻪ ﮐﺎﺑÜÜې ﭘÒÇﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ﮐ.ìÏ ﻪÜÜړ ﻧæ

Ï ،ﻲÜÜ ﺷåﻮÜÜﻪ ﭘÜÜﻪ ژﺑÜÜﻪ ﺧﺎﺻÜÜﻪ ﮐﻮﻣÜÜﯥ ﭘÜÜې ﭼÏ ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜ ﺑ،åﺮÜÜﻮ ﺳÜÜﻪ ﺧﻠﮑÜÜﯥ ﻟÜÜﭼ

ÈﺎÜÜÜﻲ ﻧﺼÜÜÜﺳÑÏ æÇ ìÇæ ﻮېÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜې ﭘﺎﻧ ﻮﻧÑﻮÜÜÜ ﭘæﺮÜÜÜﻟÇﻮ ډÜÜÜ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ300 ﺮÜÜÜﺗ

ÑÇﺮÜÜÜﺳÇ ﺎﻏﻠﯽÜÜÜ äÇﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜﻏÏ .íﻮÜÜÜﺘﻪ ﮐÜÜÜﯥ ﻣﺮﺳÜÜÜ ﮐå Ü Ü ﮐåÏÒ ﻪÜÜÜﻮ ﺮ ﭘÜÜÜﮐﻤﭙﯿ

Ï äﻮÜÜ ﭘﻮﻫﻨﺘìﻮړÜÜﻪ ﻧﻮﻣÜÜ ﺑÓæÇ ﻮÜÜ ﻧ،ìÇæ ìﻮÜÜﻮړ ﺷÜÜﻪ ﺟÜÜ ﻤﻪ ﺗﻮÜÜﻪ ﺳÜÜﯥ ﭘÜÜﯾ

ﺘﻮÜÜÜÜÜÜ ﭘ-íﺰÜÜÜÜÜÜﻧ ﺮﯦÇ åﻮÜÜÜÜÜÜﻮ ﺮ ﯾÜÜÜÜÜÜ ﮐﻤﭙﯿÏ æÇ í ﻮﻣﯧÜÜÜÜÜÜ ﻧìﺪﮐﺮﯾﻤﺰÜÜÜÜÜÜﺣﻤÇ

ﻪÜÜÜ  ﭘﻨæÇ ìÇæ ìﻮÜÜÜ ﺷáﺪÜÜÜﺎﺑﺮﯾﮑﯥ ﺑÜÜÜﻮې ﻓÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜ ﺗﻮﻟﯿÏ ﺎﻧ ﯥÜÜÜ ﭘíﺮÜÜÜﺑﺸ

ﺮÜÜ ډﯦÇÑﻮÜÜﯥ ﺧÜÜﯥ ﯾÜÜﺎﻧﻮ ﮐÜÜﻣÒ ÇﻮÜÜﻪ ﭘﺨÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ، ېÜÜ ﮐåﻮړÜÜﯥ ﺟÜÜ ﯾíﻨﺮÜÜډﯦﮑﺸ

æÑÒ ﻮÜÜÜﺮ ﻟﺴÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜ ﺨæÑÒ ﻮÜÜÜ ﻪ ﭘﻨÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺘﻪ ﺑÜÜÜﺳæÑæ ﻪÜÜÜﮐﺎﻟ

ﻪÜÜﻮ ﻟÜÜ  ﮐﻤﯧíÑﺎÜÜﺘﻘﻠﻮ ﮐÜÜ ﻣﺴÏ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜ ﺑÑﺎÜÜﻮ ﮐÜÜﻟæ ﺟﻮړÏ æÇ ﺘﻪÜÜ ﺖ ﻏﻮÜÜ

ﻟ

Ï .ﺪﯾﻤﻮﻟﯽÜÜÜÜÜﻪ ﺗﻘÜÜÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﺗÜÜÜÜÜ äﺎÜÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ ﺺÜÜÜÜÜ ﻣﺘﺨﺼæÇ åﭘﻮÑﺎÜÜÜÜÜې ﮐÑﻮÜÜÜÜÜﭘ

.åﺧﺖ ﻧﯿﻮæ  ﻟﺴﯿﺰېÇﺧﻮ

Ï åÒ ﯥÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮐﻠ،ã ÜÜ ﮐÖﺮÜÜﯥ ﻋÜÜﻮ ﺟﻤﻠÜÜ ﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﻟﺘÏ ﻪÜÜﻪ ﺑÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﯥ ﭘÜÜﻣﻌﺘﺮﺿ

ﯿﺎﻟÜÜﺳ

ﻪÜÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜÜﻮ ﻟÜ ÜﻟÏﻟﻮÑÏ ﻪÜÜÜ ﻧÏ ﺎﻧ ﯥÜÜÜ ﭘíﺮÜÜÜ ﺑﺸÏ åﺘﻮﻧﺰÜÜÜﻮږ ﺳÜÜÜﻣÒ ﺖÜÜÜﺧæ ÇÏ

ﻪÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜﻗÇ ﺪÜÜÜﯥ ﺣÜÜÜﺘﻞ ﭼÜÜÜ ﺎ ﻏﻮÜÜÜ ﻣáﺎÜÜÜﻪ ﻣﻬÜÜÜ ﻫﻐ،ãæ ﯿﺲÜÜÜﯾÑ äﻮÜÜÜﻞ ﭘﻮﻫﻨﺘÜÜÜﮐﺎﺑ

ﻪÜÜﻣﻠÇ ﻪÜÜﺘﻮ ﻟÜÜﺧﯿﺴÇ ﻪÜÜ ﻧÏ ﯥÜÜ ﺆﺛﺮېÜÜ ﻣÏ ﻪÜÜﺎﻧ ﯥ ﺨÜÜﯥ ﭘÜÜﻏÏ ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜ ﺑﻠﮑ،ﻪÜÜﻧ

Ï .ãÒæÑæ äﺎÜÜÜÜÜﻧÇﺎﺑﻖ ﻮÜÜÜÜÜﺘﻨﻮ ﻣﻄÜÜÜÜÜ  ﻏﻮÏ ﺖÜÜÜÜÜﺧæ Ï ﻪÜÜÜÜÜ ﺗﻨ5000 ﯥÜÜÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜÜÜﮐ

ﻪÜÜÜﻮ ﻟﻮﯾÜÜÜﺮ ﻮﻟÜÜÜﻮږ ﺗÜÜÜﻣÒ áﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻨﺎ ﻧÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏ åÑﺎÜÜÜې ﻟﭙÏæ ﺰېÜÜÜړﺧﯿÇ ﺮÜÜÜ ﻫÏ .åÏ

، ÜÜﮐæ ﯥÜÜﮑﺎﯾﺖ ﯾÜÜ ﺷæÇ ﻞÜÜﻏﻠÑæ äÇÑﻼﮐﺎÜÜ ﺳæÇ äÇﺮÜÜﯾÒæ ﻪÜÜﯿﺲ ﺗÜÜﯾÑ ﺖÜÜﻟæÏ

ﻨﺎÜÜÜ ﯥ ﺑﺮﯦÜÜÜﺳÇÏ ﭙÜÜÜ ﺷå ÜÜﺮ ﻟÜÜÜ ﺗÜÜﮐﯥ ﻟÏÇﻮÜÜÜﺪې ﻫﯧÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜ ﭘåÒ æÇ åÏ åﺘﻮﻧﺰÜÜÜﺳ

ﻪÜÜÜﻲ ﺨÜÜÜ ﻏﻨÝﺮÜÜÜﺷÇ åﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻮږ ﻟÜÜÜ ﻣ،ìÏ äÇæÑÇÑ ﯿﺒﺖÜÜÜ ﻣﺼìﻮÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﭼ

،ﻲÜÜ ﺷìﺪÜÜ ﮐﯧÈﺎÜÜﺮې ﺣﺴÜÜﻪ ﭘÜÜﻪ ﮐﭽÜÜ ۍ ﭘÜÜﻮﻟﯥ ﻧÜÜ Ï ﯥÜÜ ﭼ،ﮋﻧﻢÜÜ ﭘﯧäﺎÜÜﭘﻮﻫ

ÇﺪÜÜ ﭘﯿäﺎÜÜ ﻏﻨﯿÝﺮÜÜﺷÇ ÑﻮÜÜ ﻧ5000 áﺎÜÜﺮ ﮐÜÜﯥ ﻫÜÜ ﭼÇÏ ،æﻮÜÜﻲ ﯾÜÜﻏﻠÇÑ ﻪÜÜې ﺗÒﻮÜÜﭘ

ﻪÜÜ ﭘæÇ ì Ü ﮐÑ ﻣﻘﺮìÏ ﻪÜÜﺖ ﻧÜÜﻟæÏ ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻋﺮﺻÜÜﻨﺎ ﭘÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﻢÜÜﯥ ﻫÜÜﻮ ﯾÜÜﻮ ﯾÜÜﺧ

Ï ﺖÜÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،æ ﻞÜÜÜÜﻟﯿÏ ÇﺪÜÜÜÜ ﻫﻤ.æﻮÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜ åﺮÜÜÜÜ ﺳìæÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜﺎ ﺑÜÜÜÜﻲ ﺑﯿÜÜÜÜﺷ

. ﺮ ﻲãæ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﻣﺤﺮå ﮐﯥ ﻟﻪ ډﯦﺮې ﻟﻮړې ﭘﻮﻫﯥ ﺳﺮÏÇې ﻫﯧﻮÏ

Ï äﻮÜÜÜÜÜ ﭘﻮﻫﻨﺘÏ æÇ ÜÜÜÜﮐæ ìﻮÜÜÜÜÜﻼﺣﺎﺗﻮ ﻣﺨﻨﯿÜÜÜÜÜﺻÇ æ ﯿﺰÜÜÜÜ ﺑﻨﺴÏ äﻮÜÜÜÜÜﭘﻮﻫﻨﺘ

ÇÏ ﻮÜÜÜÜ ﺧ،íæ ﺎÜÜÜÜړﺗﯿÇ ÏÇﻮÜÜÜÜﻲ ﻫﯧÜÜÜÜ ﭙﻠå Ü ÜÜ ﺮ ﺟÜÜÜÜ ﻫÏ ﺘﻪÜÜÜÜﻪ ﻣﺮﺳÜÜÜÜﻟÇﻧ ﯾﻮ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

.á ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮåﻧﻪ ﻫﻤﺎﻏﺴﯥ ﺑﯥ ﺧﻮﻧﺪæÑﺧﺘﯿﺎ ﮐﺎÇﭘﺮ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ
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æÇ ÊﺎÜÜÜÜ ﺛﺒ.åÏ ﯥÜÜÜÜې ﺗ ﻟÑﻮÜÜÜÜ ﭘÊﺎÜÜÜÜﻪ ﺛﺒÜÜÜÜ ﭘåÏæ ﺎﻧ ﻮÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜ ﻮﻟÏ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ

ÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ ﯥÜÜÜ ﭼäﻧﺎÇﺪÜÜÜﺪ ﻗﻮﻣﺎﻧÜÜÜ ﻣﺠﺎﻫæÇ ﺪﯾﻦÜÜÜﻪ ﻣﺠﺎﻫÜÜÜ ﻫﻐÒÇÑ ÇﺪÜÜÜﻫﻤ

ﯥÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜﻣﻨﯿÇ ﺮÜÜÜ  ﻣ،ﻲÜÜÜ ÇÑ ﻪÜÜÜﻪ ﻣﻨ ﺘÜÜÜﺖ ﺨÜÜÜﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿÜÜÜ ﻟäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﻟﺖÇﺪÜÜÜﻋ

ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜ ﮐﻮﻟíﺪÜÜﻪ ﺧﻮﻧÜÜﺖ ﭘÜÜﻣﻨﯿÇ Ï æ ÜÜ ﺑﺎﻧæÇ ﻮÜÜ ﮐﻠﯿÏ æÇ ﺎﺗﻨﻪÜÜﻪ ﺳÜÜﻮ ﭘÜÜ ﭘﻮﻟÏ

ﺎﻓﻲÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻣﻨﯿÇ Ï ﻪÜÜÜﻮږ ﻮﻟﻨÜÜÜﻣÒ ﻦÜÜÜ ﻧÇﺪÜÜÜ ﻫﻤ.ìÏ ﻞÜÜÜﺻÇ ﺘﺮÜÜÜﺳ

ﻪÜÜÜې ﺑﺮﺧÏ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ ﻲÜÜÜﺘﻞ ﺷÜÜÜﺳæÇÑ ﻪÜÜÜ ﺗäÇﺪÜÜÜﻢ ﻣﯿÜÜÜ ﻫ،ìÏ ﺘﯽÜÜÜﯾﺴÇ ÑﺎÜÜÜﯾÒ ﯥÜÜÜﯾ

ﻪÜÜﻪ ﻧÜÜ ېÒÇﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﺖ ﻧÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﺎﻧ ﯥ ﺨÜÜې ﭘÏ ﻪÜÜﻮ ﻟÜÜ ﺧ،íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜ  ﭘﺎﻧíﺮÜÜﺑﺸ

.ﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻲÇæ ﮐﯥ ﺗﺮې ﻪ

ﺰېÜÜﻏﯧÇ ﯥÜÜﻪ ﺑÜÜ  ﭘﺎﻧÇÏ ﯥÜÜ ﭼ،íﻮÜÜﮐ

ÜÜ  ﮐﻮÓ ﻻìﻮÜÜﻪ ﻟÜÜﯥ ﭘÜÜ ﺑﻠﮑ،ﻲÜÜﺧﻠÇ

:ﻪ／ ！ﻮﻟﻨﻴﺰه ﭘﺎﻧ-ﻫـ

äÇﺮÜÜÜÜÜﻓﺴÇ åÑÒ 135 ﯥÜÜÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜÜÜﻞ ﻟÜÜÜÜÜ ﮑÇ åﻮÜÜÜÜÜ ﯾÏ ،áæﻪ ډÜÜÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜÜÜ ﻣﺜÏ .í ÜÜÜÜﮐ
ﺮÜÜ  ﻣ،ﺘﻪÜÜﯥ ﺷÜÜﻪ ﮐÜÜ ﭘäﺎÜÜ ﮐﺴÈﺮÜÜ ﻣﺠæÇ ﻠﮑﻲÜÜﺮ ﻣﺴÜÜﯥ ډﯦÜÜ ﭼíﻮÜÜﯿﺺ ﺷÜÜﺗﻨﻘ

ãﻮÜÜÜﮏ ﻧÜÜÜ ﻧﯧæÇ ÏﺎÜÜÜﻋﺘﻤÇ ،ﺎÜÜÜﻓæ ﯥÜÜÜﯥ ژﻣﻨÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜ Üﯥ ﭘÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜﭘ

Ï ﻪÜÜﯥ ﻫﻐÜÜ ﭼíÏ ﺖÜÜﻧﻮ ﺑﻮﺧæÑﺎÜÜﯥ ﮐÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜﺎ ﭘÜÜ ﯾæÇ ﻲÜÜ  ﺮåÑﺎÜÜﺎ ﺑﯧﮑÜÜﻦ ﯾÜÜﻧ

.í ې ﭘﺎﻧ ﻪ ﻞ ﮐﯧ

ﺎﻧ

áﺎÜÜﯥ ﺣÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜ ﭘ.ﻲÜÜ ﺷìﺪÜÜ ﮐﯧåﺮÜÜﺮ ﺳÜÜﻢ ﺗÜÜ ﻫÇﻮÜÜﻪ ﺧÜÜ ﻟæ ÜÜ æ ﻠﮑﻲÜÜﺮ ﻣﺴÜÜﻏﯿ
ﻪÜÜÜ ﭘæÇ ﻮÜÜÜﺎ ﮐﻮﻟÜÜÜﻓæ Ï ﯥÜÜÜﯥ ژﻣﻨÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﻮک ﮐÜÜÜ ﻮÜÜÜﯾ
ﺮÜÜÜ ﻏﯿåÑÒ  ﻮﻧﻮÜ Üﻪ ﻟﺴÜÜÜ ﭘ،ﻲÜÜÜ  ﺮåÑﺎÜÜÜ ﺑﯧﮑäÇﺮÜÜÜﻓﺴÇ ﻠﮑﻲÜÜÜ ﻣﺴÇÏ ﯥÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜﮐ
ﻪÜÜﮏ ﻧﺎﻣÜÜﻪ ﻧﯧÜÜﯥ ﭘÜ ﻪ ﮐÜÜې ﻮﻟﻨÏ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜ ﻟæﺪÜÜ ﭘﻮﻫﯧÏ ﺘﻨﻮÜÜ ÒÑÇ æﻮﻟﻨﯿﺰÜÜ
ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﮐææÇﻮÜÜ ﻗåÏﺎÜÜ ﻧﻬãﺎÜÜﻪ ﻧÜÜﻮ ﭘÜÜ ﭘﻮﻟﯿﺴÏ äﺎÜÜﻠﮑﻪ ﮐﺴÜÜﯥ ﻣﺴÜÜ ﺑæÇ ÈﺮÜÜﻣﺠ

ﮏÜÜ ﻧﯧÏ ﯥÜÜÜ ﻃﺒﻘåæÏ ﯥÜÜÜﻫﯿﺴÇÑ ÇﻮÜÜÜﻪ ﭘﺨÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻮﻟﻨÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ .ﻲÜÜÜ ﺷÏﺎÜÜÜﯾ

ÊæﺎÜÜÜﺲ ﻗﻀÜÜﻟæ Ï ﻮږÜÜﻣÒ ﻞÜÜﻟﯿÏ ﺪېÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،íﮐﻮÑﺎÜÜﻮ ﮐÜÜ ﻮﮐﯿæﻮړÜÜﻟ

ﺬﻫﺒﻲÜÜÜÜ ﻣæÇ ﻲÜÜÜÜﯾﻨÏ ﯥÜÜÜÜ ﯾåﻮÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜ ﭼ،ېæ ﺘﻨﯥÜÜÜÜ

ÊﺰÜÜÜÜﻮړ ﻋÜÜÜÜ ﻟæÇ ﻪÜÜÜÜﻧﺎﻣ

íﻮÜÜÜ ﺷì ÜÜﺮې ﮐÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻪ ﺑﻬﺎﻧÜÜÜ ﭘÈﻠﮑﯿﺘﻮÜÜÜﻪ ﻣﺴÜÜÜ ﻧÏ ﯥÜÜÜﻮک ﭼÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﻫﻐ،ìÏ ÇÏ
íﺮÜÜÜÜﭙﯿﻦ ږﯾÜÜÜÜ ﺳæÇ äÇﺮÜÜÜÜﻮﻣﻲ ﻣﺸÜÜÜÜﮏ ﻗÜÜÜÜﻪ ﺧﻠÜÜÜÜﻪ ﻃﺒﻘÜÜÜÜﯾﻤæÏ æÇ ææ äﺎÜÜÜÜﻋﺎﻟﻤ
ﻪÜÜﻪ ﺑﻬﺎﻧÜÜ ﭘÈﻮÜÜﻠﮑﻲ ﺗÜÜ ﻣﺴÏ ﯥÜÜﻮک ﭼÜÜ ﻪÜÜ ﻫﻐæÇ íÏ äﺎÜÜﻠﮑﻲ ﮐﺴÜÜ ﻣﺴíÏ
.ææ
æÑﻮÜÜÜÜÜ ﻧæÇ ﻤﺘﻲÜÜÜÜÜ ﺳ،ﻮﻣﻲÜÜÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼíÏ ﮏÜÜÜÜÜﻪ ﺧﻠÜÜÜÜÜ ﻫﻐ،íÏ íﻮÜÜÜÜÜﺷÑﻣﻘﺮ
.íÏ ﻏﻠﻲÑæ  ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﯿﮑﻮ ﺗﻪæÇ æÏÑÇ  ﻣﻠﻲÏ ېÑﺑﻄﻮ ﻟﻪ ﻻÇæÑ

ﺮېÜÜÜﻮ ډﯦÜÜÜ ﻃﺒﻘæړÇæÏ ېÏ ﺪېÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜ ﭘÒæﺎÜÜÜﻲ ﺗﺠÜÜÜ ﺑﻬﺮﻧÏ ÏÇﻮÜÜÜﺮ ﻫﯧÜÜÜﭘ
ﻪÜÜÜ ﻟÊÇﺮÜÜÜ ﻫÏ ﻢÜÜÜژﯾÑ äÇﺮÜÜÜﯾÇ Ï ﯥÜÜÜﺖ ﭼÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜ ﻫﻐ.íÏ  ېÜÜﺎﻣﯥ ﮐÜÜÜﻧÑﺘﺮې ﮐﺎÜÜÜﺳ

ﻪÜÜÜÜﻧÒæÑ ﻪÜÜÜÜﻧﻮ ﭘÇﺪÜÜÜÜﻣﻨÑﻮ ﮐﺎÜÜÜÜﻧÇ ﻮÏ  ۍÜ ÜÜﯥ ﻧÜÜÜÜ ﭼåÏ ìﺎÜÜÜÜ ﺮÜÜÜÜ ﭘåﺮÜÜÜÜ ﺧﺒÇÏ
æÇ á ÜÜﺗæ ﻧﻮæﺮÜÜﺮ ﺳÜÜﻪ ﭘÜÜﻮ ﮐﻔﻨﻮﻧÜÜ ﺧﻠﮑÊÇﺮÜÜ ﻫÏ ،å ÜÜ ﮐåæﺎÜÜ ﺗåﺮÜÜ ﻣﺤﺎﺻåÑﺎÜÜ
Ï ﻮږÜ ﺪ ﻣÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜﯾ

Ü ﺮ ﻨÜÜﻮ ﺗÜÜ ﺧ،åÏ ﻢÜÜﺎ ﻫÜÜړﺗﯿÇ ﻮږÜÜﻣÒ ÇÏ æÇ íﻮÜÜ ﯥ ﻟÜÜﭘﯿﺴ

ﺮÜÜÜﻲ ﻣﺸÜÜÜﯾﻨÏ ﺎﻣﺘﻮÜÜÜﻮ ﻧÜÜÜﺦ ﯾÜÜÜ ﺑﻠÏ .å ÜÜﮐæ åÒÑﺎÜÜÜﯥ ﻣﺒÜÜÜﺪې ﯾÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜﻤﻦ ﭘÜÜÜ Ï Ï

Ï ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﻧﻮ ﺨÇﺮÜÜÜﻓﺴÇ ﻮﯾﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻮ ﺗﺮﺑﯿÜÜÜﻮ ﻣﺠﺮﺑÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ åÑﺎÜÜÜ ﻟﭙáﺎÜÜÜ ﻣﻬÜ Üﻟﻨ

æÇ ﺎﻧﻮÜÜÜÜ åÑÇﺰÜÜÜÜ ﻫ،ﻮÜÜÜÜﺑﮑÒÇ ،ﻮÜÜÜÜﻪ ﺗﺮﮐﻤﻨÜÜÜÜ ﻟåﺪÜÜÜÜ ﻧﻮﻣﯧãﻼÜÜÜÜﺳÇ ﻮﻓﻲÜÜÜÜﯥ ﺻÜÜÜÜﭼ

Ï .ﻮÜÜÜﺧﻠÇæ ﻪÜÜÜ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺎﺗﻠﻮ ﭘÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜﻣﻨﯿÇ Ï æÑﻮ ﻻÜÜÜ ﻟﻮﯾæÇ ﻧﻮæÑﺎÜÜÜ
ﻪÜÜÜ ې ﺗÜÜ ﯥ ﺟÜÜ ﻫﻐæÇ ﺪÜÜÜﺧﻮ ﯧæ ÑﻮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﭘÊÇﺮÜÜÜ ﻫÏ ìﺎÜÜÜ ﻮÜÜÜ ﯾåﺮÜÜÜﺎﺟﮑﻮ ﺳÜÜÜﺗ
ﻞÜÜÜﺻÇ ÊÇÒﺎÜÜÜ ﻣﺠæÇ ÊﺎÜÜÜ ﻣﮑﺎﻓÏ ﺪÜÜÜﻢ ﺑﺎﯾÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﻧﻮ ﭘÇﺮÜÜÜﻓﺴÇ ﻮÜÜÜﻏÏ
ﻮÜÜ æÑæ ﻮÜÜ ﺧﭙﻠÏ ،ﻪÜÜ ﮐﻮﻟíÒﻮÜÜﻟﮑÇ äﺎÜÜﺪ ﺧÜÜ ﻣﺤﻤÑﺎÜÜﯥ ﯾÜÜ ﯾíﺮÜÜﯥ ﻣﺸÜÜﯥ ﭼÜÜﯾ
ﻪÜÜ ﭘáﺎÜÜﻟﻤÇ ﺖÜÜ ﺑﯿæÇ ﺖÜÜ ﻣﻠÏ ﯥÜÜ ﭼäﺎÜÜﻪ ﮐﺴÜÜ ﻫﻐæÇ ﻲÜÜ ﺷáﻮÜÜﻧﯿæ ﯥÜÜ ﮐãﺎÜÜﻪ ﭘÜÜﭘ

ﻪÜÜﻪ ﻣﻘﺪﺳÜÜﻪ ﻫﻤﺪﻏÜÜ ﭘãﻼÜÜﺳÇ ﻮﻓﻲÜÜ ﺻ،ﺎﻟﯽÜÜﯾÑ ﺗﻮ.ﻞÜÜ ﻧÇÏæ Ñæ ﺘﻪÜÜﻪ ﻣﺮﺳÜÜﭘ

áÏﻮÜÜ ﻪÜÜﺮې ﻧÜÜﻪ ﭘÜÜﻮ ﺗÜÜ ﻟﯿﮑæÏÑÇ ﺎÜÜﻮ ﯾÜÜ ﭘﻮﻟﯿﺴÏ ì ÜÜ ﮐìﺮÜÜﯥ ﺗﯧÜÜﯾ

Ï ﻢÜÜÜÜ ﻫÓæÇ ﯥÜÜÜÜ ﯾÑÇﺰÜÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜÜ ﭼ،ﻮÜÜÜÜﻬﯿﺪ ﺷÜÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜÜ ﮐå Ü ÜÜ ﻪ ﺟÜÜÜÜﭘﺎﻟÇÏ ﻫﯧﻮæÇ

ﺘﻤﻨÜÜﺷ

íﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻮ ﺗﺮﺑﯿÜÜÜﻪ ﭘﯿﺴÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜ ﻣﻠÏ ﯥÜÜÜ ﭼäﺎÜÜÜﻪ ﮐﺴÜÜÜﻤﯧﺮ ﻫﻐÜÜÜ ﺷÜÜ ﻮÜÜÜ ﺧ،ﻲÜÜÜﺷ
.ìÏ  ﻣﺮﮐﺰÊ ﻋﻘﯿﺪÏ ﺗﯿﺎﻧﻮÇ ﻫﺮæÑﻏﯿﻮ
.ﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻲÇæ Ñ ﺗﺮې ﮐﺎåÑﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎÇ Ï ﻮ

 ﻣﻠﻲÏ ﺑﺎﯾﺪ
ﺎﺗﯥÜÜﺖ ﻣÜÜﻟæÏ äﺎÜÜﻓﻐÇ æÇ å ÜÜﮐæ ﻪÜÜ ﺣﻤﻠÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﻮ ﭘÜÜﻧÇﻧ ﺮﯦﺰÇ ﯥÜÜﻪ ﭼÜÜﮐﻠ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

52

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ
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åﺎړÜÜÜÜﺮ ﻏÜÜÜÜﺎﻟﻢ ﭘÜÜÜÜﮏ ﻋÜÜÜÜﻼ ﻣﺸÜÜÜÜ ﻣíﺮÜÜÜÜﮑﺮ ﻣﺸÜÜÜ  ﻟíÏﺎÜÜÜÜ ﺟﻬÏ ﻮÜÜÜÜ ﻧ،åﻮړÜÜÜÜﺧæ

Ï .áﻮÜÜÜ ﺷì Ü ÜړﮐÇ ﻪÜÜÜ ﺗæÏﻮÜÜÜ ﻦ ﭘﺮﯦÜÜÜﻃæ Ï ﺎÜÜÜ ﯾæÇ äÇﻬﯿﺪÜÜÜ ﺷ،äﺪﯾﺎÜÜÜ ﺑﻨí Ü Üﻏ

ìﻮړÜÜÜ ﻧﻮﻣ.æ ېÏ ÜÜﻪ ﻧÜÜﻮ ﺗÜÜ ﮐﻠﻮﻧ90 ﺮÜÜﯥ ﻋﻤÜÜÜﺖ ﯾÜÜﺧæ ﻪÜÜﯥ ﻫﻐÜÜ ﭼ،ﺘﻪÜÜﺧﯿﺴÇæ

áﻮÜÜ ﺷá ÜÜ ﮐÑÇÒﻮÜÜ íﺪÜÜﻧæﻪ ژÜÜ ﺨæﻮﭘ ﺮÜÜﻪ ﻫﻠﯿﮑÜÜﺎ ﻟÜÜﮏ ﯾÜÜﻮ ﺧﻠÜÜﻮ ﻃﺒﻘÜÜﻏÏ

ﯥÜÜÜ ﯾäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﻪ ﻃﺮﺣÜÜÜ ﻫﻐæÇ ÊﺎÜÜÜ ﻣäÇﺰÜÜÜﻧ ﺮﯾÇ ﯥÜÜÜ ﭼåﺪÜÜÜﻧﯧÇﺗﻮæ

ﺦÜÜ ﻧﻮæÑÒæ Ü ﻪ ﺑﯿﻠÜÜﻪ ﭘÜÜ  ﺗﻮåﺰÜÜﻪ ﯾﯿÜÜﻪ ډﻟÜÜ ﭘíﺪÜÜﻧæﯥ ژÜÜﻧﻮﻧﻮ ﮐÇﺪÜÜﻧÒ ﻪÜÜﺎ ﭘÜÜ ﯾæÇ

. ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮﺳﻲåæﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺎ

Ï ÏÇﻮÜÜÜÜې ﻫﯧÏ Ï äÇﺮÜÜÜÜﻮﻣﻲ ﻣﺸÜÜÜÜ ﻗæÇ äﺎÜÜÜÜﻲ ﻋﺎﻟﻤÜÜÜÜﯾﻨÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼÇÏ .áﻮÜÜÜÜ ﺷá ÜÜÜﮐ

ﺮÜÜﺎﻣﻮ ډﯦÜÜﻧÑﻮ ﮐﺎÜÜﻮ ﻧﯧﮑÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﯥÜÜ ﮐæÏږæÇ ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜ ﭘﯧ ﯾÏ äﺎÜÜﻲ ﻋﺎﻟﻤÜÜﯾﻨÏ

ﻮÜÜÜﺪې ﻃﺒﻘÜÜﻪ ﻫﻤÜÜﻮ ﭘÜÜﻮ ﭘﻠﻤÜÜﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠÜÜÜﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘÜÜ Ï ﻪÜÜﻮ ﮑÜÜ ﻧ،ìÏ ﺮÜÜﻼ ﺗﯿÜÜﻣ

Ï ﻪÜÜÜﯥ ﻫﻤﯧﺸÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻮﻟﻨÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ äﺎﻧﯿﻮÜÜÜﺣæÑ æÇ íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧíﺪÜÜÜﻧæژ

ﻮÜÜÜÜ ﻪ ﭘÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜ ﻃﺒﻘåړÇæÏ ÇÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼÜ ÜÜﮐæ ﯥÜÜÜÜﯾ

. ﺎﮐﻲÏæ ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﺣﺪæÇ  ﻣﻨﻠﻮÏ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﺳﯿﺎﺳﺖ

Ü ÜÜ  ﮐﻮæÇ  ېÜ ÜÜﮐæ ﯥÜÜÜÜﺣﻤﻠ

ÊﻮÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﻃﺒﯿﻌÜÜÜ ېÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼáﺪÜÜÜ ﭘﻮﻫﯧìﻮÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜ ﮑ،íﻮÜÜÜ Ñﻏﻮæ

æÇ ﺖÜÜÜÜﻻﯾæ Ï ﻮکÜÜÜÜ ،ﻲÜÜÜÜ ﮐﻠÏ ﻮکÜÜÜÜ ﻢÜÜÜÜ ﻫäÇﺮÜÜÜÜﻮﻣﻲ ﻣﺸÜÜÜÜ ﻗæÇ ﻲÜÜÜÜﻟﺴæ

.ìÏ ې ﻣﻨﺤﺼﺮÑ ﻃﺒﻘﻮ ﭘﻮææÏ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻮ

ﻮÜÜﻧÇﻧ ﺮﯦﺰÇ ﻪÜÜ ﻟ.íﺮÜÜ ﻟãﻮÜÜﺎړﻟﯽ ﻧÜÜﯾæ æÇ ﮏÜÜﻪ ﻧﯧÜÜﻪ ﮐﭽÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜ ﻫﯧáﻮÜÜ Ï ﻮکÜÜ

ﺎعÜÜÜÜÜﺟﻤÇ ﻲÜÜÜÜÜﯥ ﻣﻠÜÜÜÜÜ ﻣﺜﺒﺘíﺮÜÜÜÜÜﺳÇﻮې ﺳﺮÜÜÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜÜÜﭘ

ﺰÜÜÜÜﻧ ﺮﯾÇ Ï áﻮÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜﮐæ ÞﺎÜÜÜÜﺗﻔÇ ìæÏ Ï ﯥÜÜÜÜ ﮐå ÜÜÜ ﻮﻣ ۍ ﺟÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜ ﭘåﺮÜÜÜÜﺳ

ﻪÜÜÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜﺣﻤÒ æÇ äæ ÜÜÜ áﺎÜÜÜÜ ﻓﻌÏ ﻮÜÜÜÜ ﻃﺒﻘæړÇæÏ ﻮÜÜÜÜﻏÏ Ï ﺘﻞÜÜÜÜﺳæÇÑ

ﺮÜÜÜÜÜ ﻣﯿ،äﮐﺒﺮﺧﺎÇﺪÜÜÜÜÜﯾﺮﻣﺤﻤÒæ .íﻮÜÜÜÜÜ Ñﻏﻮæ ﻮÜÜÜÜÜ ﻪ ﭘÜÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜÜﻠﺢ ﻗﻮﺗﻮﻧÜÜÜÜÜﻣﺴ

ﻮﯾﯥÜÜÜÜ ﻟäﺎﻧﻮÜÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ Ï æÇ ﯥÜÜÜÜ ﻮﯾﯥ ﺟﺮÜÜÜÜﻟ

áﻮÜÜÜÜ ÑﻮÜÜÜÜ ﻧæÇ ìﻮ ﺮÜÜÜÜ ﻟäﺎÜÜÜÜﷲ ﺧÇ ﯿﻦÜÜÜÜﻣÇ ،ﺘﺎﻧﯽÜÜÜÜ ﮐﻮﻫﺴäﺎÜÜÜÜ ﺧíﺠﺪÜÜÜÜﻣﺴ

ﺎﻧ ﯥÜÜÜﻮﻟﻨﯿﺰې ﭘÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜﺘﻠﻮ ﮐÜÜÜﺳæÇÑ ﻪÜÜÜﻋﯿﺖ ﭘæﺮÜÜÜﻲ ﻣﺸÜÜÜ ﺳﯿﺎﺳÏ ﯥÜÜÜ ﺟﺮ

ﺎﺗﯥÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﮑﺮ ﺗÜÜÜ  ﻟÒæﺎÜÜÜﺰ ﻣﺘﺠÜÜÜﻧ ﺮﯾÇ Ï ﯥÜÜÜ ﭼáﺪÜÜÜﻧﯧÇﺗﻮæ ېÏ ﻪÜÜÜ ﭘäÇﺮÜÜÜﻣﺸ

ﻪÜÜÜﻲ ﻣﺜﺒﺘÜÜÜﯥ ﻣﻠÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﻮ ﺟﺮÜÜÜ ﻟﻮﯾæړÇæÏ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﮑ، Ü Üﻪ ﮐÜÜÜ Çﻪ ډÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻫﻤﯿÇ

.í ﮐÑæ

 ېÜÜÜﻦ ﭘﺮﯦﮑÜÜÜ ﺑÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،å ÜÜÜ ﮐåﺮÜÜÜﺑÇﯥ ﺑﺮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻣﯿﻨÒ ېÏ Ï æÇ ﺖÜÜÜﺎع ﺗﺜﺒﯿÜÜÜﺟﻤÇ

ÜÜÜÜ ﺑﯧ ﻧ.ìÏ ﻮﻧﯽÜÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜÜﮐ

Ï .æ Ü ﮐæ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜﻧæÏﯥ ﯾﺎÜÜﺘﻪ ﭼÜÜﻢ ﺷÜÜﻪ ﻫÜÜﯥ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧÜÜﺳÇÏ ÑﻮÜÜﻠ ﻮﻧﻮ ﻧÜÜﻪ ﺳÜÜﭘ

ﻮÜÜÜ ﻮ ﺟﺮÜÜÜ ﻫﻐÏ ﯥÜÜÜﻋﯿﺖ ﭼæﺮÜÜÜﻪ ﻣﺸÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜ ﻣﺮﻏåﺪÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜ ﺧ،í Ü Üﻲ ﮐÜÜÜﻋﻤﻠ

ﯥÜÜﻧﻮ ﭼæ ÜÜﯿﻤﻮ ﻏﻮﻧÜÜ ﺳæÑﻮÜÜ ﻧæÇ ÊÇﺮÜÜ ﻫÏ ﯥÜÜﺮ ﮐÜÜ ﻪ ډÜÜ ې ﭘÜÜ  ﺟÏ ﺪÜÜﻣﯿﻮﻧ

ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﻪÜÜÜﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﻲ ﺟﺮÜÜÜﻟﺴæ ﻪÜÜÜ ﭘ،ÏﻮÜÜÜﻟÑÏ æÒﺘﺎÜÜÜﺳÇ

ﯾﺨﻲÑﺎÜÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜÜ ﻟﻮﯾææ ﯥÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﮏ ﭘÜÜÜÜ ﺧﻠãﻮÜÜÜ ﻗæÇ ﻞÜÜÜÜﺮ ﺧﯧÜÜÜÜ ﻫÏ äﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï

ﻲÜÜÜÜﻻﯾﺘæ æÇ ﯥÜÜÜÜ ﻲ ﺟﺮÜÜÜÜﻟﺴæ ﻪÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜ ﭼåﺪÜÜÜÜﻧﯧÇﻪ ﺗﻮÜÜÜÜﻧæ ﻢÜÜÜÜﺖ ﻫÜÜÜÜﻟæÏ .ﻮÜÜÜÜﺷ

.å ﮐæ ﺳﻮﺑﻪ

.ﺧﻠﻲÇæ Ñ ﮐﺎåÑ ﻟﭙﺎãﻧﺴﺠﺎÇ Ï  ﻣﻠﺖÏ  ﺎﻧﻮ ﺨﻪÇÑﺷﻮ

ﺮېÜÜÜÜﺎﻣﯥ ډﯦÜÜÜﻧÑ ﮐﺎÈﺎﻟﯿﺘﻮÜÜÜ ﺑﺮﯾÏ ﻧﻮÇﺮÜÜÜﻲ ﻣﺸÜÜÜﻟﺴæ æÇ ﺲÜÜÜﻟæ Ï ﻮږÜÜÜﻣÒ

ﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﮑ،åﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﻋﺎﻣÍﻄﻼÜÜÜﺻÇ ﻧﻮÇﺮÜÜÜﻲ ﻣﺸÜ ÜﯾÇ ﮐﺮÏ ﯥÜÜÜﺲ ﮐÜÜÜﻟæ ﻪÜÜÜﭘ

ﻲÜÜÜﯾﻨÏ æÇ ﻮﻣﻲÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ  ﭘﺎﻧåﻮﻟﻨﯿﺰÜÜÜ ﯥÜÜÜ ﭼåÏ ÇÏ åﺮÜÜÜﻠﻲ ﺧﺒÜÜÜﺻÇ ﻮÜÜÜ ﺧ،íÏ

ÑﻮÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜﻪ ﺧﭙÜ Üﯥ ﭘÜÜÜ ﭼáﻮÜÜÜ ﺷáﺪÜÜÜﭘﯧﮋﻧæ Ñæ ﻪÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﻟæÏ äÇﺮÜÜÜﻣﺸ

ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻮﻟﻨÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ æÇ íﺮÜÜ ﻟÑﺎÜÜﻋﺘﺒÇ ﯥÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ ،íÏ äÇﺮÜÜﻣﺸ

íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜ ﻧäÒæ åÑÐ ﯥÜÜﺲ ﮐÜÜﻟæ ﻪÜÜ ﭘæÇ íÏ ÕﻼÜÜﻪ ﺧÜÜ ﺨÑﺎÜÜﻋﺘﺒÇ ﻪÜÜﻢ ﻟÜÜﯥ ﻫÜÜﮐ

ﺮÜ ÜÜ ﺗåÑﺎÜÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜÜﻲ ﮐﻮﻟÜÜÜÜ ﺣﺘﻤÏ äæ Ü ÜÜ Ï ﻮÜÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ æÇ ﺖÜÜÜÜ

ﻼÜÜﻪ ﻣÜÜﻮ ﺗÜÜ ﻲÜÜﻮ ﺷﺨﺼÜÜﯥ ﺧﭙﻠÜÜ ﯾìﺎÜÜ ﺮÜÜۍ ﭘÑÇﻮÜÜ ﻫÏ ﺎﯾﻠﻮÜÜﻲ ﻣﺴÜÜ ﻣﻠÏ æÇ

 ﯿﻨÏ ÊﺎÜÜÜÜ ﺛﺒÏ

.í  ﺳﺮﭼﯿﻨﻪ ﻞ ﮐﯧåﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮ

.áﺧﯿﺴﺘﻮ ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮÇ ﻮ

ﻲ ﮐÜÜÜﯾÇﮐﺮ

ÇæÑ ﭘﻪ ﻧﺎæÇ ﺗ ﻟﻪæ

ﻞÜÜﻪ ﯾﺮﻏÜÜﺮ ﻠÜÜﯥ ډﯦÜÜ ﮐæﯿﺰÜÜﻮ ﻟﺴÜÜ æﺮÜÜﻪ ﺗﯧÜÜﻪ ﭘÜÜ  ﭘﺎﻧåﻮﻟﻨﯿﺰÜÜ ﺮÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ

ﺪÜÜ ﺮ ﻨáﻮÜÜﺻÇ ﻪÜÜﯥ ﻫﻐÜÜ ﭼíæ ÇÏ ﻪÜÜﻪ ﺑÜÜ ﺑﺮﺧåﻮÜÜﺎع ﯾÜÜﺟﻤÇ ﻲÜÜﯥ ﻣﻠÜÜ ﻣﺜﺒﺘÏ

ﻮÜÜ ﻮﻧÑÒ ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻃﺒﻘææÏ ﻮﯾﻮÜÜ ﺷæÏﺎÜÜ ﯾÏ ﺘﻪÜÜﺳæÑæ ﺎÜÜﺗÏﺮ ﮐﻮÜÜ ﺗÑﻮÜÜ ﺛÏ .ìﻮÜÜﺷ

ﻞÜÜ ﻣﻨÇﻮÜÜﻪ ﺧÜÜﺖ ﻟÜÜﻟæÏ Ï äÇﺮÜÜﻲ ﻣﺸÜÜﯾﻨÏ æÇ ﻲÜÜﻟﺴæ ﯥÜÜ ﯾÜ ﺮ ﺑﻨﺴÜÜﯥ ﭘÜÜﻲ ﭼÜÜﺷ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ
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ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

55

æﺪÜÜÜÜÜÜÜ ﺮ ﻨÏ åﺮÜÜÜÜÜÜÜﺲ ﺳÜÜÜÜÜÜÜﻟæ æÇ ﺖÜÜÜÜÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜÜÜÜ ﺑìæÏ ﯥÜÜÜÜÜÜÜ ﭼ،í ÜÜÜÜÜÜﮐﯧ
ﺮÜÜÜÜ ﺗæړÇæÏ Ï æÇ íﮐﻮÑﺎÜÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜÜ Ñ ﻪÜÜÜÜﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜÜ ﺻæÇ ﻟﯿﺘﻮﻧﻮæﺆÜÜÜÜﻣﺴ
.í ﻟﻮﺑﻮáæÑ ﺗﺒﺎﻃﻲ ﭘﻞ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪÑÇ  ﻣﺆﺛﺮå ﯾﻮÏ ﻣﻨ ﺑﻪ
،ﯽÜÜÜÜÜ ﮐﻠ:íÏ ﯥÜÜÜÜÜﻪ ﻣﺮﺣﻠÜÜÜÜÜ ۍ ﭘﻨÑÇﺪÜÜÜÜÜﻟﺘæÏ Ï ﯥÜÜÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜÜÜﭘ

.ېæ ړ ﻧﻪæ  ﻣﻨﻠﻮÏ  ﺗﻪìژې ﻣﻨﻠﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻮæﺳﯥ ﭘﺮÇÏ
íړæﺎÜÜÜÜ ﻮﻧﻪ ﭘﯿÜÜÜÜۍ ﺑﻨﺴÑÇﺪÜÜÜÜﯥ ﺣﮑﻮﻣﺘÜÜÜÜﻏﯧﺰﻣﻨÇ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼæړÇﻮÜÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜÜﮐ
ﻲÜÜﺷæ ãﺎÜÜ ﭘíﺪÜÜﻪ ﺟÜÜﺘﻨﯥ ﺗÜÜﺧﯿﺴÇ ﯥÜÜﺲ ﺑﺮﺧÜÜﻟæ Ï ﯥÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜﻣÒﻮ ﻻÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﺷ
åﺮÜÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜÜۍ ﭘÑÇﺪÜÜÜÜÜ ﺣﮑﻮﻣﺘÏ æÇ ﻲÜÜÜÜÜ ﺷáæÒÑÇæ ﻪÜÜÜÜÜ  ﺗﻮåÑÇﺪÜÜÜÜÜﻣÇæÏ ﻪÜÜÜÜÜ ﭘæÇ

ﻪÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜÜﻪ ﻣﺮﺣﻠÜÜÜ  ﭘﻨÇÏ .ﺖÜÜÜﻟæÏ æÇ ﺖÜÜÜﻻﯾæ ،ﻟﻲÇæÑﺎÜÜÜ ،ﻟﻲÇﻮÜÜÜﻟﺴæ

.ﯥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻲ

ﻟﺲæ Ï ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﯥ ﺑﺎﯾﺪ

،ﻠﻲÜÜ ﻧæ åﺮÜÜﻞ ﺳÜÜﻪ ﺑÜÜﻮ ﻟÜÜ ﯾÓﺎÜÜﺳÇ ﺮÜÜﺎﻧ ﯥ ﭘÜÜﻮﻟﻨﯿﺰې ﭘÜÜ Ï ﻪÜÜ  ﺗﻮíﺮÜÜﻧ ﯿÒ

ﻪÜÜÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜÜÜÜﯾÏÇÏÑÇﻮ ﻗﺮÜÜÜÜÜÜ ﺑﻬﺮﻧﯿæÇ (NGO) ﻣﺎﻧﻮﻧﻮÒﺎÜÜÜÜÜÜﻟﺘﻲ ﺳæÏﺎÜÜÜÜÜÜ ﻧÏ

ﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻪÜÜﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻÜÜ ﻗæÇ ﻮﻗﻲÜÜﺪ ﺣﻘÜÜﺪ ﺮ ﻨÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜﻪ ﮐÜÜ ﻣﺮﺣﻠåﺮÜÜﻪ ﻫÜÜﯥ ﭘÜÜﭼ

،ìÏ ﺎﻟﯽÜÜÜﺮ ﺑﺮﯾÜÜÜﻢ ډﯦÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﺳæÇ ﺮÜÜÜ ﻻ ﺗãÇﺮÜÜÜ æ ﭘﺮäﺘﻮÜÜÜﻲ ﭘﯿﻮﺳÜÜÜ ﻣﻠÏ ﻪÜÜÜﭘﺮﺗﻠ

Ï ﻮﻟﻨﯥÜÜÜÜ Ï áæÑ ﺘﻮÜÜÜÜﺧﯿﺴÇ  ېÜÜÜﻧæ Ï ﻮÜÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼíæ ﻟﯿﺘﻮﻧﻪæﺆÜÜÜÜ ﻣﺴæÇ

ﻲÜÜÜÜﻟﺴæ æÇ ÏﺎÜÜÜÜﻋﺘﻤÇ ﻮﻟﻨﯿﺰÜÜÜÜ ﻞÜÜÜÜﺻÇ ÈﺎﻟﯿﺘﻮÜÜÜÜ ﺑﺮﯾÏ ãÇﺮÜÜÜÜ æې ﭘﺮÏ Ï ﺮÜÜÜÜ ﻣ

. ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻲåÑﻫﻮﺳﺎﯾﻨﯥ ﻟﭙﺎ

æÇ ﻮÜÜÜ ﺣﻘﻮﻗÏ ﺪÜÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜÜﻨ ﮐÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﺲ ﭘÜÜÜﻟæ æÇ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ìÏ äﺘﻮÜÜÜﭘﯿﻮﺳ

ÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ، ÜÜﮐæ ﻪÜÜﺪﯾﺰ ﮑÜÜﻧÇړæ ãÇﺮÜÜ æ ﭘﺮÏ äﺘﻮÜÜﻲ ﭘﯿﻮﺳÜÜ ﻣﻠÏ ﺎÜÜﻣ
æÇ ﻲÜÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜÜ ﺎﮐæ ÇﻮÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜﺮﺗﺎﺑﻪ ﭘÜÜÜÜع ﻣﺸæﺮÜÜÜÜﯥ ﻣﺸÜÜÜÜﮐ

ﯥÜÜÜÜ ﭼ،íæ ÏﻮÜÜÜÜ ﻣﻮﺟÏÇÏÑÇﺮÜÜÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﻗÜÜÜÜ ﺪÜÜÜÜ ﺮ ﻨæÇ ìړæﺎÜÜÜÜﻮ ﭘﯿÜÜÜÜﺎﯾﺒﻮ ﯾÜÜÜÜﺟæ
.ﺧﺘﯿﺎ ﻣﻮﻧﺪﻟﯽ ﺷﻲÇ ﭘﺮæÇ åÏæ  ﭘﺎﻧ ﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮ ﻪåﻮﻟﻨﯿﺰ

ÈﺎÜÜÜ ﺣﺴæÇ ېÑﻮÜÜÜﻼﻣﻲ ﻣﺸÜÜÜﺳÇ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،íﺮÜÜÜﻟæ ﻼﺣﯿﺖÜÜÜې ﺻÏ Ï ﯽÜÜÜﻫﺮﮐﻠ

:ﻪ／ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺎﻧ-و

ﻮÜÜﻮ ﻟ ﻮﻟÜÜ ﭘﯿﺴÏ ﻲÜÜﻪ ﮐﻠÜÜ ﺨÇﻮÜÜﻮې ﺧÜÜﻪ ﯾÜÜ ﻟÏﺎÜÜﺮ ﺑﻨﯿÜÜﻮﻟﻮ ﭘÜÜﺻÇ Ï ﻮﻧﯥÜÜﮐÑæ
ÈﺎÜÜÜﻪ ﺣﺴÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜ ﺑåﻮÜÜÜﻪ ﭘﻠÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜ ﻟæÇ íﺮÜÜÜﻟæ ﻼﺣﯿﺖÜÜÜ ې ﺻÜÜÜ ﭘﺮﯦﮑæÇ

ﺮېÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜﻮ ﭘﯿﺴÜÜÜﺧﺘﻮﻧæ æÑﻮÜÜÜﺮ ﻧÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﺧæ ÇÏ ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ
ÜÜﻮ ﻟÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜﻫæÇ íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﯥ ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮﺑﻮﻧÜÜÜﻢ ﯿﻨÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﺗﺠﺮﺑÇÏ .í ÜÜﮐÑæ

ﻪÜÜÜÜ ﻲÜÜÜÜﻪ ﻣﻨﻔÜÜÜÜ ﺨÑæ ﺎÜÜÜÜ ﯾæÇ ﻮېÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﻪ ﮐﻤÜÜÜÜ ﺎﻟﻲ ﭘﺎﻧÜÜÜÜﻮ ﻣÜ ÜÜ ﺧ،íﻮÜÜÜÜﺷ

. ﺷﻲì ﻏﻠﻲ ﭼﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺮې ﮐÇÑ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻣﻨ ﺘﻪ

Ü Üﺪې ﮐÜÜÜﯥ ﻮﻧÜÜÜﯥ ﭘﯿﺴÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜﮏ ﻓﮑÜÜÜﯥ ﺧﻠÜÜÜ ﯿﻨ.í Ü Üﺘﻞ ﮐﯧÜÜÜﺧﯿﺴÇ

ﻪÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜ ﺮ ﭘÜÜﻢ ﻣﺸÜÜ ﺳãﻮÜÜﯥ ﮐÜÜﻮ ﮐÜÜﻪ ﮐﻠﯿÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼíÏ ÇÏ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮﺑﻮﻧ
ﻮﭘﯿﺮÜÜÜﻨ ﺗÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﺗÜÜÜﺎﻟﻲ ﭘÜÜÜ ﻣæÇ ﻮÜÜÜ ﭘﯿﺴÏ ﺮÜÜÜ  ﻣ،åÏ ﻪÜÜÜ ﺎﻟﻲ ﭘﺎﻧÜÜÜ ﻣÜ Üﻣ
ﯥÜÜﻪ ﭘﻠÜÜ ﻤﻪ ﺗﻮÜÜﻪ ﺳÜÜژې ﭘæﺮÜÜﺮې ﭘÜÜﻪ ډﯦÜÜ ﻫﻠﺘìﻮÜÜﻞ ﺷÜÜ ﺎﮐÇﻮÜÜﻪ ﺧÜÜﻮ ﻟÜÜﻟÇ ﮐﻠﯿﻮÏ

ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ﺧﻠﮑæÇ ﻲÜÜÜﻟæÇÑ ﺎÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻪÜÜÜ ﺎﻟﻲ ﭘﺎﻧÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﮑ،ﺘﻪÜÜÜﺷ

ﻲÜÜﻪ ﻣﻠÜÜ ﭘæÇ ﻲÜÜ áæﺆÜÜﻮ ﻣﺴÜÜ ﮐﻠﯿÏ ﻪÜÜ ﺎﻧﻮﻧäÇﺮÜÜﺎﺑﻲ ﻣﺸÜÜﻧﺘﺨÇ .íÏ ﻮېÜÜﺷ

،ﻲÜÜ ﺷáﻮÜÜ ﻟæ ﺎﯾﻲÜÜ ﻪÜÜﺮ ﻠÜÜﯥ ډﯦÜÜﺮ ﭘﯿﺴÜÜ  ﻣ،íﻮÜÜ ﮐÇﺪÜÜﯥ ﭘﯿÜÜﻣﯿﻨÒ íÑﺎÜÜﮐ

.í ﮐﻮÈﯾﺘﻮÒﺳﺘﺎÇ  ﮐﻠﯿﻮ ﻣﺆﺛﺮÏ ﮐﭽﻪ
.äÇæ ﮐﻪ ﺗﺎæÇ íﻪ ﻟﺮ

ﻏﯧﺰ ﯾﯥÇ ړﺧﯿﺰÇ  ﭼﯥ ﻫﺮå ﺮ ﻨﺪíæ  ﻧﻪÇÏ ﻣﺎÇ

ﻮÜÜÜÜÜﮐﯿﻨÇÑÇ ﺖÜÜÜÜÜﻟæÏ ﺪېÜÜÜÜÜ ﻫﻤÏ ﺎÜÜÜÜÜ ﺑﯿåﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜÜ ﺳåﺪÜÜÜÜÜ ﻋﻤãÇﺮÜÜÜÜÜ æې ﭘﺮÏ Ï
ﻪÜÜÜﻧæÑﻨﻲ ﮐﻮÜÜÜ ﻓﯿﺸæÇ ﻪÜÜÜﻧæÏæ ﻨﻲÜÜÜ ﻓﯿﺸ،ﻪÜÜÜ ﺎﯾﻮﻧåæÏ ﻮÜÜÜﻮ ﻟ ﻮﻟÜÜÜ ﭘﯿﺴÏ
åړæﺎÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺨÎﻮÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜﺛÇ ﻞÜÜÜ ﺧﭙÏ ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﮑ، ېÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ

ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏæ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻣﻨÇÒ ﻮÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ áÇæÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧìÇ Ü Üﯥ ﺑÜÜÜﻮږ ﯿﻨÜÜÜﻣÒ .íÏ

í ÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜÜﯾÏÇÏÑÇ ﻗﺮæÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﻮ ﻤÜÜÜ ﺎÜÜژې ﯾæﺮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﯾåﺮÜÜÜې ﺳÏﺘﻔﺎÜÜÜﺳÇ

ﻮÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧÜÜ ﭘäÇ ﯥÜÜﯥ ﯾÜÜ ﯿﻨæÇ ﻮÜÜﻪ ﻟﮑﻮﻧÜÜﯥ ﭘÜÜﻧ ﮐæÇ åﻮÜÜﺎ ﯾÜÜﭙﻪ ﯾÜÜ ﺷåﻮÜÜﯾ

ﻪÜÜÜﻫﻠÇ ﺎÜÜÜﻧ

ﻧÑﻮÜÜÜې ﮐÑﻮÜÜÜﻮﻣﯥ ﻣﺨÜÜÜ ﮐÏ áæﺎﺑﻲ ډÜÜÜﻧﺘﺼÇ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺎ ﯾÜÜÜ ﯾæÇ íÏ
ﻮÜÜÜÜﻧﻮ ﺟﯿﺒﻮﻧÇ ﺮÜÜÜﯾﺸÇÑÇ æÇ ﻮÜÜÜÜ ﻫﻮ ﻠﻮﻧÏ åﺎﺗﺮÜÜÜÜﯾÒ ﯥÜÜÜÜ ﭘﯿﺴÇÏ ،íﻮÜÜÜÜ ﺮ ﻟÜÜÜÜﻟÇډ

ﯥÜÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜÜﻟÇﺮ ﮐﻠﯿﻮÜÜÜÜ ﭘæÇ íÏ ﺘﻲÜÜÜÜﺳæÇÑ ﯥÜÜÜÜ ﮐãﺎÜÜÜÜﻪ ﻣﻘÜÜÜÜﺮﺗﺎﺑﻪ ﭘÜÜÜÜ ﻣﺸÏ äﺎÜ ÜÜﮐﺴ
.ìÏ ﻏﯧﺰ ﻨﺪﻟﯽÇ  ﻣ ﺮ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﯾﯥ ډﯦﺮ ﺑﺪ،ﺗﻪ ﻲ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

56

57

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

،ﺮﮐﺘﻮﻧﻪÜÜÜﺪې ﺷÜÜÜﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜﻪ ﭘﯿﺴÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻫﻮ ﻠﻮﻧÏ ÑﺎÜÜÜ ﻞÜÜÜ ﮐﺎﺑÏ ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜﮐ

ﻪÜÜﺎﻧ ﯥ ﺨÜÜﻲ ﭘÜÜﻪ ﻃﺒﯿﻌÜÜ ﻟæÇ í ÜÜﮐæ ﻤﯿﻦÜÜﯿﻢ ﺗﻀÜÜ ﺗﻨﻈæÇ ÇﺮÜÜﺟÇ Ï ﻮÜÜﻧﯿﻨÇﻗﻮ

ﻮېÜÜÜÜﻮړې ﺷÜÜÜÜﯥ ﺟÜÜÜÜﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺆﺳﺴÜÜÜÜ ﺧæÇ íﺪÜÜÜÜې ﺗﻮﻟﯿÑﻮÜÜÜÜ ﻧæÇ ﺎﺑﺮﯾﮑﯥÜÜÜÜﻓ

íﺮÜÜÜÜ ﺑﺸæÇ ﻮﻟﻨﯿﺰېÜÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼí Ü ÜÜ ﮐåﺮÜÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜÜﻣﯿﻨÒ ﺘﻮÜÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﻮÜÜÜÜ ÇæÑ Ï

ﻪÜÜÜ ﭘÑﺎÜÜÜ ÒæÑ ﺐÜÜÜÜﻪ ﻣﻨﺎﺳÜÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜÜﻧÇ ﻮæÑÒ  ﻮﻧﻮÜ Üﻪ ﻟﺴÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺑÓæÇ ﻮÜÜÜ ﻧ،ìÇæ

.ﺑﺮ ﺷﻲÇﯾﻂ ﺑﺮÇړﺗﯿﺎ ﺗﻪ ﺷﺮæ ﭘﯿﺎæÇ ﺧﺘﯿﺎÇﭘﺎﻧ ﯥ ﭘﺮ

.ìÇæ ﻏﻠﯽÑæ Óﻻ

ﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﻦ ﭘÜÜﯥ ﻧÜÜ ﭼÇÏ áæÇ :íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜړﺧﻮﻧÇ ﺖÜÜﻮ ﻣﺜﺒÜÜ ﯽÜÜﻟÇæ ﺘﻪÜÜﻮ ﺷÜÜ ﭘﯿﺴÏ

íÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ ﻪÜÜﻮږ ﻟÜÜﻣÒ ﻪÜÜﻮ ﺑﯿÜÜﻧæÑ ﮐﻮæÇ ﻮÜÜ ﻤﮑÏ ﯥÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ

ìﻮÜÜﻮ ﻧÜÜﯥ ﯾÜÜﯾﺦ ﮐÑﺎÜ ﻪ ﺗÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ ÇÏ ﯥÜÜﺘﻪ ﭼÜÜﯥ ﺷÜÜﯥ ﭘﯿﺴÜÜﻮ ﮐÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ ﻤﯧﺮÜÜﺷ

æÑﻮÜÜ ﻧÇﺧﻮæﺎÜÜ ﺷæÇ ﻞÜÜﻪ ﮐﺎﺑÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼÇÏ .íﻮÜÜ ﻪ ﻟÜÜ ﻧÎړÇ ﯧÜÜ ﻫåﺮÜÜﻌﯿﺖ ﺳÜÜﺿæ

áﺎÜÜ ﻣﺜÏ ،ېæ ﯥÜÜﻧﻮ ﮐæÑﺎÜÜ ﻪÜÜې ﭘÒÇﻮÜÜﯥ ﯾÜÜﻪ ﭘﯿﺴÜÜ ﺑÇﻮÜÜﻪ ﭘﺨÜÜ ﮑ،ìÏ æÇ ÜÜﭘ

ﻮﻟﯥÜÜÜﻪ ﻧﯿÜÜÜ ﺨæﺮÜÜÜﻟÇډ15000 ﻪÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﺐ ﺑﯿÜÜÜ ﺟﺮﯾåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜ ﻤﮑÏ ﯥÜÜÜﯿﻤﻮ ﮐÜÜÜﺳ

Ï .ېæ ﯥÜÜÜﯥ ﭘﯿﺴÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜ ÊÇﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﮐåÑæÏ ﻪÜÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜﯾÑ ﺗﯿﻤﻮÏ ،áæﻪ ډÜÜÜﭘ

ﯥÜÜÜﯥ ﭘﯿﺴÜÜÜ ﭼíﺮÜÜÜﯽ ﻟÜÜÜې ﻣﻌﻨÏ Ï ÇÏ ،í ﯧÜÜÜﺳÑ ېÑﻮÜÜÜ ﭘæﺮÜÜÜﻟÇ ډ200000ﺮÜÜÜﺎ ﺗÜÜÜﺑﯿ

ﻮېÜÜﻮﻟﯥ ﺷÜÜ ÇÑ ﯥÜÜﻪ ﭘﯿﺴÜÜ ﺗÑﺎÜÜ ÑﺪﻫﺎÜÜﯥ ﮐﻨÜÜ ﮐåÑæÏ ﻪÜÜﻟﻲ ﭘÇﺪÜÜﺑÇ åﺎÜÜﺣﻤﺪﺷÇ

ﻮÜÜﯥ ﯾÜÜ ﮐﺮﻧÏ ﯥÜÜﯥ ﭼÜÜﺖ ﮐÜÜﻻﯾæ ﻪÜÜﻪ ﻫﻐÜÜ ﭘ.íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜ ﻧÑﻪ ﻻÜÜﺎﻧ ﻮﻧﯥ ﻣﻌﻘﻮﻟÜÜ ﭘÏ

ﯥÜÜÜﯥ ﭘﯿﺴÜÜÜ ﮐæÑæÏ ﻮÜÜÜﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔÜÜÜ ﭘÑﺎÜÜÜ ﻞÜÜÜﺐ ﮐﺎﺑÜÜÜﺪې ﺗﺮﺗﯿÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜ ﭘæÇ ېæ

15000ﻮÜÜ ﻧíﻮÜÜﮐÑæ ﻞÜÜﻞ ﺣﺎﺻÜÜﻮ ﻓﺼÜÜې ﯾÒÇﻮÜÜﯥ ﯾÜÜ ﮐáﺎÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﭘÜÜﺐ ﻤﮑÜÜﺟﺮﯾ

ﯥÜÜÜﻧﻮ ﮐæÑﺎÜÜÜ ﻮÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﯥ ﭘﯿﺴÜÜÜ ﭼÇÏ ېÒÇﻮÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﻧÓæÇ ﺮÜÜÜ  ﻣ،ېÏﻮÜÜÜﻟÑÏ

. ﻲæ ﺧﺖ ﮐﯥæ åﻟﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮﻣﺮÇډ

ﻮÜÜÜÜ ﮐﻠﯿÓæÇ ﯥÜÜÜÜ ﺑﻠﮑ،ææ ﻪÜÜÜÜﻧæﻮ ﻣﺮﮐﺰÜÜÜÜﯾÑﺗﻮÇﻣﭙﺮÇ ﻮÜÜÜÜﻧﯿÇ ﭘﺨﻮÏ ﯥÜÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜÜﺷ

Ï ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜÜ ﺑﻠﮑ،ﻪÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜ  ﻧÊæﺮÜÜÜÜﻲ ﺛÜÜÜÜ ﻣﻠÏ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜÜﻧæÑﻞ ﮐﻮÜÜÜÜﻣﺠﻠ

.íÏ ﺳﯧﺪﻟﻲÑ  ﺗﻪ ﻫﻢæ  ﺑﺎﻧæÇ

Ï íæ ãﺠﺎÜÜÜﻧﺴÇ ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﮐ.ìÏ ﺖÜÜÜۍ ﻋﻼﻣÑæﺰÜÜÜ ﮐﻤíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ

ﻪÜÜ ﭘ،ﻮېÜÜﻮړې ﺷÜÜې ﺟÒﻼÜÜ ﭘáﻤﻬﺎÜÜﺳæÇ ﯥÜÜﺖ ﮐÜÜﻻﯾæ ﻲÜÜﻪ ﻏﺮﻧÜÜﻮﻧ ﭘÜÜ ﮐÏ

ﻪÜÜÜÜﺗﻤﺎﻧﻮﻧÑﭘﺎÇ ﺎÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﻧæÑ ﮐﻮåÑÒ ﺲÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜÜ

ﻪ ﻟÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﻧæÑ ﮐﻮæÑÒ áæ ډÇÏ

ﻮÜÜÜې ﭘﯿﺴÏ Ï ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﺘﻪ ﺧÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜ ﭘﯿﺴÓæÇ ﻢÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜ ﮐäﺎÜÜÜﺑﺪﺧﺸ

ﺮÜÜÜﺑÇﯥ ﺑﺮÜÜÜﻪ ﭘﮑÜÜÜ ﺑÊﺎÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻲÜÜÜﺳﺎﺳÇ áﻮÜÜÜ ﺪÜÜÜﻧæ ژÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜ ﺷìÇﺪÜÜﺟﻮړﯦ

ېÏ ﻪÜÜÜÜ ﭘ.åÏ عæﺮÜÜÜÜ ﻧﺎﻣﺸìﺎÜÜÜÜ ﯥÜÜÜÜ ﯿﻨæÇ عæﺮÜÜÜÜ ﻣﺸìﺎÜÜÜÜ ﯥÜÜÜÜﺮﭼﯿﻨﻪ ﯿﻨÜÜÜÜﺳ

ãﺎÜÜÜÜﻋÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،í ÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜÜ  ﯿÇÑ åﺮÜÜÜÜﻣæÏ ﯥÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜÜﯾÇﻮ ﮐﺮÜÜÜÜﻧæÑ ﮐﻮÏ æÇ íæ

äÇﻮﻧﺮÜÜﮏ ﻣﯿﻠÜÜﻪ ﺧﻠÜÜ ﺑﺮﺧåﻮÜÜﻢ ﯾÜÜې ﻫÑﻪ ﻻÜÜﻮ ﻟÜÜﭘﯿﻨÇ Ï ﯥÜÜﺘﻪ ﭼÜÜﮏ ﻧﺸÜÜﯥ ﺷÜÜﮐ

. ﺷﻲìÇﺳﯧﺪÑ  ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﺮېÑæÒ ﻟﺲæ

ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﮐﻠﻮﻧ7æﺮÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼåÏ ړæ ﻟﻮæÏﺎÜÜÜ ﯾÏ ﻢÜÜÜ ﻫÇÏ ﺎÜÜÜﻣÇ ،íÏ íﻮÜÜÜﺷ

ÑﻮÜÜ ﮐÏ ﻮÜÜ ﻧ،íړÇﻮÜÜﻪ ﻏÜÜﻮک ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜ ﯥÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜﺮې ﭘÜÜﻪ ﭼﯧÜÜﮐ

ﻪÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜﻧÇﻮ ﺧﭙﻠﻮÜÜÜÜﺮ ﺧﭙﻠÜÜÜÜﻟÇﻧﻮ ډæÏÑﺎÜÜÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ ﺮÜÜÜÜ ﺑﻬåÏÇﻮÜÜÜÜﻫﯧ

ﯥÜÜÜ ﭼìÏ ﻞÜÜÜ ﻻﻣÇﺪÜÜÜ ﻫﻤæÇ íæﻮړÜÜÜﺘﻮﻧﺰې ﺟÜÜÜﺎﻟﻲ ﺳÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜ ﻪ ﻏÜÜÜﺗÑæ ﻪÜÜÜﯾÇﮐﺮ

äﺎÜÜÜ ﮐﺴ35000 ﺖÜÜÜﻻﯾæ ﺖÜÜÜ ﺧﻮﺳÏ ﯥÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜﯿﻦ ﻟÜÜÜ ﺗﺨﻤåﻮÜÜÜ ﯾÏ .íÏ ﻲÜÜÜﻟﯧ ﻟÇÑ

ﻪÜÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜÜﻧÇ ﻮåÑﺎÜÜÜ ÒæÑ ﯥÜÜÜ ﺑæÑÒ  ﻮﻧﻮÜÜÜﻮ ﻟﺴÜÜÜﻮﻟﯽ ﺧﭙﻠÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻮږ ﻧÜÜÜﻣ

æﺮÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜې ﺧﻠﮑÏ .íﻮÜÜÜ ﮐíÑæÏﺰÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜ ﻪÜÜÜﯿﻦ ﭘÜÜÜﻟﻌÇ Ï ﺗﻮÇÑﺎÜÜÜﻣÇ Ï

ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﯥ ﺧﭙﻠÜÜÜ ﭼ،æ ﻧﯧÇﻮÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﺮې ﻧÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐÒÇÑ ÇﺪÜÜÜ ﻫﻤ،æ ﮐÇﺪÜÜÜﻪ ﭘﯿÜÜÜﻧæÑﮐﺎ

Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﻟﯧ ﻟÇÑ ﻪÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﻻﯾæ ﺖÜÜÜﯥ ﺧﻮﺳÜÜÜﺮې ﭘﯿﺴÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻠﻮ ﮐﻠﻮﻧÜÜÜﺷ

ﻞÜÜﻪ ﺧﭙÜÜﻪ ﺑÜÜ ﻮ ﺮﻧÜÜ ﻧ،æ ÜÜﺪﻟﯥ ﮐÜÜﻪ ﺑÜÜ ﺎﻟﻲ ﭘﺎﻧÜÜﻪ ﻣÜÜﯥ ﭘÜÜﻧﻮ ﭘﯿﺴæÏÑﺎÜÜﻣﯿﻠﯿ

.í ﮐﻮåÑÇÒﻻﯾﺖ ﺧﻠﮏ ﭘﺮې ﻮæ íﻧﻮﻣﻮړ

ﯿﺎﻟÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜ ۍ ﮐÜÜﻪ ﻧÜÜﻪ ﭘÜÜﻪ ﺑÜÜ  ﺮﻧæÇ æ ÜÜﮐÑæ åÏæ ﻪÜÜ ﺗÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ ﻮﻧﻲÜÜ ﻣﺮ
. ﺷﻮäÇﻧﺪæﺧﺎ
Ï ﻲÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜﮐæ ﯥÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜﯾÇæ ﻪÜÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜÜﺖ ﻫﻐÜÜÜÜﻟæÏ ﺰﻣﻦÜÜÜÜﻏﯧÇ ﻮÜÜÜÜﯾ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

åÑﺎÜÜÜۍ ﻟﭙÑæÏﺰÜÜÜ ﻣÏ ﻪÜÜÜ ﺗäÇﺮÜÜÜﯾÇ äﺎÜÜÜﻧÇﺮ ﻮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﺖ ﺨÜÜÜﻻﯾæ ÑﺎÜÜÜﻪ ﺗﺨÜÜÜﻟ
Ï ﻪÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜ ﻫﯧÏ .í ÜÜﻟﯧÇÑ ﯥÜÜﻪ ﭘﯿﺴÜÜﻮ ﺗÜÜﻧæÑﻮ ﮐﻮÜÜﻢ ﺧﭙﻠÜÜ ﻫìæÏ æÇ íÏ ﻲÜÜﺗﻠﻠ
. ېÜÜﻪ ﮐÜÜﺮ ﻻﺳÜÜﯥ ﺗÜÜﻪ ﭘﯿﺴÜÜ ع ﺗﻮæﺮÜÜﻪ ﻣﺸÜÜﻮ ﭘÜÜﻤﯧﺮ ﺧﻠﮑÜÜﻮ ﺷÜÜﻢ ﯾÜÜﯥ ﻫÜÜﻪ ﮐÜÜﻧﻨ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

58

ﺩ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ

59

ÑÇÏ ﺮﻣﺎﯾﻪÜÜÜÜې ﺳÑﻪ ﻻÜÜÜÜﺘﻮ ﻟÜÜÜÜﺧﯿﺴÇ Ï ﻮÜÜÜÜﻧæÏÇÏÑÇ ﻗﺮÏ ﮏÜÜÜÜﻤﯧﺮ ﺧﻠÜÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜÜډﯦ

æÇ ﯽÜÜÜې ﺗ ﻟÑﻮÜÜÜ ﻮﻧﻮ ﭘÜÜﻪ ﺑﻨﺴÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﺎﻧ ﻮ ﻣﺮﮐﺰﯾÜÜÜﻮﯾﻮ ﭘÜÜÜ ﺷæÏﺎÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜ ﻮﻟÏ

ﻮÜÜÜ ﭘﯿﺴÏ ﻢÜÜÜﻐﻠﻮﻧﻪ ﻫÜÜÜ ﺷÑﻮÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﺳÇÏ æÇ íÑÇﺪÜÜÜﮐﺎﻧæÏ ،í ﺮÇÏﻮÜÜÜ ﺳ.íﻮÜÜÜﺷ

æÇ ﺎÜÜÜÜﺧﺘﯿÇﯥ ﭘﺮÜÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜÜﯾÏﻪ ﻣﻮﺟﻮÜÜÜÜﺮۍ ﭘÜÜÜÜﺎﺑﯥ ﻣﺸÜÜÜÜﻮې ﮐﺎﻣﯿÜÜÜÜ ﯾÏ  ﻮﻧﻪÜÜÜﺑﻨﺴ

áﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﭘáﻤﻬﺎÜÜÜﺳæÇ ﯥÜÜÜ ﭼí ÜÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜﯾæ æÇ íﻮÜÜÜ ﻟﻮﺑáæÑ ﯥÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜﻪ ﺗﻮﻟﯿÜÜÜﭘ

Ï ﻲÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜﺮﺗﺎﺑﻪ ﮐÜÜÜÜﺎﻟﯽ ﻣﺸÜÜÜÜﻮ ﺑﺮﯾÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜ ﭼÇÏ ﺎÜÜÜÜ ﯾæÇ ﻮﻣﻲÜÜÜÜﺖ ﻣÜÜÜÜ

ﻢÜÜÜ ﻫÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼíﺮÜÜÜې ﻟÇﻮÜÜÜ ﺗﻨﺨíﺮÜÜÜﻟÇ ډäﺎÜÜÜ ﮐﺴ50000 ېÏ Ü Üﯥ ﻧÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ

ﯿﻨ

.í ﻣﻨ ﺘﻪ ﮐÇÑ ﺧﺘﯿﺎ ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻪÇ ﭘﺮÏ ﭘﺎﻧ ﯥ

ﻮږÜÜﻣÒ ﯥÜÜﻮږ ﭘﯿﺴÜÜﻣÒ ﻪÜÜ ﻣﺮﻏåﺪÜÜﻪ ﺑÜÜﻮ ﻟÜÜ ﺧ.íﻮÜÜﺘﻠﯥ ﮐÜÜ ﯥ ﻏÜÜﯦﺮﻣÒ ﻮÜÜ ﭘﯿﺴÏ

ﻮÜÜÜې ﻮﻟÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ې ﭼÜÜ ﮐåﺪÜÜÜ ﺮ ﻨÇÏ íÑﺪﻟﻮÜÜÜﻲ ﻟﯿÜÜÜﺲ ﻣﻨﻔÜÜÜﻟæ Ï ﻮږÜÜÜﻣÒ

ېÒÇﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﻧæ ﺮÇÏﻮÜÜÜﻮږ ﺳÜÜÜﻣÒ æÇ í ﺎﻟﯧÜÜÜﻧﺘﻘÇ ﻪÜÜÜﻢ ﺑﻬﺮﺗÜÜÜ ﻫÓæÇ åÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﻟ

ìÏ ﻪÜÜÜÜې ﻧÏ ﻪÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜﻟæÏ ﻨﯽÜÜÜÜﺳæÇ ﻢÜÜÜÜ ﻫåﺮÜÜÜÜ ﺳ،åﺮÜÜÜÜﺘﻮﻧﻮ ﺳÜÜÜÜ ﻓﺮﺻæÇ ﺎﻧ ﻮÜÜÜÜﭘ

ﻪÜÜÜ ﺗäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜﯿﺎ ﺨÜÜÜﺳÇ íﺰÜÜÜ ﻣﺮﮐæÇ äﺘﺎÜÜÜ ﭘﺎﮐﺴ،äÇﺮÜÜÜﯾÇ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼÇÏ

ﻮÜÜÜﺗﻠﻮﻧﮑÇÑ ﻪÜÜÜ ﭘ.í ÜÜÜ ﮐíړæﺎÜÜÜ ﭘﯿæÇ ﻪÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ  ﻮﻧﻪÜÜÜﯥ ﺑﻨﺴÜÜÜﺪﻟﯽ ﭼÜÜÜﻧﯧÇﺗﻮ

ﻪÜÜÜÜ ﺨäﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜÜﻢ ﻟÜÜÜÜﯥ ﻻ ﻫÜÜÜÜ ﺑﻠﮑ،í ÜÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜÜﻧﺘﻘÇ íÏ ﻪÜÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜÜﭘﯿﺴ

ﻲÜÜ ﻣﻠÏ æÇ ÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ ،ﺖÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜ ﭼæ ÜÜﮐæ ﺚÜÜې ﺑﺤÏ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜﯥ ﺑÜÜﻠﻮﻧﻮ ﮐÜÜﻓﺼ

.í ﻧﺘﻘﺎﻟﯧÇ ﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﯿﺴﯥæÏÇﺧﻠﯿﺠﻲ ﻫﯧﻮ

ìﺪÜÜÜÜ ﮐﯧíړæﺎÜÜÜÜﻪ ﭘﯿÜÜÜÜ  ﻨæÇ í ÜÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﻪÜÜÜÜ  ﻮﻧﻪ ﻨÜÜÜﺖ ﺑﻨﺴÜÜÜÜﻫﻮﯾ

ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼíﺎﺑﺘﻮÜÜ ﺛÇÏ æÇ ìﻮÜÜﻞ ﺷÜÜ ﮑÇ ﻮÜÜﯥ ﯾÜÜ ﮐáﺎÜÜ( ﮐÔ ÜÜÜ ﻫ1387) ﻪÜÜﭘ

ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜ ﻣﻬﻤÇÑﻮÜÜﯥ ﺧÜÜﯾﻄﻮ ﮐÇﺮÜÜ ﺷæ

ﻪÜÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜÜﺎﺗﯥ ﭘﯿﺴÜÜÜÜÜﯾÒ æﺮÜÜÜÜÜﻟÇ ډÏÑﺎÜÜÜÜÜﻮ ﻣﯿﻠﯿÜÜÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜÜÜﺘﻮﮐﯥ ﺗÜÜÜÜÜ ﻣﯿﺎﺷæ ﭙÜÜÜÜÜﺷ
ﻪÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜﻓﻐﺎﻧÇ ﻤﯧﺮÜÜﻮ ﺷÜÜ ﯾ.íÏ ﻮېÜÜ ﺷáﺎÜÜﻧﺘﻘÇ ﻪÜÜﺗ

ﺎﻧÜÜ ﻪÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï .¿ﻲÜÜﺷ

.æ ﮐæ  ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﺧﺒﺮېãﻧﺴﺠﺎÇ æÇ ۍÑﻟﻪ ﻫﻤﮑﺎÇﻧ ﯾﻮ

ÜÜﺑæÏ ﻪÜÜ ﺨäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ

ﯥÜÜÜÜ ې ﭼÜ ÜÜﺪې ﮐÜÜÜÜﻧﻮ ﺑﻨæÏÇﺪÜÜÜÜﻪ ﺟﺎﯾÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜﺖ ﭘﯿﺴÜÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜÜﯥ ﻫﻐÜÜÜÜﮐ

Ü ÜÜﺑæÏ

Ï ﯥÜÜÜ ۍ ﮐÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ  ﻣ،æ ﯧﺪﻟﯽÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜ ﺗÌæÇ ﺖÜÜÜﻮړ ﻗﯿﻤÜÜÜ ﻟÏ ﻪÜÜÜﻧæÏÇﺟﺎﯾﺪ
ﻧﻮæÏÇﺪÜÜÜ ﺟﺎﯾæÇ ﻮÜÜÜﻧæÑﻮ ﮐﻮÜÜÜ ﻫﻐÏ ÓæÇ ﻪÜÜÜﻣﻠÇ ﻪÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﺗﻠÇÑ Ï äÇﺮÜÜÜﺎﻟﻲ ﺑﺤÜÜÜﻣ
ﯽÜÜÜﻟæړÇ Ñæ äﺎÜÜÜﯾÒ ﺎﻟﻲÜÜÜﺪ ﻣÜÜÜﻧæÑÏ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺗìæÏ æÇ åÏ ﻮﺗﯥÜÜÜﭘﺮﯦÇÑ åﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﺑﯿ
ﯥÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﻪ ﺣﺎﻟÜÜÜ ﭘÑÇﺮÜÜÜ ﻓÏ ﯥÜÜÜﻪ ﭘﯿﺴÜÜÜ ﺨäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻟæ ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ .ìÏ
ﻮÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﻪÜÜÜﺖ ﻧÜÜÜﻟæÏ ﻨﯽÜÜÜﺳæÇ ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ ﻪÜÜÜ ﻫﻐæÇ ìÏ ﺪÜÜÜﯥ ﺮ ﻨÜÜÜﻞ ﯾÜÜÜﻟﯿÏ ،íÏ
æÇ äﺎÜÜ ﻞÜÜﻮک ﺧﭙÜÜ ﯥÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮐﻠæÇ ﺮÜÜ ﺳÏ ﻪÜÜ ﻧæÇ ﻲÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﺎﺗﻨﻪ ﮐÜÜ ﺳáﺎÜÜ ﻣÏ
ﯥÜÜÜ ﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻪ ﺎﯾÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼåÏ ﻲÜÜÜﻮ ﺣﺘﻤÜÜÜﻲ ﻧÜÜÜﯾﻨææ ﯥÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜﻪ ﺧﻄÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜﻣ
.ﺑﺎﺳﻲ
ﻲÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜÜﻮې ﭼÜÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜÜې ﻻﻣÏ Ï íÑæﺰÜÜÜÜﺖ ﮐﻤÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﻪÜÜÜÜ ﻧÑÇﻫﻤﺪ
ﻪÜÜÜﻣﯿﻨÒ ﻪÜÜÜﺒﺚ ﺗÜÜÜﯥ ﺗﺸÜÜÜﺳÇÏ ﺎÜÜÜﯾæÇ í Ü Üﺪﻟﯥ ﮐÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜ ﻪ ﭘﺎﻧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻮﻟﯽ ﭘﯿﺴÜÜÜﮐ
ﺮﭼﯿﻨﯥÜÜÜÜﺎﻟﻲ ﺳÜÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜÜﻧÇÏÇÒÇ ﻪÜÜÜÜﮏ ﭘÜÜÜÜﯥ ﺧﻠÜÜÜÜ ﭼí ÜÜÜ ﮐåﺮÜÜÜÜﺑÇﺑﺮ
.í ړې ﮐæﭘﯿﺎ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻮﺍﻟﻰﺮﻧ ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ

60

ﻮﺍﻟﻰﺮﻧ ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ

61

ÊﻮÜÜÜع ﻗæﺮÜÜÜ ﻣﺸåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜﻪ ﻣﻬÜÜÜ ﻫﻐÑæÒ ،ﺎﮐﻲÜÜÜ ÏæﺪÜÜÜﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﺣæﺆÜÜÜﻣﺴ
ÇﻮÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜ ﻟäﺎﻧﻮÜÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜÜ ﯾãﺠﺎÜÜÜÜﻧﺴÇ æÇ ÏæﺪÜÜÜÜ ﺣáﺘﻌﻤﺎÜÜÜÜﺳÇ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼí ﺪﻟﯧÜÜÜÜﺑ
.íﻟﺮæ ﺿﺎﺣﺖæ

:ﻴﻢ ﻓﺼﻞ４در

ﺖÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،ﻲÜÜ ﺷáæÑﺎÜÜﮐæ ﻪÜÜﻞ ﺨÜÜﻟﯿÏ ÇæÑ ãﻮÜÜﻪ ﮐÜÜﯥ ﻟÜÜ ﺑÊﻮÜÜﻪ ﻗÜÜﮐ
ﻪÜÜÜÜ ﮐ.í ÜÜÜÜﺘﻨﯥ ﮐﯧÜÜÜÜ  ﭘﻮáæ ډíÑﻮÜÜÜÜﻪ ﻓÜÜÜÜﮐﻮ ﭘÇæÑﺎÜÜÜÜﻟﻮ ﭼæﺆÜÜÜÜﻪ ﻣﺴÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜﮐ

ﻮاﻟﻰ／ﺮ دوﻟﺖ ＇ﺮﻧ請د ﻣﻌﺎ

ېÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜ ﺷåﺪÜÜÜﻪ ﺮ ﻨÜÜÜﺗÇÑ ﻪÜÜÜ ﺑÇÏ æÑﻮÜÜÜ æ ﻪÜÜÜ ۍ ﺗÜÜÜﻤﯥ ﭘﯧÜÜÜﻧﻮﻟﺴ
ﻪÜÜÜÜÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜÜÜÜÜ ﻗÏ æÑæ-æÑæ áﺘﻌﻤﺎÜÜÜÜÜÜﺳÇ ÊﻮÜÜÜÜÜÜ ﻗæÇ ﺖÜÜÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜÜÜÜ ۍ ﮐÜÜÜÜÜﭘﯧ

: د زور او ﻗﻮت اﺳﺘﻌﻤﺎل-اﻟﻒ

ÊﻮÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜﺮڅ ﮐÜÜﻪ ﺗÜÜ ﭘæ ÜÜ ﻮ ﺟÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮæړÇæÏ Ï ﻮÜÜ ﺧ،ﯽÜÜﻏÇÑ ﯥÜÜﺎټ ﮐÜÜﭼﻮﮐ
،å ÜÜ ﮐÇﺪÜÜﻪ ﭘﯿÜÜ ﻪ ﺑÜÜﯥ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧÜÜﻮ ﮐÜÜﻧæÏÇﺎﯾﻲ ﻫﯧﻮÜÜﭘæÑÇ ﻮÜÜﻪ ﯿﻨÜÜ ﭘáﺘﻌﻤﺎÜÜﺳÇ

ÑæÒ ﻪÜÜÜﻲ ﻫﻐÜÜÜ ÇÑ ﻪÜÜÜﻦ ﺗÜÜÜﻫÐ ﯽÜÜÜ ﮑãﻮÜÜÜ ﮐì ﻮﻣÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼåړÇ ﻪÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻟæÏ Ï
ﻪÜÜÜﺘﻪ ﭘÜÜÜﺳæÑæ æÇ ﻮÜÜÜﺷæ ﯥÜÜÜﯿﻪ ﮐÜÜÜﺳæÑ ﻪÜÜÜ ﭘì ﻮﻣÜÜÜﻞ ﻟÜÜÜﭘﯿ

ﺎﻧﻮﻧÜÜÜې ﻧﺎﻗÏ Ï

ﻪÜÜÜ ﭘåﻮÜÜÜﻪ ﭘﻠÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜ ﻟæÇ æÏږæÇ ﻪÜÜÜﯾﺦ ﭘÑﺎÜÜÜ ﺗÏ ÇﻮÜÜÜﻮې ﺧÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﮑ،ìÏ
áﻮÜÜ ﺷáژææ í ÜÜ æ ﻲÜÜﺮ ﻣﻠﮑÜÜﻪ ډﯦÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜ ې ﻟÜÜ ﺟ

ﻧÑﻮÜÜ ﮐÏ ﯥÜÜﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐÜÜﺳÇ

ېÑﻪ ﻻÜÜÜ ﻟÑæÒ Ï ÜÜ  ډﻟåړæ åﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﻫﻤﯧﺸÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇﺎﺗﯥ ﻫﯧﻮÜÜÜﺘﻪ ﭘÜÜÜﺳæÑæ
ﻮÜÜÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧÜÜÜÜﭘÇﻪ ﺧﻮÜÜÜÜ ﻟãﯾﺰÒﺎÜÜÜÜ ﻧæÇ ãﯿﺰÜÜÜÜ ﻓﺎﺷÏ ﺐÜÜÜÜﺪې ﺗﺮﺗﯿÜÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜÜ ﭘæÇ
Ï ﺮÜÜÜ  ﻣ،íﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺮ ﻻﺳÜÜÜ ﺗÑÇﺪÜÜÜﻗﺘÇ ﻲÜÜÜﻟﺘæÏ æÇ íﻮÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜ ﺗÊÑﺪÜÜÜ ﻗäﺎÜÜÜ
.áﻻړæ  ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪæÇ  ﺷﮑﻨﺠﻪäﻧﺴﺎﻧﺎÇ
ﻲÜÜÜÜÜﻏﻠÇÑ ﻪÜÜÜÜÜې ﻣﻨ ﺘÑﻪ ﻻÜÜÜÜÜ ﻟÑæÒ Ï ﯥÜÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧåﺮÜÜÜÜÜﻪ ﻣﻌﺎﺻÜÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜÜﻟæÏ
æÇ äﺎÜÜﻪ ﺟﺎﭘÜÜﯥ ﭘÜÜ ۍ ﮐÜÜﻠﻤﻪ ﭘﯧÜÜﻪ ﺷÜÜﺎ ﭘÜÜﻪ ﺑﯿÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜﯾﻤæÏ ﺎﯾﻌﻮÜÜې ﻓﺠÏ Ï
.í ﻟﺘﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻪ ﻞ ﮐﯧæÏ
Ï ﻪÜÜ ﯾﺠﻲ ﺗﻮÑﺪÜÜﻪ ﺗÜÜﯥ ﭘÜÜﺖ ﮐÜÜﺧæ ﺪېÜÜﻪ ﻫﻤÜÜﻮ ﭘÜÜ ﺧ،åﻮÜÜ ﺷÑÇﺮÜÜﯥ ﺗﮑÜÜﺎ ﮐÜÜﭘæÑÇ
.åÏ ﻲÜÜÜﮐﻤﻨÇæ äﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﻒÜÜÜﯽ ﺗﻌﺮﯾÜÜÜﻮ ﻣﻨﻠÜÜÜﺮ ﻮﻟÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﻟæÏ íﺮÜÜÜ ﻋﺼåﻮÜÜÜ ﯾÏ
æ Ü Ü æ ﻮÜÜÜﻧæÏÇې ﻫﯧﻮÏ Ï ÓæÇ æÇ åﺪÜÜÜﻣﻮﻧæ ﻪÜÜÜ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑÜÜÜ ﻗáﺘﻌﻤﺎÜÜÜﺳÇ ÊﻮÜÜÜﻗ
æﺘﺮÜÜ ﺳÏ ﻪÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﺖ ﭘÜÜ ﻣﻠåﻮÜÜ ﯾÏ ﻮږÜÜﯥ ﻣÜÜﺘﻞ ﭼÜÜﻟﻮﺳæ ﻮÜÜﯥ ﻣÜÜﻞ ﮐÜÜﺮ ﻓﺼÜÜﻪ ﺗﯧÜÜﭘ
ìæÏ Ï ېÏ ﻪÜÜÜ ﭘﻮ ﻮﻧìæÏ Ï ﺪېÜÜÜﯥ ﻮﻧÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜ ﻧåﺮÜÜÜړ ﺧﺒæ ÑæﺎÜÜÜ ﺑÏ ÇÏ ﻪÜÜÜﺗ
ﻪÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜﻣÒﻪ ﻻÜÜÜÜﺮې ﻧÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜÜﺳæÇ ﺮÜÜÜÜﺮ ﺗÜÜÜÜ  ﻣ،æﻮÜÜÜÜ ﯾäÇﺪÜÜÜÜﻧæﺎﻧ ﻮ ﺧﺎÜÜÜÜﭘ
. ﺷﻲáﺳﺘﻌﻤﺎÇ ﭘﺮ ﺿﺪ
åﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭘÇÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،æﻮÜÜÜÜﺪﻟﻲ ﯾÜÜÜÜﻧﯧÇې ﺗﻮÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜ ﻧæÇ ﺘﯥÜÜÜÜﺧﯿﺴÇ
Ï ﯥÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ ﯥÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮑ،æ ÜÜﯿﻢ ﮐÜÜﯥ ﺗﻨﻈÜÜﺎټ ﮐÜÜﺐ ﭼﻮﮐÜÜﻣﻨﺎﺳ

:ﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻪ او وﺟﺎﻳﺐ請  ﻣﻠﻜﻲ او اداري-ب

ﻮﻟﯥÜÜÜ ﯥÜÜÜ ﭼìÏ ﺎټÜÜÜﯥ ﭼﻮﮐÜÜÜﺳÇÏ äﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗæÇ ìÏ ﯽÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﮐﻤÜÜÜ ﭘÏ äﺎﻧﻮÜÜÜﻗ
ﻪÜÜÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜÜÜ ﻗÏ ﺐÜÜÜÜﺟﺎﯾæ æÇ ﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻪÜÜÜÜ ﺻíÑÇÏÇ æÇ ﻲÜÜÜÜﺖ ﻣﻠﮑÜÜÜÜﻟæÏ Ï
.íﮐﻮÑæ  ﺗﺸﮑﻞæÇ í ﺗﻨﻈﯿﻤﻮ،í ﻮﻟﻮÇÑ åﭘﺎﻧ ﯥ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮ
.í  ﺗﻌﯿﻨﯧÏﺑﻨﯿﺎ
ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼíÏ ÇÏ ﺎﻧﯥÜÜÜÜ ﯥ ﻧÜÜÜÜ ﺖ ﻧÜÜÜÜ ﺣﺎﮐﻤﯿæÇ

ÜÜÜÜﮐﻤﻨÇæ Ï äﺎﻧﻮÜÜÜÜ ﻗÏ
ÑﺎﻣﻮÜÜÜÜ ﻣÏ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ Ï íæ ﺎﮐﻢÜÜÜÜﺖ ﺣÜÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﭘ

Ï ﯥÜÜÜÜ ﯾﻌﻨ،íæﻮړÜÜÜÜﺎټ ﺟÜÜÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜÜÜ ﺗáﺘﻌﻤﺎÜÜÜÜﺳÇ ÊﻮÜÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜÜ ﮐãﺎÜÜÜÜ í ﻮﻣÜÜÜÜﻟ
Ï ﯥÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﭼÜÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜ ﻧæÇ íæ ﺪÜÜÜÜﺪې ﺮ ﻨÜÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜ ﻣﻠÏ ﺖÜÜÜÜﻣﮑﻠﻔﯿ
æÇ ﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻮÜÜÜÜÜ ﺻÏ ﻮÜÜÜÜÜﮐﻮﻧÇﻮ ﻮÜÜÜÜÜﻟÇæ ﻠﻪÜÜÜÜÜﺳæ Ï ﺪېÜÜÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜÜﺧﻠﮑ
ÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜ ﻪÜÜﺘﺎﻧﻮ ﭘÜÜﺳæÏ æÇ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﻧÑﻮÜÜ ﮐ،äﺎÜÜ ﻞÜÜ ﺧﭙÏ ﻪÜÜﻧ

ﻮﮐÜÜ ﻪÜÜﺖ ﻟÜÜﻟæÏ
ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻮﺍﻟﻰﺮﻧ ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ

62

ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻲ ﺑÜÜÜﺿÇÑÇ ﻪÜÜÜﻪ ﻮﻟÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ äﺎﻧﻮÜÜÜﺖ ﻗÜÜÜﻟæÏ Ï ÒÇÑ ÇﺪÜÜÜ ﻫﻤ.ﻲÜÜÜﺧﻠÇæ
.í ﻋﻤﻠﻲ ﮐﯧ

ﻮﺍﻟﻰﺮﻧ ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ

63

Ï ﯥÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜ ﺧåﺪÜÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜ ﻞÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤÜÜÜﻮ ﻗÜÜÜﻢ ﯾÜÜÜ ﻫÇÏ ﻪÜÜÜﺎ ﺑÜÜÜﻮ ﺑﯿÜÜÜ ﻧìÇÏﻮÜÜÜﻟÑÏ

ﻧÑ  ﺗﻐﯿﺮ ﺨﻪ ﯾﻮãﮐﻮ

.åÏ  ﺑﯧﻠ ﻪå ﻣﺎﺗﻮﻧﯥ ﺮ ﻨﺪä ﻗﺎﻧﻮÏ ﺳﯥ ﮐ ﻧﻪÇÏ ېÒﺟﺎÇ  ﻟﻪäﻗﺎﻧﻮ

ﯿﻤﻮÜÜÜ ﺳæﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜ ﻫﯧÏ ﻠﻂÜÜ ﺗﺴíÑÇÏÇ ﺖÜÜ ﺣﮑﻮﻣåﻮÜÜ ﯾÏ ﺮېÜÜﻪ ﭼﯧÜÜﮐ

: د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺑﻨﻴﺎد د اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﺎرو ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮل-ج

íÑÇÏÇ Ï ﻪÜÜ ﮑ،ﯽÜÜﯾﻠæ ﻮÜÜﻪ ﺷÜÜﺖ ﻧÜÜﻟæÏ ﺮÜÜﻪ ﻣﻌﺎﺻÜÜﻪ ﺗÜÜ ﻫﻐí ÜÜﻪ ﭼﻠﯧÜÜﻧæ ﯥÜÜﮐ
åﻮÜÜÜÜ ﭘﻠíÑÇÏÇ ﻪÜÜÜÜ ﻟÏÇﻮÜÜÜÜﺮ ﻫﯧÜÜÜÜ ﻫ.ìÏ ﻪÜÜÜÜﺖ ﻧÜÜÜÜﺪﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰﯾÜÜÜÜﯽ ﺷÜÜÜÜﻠﻂ ﻣﻌﻨÜÜÜÜﺗﺴ

Ï .ﻲÜÜÜ ﺷåﺮÜÜﺮ ﺳÜÜ ﺗÏﺎÜÜﺮ ﺑﻨﯿÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜ ﻗÏ ﺪÜÜﺎﻣﻠﯥ ﺑﺎﯾÜÜ ﻣﻌíÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ ﻮﻟﯥÜÜ
،ﻟﻲÇﻮÜÜÜÜÜﻟﺴæ ،ﯽÜÜÜÜÜ ﮐﻠ،ﻪÜÜÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜÜÜ ﭘíÑﺎÜÜÜÜÜ ﺳÏ ،íﺮÜÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜÜﺟÑÏ ﯥÜÜÜÜÜﻣﺨﺘﻠﻔ
áﺪÜÜﺖ ﭘﯧﮋﻧÜÜ ﻣﻠﮑﯿíÏﺮÜÜﻪ ﻓÜÜ ﺨÇﻮÜÜﺮ ﭘﺨÜÜﻪ ډﯦÜÜﯥ ﻟÜÜﻦ ﮐÜÜﯾÏ ﯿﻦÜÜﻪ ﻣﺒÜÜ ﭘãﻼÜÜﺳÇ
ﺪۍÜÜÜÜﯿﻢ ﺑﻨÜÜÜÜﺎ ﺗﻘﺴÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜ ﻃﺒﻘíÑÇÏÇ ﺎﻣﯥÜÜÜÜﺰ ﻋÜÜÜÜ ﻣﺮﮐæÇ ﺖÜÜÜÜﻻﯾæ ،ﻟﻲÇæÑﺎÜÜÜ

Ï ÇÏ æÇ íæ ﻦÜÜÜﻣÇ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺨÒæﺎÜÜÜ ﺗﺠæÇ íﺮÜÜÜ ﺗﯧáæﺮ ډÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﺪ ﻟÜÜÜ ﺑﺎﯾæÇ ìﻮÜÜÜﺷ

æÇ íﺮÜÜﻮﭘﯿﺮ ﻟÜÜﻪ ﺗÜÜﻪ ﺑﻠÜÜﻮ ﻟÜÜﻲ ﯾÜÜړﯾﮑÇ ﻨÜÜﺮ ﻣÜÜﻮ ﺗÜÜ ﻃﺒﻘíÑÇÏÇ ېÏ Ï ﺮÜÜ  ﻣ،íÏ

ډÇﺎﺗﻨﯥ ډÜÜÜÜÜ ﺳÏ ﻮÜÜÜÜÜ ﻣﻠﮑﯿﺘﻮﻧÏ ìæÏ Ï ﻪÜÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜÜﯥ ﺧﻠﮑÜÜÜÜÜ ﭼåÏ åﺪÜÜÜÜÜﻧÏ ﺖÜÜÜÜÜﻟæÏ

ﻪÜÜÜÜ ﭘåﻮÜÜÜÜﻪ ﭘﻠÜÜÜÜ ﻟäﺎﻧﻮÜÜÜÜ ﻗÏ ﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻪÜÜÜÜ ﺻ،ﺪÜÜÜÜﺣÇæ åﻮÜÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜÜ ﻫÏ ﻪÜÜÜÜ ﻧÑÇﻫﻤﺪ
ﻪÜÜÜﻧæ ډÇﺪې ډÜÜÜﻆ ﺑﺎﻧÜÜÜﻪ ﺗﺤﻔÜÜÜ ﭘÏÇﺪÜÜÜﻞ ﺟﺎﯾÜÜÜ ﺧﭙÏ ﮏÜÜÜﺮې ﺧﻠÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ.í ÜÜﮐÑæ
åﻮÜÜﺮ ﯾÜÜ ﻫÏ ﯥÜÜ ﭼåÏ ÇÏ ﻪÜÜﻮ ﻣﻬﻤÜÜ ﺧ،íÏ ﻒÜÜﯥ ﻣﺨﺘﻠÜÜﻮ ﮐÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜﺑﯧﻼﺑﯧﻠ
ﻪÜÜÜ ﻟæÇ ﻲÜÜÜﺧﻠÇæ ÑﺎÜÜÜ ﮐæÑﺎÜÜÜ ﭼæÑ ﻻæÑﻮÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼí Ü Üړ ﮐﯧÇ ìæÏ ﻮÜÜÜ ﻧ،íﺮÜÜÜﻟ
ﻪÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜ ﭘæÇ íæ íﻮÜÜÜÜﺪ ﺷÜÜÜÜﯥ ﺮ ﻨÜÜÜÜ ﮐäﺎﻧﻮÜÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜÜﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻪ ﭘÜÜÜÜ ﺻ،ﺪÜÜÜÜﺣÇæ

.ﻲÜÜﯥ ﺷÜÜﻪ ﮐÜÜ ﻪ ﻟÜÜﺎﺗﻨﯥ ﭘÜÜ ﺳÏ ﺖÜÜ ﻣﻠﮑﯿæÇ áﺎÜÜﻞ ﻣÜÜ ﺧﭙÏ åæﻼÜÜﻪ ﻋÜÜﺖ ﺨÜÜﻟæÏ

æÇ í Ü ÜÜÜ æ ،íæ ãﺎÜÜÜÜÜﺑﻬÇ ﯥÜÜÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜÜÜﻪ ﺗﻌﺒﯿÜÜÜÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜÜÜﺣﺎﻟ

ۍÏÇÒÇ Ï ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ﻫﻐæÇ ﺎﺗﻨﯥÜÜÜ ﺳÏ ﻮÜÜÜﻲ ﻣﻠﮑﯿﺘﻮﻧÜÜÜ ﺷﺨﺼÏ ÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻟæÏ Ï

ﻪÜÜÜې ﺨÑﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜې ﻟÒÇﻮÜÜÜ ﯾãﺎÜÜÜﺑﻬÇ ÇÏ ﯥÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﻟﯿﻦ ﮐæﺆÜÜÜﻣﺴ
ﻮÜÜÜÜﻟæﺮ ﺟﻮړÜÜÜÜﯾæ ﺎﻓÜÜÜÜ ﺳÏ ﺎﻓÜÜÜÜﺳæ ﻣﺎﯾﮑﺮÏ áﺎÜÜÜÜﺘﺮ ﻣﺜÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜÜﮐﻮﻟÑæ
.í ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐ
ﻟﻮÇﺎﻧ ﻮÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻪ ﭘﻨÜÜÜ ۍ ﭘÜ Ü ﻧÏ ﻞÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜ ﺲ ﭼÜ Üﺎﻏﻠﯽ ﺑﯿﻠ ﯿÜÜÜ .åÏ

Ü Üﮐﻤﭙﻨ

ﻨÜÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜÜﻞ ﺗÜÜÜÜ ﻋﻤæÇ äﺎﻧﻮÜÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜﻧæÏÇﺎﺗﯥ ﻫﯧﻮÜÜÜÜﺘﻪ ﭘÜÜÜÜﺳæÑæ ﻪÜÜÜÜﭘ

Ï æÇ ﻪÜÜÜﭼﻮﻟÇæ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜﻞ ﻓﮑÜÜÜ ﺧﭙÏ í ÜÜÜ ﮐﯧáﻤﯧﺮÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜﮐ

ﺪÜÜﯾÇﻲ ﻋﻮÜÜﻟﺘæÏ áﻮÜÜ ﯥÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜ ﭘðﺜﻼÜÜ ﻣ.åÏ åﺘﻮﻧﺰÜÜ ﺳåﻮÜÜﻠﻪ ﯾÜÜﻓﺎﺻ

.å Ü ﻪ ﮐÜÜﺮ ﻻﺳÜÜﻪ ﺗÜÜ  ﭘﺎﻧåﺮÜÜﯥ ډﯦÜÜﻪ ﯾÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜﻮ ﻟÜÜﻟæﺮ ﺟﻮړÜÜﯾæ ﺎﻓÜÜ ﺳÏ ﻮ ﺮÜÜﮐﻤﭙﯿ

ﺪÜÜÜﺣÇæ åﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜ ﺑﺎﯾÏﺎÜÜÜﺮ ﺑﻨﯿÜÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜﺳﺎﺳÇ Ï æÇ íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ  ﺑíﺰÜÜÜﻣﺮﮐ
ﺎÜÜ ﯾæÇ ﯽÜÜﻪ ﻠÜÜﻪ ﻧÜÜ ﻲ ﭘﺎﻧÜÜ ﺷﺨﺼáæﻮړÜÜﺮ ﺟÜÜﯾæ ﺎﻓÜÜ ﺳÏ ﺖÜÜﻟæÏ ﺮېÜÜﻪ ﭼﯧÜÜﮐ
ﻪÜÜÜﻢ ﻟÜÜÜﺘﻮﻧﻪ ﻫÜÜÜ

 ﻟáﻮÜÜÜ æÇ ﻲÜÜÜ ﺷì ÜÜ ﮐÌÑÏ æÇ ﻊÜÜÜﯥ ﺟﻤÜÜÜ ﮐÈﺎÜÜÜ ﺣﺴíﺰÜÜﻣﺮﮐ

ﯥÜÜ ﭼåæ ﻪÜÜﻪ ﻧÜÜﻮ ﻣﻤﮑﻨÜÜ ﻧ،ﯽÜÜﻪ ﻠÜÜ ﻧÖﺮÜÜ ﻓäﺎÜÜ Ï ﻆÜÜﺎﻧ ﯥ ﺗﺤﻔÜÜې ﭘÏ Ï ﯥÜÜﯾ

æÇ æﺪÜÜÜÜÜﯾÇ ﻋﻮÏ áﺎÜÜÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜÜÜ ﻫæÇ åﺮÜÜÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜÜÜ ﺨÈﺎÜÜÜÜÜﺪ ﺣﺴÜÜÜÜÜﺣÇæ ﺪېÜÜÜÜÜﻫﻤ
ﻮÜÜÜÜﻲ ﺧÜÜÜÜ ﺷìﺪÜÜÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜÜ ﻲ ﺟﺮÜÜÜÜﻟﺴæ ÈﺎÜÜÜÜﯿﻠﻲ ﺣﺴÜÜÜÜﺘﻮﻧﻮ ﺗﻔﺼÜÜÜÜ

.ﺘﻦ ﺷﻲ

 ﺳﺘﺮې ﭘﺎﻧ ﯥåﻣﺮæÏ Ï ېÏ ﺑﯧﻠ ﯿ ﺲ

ﻟ
Ï ،ææړÇæ ãﺎÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻒ ﺗÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﮐﺸÜÜÜÜ æÑÇÏ ﻮÜÜÜÜ ﻧﻮﯾÏ ﻪÜÜÜÜ ﮐáæﺪې ډÜÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜÜﭘ

ﻪÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜﻞ ﺳÜÜÜﻪ ﺧﭙÜÜÜ ﭘäﺎÜÜÜﻟﯿÇæ ﻤﯧﺮÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜ ډﯦæÇ í ÜÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧ
ﻮÜÜÜÜ ﻧﻮﯾÏ ﺮÜÜÜÜﻟÇﻮ ډÜÜÜÜﻠ ﻮﻧﻮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜ ﭘÇﻮÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﻟÜÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜÜﺧﺼﻮﺻ
ﻪÜÜÜ ﭘìæÏ ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ æÇ ﻲÜÜÜﺧﻠÇ ﯥÜÜÜﻪ ﭘﯿﺴÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺨæ ﺮÇÏﻮÜÜÜﺳ

ﺖÜÜÜ

ﻮÜÜﯽ ﺷÜÜﯾﻠæ ﻪÜÜﻮ ﮑÜÜ ﻧ،íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜﻖ ﻧÜÜﺘﻮ ﺣÜÜﺧﯿﺴÇ ﻮÜÜې ﭘﯿﺴÏ Ï ﻪÜÜ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮÜÜﻗ

ﻪÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜ ﺮۍ ﺨÇÏﻮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﺎﻧﻮ ﻟÜÜÜﯾÇæÏ ﺪېÜÜÜ ﻫﻤÏ ،íÏ åډÇﯥ ډÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﮑ

 ﻟÇÏ ﺮﮐﺘﻮﻧﻪÜÜÜ ﺷ،í ÜÜÜ ﮐﯧáﻮÜÜÜ ﻪ ﻟÜÜÜ ﯧ ﻧæÇ ﻒÜÜÜﻪ ﮐﺸÜÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜ æÑÇÏ

ÈﺎÜÜﺪ ﺣﺴÜÜﺣÇæ Ï ﺖÜÜﻟæÏ Ï ﺮېÜÜﻪ ﭼﯧÜÜ ﮐ.íﻮÜÜﺪې ﮐÜÜﻮ ﻻﻧÜÜ ﺮ ﭘÜÜ ﺗäﺎﻧﻮÜÜﯥ ﻗÜÜﭼ
.í ﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ

å ﻟﻮړåﭘﻪ ﻮ ﭼﻨﺪ

åÒﺎÜÜÜﺟÇ ﻮÜÜÜﻮ ﻮﻟﻮﻟÜÜÜ ﭘﯿﺴÏ ﻪÜÜÜ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜﻟﯿÇæ æÇ ìÇæ ﻪÜÜÜﺮط ﻧÜÜÜﺷ
ﻪÜÜÜ ﯧ ﻧæÇ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

Ü Ü ﺎﻧﻲ ﮐﻮÜÜÜﻧﺴÇ ﻢÜÜÜ ﻫåæﻼÜÜÜﻪ ﻋÜÜÜﺖ ﻧÜÜÜﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈÜÜÜ ﻟäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻮﺍﻟﻰﺮﻧ ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ
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ﻮﺍﻟﻰﺮﻧ ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ

65

æÇ ﻔﺎﻧﻮÜÜÜÜ ﮐﺎﺷ،ﺎﻧﻮÜÜÜÜ ﻋﺎﻟﻤæﺘﺮÜÜÜÜ ﺳÏ ﻮږÜÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜÜ ﮑ،íﺮÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜÜ ﻗﯿﻤíﻮÜÜÜÜﻣﻌﻨ

ﻮÜÜ äﺎﻧﻮÜÜﻲ ﻗÜÜﺳﺎﺳÇ åﺪÜÜﻞ ﮐﯧÜÜﺪې ﻣﻨÜÜﮑﻞ ﺑﺎﻧÜÜﻞ ﺷÜÜﺻÇ ﻪÜÜ ﭘãﺎÜÜ ﻧﻈíÑﻮÜÜﺟﻤﻬ

ﻤﯥÜÜÜÜ ﻧﻮﻟﺴÏ ﻮÜÜÜÜ ﺧ،æﻮÜÜÜÜﻧﻲ ﮐÇÏÑﺪÜÜÜÜﻔﯿﺎﺗﻮ ﻗÜÜÜÜ ﮐﺸæÇ ﻮÜÜÜÜ ﯧ ﻧÏ ﻮÜÜÜÜﻧﮑﯿæ ﯧ

ﯥÜÜÜÜ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠåړÇ ﻪÜÜÜÜﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜÜ ﺻÏ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﻪÜÜÜÜ ﮑ، ÜÜÜÜﮐæ ﺮÜÜÜÜې ﺗﻐﯿÑÇæ

ﻮÜÜÜﻧﯿﻨÇﻮ ﻗﻮÜÜÜ ﻧﻮﯾÏ ﯥÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜﻪ ﭘﯿÜÜÜ ۍ ﭘÜÜﻠﻤﯥ ﭘﯧÜÜÜ ﺷÏ æÇ ﺘﯿﻮÜÜÜﺳæÑæ ﻪÜÜÜ ۍ ﭘÜÜﭘﯧ

ìæÏ Ï äﺎﻧﻮÜ ÜÜﻲ ﻗÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﻨﯽÜÜÜÜﺳæÇ ﯥÜÜÜÜﻧﺴÇ ﻓﺮÏ .ېæ ېÏﻮÜÜÜÜې ﻣﻮﺟÑﻮÜÜÜÜﻣﻔﮑ

íÏﺎÜÜÜ ﻣÏ ﻪÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜ ÒÑÇ íﻮÜÜÜﻪ ﻣﻌﻨÜÜÜﻏÏ ﯥÜÜÜ ﭼáﻮÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜې ﻻﻣÏ Ï áﺪÜÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜﻃﺮﺣ

.í ﻟﺮåړÇ ېÑ ﭘﻮã ﻧﻈﺎíÑﭘﻪ ﭘﻨ ﻢ ﺟﻤﻬﻮ

ېÏ Ï ﺖÜÜÜÜ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻮÜÜÜÜ ﻗÇÏ æÇ í Ü ÜÜ ﮐåﺮÜÜÜÜﺑÇﻢ ﺑﺮÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜﻣﯿﻨÒ ﻮÜÜÜÜﻠ
ﻪÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﺮﻣﺎﯾﯥ ﭘÜÜ ﺳíÏﺎÜÜ ﻣÏ ﮏÜÜﻪ ﺧﻠÜÜﺗ

Ï ﺎﻧ ﯥÜÜÜÜﭘ

Ï ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜﭘæÑÇ ﻪÜÜÜﺘﻪ ﭘÜÜÜﺳæÑæ  ېÜÜÜ ﻟﯥ ﺟÇﻮÜÜÜﯥ ﻧ ﯾÜÜÜﯾﻤæÏ ﺮÜÜÜﺗ

Ü ﺎﻧﻲ ﮐﻮÜÜﻧﺴÇ ﯥÜÜﻮ ﭼÜÜﺚ ﺷÜÜﺑﺎﻋ

ﻲÜÜ ﺟﺮﻣﻨ.ﻮېÜÜﻪ ﺷÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﯥÜÜﺘﺮې ﺗﺠﺮﺑÜÜ ﺳÈﺎÜÜﻪ ﺑÜÜﺮ ﭘÜÜ ﺗﻐﯿÏ ﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻮÜÜﺻ

.íÑ ﻮæ ﻫﻢ

æﮑﺮÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜ ﭘæﺮÜÜÜ ډﺑÏ æÇ æÏﻮﻻÜÜÜﺮ ﻓÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ۍ ﮐÜ Üﻤﻪ ﭘﯧÜÜÜﻪ ﻧﻮﻟﺴÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻧﺴÇ ﻓﺮæÇ
ېÏ äÏﺎÜÜ ﻣﻌåﺪÜÜﯥ ﻋﻤÜÜﺘﻞ ﭼÜÜ  ﻏﻮåﻮÜÜﺮ ﯾÜÜﻪ ﻫÜÜ ﮑ، ېÜÜﮐæ ﺨ ېÜÜﺘﺮې ﺷÜÜﺳ

: د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻐﻴﺮ-د

ﺮÜÜÜ ﺗáÇﺘﻮÜÜÜﺪﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜ ډﯦìæÏ Ï ﻮÜÜÜ ﺧ،íæ ﺪېÜÜÜﻠﻂ ﻻﻧÜÜÜﺮ ﺗﺴÜÜÜ ﺗìæÏ Ï
ﺪﻧﻮﻧﻮÜÜÜÜﻮ ﻣﻌÜÜÜÜﻏÏ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼáﯧﺪÜÜÜÜﺳÑæ ﻪÜÜÜÜﺎﯾﻠﯥ ﺗÜÜÜÜې ﭘÏ ﺘﻪÜÜÜÜﺳæÑæ  ېÜÜÜÜ ﺟ

ﺮÜÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜÜړﺗﯿÇ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼìÏ ÇÏ ﺎﺧﺺÜÜÜÜﺘﺮ ﺷÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜÜ ﺣﺎﮐﻤﯿÏ äﺎﻧﻮÜÜÜÜ ﻗÏ
ìÏ ÇÏ ﯥÜÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜÜﻫﻤﯿÇ æÇ íæ åÑﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻÜÜÜÜ ﻗåÑﺎÜÜÜÜﺮ ﻟﭙÜÜÜÜ ﺗﻐﯿÏ äﺎﻧﻮÜÜÜÜ ﻗÏ áﺎÜÜÜÜﻣﻬ

æÇ æÏﻮﻻÜÜ ﻓÏ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜﻮ ﮑÜÜ ﻧ،í ÜÜې ﮐÑÇﻮÜÜﺨ ې ﻫÜÜ ﺷÇÏ ﻪÜÜﻪ ﺑÜÜﻧæÑﺮﯾﮑﻪ ﮐﺎÜÜﺷ

Ï ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ.íﺮÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜ ﺗäﺪﻟﻮÜÜÜ ﺑæÇ ﺗﻐﯿﺮÑÇﺪÜÜÜﻣæÏ ﻢÜÜÜ ﻫäﺎﻧﻮÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜﭼ

ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜﺗﺠﺮﺑ

ﺎﻟÜÜې ﺑﺮﯾÏ Ï æÇ å ÜÜ ﮐåﻮړÜÜﻪ ﺟÜÜﯾÏﺗﺤﺎÇ å ÜÜ åﻮÜÜ ﯾæﮑﺮÜÜ ﺳæﺮÜÜډﺑ

ﯥÜÜﺎ ﮐÜÜﭘæÑÇ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜﺎ ﯾÜÜ ﺑﯿæÇ Ü ﻪ ﮐÜÜﺮ ﻻﺳÜÜ ﺗÜ ﮐﯿÑﺮﯾﮏ ﻣﺎÜÜ ﺷáæÇ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜﺑﺮﮐﺘ
äﺎﻧﻮÜÜÜﻮ ﻗÜÜÜ ﻧ،íæ ﻪÜÜÜ ﻧ، ﻮﻧﻪÜ Üﺎﮐﻠﻲ ﺑﻨﺴÜÜÜ æÇ ﺪÜÜÜ ﺮ ﻨåÑﺎÜÜÜﺮ ﻟﭙÜÜÜ ﺗﻐﯿÏ äﺎﻧﻮÜÜÜﻗ
í

ﺎﻧÜÜÜ ÏÇﻮÜÜÜﺮ ﻫﯧÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜﭘæÑÇ ﻪÜÜÜ ﭘ.å Ü Üﻪ ﮐÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﻪÜÜÜﯾÏﺗﺤﺎÇ ﺎÜÜÜﭘæÑÇ Ï

ﻻړæ ﺦÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜ ﭘãﺎÜÜÜ  ﻫﻤåﺮÜÜÜﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﺳÜÜÜ ﺑæﻮﻟﻨﯿﺰÜÜÜ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻮﻟﯽ ﭼÜÜÜﻲ ﮐÜ Üﻪ ﺷÜÜÜﻧ
ﻪÜÜÜÜ ﻟæﺪÜÜÜÜ ﺟﻮړﯦÏ ﺎﻻﺗﻮÜÜÜÜﯾÇ æﺪÜÜÜÜ ﻣﺘﺤÏ ﺎÜÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï ،áæﻪ ډÜÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜÜ ﻣﺜÏ .ﻲÜÜÜÜﺷ

ﻪÜÜﺎﯾﯽ ﻟÜÜﭘæÑÇ ﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﮐﻠÜÜﻪ ﭼÜÜﯥ ﺑÜÜﺮ ﮐÜÜ ﺳí ﻮﻣÜÜﻪ ﻟÜÜ ﭘæÇ áÏﻮÜÜﻟÑÏ ÊÇﺮﺣﺪÜÜﺳ

ﯥÜÜﻞ ﯾÜÜﻟﯿÏ .ìﻮÜÜ ﺷáﺪÜÜ ﺑìÏ ﻪÜÜ ﻧäﺎﻧﻮÜÜ ﻗìæÏ Ï ېÑﻮÜÜﻪ ﭘÜÜﺳæÇ ﺮÜÜﻪ ﺗÜÜﻞ ﺨÜÜﭘﯿ

í Ü ﺪﻟﯥ ﮐÜÜﯥ ﺑÜÜﯥ ﭘﯿﺴÜÜ ﭼæ ﻪÜÜړ ﺑÇ ﻮÜÜ ﻧ،ﻮÜÜﻪ ﺗﻠﻠÜÜﻞ ﺗÜÜ ﺑåÏÇﻮÜÜﺎﯾﻲ ﻫﯧÜÜﭘæÑÇ åﻮÜÜﯾ
ﺎﯾﻲÜÜÜﭘæÑÇ Ï ﯥÜÜÜﮏ ﭼÜÜÜﻪ ﺧﻠÜÜÜ ﻫﻐåﺎﺗﺮÜÜÜﯾÒ ﻦÜÜÜﺮ ﻧÜÜÜ  ﻣ،íﺮÜÜÜﻟæ ټÑﭙﻮÜÜÜ ﭘﺎﺳæÇ

Ï äﺎﻧﻮÜÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜ ﻣﺤﮑﻤåﺘﺮÜÜÜÜ ﺳÏÇﻮÜÜÜÜې ﻫﯧÏ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼìÏ ÇÏ
.í  ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐÓﺳﺎÇ  ﺗﻐﯿﺮ ﭘﺮÏ ﯾﻄﻮÇﺷﺮ
ﺎﮐﻤﻮÜÜﻪ ﻣﺤÜÜﻮﭘﯿﺮ ﺗÜÜ ﺗæ ÜÜ æ ﭙﯿﻨﻮÜÜ ﺳæÇ æÑﻮÜÜ ﺗÏ åÑﺎÜÜې ﻟﭙÏﻮÜÜﺮې ﻣÜÜ ډﯦÏ

ﻪÜÜ  ﺗﻮåÏÇÒÇ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،íﺮÜÜﻖ ﻟÜÜ ﺣíﻮÜÜﺪ ﮐÜÜﻧæﯥ ژÜÜﺎټ ﮐÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜﯾﯥ ﭘÏﺎÜÜﺗﺤÇ
ﻪÜÜÜ ﺎﻧﻪ ﺗﻮÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜ ﭘíړÇﻮÜÜÜﻏæ ﻪÜÜÜ ﮐæÇ í Ü Üﮐæ ﻔﺮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻞ ﺗÜÜÜ ﺑåÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻟ
. ﻫﻢ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲÑﻫﻠﺘﻪ ﮐﺎ

ﺖÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﺣﺮﮐÜÜ ﺘﺮÜÜﻮ ﺳÜÜﯥ ﯾÜÜﺖ ﭼÜÜﺧæ ﻪÜÜﺮ ﻫﻐÜÜ  ﻣ،åæ  ېÜÜﮐÑæ ﻪÜÜ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑÜÜﻗ
ﻪÜÜﻧæÏÇﺮ ﻫﯧﻮÜÜ ډﯦÑﻮÜÜﻪ ﻧÜÜﻮ ﭘﺮﺗÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮæÑﻮÜÜﻮ ﻧÜÜ ﻮÜÜ ﯾæÇ äﺘﺎÜÜﻧ ﻠﺴÇ ﻪÜÜﻟ
áﻮÜÜ ﻪÜÜﯥ ﻫﻐÜÜﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤÜÜ ﺳ،å ÜÜﮐæ ﺘﻨﻪÜÜ  ﻏﻮÊÇæﺎÜÜ ﻣﺴÏ æ ÜÜ æ ﻮÜÜ ﻮﻟÏ
.ææ ﺑﺮۍ ﻣﺎﻧﻊÇ ﺑﺮÏ  ﯾﻮ ﺗﺮ ﻣﻨæ Ï  ﭼﯥá  ﻟﺮې ﮐÊÇÏﻗﯿﻮ
ﺪېÜÜÜﮑﻞ ﺑﺎﻧÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﭘãﺎÜÜÜ ﻧﻈÏ ﻪÜÜÜﻪ ﭘﺮﺗﻠÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻧﺴÇﻪ ﻓﺮÜÜÜﭘ

ÓæÇ íﺮÜÜﻟæ ﻪÜÜﻼ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧÜÜﯥ ﺟÜÜ ﭼìﺎÜÜ ﺮÜÜې ﭘÏ Ï æÇ íﺮÜÜﺪ ﻟÜÜﺣÇæ ﻮﻟﻲÜÜﻮ ﭘÜÜﯾ
åﺮÜÜﮏ ﺳÜÜ ﺑﺎﻧíﺰÜÜﻪ ﻣﺮﮐÜÜﺎ ﻟÜÜﭘæÑÇ Ï ÑﺎÜÜﺧﺘﯿÇ áﻮÜÜ ﺖÜÜﻮﻟﻲ ﺳﯿﺎﺳÜÜ ﭘÏ ﺎÜÜﭘæÑÇ Ï
.ìÏ

ﺎﻫﻲÜÜÜÜ ﺷæÇ íÑﻮÜÜÜÜﺗÇﻣﭙﺮÇ ،ﺖÜÜÜÜﯾÑﻪ ﺟﻤﻬﻮÜÜÜÜﻮ ﻠÜÜÜÜ -ﻮÜÜÜÜ .åæ ﻪÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜﻓﻘÇﻣﻮ
ﻟﺖÇﺪÜÜÜ ﻋÏ ﺎÜÜÜﭘæÑÇ Ï ﻪÜÜÜ  ﻧåﺘﺮÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜ ﺣﮑﻮﻣÏ äﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜﭘæÑÇ ﻪÜÜÜﭘ
ﻪÜÜÜÜÜﯥ ﮐﻠÜÜÜÜÜې ﭼÏ ﺮÜÜÜÜÜ ﺗæÇ áﻻړæ æÇ ﻞÜÜÜÜÜﻏﻠÇÑ ﯥÜÜÜÜÜﻞ ﭘﺴÜÜÜÜÜﺮ ﺑÜÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜÜﻧﻈﺎﻣﻮﻧ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻮﺍﻟﻰﺮﻧ ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ
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ﻮﺍﻟﻰﺮﻧ ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ
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ﻮÜÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼíﺮÜÜÜÜÜﻖ ﻟÜÜÜÜÜ ﺣí ÜÜÜÜÜ æ ﻋﻈﻢÇﺮÜÜÜÜÜ ﺑÏ ﺎÜÜÜÜÜﭘæÑÇ Ï .åÏ ﻪÜÜÜÜÜﻣﺤﮑﻤ

Ï ﻢÜÜﺎ ﻫÜÜﻮ ﺑﯿÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﺷæ ﺘﻲÜÜﯥ ﺳﺴÜÜﻪ ﮐÜÜ ﭘåﻮÜÜﻪ ﭘﻠÜÜ ﻟæﺪÜÜﻲ ﮐﯧÜÜ ﻋﻤﻠæÇ ÇﺮÜÜﺟÇ Ï ﻪÜÜﮐ

æÇ í ÜÜﺪې ﮐÜÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﺪې ﻣﺤﮑﻤÜÜÜﯥ ﻫﻤÜÜÜﻪ ﻋﺮﯾﻀÜÜÜﻪ ﻻﺳÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧ

ﯧ ﯥÜÜÜ ﺖÜÜÜ ﺣﺎﮐﻤﯿÏ äﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ æÇ ﻮﻟﯽÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺮ ﻻﺳÜÜÜﻲ ﺗÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﻧÑæﺎÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜﺧﻠﮑ

æÇ ﻮÜÜÜÜÜÜ ﻣﻨﻠÏ  ېÜ ÜÜÜÜﯥ ﭘﺮﯦﮑÜÜÜÜÜÜې ﻣﺤﮑﻤÏ Ï ﯥÜÜÜÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜÜÜÜﻢ ﻣﻨﻠÜÜÜÜÜÜﻮ ﻫÜÜÜÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ

ﻪÜÜÜﺎﺑﯥ ﻟÜÜÜ  ﻣﻮÊﺮÜÜÜﺑÇÑ Ï ﯥÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜﺎﺑﻮې ﮐÜÜÜﻣﺒÒ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﻟﮑ.íﺪﻟﻮÜÜÜﺪ ﻮ ﺑÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﭘ

.íÏ ړæ ﺗﻄﺒﯿﻘﻮﻟﻮ

. ﺗﺮ ﭘ ﻮ ﻻﻧﺪې ﺷﻮä ﻗﺎﻧﻮÇﺧﻮ

Ï ﯥÜÜÜÜÜ ﯾåﻮÜÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜÜ ﭼ،íﺮÜÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜÜﯥ ﺑﺮﺧÜÜÜÜÜې ﻣﻬﻤæÏ ﺖÜÜÜÜÜ ﺣﺎﮐﻤﯿäﺎﻧﻮÜÜÜÜÜ ﻗÏ

ﻮﻣﻲÜÜÜ ﻋﻤÏ ﺪÜÜÜﺮ ﺑﺎﯾÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ ﯥÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜ ﻟäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜﺎﺑﻮې ﮐÜÜÜﻣﺒÒ ﻪÜÜÜﭘ

ﻪÜÜÜ ﻤﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻧﺎﺳÜÜÜﻧﯿﻦ ﭘÇﻮÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜ ﮐ.åÏ ﯿﺢÜÜÜ ﺗﻮﺷæÇ ﯿﻦÜÜÜﻮ ﺗﻘﻨÜÜÜﻧﯿﻨÇ ﻗﻮæ ﭙÜÜÜﺑﺸ

ﻪÜÜÜ ﮐﻠ.åÏﻮÜÜÜﻟÑÏ ﺎعÜÜÜﺟﻤÇ ﻞÜÜÜﺻÇ ېÏ ﻪÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜﺲ ﻫÜÜÜﻟæ .ﻲÜÜÜﺷÇÑ ﯥÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜﺎﮐﻨﻮ ﻟÜÜÜ

ﺘﻮﻧﺰېÜÜÜÜ ﺳìﺎÜÜÜÜ ﺮÜÜÜÜﺎﻧﺘﯿﺎ ﭘÜÜÜÜﺳÇ Ï ﻪÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜﻲ ﺧﻠﮑÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜ ﮐ،ﻲÜÜÜÜﯿﻦ ﺷÜÜÜÜﺗﻘﻨ

ﻪÜÜÜﻧæ ﺎﺑﯥÜÜÜ ﯥ ﻣﻮÜÜÜ ﻠæ ﺎﮐﻨﯥÜÜÜ ﺐÜÜÜﻗﯿÑ åÏ Ï ﯥÜÜÜ ﮐæÇ ÜÜÜ ﭘí ﻮﻣÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﭼ

ﯥÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﭘﺎﯾﻠåﺪÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜﻧﯿﻨÇﻤﻮ ﻗﻮÜÜÜ ﻧﺎﺳÏ .í Ü Üﯥ ﮐÜÜÜ ﭘﯧ

ﯥÜÜﯥ ﯾÜÜ ﮐÑæÏ ﻢÜÜﯾæÏ ﻪÜÜ ﭘ.å ÜÜﮐæ ﯥÜÜﺘﻨﻪ ﯾÜÜ ﺎﮐﻨﻮ ﻏﻮÜÜ ÑæÏ ﻢÜÜﯾæÏ Ï æÇ ﯥÜÜﻣﻨﻠ

ﯥÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇﺎﺗﯥ ﻫﯧﻮÜÜÜﺘﻪ ﭘÜÜÜﺳæÑæ æﺎﺗﺮÜÜÜﯾÒ ﻪÜÜÜ ﭘ،åÏ ﺪﻟﯥÜÜÜﯥ ﻟﯿÜÜÜﻮ ﻠÜÜÜ

åÏ Ï ﻗﻮﻧﻪæﻨﺪÜÜÜÜﯥ ﺻÜÜÜÜ ﭼ،á ÜÜÜÜړ ﮐÇ ÑæÒ ﻪÜÜÜÜﻮ ﻲ ﭘÜÜÜÜ ﺳÏ ﯾﻦÑﺎﻣﻮÜÜÜÜﻲ ﻣÜÜÜÜﻟﺘæÏ

ﯥÜÜ ﮐÏﺎÜÜﻪ ﺗﻀÜÜ ﭘåﺮÜÜﻮ ﺳÜÜﻧﯿﻨÇ ﻗﻮæړÒ ﻪÜÜﻮ ﻟÜÜﻲ ﻧÜÜﻪ ﺷÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ äﺎﻧﻮÜÜ ﻗìﻮÜÜﻪ ﻧÜÜﮐﻠ

åﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ  ﭘåæÏ ﺎﺑﯥÜÜÜ ﯥ ﻣﻮÜÜÜ ﭼáﻮÜÜÜﺷæ ﯥÜÜÜﺳÇ ﻫﻤﺪ.í ÜÜÜ ډک ﮐåÑﺎÜÜÜﻟﭙ

.íæ ﻪÜÜÜÜ  ﻮﻧåÑﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻÜÜÜÜ ﻗåÑﺎÜÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜÜﺮې ﮐﻮﻟÜÜÜÜ ﻟÏ ÏﺎÜÜÜÜې ﺗﻀÏ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،íæ

ﺮÜÜÜ ﺗäﺎﻧﻮÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜ ﯾåÑﺎÜÜÜ ﻟﭙãÇæÏ ÇæÑﺎÜÜÜ ﻧÏ ÊÑﺪÜÜÜﻞ ﻗÜÜÜ ﺧﭙÏ æÇ  ېÜ Üﯥ ﮐÜÜÜ ﮐåÒﻮÜÜÜﻣ

ìﺎÜÜÜ ﺮÜÜÜﺎﺣﺖ ﭘÜÜÜﺿæ Ï ﺖÜÜÜﯾÏﻮ ﻣﻮﺟﻮÜÜÜﻧﯿﻨÇ ﻗﻮæﺮÜÜÜ ډﯦÏ ﻪÜÜÜﺪې ﮐﺒﻠÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻧ

،åﻮÜÜÜ ﺷÇÏ ﻪÜÜÜﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﺎﯾﻠÜÜÜ ﻣäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﺎﺑﯥ ﻟÜÜÜ  ﻣﻮÏ . Ü Üﺪې ﮐÜÜÜﻮ ﻻﻧÜÜÜ ﭘ

ÇﺪÜÜÜﺮې ﭘﯿÜÜÜﺘﻮﻧﺰې ﺗÜÜÜﺮې ﺳÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﺎÜÜÜ ﭘﯧﭽﻠﺘﯿæÇ ãﺎÜÜÜﺑﻬÇ

ﻮÜÜﻮ ﮐﻠﻮﻧÜÜ æﺮÜÜﻪ ﺗﯧÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜﺘﻤﻦ ﻫﯧÜÜ ﺷæÇ ﺰÜÜﻮ ﮐﺮﻧﯿÜÜﺎ ﯾÜÜﻓﺮﯾﻘÇ ﻮﯦﻠﻲÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜﭼ

ﻪÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﺗﻮ ﺨÇÏﺎÜÜÜÜﻮ ﺗﻀÜÜÜÜﻏÏ ﻪÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜÜﻟæÏ ÑﻮÜÜÜÜ ﺧÊﻮÜÜÜÜﺷÑ æÇ í Ü ÜÜﮐﯧ

. ﺷﻮá ﺑﺪÏÇ ﻫﯧﻮåÑÇÏ ﻧﺎæÇ  ﻓﻘﯿﺮåﮐﯥ ﭘﻪ ﯾﻮ

ÏﺎÜÜÜÜÜÜ ﻣﺘﻀæÇ í ÜÜÜÜÜﮐæ  ېÜÜÜÜÜې ﭘﺮﯦﮑÏﺎÜÜÜÜÜÜ ﻣﺘﻀ،ﻲÜÜÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜÜÜﺘﻮ ﮐÜÜÜÜÜÜﺧﯿﺴÇ

ﻪÜÜÜ ﭘæÇ ﻮېÜÜÜ ﺷåﻮړÜÜÜ ﻟäﻮÜÜÜ ﻣﯿﻠåﻮÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﻠﻨﻪ ﯾÜÜÜ ﺳÈﻮÜÜÜ ﭘ ﺳÏ ﻮÜÜÜ ﭘﯿﺴÏ

æÏﻮÜÜÜﺮ ﻣﺴÜÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ æÇ ﺖÜÜÜﻫﻤﯿÇ ﯿﻦÜÜÜ ﺗﻘﻨÏ ﻮÜÜÜ ﻧ.í ÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜﺘﻮﻧﻪ ﭘﻠÜÜÜﺳﯿﺎﺳ

ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻧæÏÇ ﯾﻮ ﻫﯧﻮÜ Üﻧæ ﺎæÑﻮÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜ ﯾí Ü Ü æ ÔﺮÜÜÜﯦÏ ېÏ Ü Üﯥ ﻧÜÜÜﻠﻮ ﮐÜÜÜﺳ

Ï äﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ áﻮÜÜÜ ﮐãﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜړﺧﻮﻧÇ ﻲÜÜÜ ﻋﻤﻠìﻮÜÜÜ ﻫﻐÏ æÇ áﻮÜÜÜ ﮐÑﻮÜÜÜﺪې ﻏÜÜÜﺑﺎﻧ

.íÏ í ﺷﻮÑ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺠﺒﻮå ﮐ

ﯥÜÜ ﭼìÏ ﻞÜÜﻟﯿÏ ÇﺪÜÜ ﻫﻤ.íﺮÜÜﺖ ﻟÜÜ ÒÑÇ ﺮÜÜ ډﯦåÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜﻲ ﮐﻮﻟÜÜ ﭘﻠæÇ ﺘﻠﻮÜÜﺳæÇÑ

ﺮﺗﺎﺑﻪÜÜÜÜ ﻣﺸÏ ÜÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻨﺴÜÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜﻟﯥ ﭼÏﻮÜÜÜÜ ﻮÜÜÜÜﻮ ﺗﺠﺮﺑÜÜÜÜﻟÇﻧ ﯾﻮ

æÇ ﮏÜÜÜÜÜﻨ ﺗﻔﮑﯿÜÜÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜÜÜ ﺗææÇﻮÜÜÜÜÜﺎﯾﻪ ﻗÜÜÜÜÜ ﻗﻀæÇ ،ﻪÜÜÜÜÜﺋﯿÇﺟﺮÇ ،ﻪÜÜÜÜÜ ﻣﻘﻨﻨÏ ÓæÇ

ﻮÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜ ﭘ.íﺮÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜ ÒÑÇ ì

.ìÏ ì ﺷﻮáﺻﻞ ﺑﺪÇ áÇ ﻧ ﯾﻮåﺗﻮﭘﯿﺮ ﭘﻪ ﯾﻮ
ﯥÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜﺗﻮﻧﻮ ﻟÑﺎÜÜÜ ﻣﻬæ

ﺎﻧÜÜÜ Ï íﺮÜÜÜ ﻟÊﻔﺎÜÜÜ ﺻí

ﺎﻧÜÜÜ åﻮÜÜÜ ﻗåﺮÜÜÜﻫ

ﺎﻧÜÜÜ åÑﺎÜÜÜﺖ ﻟﭙÜÜÜ

 ﯿﻨÏ äﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ äﺪﻟﻮÜÜÜﺑ

ﻪÜÜÜ ﻧåÏﻮÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣÜÜÜ ﻗäﺪﻟﻮÜÜÜ ﺑÏ ﺮﺗﺎﺑﻪÜÜÜ ﻣﺸÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇﻫﯧﻮ
ﺘﺒﺪÜÜÜﻪ ﻣﺴÜÜÜ ﻫﻠﺘ،íæ ﻪÜÜÜ ﻧáﺎÜÜÜﻪ ﻓﻌÜÜÜﻲ ﺣﺰﺑﻮﻧÜÜÜﻨﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜ ﻣæÇ åﺪÜÜÜ ﺮ ﻨíæ

ﺮÜÜ ﭘåﺮÜÜ ﺳÈﺎﻟﯿﺘﻮÜÜﻪ ﺑﺮﯾÜÜﻪ ﭘÜÜ ﺑﺮﺧåﺮÜÜﯥ ﻫÜÜ ﭼ،í Ü ﻞ ﮐﯧÜÜ ﺎﮐåﻮÜÜ ﻗíﺮÜÜﻪ ﺑﺸÜÜﺗÑæ

ﻪÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜ ﭘﺎﻧ ﻮﻧåÑﺎÜÜÜÜﺎ ﻟﭙÜÜÜÜړﺗﯿæ ﭘﯿﺎÏ ﺮﺗﺎﺑﻪÜÜÜÜ ﻣﺸäÇﻮÜÜÜÜ æÇ íﻮÜÜÜÜ ﻧÏ äﺎÜÜÜÜﮐﻤﻨÇæ

. ﺷﻲåﻻړæ ﻣﺦ

ÇæÑﺎÜÜÜ ﻧÏ ìæÏ Ï ﻪÜÜÜﺮﺗﺎﺑﻪ ﺑÜÜÜ ﻣﺸìﻮÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜ ﭼíﺮÜÜÜ ﻟåﺮÜÜÜﯦæ ìæÏ ﻪÜÜÜ ﮑ،íﻮÜÜÜﮐ

áﻮÜÜÜ ﮐÇﺮÜÜÜﺟÇ ﺖÜÜÜﺧæ ﺮÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻧﯿﻨÇ ﻗﻮÏ ﻪÜÜÜﻧ

ﻪ ﺎﻧÜÜÜﺖ ﺑﻠÜÜÜ ﺣﺎﮐﻤﯿÏ äﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ

ﻮÜÜ ﺧíæ ìﺎÜÜ ﺮÜÜ ﭘæÇ ﯽÜÜﻋﻠÇ åﻮﻣﺮÜÜ ﺮÜÜﻧﯿﻦ ﻫÇﻮÜÜ ﻗÏÇﻮÜÜ ﻫﯧÏ ﺮېÜÜﻪ ﭼﯧÜÜ ﮐ.íÏ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

æÇ ﻮÜÜÜ ﻧﻮﯾÏ åﺰÜÜÜﻪ ﻏﺮﯾÜÜÜﻏÏ ÊÑﺪÜÜÜع ﻗæﺮÜÜÜ ﻧﺎﻣﺸÏ .í Ü Üﻪ ﮐÜÜÜ ۍ ﺧﺘﻤÜ Ü ﻟÊÑﺪÜÜÜﻗ
ﻪÜÜÜÜﻊ ﻧÜÜÜÜې ﻣﻮﻗÏ Ï æÇ íæﻮړÜÜÜÜﺘﻮﻧﺰې ﺟÜÜÜÜﺪې ﺳÜÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜÜﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜÜﻧﺴÇ ﻪÜÜÜÜﻓﻌﺎﻟ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻮﺍﻟﻰﺮﻧ ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ

68

ﻮﺍﻟﻰﺮﻧ ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ

69

ﻮÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ  ﻣ،í ÜÜﮐæ ÒÑﺎÜÜÜﯥ ﺗﺒÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻮﻟﻨÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜﮐÑæ

ﺪﻏﻮÜÜÜ ﻫﻤÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻫﻠﺘÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜﻪ ﻋﻤÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﺧ،ìﻮÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜ ﻣﻨãﺎÜÜÜﻟﻲ ﻧﻈÇÑ Ü Üﯥ ﻓﯿÜÜÜﮐ

íﻮÜÜÜ ﻧáæﻲ ډÜÜÜﻪ ﻃﺒﯿﻌÜÜÜ ﭘíæ ãﻮÜÜÜ ﻣﻌﻠÏﺎÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﯿﻌÜÜÜ ﻗÊÑﺪÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜﮐ

Ï کÇﻮÜÜÜÜ ﺎﻣﻲÜÜÜÜﺎ ﻧﻈÜÜÜÜﺑﯿ-ﺎÜÜÜÜﯥ ﺑﯿÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜÜﺎﺗﻮ ﭘÜÜÜÜﺧﺘﻼﻓÇ æÇ ډﯾﻮæ ÜÜÜ

.í ﮐﻮåÏæ äÇÑ ﻟﯿ

.íﻮÜÜ ﮐåÑﻮÜÜﻪ ﻏÜÜ  ﺑíﺰÜÜ ﻣﺮﮐãﺎÜÜﻪ ﻧﻈÜÜ ې ﺗﻮÏ ﻪÜÜ ﭘæÇ ﻲÜÜﺧﻠÇ ﯥÜÜ Çæ ﺖÜÜﺣﺎﮐﻤﯿ

æÑæÏ ææÏ Ï ﺮۍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ Ï ﺎﻻﺗﻮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﯾÇ æﺪÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻣﺘﺤÏ ﺎÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï

ﻪÜÜÜ ﻟäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﻪÜÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ ﺲÜÜÜﺮ ﻋﮑÜ Üې ﺑÏ Ï ﺎÜÜÜﯥ ﺑﯿÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﺳæﻪ ﻫﻨﺪÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ ﻣ

ﻪÜÜﻪ ﺑﻠÜÜﺖ ﻟÜÜﯾÏﻮ ﻣﻮﺟﻮÜÜﺑÇﺣﺰÇ æÑﺪÜÜ ﻣﻘﺘææÏ Ï æÇ åﻮÜÜ ﭘﻠåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﯾﺖ ﻟÏæﺪÜÜﻣﺤ

ﻪÜÜÜÜÜ ې ﭘÜÜÜÜﺮې ﭘﺮﯦﮑÜÜÜÜÜ ډﯦæÇ íÏ äÇﺪÜÜÜÜÜﻧæﺗﻮ ﺧﺎÇÑﺎÜÜÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﻪÜÜÜÜÜ ﭘﺮﯦﻤﺎﻧÏ ﯥÜÜÜÜÜﻣﺨ

ﻮېÜÜ ﻧåﻮÜÜﺘﻪ ﯾÜÜﺳæÑæ ﻪÜÜ ﮐﺎﻟÑﻮÜÜﺮ ﻠÜÜﯥ ﻫÜÜ ﭼ، ېÜ  ﮐåﺮÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜﻣﯿﻨÒ ېÏ Ï åﻮÜÜﭘﻠ

ﻞÜÜ ﻋﻤæÇ äﺎﻧﻮÜÜ ﻗÏ .íﻮÜÜ ﮐåﺮÜÜﺮ ﺳÜÜﻪ ﺗÜÜﯥ ﭘﺨﭙﻠÜÜﺎټ ﮐÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜ ﻗÏ ﻪÜÜﺧﭙﻠ

.í  ﮐÞ ﺳﻮÑﭘﺮ ﻟﻮ

 ﺳﻮﮐﺎﻟÏ  ﻮﻟﻨﻪÇÏ æÇ ﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻲÇÑ åﯧﺮ

ﺎﻧﻮﻧﻮÜÜ ÑÇ ﻲÜÜﻟﺘæÏ Ï ﯥÜÜ ﭼ،åÏ ÇÏ ﻪÜÜ ﻪ ﻧÜÜ ﺑﻠåﻮÜÜ ﯾäﺎﻧﻮÜÜ ﻗåÑﻮÜÜ ﻏæÇ ﻪÜÜ Ï

ﺖÜÜÜ ﻣﺮﮐﺰﯾãﺪÜÜÜ ﻋæÇ ﺖÜÜÜﯥ ﻣﺮﮐﺰﯾÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜﯾææ ﺪÜÜÜ ﺑﺎﯾÏﺎÜÜÜﺮ ﺑﻨﯿÜ Ü ﭘÞﺮÜÜÜ ﻓÏ
åÏ ﻪÜÜÜﻲ ﻧÜÜÜ ﺣﺘﻤæÇ ﻲÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜ ﮐåÑﻮÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜ ﻪ ﺑÜÜÜﻢ ﻣﺜﺒﺘÜÜÜ ﻫæÇ ﻲÜÜÜﻢ ﻣﻨﻔÜÜÜ ﻫåړÇæÏ

ﺮÜÜﻪ ﻫÜÜ ﮑ.íæ ﻪÜÜﯥ ﻧÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﭘÜÜﺧﻞ ﺑÇﺪÜÜ ﺗíÑﺎÜÜ ﮐæÇ ﺎﮐﻠﻲÜÜ ﻪÜÜﯾﺢ ﺑÇﻮÜÜ ﻟæﺪÜÜﻧÏ Ï

.íæ Ñﻮ

 ﺑﻞ ﯾﯥæÇ ﭼﯥ ﯾﻮ ﯾﯥ ﻣﻀﺮ

ﺎﻧﻮﻧﻮÜÜÜ ÑÇ ﺘﻘﻠﻮÜÜÜ ﻣﺴæÇ ﻮÜÜÜﺗﻮﻧÑÇÒæ Ï ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼåﻮﻣﺮÜÜÜ

í Ü ÜÜﻲ ﮐﯧÜÜÜÜﻪ ﻋﻤﻠÜÜÜÜ ﻧäﺎﻧﻮÜÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜÜﺎﻣﻮﻧﻮ ﮐÜÜÜÜﻟﻲ ﻧﻈÇÑ Ü ÜÜﻮ ﻓÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜﭘ

æÇ í ÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﺧﻞÇﺪÜÜÜ ﺗíÑﺎÜÜÜ ﮐåÒÇﺪÜÜÜﻧÇ ﻪÜÜÜﻪ ﻫﻤﺎﻏÜÜÜ ﭘíæ åﺮÜÜÜ ډﯦåﻤﯧﺮÜÜÜﺷ

ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗÜÜ ÑÇ æﺰÜÜﯿﻤﻪ ﯾﯿÜÜ ﺳäﺎﻧﻮÜÜﻪ ﻗÜÜ ﮑ،íﺮÜÜﺰ ﻟÜÜﻏﯧÇ ﻲÜÜﺖ ﻣﻨﻔÜÜﻣﺮﮐﺰﯾ

ﺰÜÜÜÜ ﮐﺮﻧﯿåﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﺮې ﭘÜÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜ ﮐ،ﻪÜÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜÜ ﭘíÑﺎÜÜÜÜ ﺳÏ .í ﺎﺗﯧÜÜÜÜﯾÒ ﺘﻮﻧﺰېÜÜÜÜﺳ

ﯥÜÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜÜﻪ ﻋﻤÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜ ﺧ،íﻮÜÜÜÜﮐÑæ ﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻪÜÜÜÜﺮ ﺻÜÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜÜ ﭼﻮﮐåﻮÜÜÜÜﯾ

ﺧﻞÇﺪÜÜÜÜ ﺗíÑﺎÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﺗﻮﻧÑÇÒæ ﻪÜÜÜÜ ﯥ ﭘﻨÜÜÜÜﺎﺣﻪ ﮐÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﮐﺮﻧÏ ﮐﯥÏÇﻮÜÜÜÜﻫﯧ

ãÒ ﻻæÇ íﻮÜÜÜÜ ﮐåÑﻮÜÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜÜ ﺖ ﺑÜÜÜÜﺨﺖ ﻣﺮﮐﺰﯾÜÜÜÜ ﺳåﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜÜÜﺗﻮﻧÑÇÒæ ﻟﻲÇÑ Ü ÜÜﻓ

æÇ ﻟﯿﺖæﺆÜÜÜÜﻠﻲ ﻣﺴÜÜÜÜﺻÇ ﯥÜÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜÜﻪ ﻓﮑÜÜÜÜﺮ ﺑÜÜÜÜﯾÒæ ﺮÜÜÜÜﻮ ﻫÜÜÜÜ ﻧ،íﺮÜÜÜÜﻟæ

.íﮐﻮÑæ  ﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻪÑÇ æ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰÊﻣﮑﺎﻧﺎÇ

ﻪÜÜﺖ ﻟÜÜﻟæÏ ﻮÜÜﯾ

ﺎﻧÜÜﺳÇ ﻪÜÜﺘﻮﻧﺰې ﭘÜÜ ﺳáæ ډÇÏ æÇ ìÏ åﺮÜÜ ﺳåÏ ﻪÜÜﻼﺣﯿﺖ ﻟÜÜﺻ

íæ íﺰÜÜÜﺖ ﻣﺮﮐÜÜÜﻟæÏ áæﺎﻧﻮﻧﻲ ډÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﭘ

ÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜ ﻟÊÑÇÒæ åﻮÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜ ﭼå Ü Ü ﭘﺮﯦﮑåﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﮑ،ﻲÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜ Ü Ñﻮ ﻏﻮÜÜÜ ﭘ

ÇæÑﺎÜÜﻮ ﻧÜÜﻮ ﺧﻠﮑÜÜﻟÒæ ﯥÜÜﻪ ﺑÜÜ ﭘäﻻÇﻮÜÜﻟﺴæ æÇ äﺎÜÜﻟﯿÇæ ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜﯽ ﻧÜÜ ﭘﻠäﺎﻧﻮÜÜ ﻗæÇ

Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،íæ ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻊ ﺑÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺟÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜ ﮐﻮﻣæÇ íæÏÑ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻞ ﺑÜÜÜ ﺑí ÜÜÜﮐﯧ

ﻮÜÜﯽ ﺷÜÜﻪ ﻠÜÜ  ﺑíﺮÜÜﻋﺼ

ﻪÜÜÜﺖ ﭼﭙÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜې ﺣﺎﻟÏ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻧ،í Ü Üﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻮﺗÜÜÜﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻪ ﭘÜÜÜ ﺻìæÏ
.ﺑﻮﻟﺊæ
ﻪÜÜ ﻫﻐí Ü ﻞ ﮐﯧÜÜﻮ ﻻﻣÜÜﺰې ﮐﻮﻟÜÜﻏﯧÇ ﯥÜÜ ﺑÏ ﺖÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜﻢ ﭼÜÜﺖ ﻫÜÜﻞ ﻋﻠÜÜﻮ ﺑÜÜﯾ

ﯾﻔÇﻮÜÜﻟﻄÇ ﻮکÜÜ ﻣﻠÏ ÇÏ ﯥÜÜ ﭼ،íﻮÜÜﻲ ﭼﻠÜÜﻧÇﺣﮑﻤﺮ
.ìÏ ﺳﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥÇ ﭘﻪ ﻫﻤﺪÏÇﻣﻮږ ﻫﯧﻮÒ  ﻧﻦæÇ

ﻪÜÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜÜﻪ ﻫÜ ÜÜ ﻪÜÜÜÜ ﮐ.ìÏ ä ﻮﯾÜÜÜÜ ﺳáﺎÜÜÜÜ ﻣﺜåÑﻮÜÜÜÜﺖ ﻏÜÜÜÜ ﺣﺎﮐﻤﯿÏ äﺎﻧﻮÜÜÜÜ ﻗÏ
ﺰÜÜÜﯿﻤﻪ ﯾﯿÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜ ﺧ،ìÏ íﺰÜÜÜ ﻣﺮﮐãﺎÜÜÜﯥ ﻧﻈÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜ ﻟäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜ ﮐä ﻮﯾÜÜÜﺳ

ﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻮÜÜÜÜﻮ ﺻÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،íÏ ﺮÜÜÜÜﯾÇæÏ ﻲÜÜÜÜ ﻣﺤﻠæÇ ﻪÜÜÜÜ ﺎﻧﻮﻧÑÇ ﺘﻘﻞÜÜÜÜﻣﺴ

.í ﻟﺮÊÇÑﺧﺘﯿﺎÇ ÎÇ ﭘﺮáæ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ډÑÇ

æﺘﺮÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜﺧﻞ ﯾÇﺪÜÜÜ ﺗíÑﺎÜÜÜ ﮐæÇ í ﻮﻫﯧÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻢ ﻧÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﺎﺣﺖ ﭘﺨﭙﻠÜÜÜﺿæ ﻪÜÜÜﭘ

ﯥÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜ ﻟáﻮÜÜÜﻣÑ ﻓﻮÏ ãﺎÜÜÜ ﻧﻈíﺰÜÜÜ ﻣﺮﮐæÇ ﻟﻲÇÑ Ü Üﯥ ﻓÜÜÜ ﭼ،ìÏ ÇÏ ÝﺪÜÜÜﻫ

ﻪÜÜÜÜﻧæÑﺖ ﮐﺎÜÜÜÜ ﻣﻠÏ ﯥÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜ ﺚ ﺮÜÜÜÜﻮ ﺑﺎﻋÜÜÜÜﺧﺘﻼﻓﻮﻧÇ

ﻢÜÜÜ ﻫæÇ ﻲÜÜÜ ﺷìÇﺪÜÜÜﺖ ﮐﯧÜÜÜﻢ ﻣﺜﺒÜÜÜﯥ ﻫÜÜ ﭼÇÏ ﺎÜÜÜ ﯾæÇ ﻲÜÜÜﻪ ﻣﻨﻔÜÜÜ ﻧæÇ íÏ ﺖÜÜÜﻪ ﻣﺜﺒÜÜﻧ

ﺘﻪÜÜÜﺳæÑæ ﻪÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜ ﻣﺜìﺪÜÜÜﻧæې ژÏ Ï .ﻲÜÜÜﺎﺗﯥ ﺷÜÜÜ ﭘí ÜÜÜ  ﻧﯧﻤæÇ ﺪﻟﻲÜÜÜﻨ ﯦ

ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﯾﻌﻨ،íæ ﺮÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜﯾﻄﻮ ﺗÇﺮÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜﺎﯾﻲ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠÜÜÜ åړÇæÏ ﻪÜÜÜ ﮑ،ﻲÜÜÜﻣﻨﻔ

äﺘﺎÜÜÜﻪ ﭘﺎﮐﺴÜÜÜ ﭘ.ìÏ ãﺎÜÜÜﻟﻲ ﻧﻈÇÑ ÜÜ ﻓﯿæÇ ãﻟﯧﺰÇÑ ÜÜﯥ ﻓﯿÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇﺎﺗﯥ ﻫﯧﻮÜÜÜﭘ

ﺎﯾﻲÜÜÜ ﯥÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜ ﭘæÇ íæ ﺐÜÜÜ ﻣﻨﺎﺳãﺎÜÜÜ ﻧﻈíﺰÜÜÜﻪ ﻣﺮﮐÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜﯾ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺮﻧﻮﺍﻟﻰ

70

ﻓÇÑ Ü Üﻟﻲ ﻧﻈÜÜÜﺎ ãﻣﺆﺛﺮﯾÜÜÜﺖ æﻟÜÜÜﺮ ،íﺧÜÜÜﻮ  ÏﺑﺮﯾÜÜÜﺎﻟﯿﺘﻮÇ ÈﺻÜÜÜﻞ ﺑﯿÜÜÜﺎ ﻫÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜﻪ
ﻗÜÜÜÜÜÜÜÜﺎﻧﻮ äﺑﺎﻧÜÜÜÜÜÜÜÜﺪې ﻋﻤÜÜÜÜÜÜÜÜﻞ ﮐﻮﻟÜÜÜÜÜÜÜÜﻮ  Ï æÇﻗÜÜÜÜÜÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻÜÜÜÜÜÜÜÜﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻮ æÇ
ﻣﺴﺆæﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ æﺿﺎﺣﺖ ﭘﻮÑې Çړ åﻟﺮ.í
ﻫÜÜﺮ ÜÜﻮﻣﺮ åﭼÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﯾÜÜﻮ åﻫﯧÜÜﻮ ÏÇﮐÜÜﯥ  ÏﻗÜÜﺎﻧﻮ äﺣﺎﮐﻤﯿÜÜﺖ ﯿﻨÜÜ

ﺷÜÜﻲ

ﭘÜÜÜﻪ ﻫﻤﺎﻏÜÜÜﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧÜÜÜﻪ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜﻲ ﮐæ å Ü Üړ Ï åﻗÜÜÜﺎﻧﻮ äﭼﻮﮐÜÜÜﺎټ ﺗÜÜÜﻪ ﺑﺮÇﺑﺮﯦ،í Ü Ü
ﻣ ÜÜﺮ ﭘÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜﻮ ﻫﯧﻮæÏÇﻧÜÜÜﻮ ﮐÜÜﯥ ﭼÜÜÜﯥ  ÏﻗÜÜﺎﻧﻮ äﺣﺎﮐﻤﯿÜÜÜﺖ ﻧÜÜﻪ  æÇ íæﻫÜÜÜﺪÝ
 íæ ÇÏﭼÜÜÜÜﯥ  ÏﻗÜÜÜÜﺎﻧﻮ äﺣﺎﮐﻤﯿÜÜÜÜﺖ Ïې ÇÑﻣﻨ ﺘÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﻲ ،ﻧÜÜÜÜﻮ  ÏﻧﻈÜÜÜÜﺎ ãﭘÜÜÜÜﺮ
ﺟﻮړ ÜÜÜﺖ ﺑﺎﻧÜÜÜﺪې ﺳﯿﺎﺳÜÜÜﻲ ÇﺟﻤÜÜÜﺎع ﮐÜÜÜﻮ áﺧÜÜÜﺎÇ ÕﻫﻤﯿÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﺮÇÏ æÇ íﺳÜÜÜﯥ
ÇﺟﻤÜÜﺎع ﭘÜÜﻪ ÜÜﺎﻧ

 íډ áæﺑﺎﯾÜÜﺪ ﭘÜÜﻪ ﺟ  å ÜÜﭙﻠﯿÜÜﻮ ﻫﯧﻮæÏÇﻧÜÜﻮ ﮐÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ Ïې

ÏﻟﯿÜÜÜﻞ ÇÑﻣﻨ ﺘÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻲ ،ﭼÜÜÜﯥ ﺮ ﻨÜÜÜﺪ åﮐ Ï í ÜÜﻫﯧÜÜÜﻮÏÇﻧﻲ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜﺖ ﺣÜÜÜﺪÏæ
ﮐÜÜÜﻮ Ï .¿íÏ ãﻣﻠÜÜÜﻲ ÜÜÜﻮ ﺑﺮﯾﺪæﻧÜÜÜﻪ ﻨ ÜÜÜﻪ ﺗﻌﯿﻨﯿ æÇ ¿í Ü ÜﻫﻐÜÜÜﻪ ÇﺷÜÜÜﺨﺎÕ
ﭼÜÜﯥ  ÏﺳﯿﺎﺳÜÜﺖ ﭘÜÜﻪ ډ ÜÜﺮ ﮐÜÜﯥ ﻟÜÜﻮﺑﯧ  íﯾÜÜﻮ ﻟÜÜﻪ ﺑÜÜﻞ ﺳÜÜﺮ Ï åﮐﻮﻣÜÜﻮ ÇﺻÜÜﻮﻟﻮ ﭘÜÜﺮ
ﺑﻨﯿÜÜﺎ ÏﺳÜÜﯿﺎﻟﻲ ﮐÜÜﻮ æÇ íﺗÜÜﺮ ﻮﻟÜÜﻮ ﻣﻬﻤÜÜﻪ  ÇÏﭼÜÜﯥ æ ìæÏﻟÜÜﺲ ﺗÜÜﻪ ﭘÜÜﻪ ﮐﻮﻣÜÜﻪ
ﺳﺘﺮ ﻪ ﻮ.íÑ
ﮐÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﻮ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜÜﺘﻮ áÇﺧﭙÜÜÜÜﻞ æﻟÜÜÜÜﺲ ﺗÜÜÜÜﻪ  ÏﯾÜÜÜÜﻮې ÇÏﺳÜÜÜÜﯥ æﺳÜÜÜÜﯿﻠﯥ ﭘÜÜÜÜﻪ
ﺳÜÜﺘﺮ ﻪ ÜÜﻮ íÑﭼÜÜﯥ ﯾÜÜﻮÒÇې ﺧﭙﻠÜÜﻮ ﻣﻮﺧÜÜﻮ ﺗÜÜﻪ  ÑæﺑﺎﻧÜÜﺪې ÜÜﺎÑæ äﺳÜÜﻮ،í
ﻧÜÜÜﻮ ﻫﻠﺘÜÜÜﻪ ﺑﯿÜÜÜﺎ  ÏﺛﺒÜÜÜﺎ Êﯿﻨ

ÜÜÜﺖ  Ï æÇﻗÜÜÜﺎﻧﻮ äﭘﻠÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜﻮ áﻧÜÜÜﺎﻣﻤﮑﻦ .íÏ

ﮑÜÜﻪ æﻟÜÜﺲ ﻣﻨﺤﯿÜÜﺚ æﻟÜÜﺲ æﺳÜÜﯿﻠﻪ ﻧÜÜﻪ ﺷÜÜﻲ ﮐﯧÜÜﺪ ،ìﺑﻠﮑÜÜﯥ ﻏﻮ ÜÜﺘﻨﯥ æÇ
ﭘﯧﺮæÒﯾﻨÜÜﯥ ﯾÜÜﯥ  Ïﻧ ÜÜۍ  ÏﺑÜÜﻞ ﻫÜÜﺮ ﻣﻬÜÜﺬæ ÈﻟÜÜﺲ ﭘÜÜﻪ ﯧÜÜﺮ  íæﭼÜÜﯥ ﻏÜÜﻮÇړí
ﺳﻮﮐﺎﻟﻪ ژæﻧﺪ æﻟﺮ æÇ íﺑﭽﻲ ﯾﯥ ﺗﺮ  ìæÏﭘﺮ ﻣﺦ æﻻړ ﺷﻲ.
ﮐﻪ ﻣﻄﺮ ÍﺳﯿﺎﺳﺘﻮæÏ æÇ áÇﻟﺘﺪ äÇÑÇﭘﻪ Ïې ﺳﺮﺧﻼ Õﮐ  ،íﭼﯥ æﻟﺲ
 ÏﻧﻈﺎÑ ãﯾ ﻪ  æÇﺳﯿﺎﺳﺖ  áÇæﯾﯥ ﺎﻧ ﯥ  ،íÏﻧﻮﺑﯿÜﺎ ﺑﺎﯾÜﺪ  ÇÏﻫÜﻢ  åÏÒﮐí Ü
ﭼﯥ æﻧﻪ ﺑﻪ  ÏﻋﺪÇﻟﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﯿﺎ åÏæ Ïﮐﻮ æÇ íﮐﻠﻪ ﭼÜﯥ ÇÏﺳÜﯥ  íæﻧÜﻮ ﺑﯿÜﺎ ﻫﻐÜﻪ
ÇﺻÜÜﻮ áﻋﻤﻠÜÜﻲ ﮐﯧ ،í ÜﭼÜÜﯥ ﭘÜÜﺮ ﺑﻨﺴ ÜﯾÜÜﯥ ﺳﯿﺎﺳÜÜﺖ  ÏﻣﺜﺒÜÜﺖ ﺗﻐﯿÜÜﺮ æﺳÜÜﯿﻠﻪ
ﺮ ﻲ  Ï æÇﯾﻮ åﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻪ  æÇﻣﻨﻞ ﺷﻮ íﻧﻈﺎ ãﭘﺎﯾﻪ ﯿﻨ ﻮ.í
ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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ÊÑﺪÜÜÜ ﻗáæ ډÇÏ .í ÜÜ ﮐÏﺎÜÜÜﺑÇ ﯽÜÜ  ﭘæÇ ﺮېÜÜÜ ﻟå ÜÜﻲ ﺗﯿÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻲ ﻧÜÜÜ ﺷæﺎÜÜÜﺗ
.ìÏ ÊÑﻮﻟﻨﯿﺰ ﻗﺪ
ÊÑﺪÜÜÜÜﻧﮑﻲ ﻗæﻮÜÜÜÜﺎ ﻮﻟÜÜÜÜ ﯾæÇ ﻮﻧﮑﻲÜÜÜÜﯦﺸæ Ï ﯥÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜ ﺷìﺪÜÜÜÜﺖ ﮐﯧÜÜÜÜﻟæÏ
ﺎÜÜﯥ ﭼÜÜې ﭼÏ ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜﺖ ﺑÜÜﻟæÏ ﯥÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜ ﻧﻤﻮﻧåﻮÜÜﻢ ﯾÜÜﯥ ﻫÜÜ ﯾÑﺎÜÜ  ﺑﯧ.ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜ ﺑﯧﻠ

:＇ﻠﻮرم ﻓﺼﻞ

ﻪÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜړ ﮐÇ ﮏÜÜÜ ﺧﻠÑæÒ ﻪÜÜÜ ﭘ،í Ü ÜﮐÑæ ﯥÜÜÜﻪ ﭘﯿﺴÜÜÜﺗ
ﻪÜÜÜﻧæÑﺖ ﮐﺎÜÜÜﻟæÏ Ï áæﺖ ډÜÜÜﻪ ﻣﻔÜÜÜې ﭘÑﻮÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ Ñæ åﺮÜÜÜﻣæÏ ﺮÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜ ﺨåﺮÜÜÜﻣæÏ

ﺮ دوﻟﺖ دﻧﺪې請د ﻣﻌﺎ

æﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ  ﺑÇÏ ۍÑÇﺪÜÜÜﻟﺘæÏ Ï ﻢÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜ ﮐæÑﻮÜÜÜﻣÇ æÑﻮÜÜÜﻮ ﻧÜÜÜﻪ ﯿﻨÜÜÜ ﭘ،íﻮÜÜÜﮐ
ﻮÜÜÜﻪ ﯿﻨÜÜÜ ﻟÓﺎÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜ ې ﭘÜÜ ﭘﺮﯦﮑÏ äﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ äﺪﯾﺎÜÜÜ ﺑﻨ.ﺘﻪÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇﻫﯧﻮ

ÇﺪÜÜÜﺑﺘÇ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻒ ﯾÜÜÜﯥ ﺗﻌﺮﯾÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜ ﻧåﺪÜÜÜﻮﻧﻲ ﭘﺪﯾÜÜÜﭘﻼﺗÇ ﻪÜÜÜﺖ ﮐﻮﻣÜÜÜﻟæÏ

åﺮÜÜÜﺮ ﻋﻤÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﻮ ﻧÜÜÜ Ñæ ﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼ،íæ ړÇ æÇ í Ü Üﻣﯧæﻪ ﻣﺤﺮÜ Üﻮ ﺨÜÜÜﺣﻘﻮﻧ

ﻒÜÜﯥ ﺗﻌﺮﯾÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜﺮې ﭘÜÜﻪ ﭼﯧÜÜ ﮐæÇ ﻲÜÜﺎﺗﯥ ﺷÜÜﺖ ﭘÜÜې ﺛﺎﺑÑﻮÜÜﺎ ﭘÜÜﻧﺘﻬÇ ﺮÜÜﻪ ﺗÜÜﺨ

ﺮÜÜÜﯥ ﺗﯧÜÜÜ ﮐäÇﺪÜÜÜﻧÒ ﻪÜÜÜ ﭘåÒÇﺪÜÜÜﻧÇ ﻪÜÜÜﻟﻲ ﭘÇæﺪÜÜÜﻧæÑÏ æÇ ÊﺪÜÜÜ ﺷÏ ãﺮÜÜÜ ﺟÏ ېÑﻮÜÜÜﭘ

ﻮÜÜ ﻧ،íﺮÜÜﻟæ ﻪÜÜ ﻲ ﺑÜÜﯥ ﻋﻤﻠÜÜ ﮐäﺎÜÜ ﻣﮑæÇ äﺎÜÜﻣÒ ﺮÜÜﻪ ﻫÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،ﻮÜÜ  ﺮæ ﯥÜÜﭘﺴ
.æ ﺳﯧÑ ﻧﻪæ ﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﻣﯥ ﺮ ﻨﺪې ﻧﺘﯿﺠﯥ ﺗﻪæ ﻫﯧ

.í ﮐ
ﺎÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ ﻪÜÜÜ ﭘåÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜ ﮐﻮﻟÇﺮÜÜÜﺟÇ Ï ﺪېÜÜÜﻧÏ Ï ﮑﺮۍÜÜÜ ﻋﺴÏ ﻪÜÜÜ ﻧÑÇﻫﻤﺪ

ﺘﻨﻪÜÜÜ  ﭘﻮÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼåÑﺎÜÜÜې ﻟﭙÏ Ï ¿æÑﻮÜÜÜ æ áæ ډãﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﻟæÏ

ﺮﯾﻦÜÜÜ ﺗﻤÏ æÇ íﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﻮﻧÜÜÜﻧÇÑÏ ﺮÜÜÜ ډﯦäÇﺮÜÜÜﻓﺴÇ ﺎﻣﻲÜÜÜﯥ ﻧﻈÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜﭘæÑÇ æÇ

ﻪÜÜÜﻮﭘﯿﺮ ﺗÜÜÜﺪې ﺗÜÜÜﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜ  ﺑææÏ ﻪÜÜÜ ﭘÊÑﺪÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜ ﭼíÏ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﭘæ Ü Ü ﮐÈÇﻮÜÜÜ

ﮐﻮÇæÑﺎÜÜÜﻟﻮ ﭼæﺆÜÜÜ ﻣﺴÏ ﻪÜÜÜﻞ ﺨÜÜÜﻟﯿÏ ãﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜ ﭼíÏ ړÇ áﺎÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜﭘ

.ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮ

.ﻣﻨﻲæ ﻣﺮÇæÇ

åÏ Ï ﯥÜÜÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜÜÜړ ﮐÇ (È) ،(ﻒÜÜÜÜÜﻟÇ) ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،åÏ ÇÏ ﻪÜÜÜÜÜ  ﺑåﻮÜÜÜÜÜ ﯾÊÑﺪÜÜÜÜÜ ﻗÏ

åﺮÜÜÜﻪ ﺗﺮﺳÜÜÜ  ﺑåﻮﻟﻨﯿﺰÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﭘÓæÇ ﻪÜÜÜ ﺑﺮﺧåﺮÜÜÜۍ ډﯦÑÇﺪÜÜÜﻟﺘæÏ ﺮېÜÜÜ ﻣﻌﺎﺻÏ

ÊﺎÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ æÇ ﺎﯾﻞÜÜÜﺳæ ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜÜ ﮐÓﻪ ﻻÜÜÜﻒ( ﭘÜÜÜﻟÇ) Ï ﻪÜÜÜﻲ ﮑÜÜÜﻣﻨæ ﻢÜÜÜﺣﮑ

ﻲÜÜÜﻪ ﻣﻠÜÜÜ ﭘÇÏ ¿í Ü Ü ﮐåﺮÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜﺪې ﺗÜÜÜﻧÏ ﻮﻣﯥÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜﺖ ﺑﺎﯾÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ .í Ü Üﮐﯧ

،ﻲÜÜÜ ﻣﻨåÏÇÑÇ (ﻒÜÜÜﻟÇ ) Ï (È) ﻪÜÜÜﻮ ﮑÜÜÜ ﻧ،íﺮÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜﺗÑæ (È) ﯥÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜﺷ

ﯾﻄﻮÇﺮÜÜÜ ﺷæ

åÑﻮÜÜÜﺎ ﻣﺠﺒÜÜÜﻣÇ ،íæ ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜ ﯥ ﺧﻮÜÜÜ ﮐåړÒ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ( ﺑÈ) ﯥÜÜÜې ﭼÏ ﻪÜÜÜ ﻟåﺮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﺧ

Ï ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜﺘﻮ ﮐﻠﻮﻧÜÜﯾﺸæ ﻪÜÜﺗÇ æﺮÜÜﻪ ﺗﯧÜÜ ﭘ،áæﻪ ډÜÜ ﭘíÑﺎÜÜ ﺳÏ ،íﺮÜÜ ﻟåړÇ ېÑﻮÜÜﭘ

ﻮÜÜ ﯾÇÏ ،åÏ  ېÜÜﻲ ﮐÜÜﯥ ﻋﻤﻠÜÜﻪ ﯾÜÜﻒ( ﻧﻈﺮﯾÜÜﻟÇ) Ï ﯥÜÜﯿﻲ ﭼÜÜ æ ðÇﺎﻫﺮÜÜﯥ ﻇÜÜ ﭼåÏ

ﺖÜÜﻟæÏ ﯥÜÜ ﭼåæ ېÏ ﻪÜÜﺎع ﭘÜÜﺟﻤÇ ﺲÜÜﻟæ Ï ﯥÜÜﺎﻻﺗﻮ ﮐÜÜﯾÇ æﺪÜÜﻪ ﻣﺘﺤÜÜﺎ ﭘÜÜﻣﺮﯾﮑÇ

.ìÏ ÊÑﻧﮑﯽ ﻗﺪæﯦﺸﻞ ﮐﯧﺪæ

ÜÜﻧﺎﻟæÑ Ï  ۍÜÜ ﻟÇÏ ،íﺮÜÜﻟæ áæÑ ﻢÜÜﺮ ﮐÜÜﯥ ډﯦÜÜ ﮐæÑﻮÜÜﻣÇ íÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ ﻪÜÜﺪ ﭘÜÜﺑﺎﯾ

ﺎﻧÜÜÜ ﻪÜÜÜﺄﻟﯥ ﭘÜÜÜﻮې ﻣﺴÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻫﻤﯿÇ Ï æÇ ﺎعÜÜÜﺟﻤÇ

ﻪÜÜÜÜÜ ﭘíړÇﻮÜÜÜÜÜ( ﻏÌ) æÇ (È) ،(ﻒÜÜÜÜÜﻟÇ) ﯥÜÜÜÜÜ ﭼåÏ ÇÏ ﯥÜÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜÜ ﻪ ﺑÜÜÜÜÜﺎ ﺑﻠÜÜÜÜÜﻣÇ

ﯥÜÜÜÜ ﭼåæ åﻻړæ ﻞÜÜÜÜﺻÇ ېÏ ﻪÜÜÜÜ ﭘæÇ åﻮÜÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜÜ ﭘﯿáﺎÜÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜÜ ﭘÊÑﺪÜÜÜÜ ﻗÏ ﻦÜÜÜÜ ﯦÑ

ﯥÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜ ﭘﺮﺗå ÜÜ ﺗﯿåﺘﺮÜÜ ﺳåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﺮ ﻫﻠﺘÜÜ  ﻣ،í ÜÜ ﮐÏﺎÜÜﺑÇ ﯽÜÜ ﻮ ﭘÜÜﺮﯾﮑﻪ ﯾÜÜﺷ

Ï ﯥÜÜÜ ﺑﻠﮑ،íﻮÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜﻪ ﺣÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜﺘﻮﻧﺰې ﭘÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜې ﺧﭙﻠÒÇﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﻧÜÜÜﮐﯿÑﻣﺎ

ﻮÜÜÜ ﯾäﺎÜÜÜ ېÒÇﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﭘ،í ÜÜﮐæ ﻢÜÜÜ ﻫíÑÇﻮÜÜÜ ﺧåﺮÜÜÜ( ډﯦÌ)æÇ (È) ،(ﻒÜÜÜﻟÇ) ﻪÜÜÜﮐ

æÇ ﻪÜ ÜÜ ﻣﻌﻘﻮﻟ،ﻪÜÜÜÜﻪ ﭼ ﮑÜÜÜÜې ﻧÑﻞ ﻻÜÜÜÜﻪ ﺣÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜÜﻟæÏ Ï åÑﻞ ﻻÜÜÜÜ ﺣÏ Ü ÜÜﮐﯧÑﻣﺎ

ﻪÜÜ ﺨÑæ ﺮﯾﮑﻪÜÜﻪ ﺷÜÜﻪ ﭘÜÜﺮ ﮐÜÜ  ﻣ،í ÜÜﺮې ﮐÜÜ ﻟå ÜÜﯥ ﺗﯿÜÜﻮﻟﯽ ﭼÜÜﻲ ﮐÜÜﻪ ﺷÜÜﻢ ﻧÜÜﻫ

äÇﺮÜÜÜÜﺎﻟﻲ ﺑﺤÜÜÜÜﻨﯽ ﻣÜÜÜÜﺳæÇ ﯥÜÜÜÜﺎﻻﺗﻮ ﮐÜÜÜÜﯾÇ æﺪÜÜÜÜﻪ ﻣﺘﺤÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜ ﺧ،åÏ íÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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Ï ﯥÜÜﺮ ﭼÜÜﻟﺴﻤﺸæ ﻮÜÜﺮ ﯾÜÜﻪ ﯧÜÜﺶ ﭘÜÜﺮ ﺑÜÜﮐÇæ ÌÑﻮÜÜ ﺟÏ ﯥÜÜ ﭼìﻮÜÜﻢ ﺷÜÜ ﻣﻬåﺮÜÜﻣæÏ

ﻪÜÜﯿﻤﯥ ﺗÜÜﻞ ﺳÜÜ ﺑÏ ﻪÜÜﯿﻤﯥ ﺨÜÜﻪ ﺳÜÜ ﻟáÇﻮډÜÜ ﻓﯿåﻮÜÜ ﯾÏ ﮏÜÜﯥ ﺧﻠÜÜﻪ ﭼÜÜﻪ ﺑÜÜﮐﻠ

ﺲÜÜﻟæ Ï ﻮÜÜ ﺮÜÜﻮ ﺗÜÜړ ﺷÇ ﻢÜÜ ﻫÏﻮÜÜﻟÑÏ ÑæﺎÜÜﯥ ﺑÜÜۍ ﯾÏÇÒÇ ﻪÜÜﻪ ﻣﻄﻠﻘÜÜ ﭘÜÜﮐﯿÑﻣﺎ

í Ü ﮐÑæ ﻪÜÜﺎ ﻣﺎﻟﯿÜÜ ﯾåÑﺎÜÜﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙÜÜ ﺳÏ áﺎÜÜ ﻣæÇ äﺎÜÜ Ï ﯥÜÜ ﭼææ ﻪÜÜړ ﺑÇ ﻮÜÜ ﻧ،ﻞÜÜﺗﻠ

ﻪÜÜﻏÏ æÇ í ÜÜ ﮐÝﺮÜÜﻪ ﻣﺼÜÜﻪ ﮐﭽÜÜﻪ ﻟﻮﯾÜÜ ﭘåÑﺎÜÜ ﻟﭙÊﺎÜÜ ﻧﺠÏ ﺎﻧﮑﻮﻧﻮÜÜ ﺑÏ ﯥÜÜﭘﯿﺴ

ﻪÜÜÜ ې ﭘÜÜÜ  ﺟÏ ﻢÜÜÜﺎ ﻫÜÜÜ ﯾæÇ íﺮÜÜÜﻟæ ﻪÜÜÜ Ñﯥ ﺑﺪÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜﻪ ﻣﻘﺎﺑÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﭘﯿﺴÏ ﺎÜÜÜ ﯾæÇ

.í ﻟﻮﺑﻮáæÑ  ﮐﯥÏﻗﺘﺼﺎÇ  ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﭘﻪáﺳﻤﻬﺎæÇ ﻟﺖæÏ

.ﺳﯿﻠﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻲæ

ìÇæ ﻪÜÜÜÜ ﻧÓﺘﯥ ﻻÜÜÜÜ ﻣﺮﺳÏ ﯥÜÜÜÜ ﮐæÑﻮÜÜÜÜﻣÇ íÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻪÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜÜﮐ

ÇÏ æÇ ﻪÜÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ æÏÑÇ åﺮÜÜÜÜ ﻣﻌﺎﺻæÇ ﻪÜÜÜÜﻮ ﻣﻨﻈﻤÜÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ íﺰÜÜÜÜﻮ ﻣﺮﮐÜÜÜÜﻏÏ

ﺎعÜÜÜﺟﻤÇ ﻲÜÜÜﺪې ﺳﯿﺎﺳÜÜÜ ﺑﺎﻧáæÑ ﻪÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜې ﺑﺮﺧÏ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ ﻮﻟﯽÜÜÜ ﻏ

ﭙﺮېÜÜﻮ ﺳÜÜﻻﻧÇ ﻓﯿﻮډÏ ﯥÜÜ ﭼå ÜÜ ﮐáﻤﺒﺎÜÜﯿﻠﻮ ﺳÜÜﺳæ ﯥÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﯾæÏÑÇ ﯥÜÜﭘﻠ

ﺐÜÜÜﻗÇ ﻋﻮåړæﺎÜÜÜﻮ ﻧÜÜÜﺗﺒÇﻪ ﻣﺮÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺑäÇﺮÜÜÜﺎﻟﻲ ﺑﺤÜÜÜې ﻣÏ ﻮÜÜÜ ﻧ،ﻮېÜÜÜ ﺷìÇæ ﻪÜÜÜﻧ

ﻞÜÜ ﺑåæﻼÜÜﻪ ﻋÜÜ ﻧæÏÑÇ ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼåﻮÜÜﺷæ å ÜÜ ﭘﺮﯦﮑæÇ  ېÜÜﺎﺗﯥ ﮐÜÜﯥ ﻣÜÜﮑﺮې ﯾÜÜ ﻟ

.áÏﻟﻮÑÏ

.íﻧﯥ ﺣﻖ ﻧﻪ ﻟﺮæÑ ﮐﺎÏ ﺳﻠﯥæ Ï ﻮک

Ï ﻮﻧﻮÜÜÜﻟﺴæ Ï æÇ ﺮÜÜÜ ﺗﻐﯿÏ ﯾﻄﻮÇﺮÜÜÜ ﺷÏ æÑﻮÜÜÜ æ ﻪÜÜÜ ۍ ﺗÜÜÜﻠﻤﯥ ﭘﯧÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﮐ

Ï æÇ åﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻪ ﺑﯧﻠÜÜÜﻮې ﺨÜÜÜﺎﻣﻲ ﻗÜÜÜﻪ ﻧﻈÜÜÜ ﻟåﻮÜÜÜ ﻗíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ æÇ ﻲÜÜÜﺳﯿﺎﺳ

Ï .í Ü ÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﺮ ﻻﺳÜÜÜÜﺪې ﺗÜÜÜÜﻧÏ ﯥÜÜÜÜﻮ ﻣﺨﺘﻠﻔÜÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ Ü ÜÜﺮ ﺑﻨﺴÜÜÜÜﺘﻨﻮ ﭘÜÜÜÜ ﻏﻮ

ﻪÜÜÜÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜÜÜÜ ﻗÏ ﻼﺣﯿﺖÜÜÜÜÜ ﺻáﺘﻌﻤﺎÜÜÜÜÜﺳÇ Ï ÊﻮÜÜÜÜÜ ﻗÏ ﺪﻟﻮÜÜÜÜÜﻪ ﺗﯧﺮﯦÜÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜÜﺧæ

ﻮېÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﺟæ ﺘﺮﮐﻪÜÜÜ ﻣﺸåﻮÜÜÜﺘﻮ ﯾÜÜÜﺧﯿﺴÇ æﺪÜÜÜﻧÏ ﻮÜÜÜﻏÏ Ï ﻨÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ

ﻒÜÜÜ ﺗﻌﺮﯾÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï æÇ ﻮÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜ ﮐÓﻪ ﻻÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻟæÏ íﺰÜÜÜ ﻣﺮﮐÏ ﯥÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜﭼﻮﮐ

ﻮÜÜ ﭘﯧ ﯾæﺮÜÜ ﺗﯧææÏ ﻪÜÜ ﮐ.åæ ﺎعÜÜﺟﻤÇ ﻮÜÜ ﺧﻠﮑÏ åﻮÜÜﻪ ﭘﻠÜÜﻪ ﺑﻠÜÜ ﻟæÇ ﺖÜÜ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿÇﻮÜÜﺧ

Ï ÑﺎÜÜÜﻧﺤﺼÇ ﻧﯥæÑﺎÜÜÜ ﮐÏ ÊﻮÜÜÜع ﻗæﺮÜÜÜ ﻣﺸÏ ﯥÜÜÜ ﭼåﻮÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜ ﺑﺮﺧåﻮÜÜÜﯾ

ﻪÜÜÜﺗÇÑ ÊÇﺮÜÜÜﻠﻲ ﺗﻐﯿÜÜÜﺻÇ ﯥÜÜÜﻪ ﯿﻨÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜ ﮐæﺪÜÜÜﻧÏ ﻪÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻟæÏ Ï æ ÜÜﮐæ ﺮÜÜÜﻪ ﻧﻈÜÜÜﺗ

.åÏ  ﻧ ﻪåﻟﺖ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮæÏ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﻪÜÜÜÜÜﺪې ﻫﻐÜÜÜÜÜﻧÏ ېÑÏ ﻮﻧﮑﯥÜÜÜÜÜﺗﻠÇÑ ﻪÜÜÜÜÜ ې ﺗﻮ

ﺎﻧÜÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜÜ ﭘ،ﻲÜÜÜÜÜﺪ ﺷÜÜÜÜÜﺮ ﻨ

ﯥÜÜﺎټ ﮐÜÜﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﻮﮐÜÜﻪ ﻗÜÜﻪ ﭘÜÜﺗÑæ ﺎÜÜ ﺑﯿæÇ ﺰÜÜ ﺗﻤﺮﮐÊﻮÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜﺖ ﮐÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﭘ

ÏﺎÜÜÜﻮ ﺑﻨﯿÜÜÜ ﮐﻮﻟÇﺮÜÜÜﺟÇ Ï æﺪÜÜÜﻧÏ æÑﻮÜÜÜ ﻧÏ ﺪېÜÜÜﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼíÏ  ﻮﻧﻪÜ Üﺑﻨﺴ
:ìÏ ì ﺷﻮáÏﯦ ﻮÇ

:ېÏﻟﻮÑÏ ﮐﻮﻟﻮ ﻮ ﻣﻬﻤﯥ ﭘﺎﯾﻠﯥÑæ ìﺎ
ﻪÜÜÜÜﺮ ﺧﭙﻠÜÜÜÜﻟﯿﺖ ﭘæﺆÜÜÜÜﻔﺮ ﻣﺴÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜﻧÇÏÇÒÇ Ï æ Ü ÜÜ æ Ï ﺖÜÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼÇÏ -1
ﻪÜÜﻧÇÏÇÒÇ æ ÜÜ æ Ï ﻪÜÜ ﺗìﺎÜÜ ﻞÜÜﻪ ﺑÜÜ ﺨìﺎÜÜ åﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﻮ ﻟÜÜ ﻧ،ﺖÜÜﺧﯿﺴÇæ åﺎړÜÜﻏ

: د ﻗﻮت ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﻌﻤﺎل-اﻟﻒ
ﻪÜÜÜې ﭘÑﻮÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜﺮ ﭘﯿÜÜÜ ۍ ﺗÜ Üﻠﻤﯥ ﭘﯧÜÜÜ ﺷÏ ﻪÜÜÜﻪ ﭘﯿﻠÜÜÜ ۍ ﻟÜ Üﻤﯥ ﭘﯧÜÜÜ ﺷﭙﺎړﺳÏ

ﯾﻄﻮÇﺮÜÜﻮ ﺷÜÜﻪ ﻧﻨﻨﯿÜÜﯥ ﭘÜÜﺖ ﭼÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﺮ ﻫﻐÜÜ ﻫ.ﻮÜÜﻞ ﺷÜÜ æ ﻖÜÜﻮ ﺣÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﻔﺮÜÜﺳ
ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜﺖ ﻧÜÜﻣﻨﯿÇ

ÜÜﺗÇÑ

ÜÜﻪ ﺗÜÜﻧÇÏÇÒÇ Ï æ ÜÜ æ Ï ﯥÜÜﺎﺣﻪ ﮐÜÜﻪ ﺳÜÜﯥ ﭘﺨﭙﻠÜÜﮐ
.í ﻟﺖ ﻧﻪ ﻞ ﮐﯧæÏ ﺗﺄﻣﯿﻨﻮﻟﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﺮÜÜÜ ﺗÇﻮÜÜÜ ﭘﺨ.áﻮÜÜÜﺘﺤﮑﻢ ﺷÜÜÜ ﻣﺴæÇ ﻪÜÜÜ ﻣﻨ ﺘÇÑ ﻪÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ íﺰÜÜÜﯥ ﻣﺮﮐÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜﭘæÑÇ
ﻞÜÜÜÜﻪ ﺑﯧÜÜÜÜﺪ ﺨÜÜÜﻪ ﺗﻬﺪﯾÜÜÜÜ ﻟáﺘﻌﻤﺎÜÜÜÜﺳÇ Ï ÊﻮÜÜÜ ﻗÏ ﺖÜÜÜÜﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿÜÜÜ ﺳﯿﺎﺳ-2
Ï ېÑﻪ ﻻÜÜÜÜ ﻟÑﺎÜÜÜÜﻧﺤﺼÇ æÇ ÑæÒ Ï ﻪÜÜÜÜﻧ

 ﺎﻧåﺪÜÜÜÜﻮ ﺮ ﻨÜÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﻮÜÜÜÜﻏÏ Ï ېÏ
.æ á ﮐﻮí ﻣﺮﮐﺰÊﻗﻮ

ﻪÜÜÜ ﻟæÇ åÏﻮÜÜÜﻟÑÏ åﻮÜÜÜې ﻗ

ﺎﻧÜÜÜ áÇﻮډÜÜÜﺮ ﻓﯿÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜ ﮐäÇÑæÏ ﻟﻲÇﻮډÜÜÜﻪ ﻓﯿÜÜÜﭘ

،íæ ﻪÜÜÜ ﻧåﺮÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜ ﻟÑﺎÜÜÜﻧﺤﺼÇ áﺘﻌﻤﺎÜÜÜﺳÇ Ï ÊﻮÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﮐﻠ.ﻮÜÜÜﺷ
ﻞÜÜ ﺧﭙÏ ﻪÜÜ  ﺗﻮåÑÇﺪÜÜﻣÇæÏ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜﻲ ﭼÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜ ﮐÕﺨﺎÜÜﺷÇ ﻲÜÜ ﺳﯿﺎﺳÍﺮÜÜﻣﻄ
ﯥÜÜÜﺪې ﺧﭙﻠÜÜÜ ﺑﺎﻧÑæÒ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ í Ü Üﻪ ﮐÜÜÜﺗÑﻪ ﭘﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﺨÊﻮÜÜÜ ﻗæÇ ÎﻮÜÜÜﺳÑ ﺮÜÜÜﺛÇ

.ﻪÜÜ ﮐﻮﻟåÏﺘﻔﺎÜÜﺳÇ ﺪېÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜﻮ ﭘÜÜﻻﻧÇ ﻓﯿﻮډæÑﻮÜÜ ﻧÏ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜﻪ ﺑÜÜﻮې ﻧÜÜﺪې ﻗÜÜﻫﻤ
ìæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،í Ü Üړ ﮐÇ ﻪÜÜÜې ﺗÏ äﺎÜÜÜﮐﻤﻨÇæ íÑæﺰÜÜÜ ﮐﻤæÇ í Ü Üﺖ ﮐÜÜÜﯥ ﺗﺜﺒﯿÜÜÜ
.æ  ﺧﻠﮑﻮ ﺣﻖ ﻧﻪÏ ﻧﻪ ﺳﻔﺮÇÏÇÒÇ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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.í ﯥ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐ

 ﻣﻨﻔﻲìæÏ Ï ﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥæ ﺗﻬﺪﯾﺪÏ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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ﻮÜÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜÜ ﭘ.íﻮÜÜÜÜÜ ﺗﻄﺒﯿﻘäﺎﻧﻮÜÜÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜÜÜﻪ ﺧﺎﺻÜÜÜÜÜﺪې ﭘÜÜÜÜÜﺮ ﺑﺎﻧÜÜÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ

ﺎﻧﻮﻧﻲÜÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜÜک ﭘÇæ áﺘﻌﻤﺎÜÜÜÜﺳÇ Ï ÊﻮÜÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜﺮﻋﮑﺲ ﮐﻠÜÜÜÜې ﺑÏ Ï

äÇﺮÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ íæ ìﻮÜÜÜﺖ ﺷÜÜÜﺖ ﺗﺜﺒﯿÜÜÜ ﺣﺎﮐﻤﯿäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇﻫﯧﻮ

Ï ﺎÜÜÜﻮ ﺑﯿÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜ ææ åÑﺎÜÜÜﻧﺤﺼÇ ﻪÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﺷﺨﺎﺻÇ Ï æÇ ﻲÜÜÜﺷÇÑ ﯥÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜﭼﻮﮐ

،ﻲÜÜÜﺘﯽ ﺷÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﻪÜÜÜ åÑﺎÜÜÜﺲ ﻟﭙÜÜÜﻟæ æÇ ÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ ﻪÜÜÜ ﺨÊﻮÜÜÜﻞ ﻗÜÜÜﻪ ﺧﭙÜÜÜﻟ

ﻲÜÜÜﺮ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜ ﮑ،íړæÇ ﻪÜÜÜﯿﻢ ﺗÜÜÜﻮ ﺗﻨﻈÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﻪÜÜÜﻠﻲ ﺗﻮﺟÜÜÜﺻÇ ﺖÜÜÜﺳﯿﺎﺳ

ﺮÜÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜﻗﯿﺒÑ ﻮÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﯥÜÜÜ ﭼíæ ﯥÜÜÜ ﮐãﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜÜﻞ ﯾÜÜÜﺻÇ ÇÏ ﺮÜÜÜ ﻣ

ﺎﻟﯿﻮÜÜÜÜ ﺑﺮﯾÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜÜﮐ

Ü ÜÜ ﻮ ﮐﻮÜÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜÜ ﻫæÇ í Ü ÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ÈÇﺰÜÜÜÜﺣÇ

ﻪÜÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ æÇ í Ü Üﯥ ﮐÜÜÜﯥ ﺧﭙﻠÜÜÜﯾÇÑ ﻮÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﻮÜÜÜﻟæﻪ ﺟﻮړÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻣﻮﻧÇ ﺮæﭘﺮ
.í ک ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐÇæ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ

.ﻟﯽæÑ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﺎÊﻟﺘﻲ ﻗﻮæÏ ﻧﺪې ﻫﯧ ﮑﻠﻪÇړæ
æÏÑÇ Ï .ﯽÜÜÜﻏÇÑ ﻮﭘﯿﺮÜÜÜﮑﯿﻼﺗﻲ ﺗÜÜÜﻪ ﺗﺸÜÜÜ ﺮ ﻣﻨÜÜÜﻮﻟﯿﺲ ﺗÜÜÜ ﭘæÇ æÏÑÇ Ï-4
íﻮÜÜﺎع ﮐÜÜﻓÏ ﻪÜÜﻪ ﺑÜÜﺖ ﺨÜÜ ﻣﻤﻠﮑæÇ ﺖÜÜﻪ ﻣﻠÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼåﻮÜÜ ﺷÇÏ ﻪÜÜﻲ ﻣﻮﺧÜÜﺳﺎﺳÇ

æﺮÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺳæ ﭘﺮÇÏ ﻪÜÜÜﯥ ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﻪÜÜÜﮐ

ﺎﺗﻨﻪÜÜÜﺎﯾﺒﻮ ﺳÜÜÜﺟæ æÇ ﻮÜÜÜ ﺣﻘﻮﻧÏ ﻮÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﯥÜÜÜ ﭼåﻮÜÜÜ ﺷÇÏ åﺪÜÜÜﻧÏ ﻮﻟﯿﺲÜÜÜ ﭘÏ æÇ

ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻮ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜ ﺧ،åﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﯥ ﭘﻠÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﮐﻠﻮﻧ

ﺦÜÜ ﻣåﺮÜÜﺲ ﺳÜÜﻟæ ﻪÜÜﻪ ﻟÜÜ  ﺗﻮåÑÇﺪÜÜﻣÇæÏ ﻪÜÜﻮﻟﯿﺲ ﭘÜÜﻪ ﭘÜÜ ﮑ،í ÜÜﮐæ ﻪÜÜﻧÑ ﺎæÇ

.íÏ äÇﻧﺪæک ﺧﺎÇæ ﺳﯥÇÏ Ï  ﭼﯥåÏ åﺮ ﻨﺪ

ﺖÜÜÜ ﻣﺆﺛﺮﯾÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ÞﻼÜÜÜﺧÇ æÇ åړæ å ÜÜ ﮐìﻮÜÜÜ ﻫﻐÏ åﺮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﻪ ﺧﻠﮑÜÜÜ ﻟæÇ íæ

ﻪÜÜÜ ﻮﻟﻨåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﮐﻠ.ﻪÜ Üﻧﯿﻮﻟæ ﻪÜÜÜﻲ ﺟﻨﺒÜÜÜﻖ ﻋﻤﻠÜÜÜ ﺗﻄﺒﯿäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ -3

äﺘﺎÜÜﻧ ﻠﺴÇ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜ ﻪ ﺑﯧﻠÜÜ ﻮﻟﯿﺲÜÜﺮ ﭘÜÜ ﻣﻌﺎﺻÏ .í ÜÜﻞ ﮐﯧÜÜ ÑﺎÜÜﺘﺮ ﻣﻌﯿÜÜﺳ

ﻪÜÜ ې ﭘÜÜﺎﮐﻤﻮ ﭘﺮﯦﮑÜÜ ﻣﺤÏ ﻮÜÜ ﻧ،íæ ﻪÜÜﯥ ﻧÜÜﺖ ﮐÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﺰ ﭘÜÜ ﺗﻤﺮﮐÊﻮÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜﮐ

æÇ ﺲÜÜÜÜﻟæ Ï ﺮÜÜÜÜ  ﻣ،íﺮÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜﻠﻪ ﻧÜÜÜÜﺳæ ﯥÜÜÜÜ ﭼÇÏ ﻪÜÜÜÜ ﻫﻐæÇ åÏ åﺪÜÜÜÜﯥ ﺮ ﻨÜÜÜÜﮐ

ﻪÜÜÜÜﮏ ﭘÜÜÜÜ ﺧﻠÑæÑæÒ ﻪÜÜÜÜ ﮑ.í Ü ÜÜﻲ ﮐﯧÜÜÜÜﻪ ﻋﻤﻠÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜ ﻔﺎﻓﻪ ﺗﻮÜÜÜÜ ﺷæÇ ﺎﻧﻪÜÜÜÜﺳÇ

.í ﮐﻮãÇﺣﺘﺮÇ  ﯾﻮ ﺑﻞÏ æÇ ìÏ Ïﻓﻖ ﻣﻮﺟﻮÇﺗﻮ

ﯿﻨ

ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺗﺮ ﻣﻨ

،íړæ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﻪ ﻣﻨÜÜÜ ﻟæÇ íæﺪÜÜÜﮏ ﺗﻬﺪﯾÜÜÜ ﺧﻠíÑæﺰÜÜÜﻪ ﮐﻤÜÜÜ  ﺗﻮåÑÇﺪÜÜÜﻣÇæÏ

: ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ-ب

æÇ äﺎÜÜÜÜﮐÇæÑæÒ íﺮÜÜÜÜﻟæ ﺰÜÜÜÜﯥ ﺗﻤﺮﮐÜÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜÜ ﭘÊﻮÜÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜﺎ ﮐﻠÜÜÜÜﻣÇ
ﻪÜÜÜ ﻧ،íﺮÜÜÜﻟæ ﺎﯾﻞÜÜÜﺳæ æÇ ÊﻬﺮÜÜÜ ﺷ،ﺘﻤﻨﻲÜÜÜ ﺷåﻮﻣﺮÜÜÜ ﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﮐäÇÑﺎÜÜÜﻮﭘﮑﻤ

ﻪÜÜÜ ﭘæÇ ﻪÜÜ ﻣﻨﻈﻤåﻮÜÜÜ ﯾ.íړÇﻮÜÜ ﻏÓﺎÜÜÜﺳÇ ﺎﻟﻲÜÜﻮ ﻣÜÜÜ ﯾáﻮÜÜ ﮐíﺰÜÜÜ ﻣﺮﮐÊﻮÜÜ ﻗÏ

ﺎﮐﻤﻮÜÜ ﻣﺤÏ ﺎÜÜ ﯾæÇ íÏ ÜÜﯥ ﮐﯧÜÜ ﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘÜÜﻧﺴÇ æÑæﺰÜÜﺮ ﮐﻤÜÜﯥ ﭘÜÜﻮﻟﯽ ﭼÜÜﻲ ﮐÜÜﺷ
ﯾﺦÑﺎÜÜ ﺗÏ .íﺮÜÜﺎ ﻟÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜﺎﺗﻮ ﺗÜÜﻣﮑﺎﻧÇ æÇ ÔﺎÜÜﻨﻈﻢ ﻣﻌÜÜ ﻣåﻮÜÜﻲ ﻗÜÜ ﻣﺘﮑäﺎﻧﻮÜÜﻗ
.í  ﮐÏÑ ﭘﺮﯦﮑ ې
ﺖÜÜÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜÜÜ ﻫﻐíﺮÜÜÜÜÜﺑÇﻮ ﺑﺮÜÜÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ÏÇﻮÜÜÜÜÜ ﻫﯧÏ ﺪېÜÜÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜÜÜÜ ﻗÏ

ﯥÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﯥÜÜﺖ ﭼÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﺮ ﻫﻐÜÜﯥ ﻫÜÜ ﭼíﻮÜÜ ﺷáﺪÜÜﻪ ﻟﯿÜÜﺮ ﻠÜÜﯥ ډﯦÜÜﮐæÏږæÇ ﻪÜÜﭘ
ﺪﻏﻮÜÜ ﻫﻤÏ í ÜÜﺮ ﮐÜÜﺑÇ ﺑﺮíÏ ﻪÜÜ ﻧÊﺎÜÜﻣﮑﺎﻧÇ æÇ ÔﺎÜÜ ﻣﻌãÒﯥ ﻻÜÜ ﯾåÑﺎÜÜﻮې ﻟﭙÜÜﻗ

ﺮÜÜÜﺑÇ ﺑﺮìæÏ ﯥÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜ ﺷåﻮÜÜÜې ﭘÏ ﻪÜÜÜ ﭘí ÜÜÜ æ áﻮÜÜÜ ﯥÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜ ﺷìÇﺪÜÜÜﺗﺄﻣﯿﻨﯧ
.íÏ í ﺷﻮÑ ﻧﺴﮑﻮÇ ﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮæÏÑÇ
.íﺟﺎﯾﺐ ﻟﺮæ æÇ Þﺣﻘﻮ
í ÜÜÜﯦÏږæÇ åÏﻮÜÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜÜ ﯾåﻮﻣﺮÜÜÜÜ ﺮÜÜÜÜ ﻫæÇ íړÇﻮÜÜÜÜﺖ ﻏÜÜÜÜ

 ﻟå ÜÜÜ ﺟ

Ï ﻮÜÜÜ ﺣﻘﻮﻧÏ ﻮÜÜÜ ﺧﻠﮑæÑæﺰÜÜÜ ﮐﻤÏ ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ æﺮÜÜÜﻮ ﻣﻌﺎﺻÜÜÜﻪ ﻮﻟÜÜÜﻦ ﭘÜÜÜﻧ

ﻮﻣ ۍÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜ ۍ ﭘÜ ÜÜﻠﻤﯥ ﭘﯧÜÜÜÜ ﺷæÇ ﻤﯥÜÜÜÜ ﻧﻮﻟﺴÏ .í Ü ÜÜﻢ ډﯦﺮﯾÜÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜÜ

Ï äﺎﻧﻮÜÜÜÜ ﻗÏ ÇÏ ﯥÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜ ﮑ،íÏ ÏﻮÜÜÜÜ ﻣﻮﺟÊﺎÜÜÜÜﻨﻈﻢ ﺗﺮﺗﯿﺒÜÜÜÜ ﻣåÑﺎÜÜÜÜﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙÜÜÜÜﺳ

æÏÑÇ Ï ﺘﻮﻧﻪÜÜÜ

ﻟ

 ﻟÊﺎÜÜÜﯾÒ ﻮÜÜÜﺮ ﻮﻟÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﺎﯾﻲÜÜÜﭘæÑÇ Ï ﯥÜÜÜﺎﯾﻲ ﮐÜÜÜﻧﯿﻤ

ﻪÜÜÜ ﭘæÇ ﻮÜÜÜﻲ ﺧﻠﮑÜÜÜ ﺳﯿﺎﺳæÇ ﺘﻤﻨﻮÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،ﻮﻟﯽÜÜÜ  ﺮÑﺎÜÜÜﻖ ﻣﻌﯿÜÜÜﺗﻄﺒﯿ
.ﻏﻠﻞÇÑ ﭘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻟﻮ
ﻪÜÜÜ ﭘæÇ ﻪÜÜÜﻪ ﻋﺎﻣÜÜÜﺪې ﭘÜÜÜﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜﮐﯿﻨÇÑÇ æﻮړÜÜÜﻮړ ﭘÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻟæÏ Ï áæ ډí

ﺎﻧÜÜÜ
ﻪÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻪ ﻟÜÜÜﻧÇÑÏ ÇÑﻮÜÜÜﯿﻢ ﺧÜÜÜ ﺗﻨﻈæÑﺎÜÜÜﺎﻣﻲ ﭼÜÜÜ ﻧﻈæÇ  ېÜÜ  ﺟÏ ﻢÜÜÜﻦ ﻫÜÜÜﻧ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

77

78

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

æÇ ﻞÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜ ﯾÑÒ ﻮÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﯥÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜ ﮐíÏﯿﻼÜÜÜ ﻣ2006 ﻪÜÜÜ ﭘ،íﺮÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜړﺗﯿÇ

ېÑæÏ ﺪېÜÜÜ ﻼﻧææﺎÜÜÜﻼﻣﻲ ﺧﻠﻔÜÜÜﺳÇ Ï ﻪÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜ  ﻣ،åÏ  ېÜ Üﻪ ﮐÜÜÜﯥ ﺧﭙﻠÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺑ

%64 ﻢÜÜÜﻗÑ ېÏ Ï .íÏ ﻮﻟﻲÜÜÜ  ﻟæÑﺎÜÜÜﺎﻣﻲ ﭼÜÜÜﺮ ﻧﻈÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜﻟÇ ډåÏÑﺎÜÜÜﭙﯧﺘﻪ ﻣﯿﻠﯿÜ Üﺷ

ÊﺮÜÜÜ ﺣﻀÏ ﻧﻮæÑﻌﺎÜÜÜې ﺷÏ ﯥÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜ ﺷåﺪÜÜÜﻪ ﺮ ﻨÜÜÜﺗÑÏ ﻪÜÜÜ ﺑÇÏ Æ ÜÜﮐæ ãﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺗ

.åæ ﻪÜÜÜÜﺟÏﺎﻣﻲ ﺑﻮÜÜÜÜﺎ ﻧﻈÜÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï ېÒÇﻮÜÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜÜﻟÇ ډåÏÑﺎÜÜÜÜ ﻣﯿﻠﯿ528.7 ﯥÜÜÜÜﯾﻌﻨ

،ﻪÜÜÜÜÜﻪ ﻟﺮﻟÜÜÜÜÜ ﻲ ﺑÜÜÜÜÜﯥ ﻋﻤﻠÜÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜﻣﺎﻧÒ ﻪÜÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜÜ ﺧﻼﻓÏ (ÖÑ) ÞæÑﺎÜÜÜÜÜﺮ ﻓÜÜÜÜﻋﻤ

18 Ï ﯥÜÜÜÜÜﺪې ﭼÜÜÜÜÜﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜÜÜﺗÇﺎﻣﻲ ﺗﺠﻬﯿﺰÜÜÜÜÜ ﻧﻈæÇ æÏÇﺮÜÜÜÜÜﻓÇ ﻮÜÜÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜÜÜﺎ ﻮ ﭘÜÜÜÜÜﻧ

ﻪÜÜÜ ﭘ،ﻮÜÜÜ ﺷáÏﻮÜÜÜ  ﮐﯧÓﺎÜÜÜﺳÇ áﺎÜÜÜﻟﻤÇ ﺖÜÜÜ ﺑﯿÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻣﺎﻧÒ ﻪÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﮑ

áﺎÜÜÜ ﮐíﻮÜÜÜ ﺷÏﺎÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜﻟÇ ډåÏÑﺎÜÜÜ ﻣﯿﻠﯿ300 ìÏ äæ ÜÜﺘﺮک ﺗÜÜÜﻮ ﻣﺸÜÜÜﻧæÏÇﻫﯧﻮ

Ï æÇ ﻮÜÜÜﺷæ ãﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻞ ﺗÜÜÜﺻÇ ﻮÜÜÜﮐﻮﻟÑæ ÈﺎÜÜÜ ﺣﺴæÇ ﻔﺎﻓﯿﺖÜÜÜ ﺷÏ ﯥÜÜÜﺎﻟﻮ ﮐÜÜÜﻋﻤÇ

.íÏ ﮐﯥ ﻟ ﻮﻟﻲ

.åﻮÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜ æ ﻪÜÜÜﻧÑÏ æÇ åﺘﺮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﺮ ﻮﻟÜÜÜ ﺗåﺪÜÜÜﻧÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﺪېÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜﺲ ﭘÜÜÜﻟæ

ﺪﻟﻮÜÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﺮÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﺗÜÜÜ ﻨﻌﺘﻲÜÜÜ ﺻÏ ÓﺎÜÜÜﺳÇ æﺪÜÜÜﯾÇ ﻋﻮÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï

ﺎÜÜÜÜÜ Ñ ﺮېÜÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜÜﻟﺘÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼíÏ ìæﺪÜÜÜÜÜﻞ ﺮ ﻨÜÜÜÜÜﺻÇ ېÏ Ï ﻪÜÜÜÜÜ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧåæÏ

ﻲÜÜÜÜÜ ﺧﺼﻮﺻæÇ  ﺮۍÇÏﻮÜÜÜÜÜ ﺳ،ﯥÜÜÜÜÜ ﮐﺮﻧ، ﺘﻤﻨÜÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜÜﻪ ﻋﺎﻣÜÜÜÜÜﺪې ﭘÜÜÜÜÜﻧÇړæ

:æﭼﻮÇæ

ﻞÜÜÜﻟﯿÏ ﻢÜÜÜﻮ ﻣﻬÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜ ﻣﺮﮐﺰﯾÏ ÊﻮÜÜÜ ﻗÏ ﻮÜÜÜ ﻧ،æ ﺪﻟﯽÜÜÜﯦÑÏ ﺪېÜÜÜﺒﺜﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜﺗﺸ

ﺮÜÜÜ ﻋﻤÊﺮÜÜÜﺘﻪ ﺣﻀÜÜÜﺳæÑæ ﯿﻢÜÜÜﺮ ﺗﻘﺴÜÜÜ ﺗáﺎÜÜÜﺖ ﻣÜÜÜ ﻏﻨﻤﯿåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜﯾÇæ

ﯥÜÜﭘﺴÑæ .åÏﻮÜÜﻟÑÏ ﺰÜÜﯥ ﺗﻤﺮﮐÜÜﯥ ﯾÜÜﺖ ﮐÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،åæ ﻢÜÜﺘﻤﻨﻲ ﻫÜÜﻪ ﺷÜÜﻋﺎﻣ

ﯥÜÜÜÜÜÜ ﭼáﺪÜÜÜÜÜÜﻟﯿæ ﻮÜÜÜÜÜÜ ﺧﻠﮑ،ړæﻮÜÜÜÜÜÜﺮﯾﻒ ﯾÜÜÜÜÜÜﻪ ﺗﺸÜÜÜÜÜÜﺠﺪ ﺗÜÜÜÜÜÜ( ﻣﺴÖÑ)ÞæÑﺎÜÜÜÜÜÜﻓ

ﻪÜÜÜ ﻪ ﺑÜÜÜﻪ ﻣﻨﻈﻤÜÜÜﺗ

ﺘﻤﻨÜÜÜﺖ ﺷÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼáﻮÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜ ﺎﮐæ ﻧﯿﻦÇﻮÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜﺳÇÏ

åړÒ ﻪÜÜÜ( ﭘÖÑ)ﺤﺎﺑﻲÜÜÜ ﺻåﻮÜÜÜ ﯾÏ .íÏ ﺘﯥÜÜÜﻏﻮﺳÇ ﺎﻣﯥÜÜÜﻮې ﺟÜÜÜﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧÜÜÜﻟﻤÇﻣﯿﺮÇ

ﺪÜÜÜﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﺮ ﻨæﺆÜÜÜﺎﻟﻲ ﻣﺴÜ Üﻮ ﻣÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﺪېÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻟæÏ Ï æÇ í Ü ÜﮐÑæ

Ü ﺮ ﯿÜÜﻣﯿÇ ﺮÜÜﺪ ﺗÜÜﺎ ﻗÜÜﻣÒ ﯥÜÜ ﭼ،ﻲÜÜ ﺷìﺪÜÜﻪ ﮐﯧÜÜ  ﺮﻧÇÏ ﯥÜÜ ﭼáﺪÜÜ ﺮ ﯧæ ﯥÜÜﮐ

،åÏ åﻻړæ ﺪېÜÜÜÜﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜÜﺻÇ ﻲÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ ææÏ ﻪÜÜÜÜﺘﻤﻨﻲ ﭘÜÜÜÜﺖ ﺷÜÜÜÜﻟæÏ Ï .í Ü ÜÜﮐ

ﺪÜÜﯥ ﻗÜÜﺮ ﭼÜÜﻣﯿÇ æÇ áﻮÜÜﻪ ﺷÜÜﻧæ ﺎﻟﻲÜÜﻪ ﮐÜÜﺖ ﺨÜÜﺧÑ ﺖÜÜﻪ ﻏﻨﻤﯿÜÜﻪ ﻫﻐÜÜﺎ ﻟÜÜﻣÒ ìÏ

ﺘﻮﻧﻮÜÜÜÜ

 ﻟÏ ﯥÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜ ﺑﻠæÇ áﻮÜÜÜÜﺗﻮ ﺗﻨﻈﯿﻤÇﺪÜÜÜÜ ﻋﺎﯾÏ ﯥÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜ ﺑﺮﺧåﻮÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜﭼ

ﺮÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻮ ﺧﻠﮑÜÜÜ ﻮﻟÏ . ﻟﯥÜÜÜ ﻨæ ﺎﻣﯥÜÜÜﺮې ﺟÜÜÜ ﺗåÏ ìÏ ﻮړÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜﺎ ډﯦÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﯾ

åÑÇﺪÜÜÜﻮ ﻫﯧﻨÜÜÜ ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮﺑﻮﻧÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﻪÜÜÜﺟÏﺖ ﺑﻮÜÜÜﻟæÏ åﻮÜÜÜ ﯾÏ .íÏ áﻮÜÜÜﺗﺮﺗﯿﺒ

ﺪÜÜÜﺎ ﻗÜÜÜﻣÒ !ﻪÜÜÜﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻨÇﻣﯿﺮÇ :å ÜÜÜﮐæ ﺘﻨﻪÜÜÜ ﺎ ﭘﻮÜÜÜﺗﯿÑæړÒ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺪې ﯾÜÜÜﻧÇړæ

،íﻮÜÜﻪ ﮐÜÜ Çﻪ ډÜÜ ﭘÇÏ ﻪÜÜ  ﺗﻮåﺮÜÜﺎ ﻣﻌﺎﺻÜÜﻣÇ ،åÏﺎÜÜ ﺳåﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜﻪ ﭘÜÜﺟÏ ﺑﻮåﻮÜÜ ﯾ.åÏ

ﻮÜÜﯥ ﻣÜÜﺖ ﮐÜÜﻪ ﻏﻨﻤﯿÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﭼÜÜﺖ ﺨÜÜﺧÑ ﻪÜÜﻪ ﻫﻐÜÜﺎ ﻟÜÜﻣÒ ìÏ Ü ﺪ ﯿÜÜﺮ ﻗÜÜﺘﺎ ﺗÜÜﺳ

ÊÇﺪÜÜÜÜﺖ ﻋﺎﯾÜÜÜÜ ﻣﺆﺛﺮﯾåﻮﻣﺮÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜ ﭘ،íÏ ﻮﻣﯥÜÜÜÜﺮﭼﯿﻨﯥ ﮐÜ ÜÜﺪ ﺳÜÜÜÜ ﻋﺎﯾÏ ﯥÜÜÜÜﭼ

¿ ېÜ Üﻮړې ﮐÜÜÜﺎﻣﯥ ﺟÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜ ﺮې ﺮﻧÜÜÜﺎ ﺗÜÜÜﻮې ﺗÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻧæ ﺎﻣﯥÜÜÜ ﺟæ ﯧﺪﻟﯽÜÜÜﺳÑ

ﺎﻟﻲÜÜÜÜÜ ﻣæ ÜÜÜÜ æ Ï ÏÇﻮÜÜÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜÜÜ ﯾÏ ﺪېÜÜÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜÜﻟæÏ Ï æÇ í ﻮﻟﯧÜÜÜÜÜ ÇÑ

åÏ :ﻞÜÜﻓﺮﻣﺎﯾæ ﻪÜÜ ﺗìæÒ ﻞÜÜﺠﺎﻋﺖ ﺧﭙÜÜ ﺷæÇ ﺪۍÜÜﻠﻪ ﻣﻨÜÜ ﺣﻮﺻåﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜﺮ ﭘÜÜﻣﯿÇ

.åÏ  ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻪæÇ ﻟﯿﺘﻮﻧﻪæﻣﺴﺆ

ﻮﻟﯥÜÜÜ ﺮÜÜÜﻣﯿÇ Ï :ﻞÜÜÜﯾææ ìæÒ ﺮÜÜÜﻣﯿÇ Ï !áﻮÜÜÜﺷæ ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜÜﻟæ ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﯾÇææ ﻪÜÜÜﺗ

ﺖ ﻟÜÜÜﻟæÏ Ï ﻪÜÜÜ ﻧÑÇﻫﻤﺪ

، Ü ÜﮐÑæ ﻪÜÜÜﺮ ﺗÜÜÜﻣﯿÇ ﻢÜÜÜﻮﮐﺮ ﻫÜÜÜ ﻪÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺎ ﺧﭙﻠÜÜÜﻮ ﻣÜÜÜ ﻧ،ېæ ﻮېÜÜÜړې ﺷÒ ﺎﻣﯥÜÜÜﺟ

ﺖÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،íæ ìæﺪÜÜÜې ﺮ ﻨÏ Ï ﺘﻮﻧﻪÜÜÜ
æÇ åﻮﻣﺮÜÜÜ ﺖÜÜÜﺘﻮﻧﻮ ﻣﺆﺛﺮﯾÜÜÜ

ې ﻟÏ Ï ،ì ÜÜﮐÑæ ÈﻮÜÜÜﻪ ﻟﻮﻣ ﯾﺘÜÜÜﻲ ﺗÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ

Ï ﻪÜÜÜﻧÇﻧﺪæ ژÏ ìæÏ Ï ﺘﻮﻧﻪÜÜÜ

 ﻟÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼìÏ ﺎﻧﻊÜÜÜ ﻗåﺪÜÜÜﻪ ﺑﺮﯾÜÜÜﺮ ﮐﻮﻣÜÜÜﺲ ﺗÜÜÜﻟæ
.í  ﮐﯧå ﺗﺮ ﺳﺮåÑﻟﻮ ﻟﭙﺎæﺑﻬﺘﺮ

ﻮﻟﯥÜÜﺮې ﮐÜÜ ﺧﺒÇÏ ìæÒ ﺮÜÜﻣﯿÇ Ï ﯥÜÜ ﭼáﺎÜÜﻪ ﻣﻬÜÜ ﻫﻐ.í ÜÜ ﻨæ ﺮېÜÜﺎﻣﯥ ﺗÜÜﯥ ﺟÜÜﭼ
.ېæ ړې ﺟﺎﻣﯥ ﯾﯥ ﭘﺮ ﺗﻦÒ
ﺮÜÜÜﻣﯿÇ Ï :ìÏ ÇÏ áﺎÜÜÜﻞ ﻣﺜÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜﻟﺖ ﯾÇﺪÜ Ü ﻋÏ (ÖÑ)ÞæÑﺎÜÜÜﺮ ﻓÜÜÜ ﻋﻤÊﺮÜÜÜ ﺣﻀÏ

ﺖÜÜÜ ﻣﺆﺛﺮﯾ،ﻔﺎﻓﯿﺖÜÜÜ ﺷÏ ﯥÜÜÜﻪ ﻧ ۍﮐÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﮐæﯿﺰÜÜÜ ﻟﺴææÏ ﺘﯿﻮÜÜÜﺳæÑæ ﻪÜÜÜﭘ

ﻪÜÜÜ ﭘæﺪÜÜÜ ﺧﺒﺮﯦÏ ﻪÜÜÜﻟÇﺣﻮÇ ﻪÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﻪÜÜÜ ﺑÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﭙﯥ ﻟÜÜÜ ﺷÏ ﯥÜÜÜ ﭼæ ÊÏﺎÜÜÜﻋ

íÑﻌﺎÜÜ ﺷåﻮÜÜ ﯾæÇ í ÜÜﺪې ﮐﯧÜÜﺪې ﺑﺎﻧÜÜﺮې ﻻﻧÜÜﯥ ډﯦÜÜﻮ ﮐﻠﻤÜÜﮐﻮﻟÑæ ÈﺎÜÜ ﺣﺴæÇ

ﺮۍÜÜﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧÜÜ ﻣﺎﺷÏ ﯥÜÜﭙﻪ ﯾÜÜ ﺷåﻮÜÜ ﯾ،åﺪÜÜﯥ ﺮ ﯧÜÜﻮ ﮐÜÜ ﻪ ﮐﻮÜÜ ﭘÑﺎÜÜ Ï ﻪÜÜﻣﻮﺧ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

79

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

80

ډÇ ډæÇ íæÑÇﺮÜÜÜ ﮐäﻮﻣﺎÜÜÜﻞ ﻣﺎﺷÜÜÜ ﺧﭙÑﻮÜÜÜ ﻣåﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﭼ،åﻮÜÜÜ ﺷæﻮږÜÜÜﺮ ﻏÜÜÜ ﺗÇژړ

.æ %50.6ﯥÜÜÜﺎﺗﻮ ﮐÜÜÜﻲ ﻣﺎﻟﯿÜÜÜﻟﺘæÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،æ ì Ü Ü ﮐáﻮÜÜÜ (GDP) ﺖÜÜÜﻓﻌﺎﻟﯿ

ﻮډۍÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜ ﭼåﺪÜÜÜﭘﻮﻫﯧæ ﺮÜÜÜﻣﯿÇ ﻮÜÜÜ ﺧ،åÏ ﻧﮑﯥæﺪÜÜÜډۍ ﭘﺨﯧæﯥ ډÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜﮐÑæ

æﺪÜÜÜÜﻪ ﻣﺘﺤÜÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï æÇ æ %40.5 ÏﺪÜÜÜÜ ﻋÇÏ ﯥÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﻮﻟﻨÜÜÜÜﭘæÑÇ ﻪÜÜÜÜﭘ

áﺎÜÜﻟﻤÇ ﺖÜÜﻪ ﺑﯿÜÜ ﻟæÇ ﻮÜÜ ﺷäÇæÑ ﺘﻲÜÜ ﺳﻤﺪﺳ.íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜﻪ ﻧÜÜ ﯥÜÜ ﮐÑﻮÜÜﻪ ﮐÜÜ ﻪ ﭘÜÜ

ﻪÜÜ ﻣﺎﻟﯿíÏﺮÜÜﯥ ﻓÜÜﺎﻻﺗﻮ ﮐÜÜﯾÇ æﺪÜÜﻪ ﻣﺘﺤÜÜ ﭘ.æ %25.6 ﺎÜÜﻢ ﺑﯿÜÜﻗÑ ÇÏ ﯥÜÜﺎﻻﺗﻮ ﮐÜÜﯾÇ

ﯥÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﮐÑﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻮډۍ ﭘÜÜÜ ﺑÏ æÇ á ÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﺑÇÑ åړæÇ

ﻮﺟÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺨ

2006 ﻪÜÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜÜﻣÇ ،åæ åﺮÜÜÜÜﻟÇ ډåÏÑﺎÜÜÜÜ ﻣﯿﻠﯿ6.50 ﯥÜÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜÜ ﮐíÏﯿﻼÜÜÜÜ ﻣ1962 ﻪÜÜÜÜﭘ

.á ﮑﺘﻪ ﮐ

.å ﺷﻮå ﺗﻪ ﻟﻮړæﻟﺮÇ ډæÏÑ ﻣﯿﻠﯿﺎÑÒ  ﻣﺎﻟﯿﻪÇÏ  ﮐﯥá ﮐﺎíÏﻣﯿﻼ

æÇ ﺪﯾﺮﯾﺖÜÜÜ ﻣíړæﺎÜÜÜ ﭘﯿÏ

(ÖÑ)

ﻲÜÜÜ ﻋﻠÊﺮÜÜÜ ﺣﻀÏ ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐáæ ډÇﺪÜÜÜﻫﻤ

æﺮÜÜÜ ﺑﻬﺘÏ ÇﻮÜÜÜﻮې ﺧÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮåﺘﺮÜÜÜ ﺳÇÏ ﯥÜÜÜ ﮐæﺪÜÜÜﯾÇﻲ ﻋﻮÜÜÜﻟﺘæÏ ﻪÜÜÜﭘ

،ﻮÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﺪې ﮐÜÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜÜﺘﺮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜﻮ ډﯦÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜﻪ ﯿÜÜÜ ﺗäÇﻮÜÜÜې ﺗÑÇÏÇ

ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜﻞ ﯾÜÜÜÜﻟﯿÏ ﻠﻲÜÜÜÜﺻÇ ﺎÜÜÜÜﻣÇ ،íÏ áﻮÜÜÜÜﻊ ﮐÜÜÜÜﺿæ ﻮÜÜÜÜﺗÇÑ ﻣﻘﺮæÇ ﻮÜÜÜÜﻧﯿﻨÇﻗﻮ

:ﺳﯥ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽÇÏ Èﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎÇﻋﺪÏ (ÖÑ) ﻋﻠﯽÊﺣﻀﺮ

ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼæÇ åÏ ÁﺎÜÜÜﺗﮑÇ ﺮکÜÜÜ ﺗﺤíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ Ï ﺪېÜÜÜﺖ ﺑﺎﻧÜÜÜﻟæÏ ﺪÜÜÜﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨ

ﻪÜÜÜﻏﯿﻮ ﭘæÑﺎÜÜÜ ﻧÒÇÑ ﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﻟ،íæ åﻻړæ ﻟﺖÇﺪÜÜÜﺮ ﻋÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﻪ ﻮﻟﻨÜÜÜ"ﮐﻮﻣ

Ï ﻮÜÜﺖ ﯾÜÜﻟæÏ ﺪÜÜ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨæÇ ÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ ﺮکÜÜﻮ ﻣﺘﺤÜÜﯥ ﯾÜÜﻮ ﭼÜÜﯽ ﺷÜÜﯾﻠæ ﻮÜÜ ﻧ،åÏ

ﻪÜÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﻟÜÜÜ æÇ ìÏ ﺎﺗﻮﻧﮑﯽÜÜÜ ﺳäÒÇﻮÜÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﺗÜÜÜÜ Ï ﻟﺖÇﺪÜÜÜﻪ ﻋÜÜÜ ﮑ.åÏ ﻦÜÜÜﻣÇ
". ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺨﻪ ﻟﺮې ﺳﺎﺗﻲæÇ طÇﻓﺮÇ

.íÏ ãæ ﻣﻠﺰæÇ ãÒ ﻻåÑﺑﻞ ﻟﭙﺎ
åﺮÜÜÜﻪ ﻧﻈÜÜÜﯾﺦ ﻟÑﺎÜÜÜ ﺗÏ ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﻧæÑﺪﯾﻨﻲ ﻣﻌﯿﺎÜÜÜﯥ ﻻﻧÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜ ﭘæﺪÜÜÜﯾÇ ﻋﻮÏ

Ï ﯥÜÜÜÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜÜÜÜ ﺗﻤﺜﯿﻠáﻮÜÜÜÜÜÜﺻÇ ﻪÜÜÜÜÜÜﻻﻧÏﻮړ ﻋﺎÜÜÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜÜÜ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧÇÏ

:íÏ ړæ ﻫﻤﯿﺖÇ Ï å ﺳﺮãﯾﻄﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎÇﺳﻨﯿﻮ ﺷﺮæÇ  ﻫﻢæÇ

ﺪÜÜÜÜﯥ ﻋﻘﯿﺪﺗﻤﻨÜÜÜÜ ۍ ﮐÜ ÜÜې ﭘﯧÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﺗÑæ ﻪÜÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ  ۍÜ ÜÜﺘﻤﯥ ﭘﯧÜÜÜÜﯾﺸæﯾﻮ

:ﻤﺮﻛﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ او د ﻫﻐﻪ اﻧﺴﺠﺎم－ -١

ìÏ ÑÇﺘﻮÜÜÜﺳÇ ﻋﯿﺖæﺮÜÜÜﻪ ﻣﺸÜÜÜ ﭘÊÑﺪÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜﮐÑæ ﻧﻪæÑﻌﺎÜÜÜ ﺷæÇ íﻮÜÜÜﺷ
.ìÏ ﻻړæ  ﺷﻔﺎﻓﯿﺖæÇ ﮐﻮﻟﻮÑæ Èﻋﯿﺖ ﭘﻪ ﺣﺴﺎæ ﻣﺸﺮæÇ
ﻮﻟﻨﯿﺰÜÜ åﻮÜÜ ﯾÏ ﻲÜÜﻣﻨæ ﻪÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜ ﭘÜ  ﺑﻨﺴÏ ﻟﺖÇﺪÜÜﯥ ﻋÜÜﺖ ﭼÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﺮ ﻫﻐÜÜﻫ

Ï ،íæﻮړÜ Üﻪ ﺟÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺗﻮ ﻣﻬﻤÇﺪÜÜÜ ﻋﺎﯾÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï í ﺮÇÏﻮÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﮐﻠ
ﻪÜÜÜ ﭘáﻮÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﻠÜÜÜ ﻗæÇ ﺆﺛﺮÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜ ﻫﻐÏ æÇ ﺖÜÜÜﻲ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜﺖ ﻤﺮﮐÜÜÜﻟæÏ

í Ü Ü æ ÑÇﻮÜÜÜﯥ ﺧÜÜÜ ﭼåÏ åﺪÜÜÜﻧÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï .ﻲÜÜÜ ﺷåﻮړÜÜÜﺮې ﺟÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜ ﻧﻤﻮﻧÏÇÏÑÇﺮÜÜÜﻗ
ﺰÜÜﻏﯧÇ æÇ ﺖÜÜ ﻣﺆﺛﺮﯾÏ ﺖÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﻪ ﮐÜÜ ﮑ،íﺮÜÜﺰ ﻟÜÜﻏﯧÇ ﺘﺮÜÜﺪې ﺳÜÜﺗﻮ ﺑﺎﻧÇﺪÜÜﻋﺎﯾ
ﻪÜÜÜﻮږې ﻣﺨÜÜÜ ﻟæÇ ﺮÜÜÜ ﻓﻘÏ áæﻲ ډÜÜÜﯾﻤÇÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼåÑﺎÜÜÜې ﻟﭙÏ Ï æÇ í Ü Ü ﮐåﺎړÜÜÜﻣ
ﺖÜÜÜÜ

ﻪÜÜÜ ﻣﺎﻟﯿæÇ íﻮÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜﯥ ﻋﻤÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ  ﺮÇÏﻮÜÜÜ ﺳ،íæ ﺪÜÜÜﻧæﺧﺎ

 ﺧﻮíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﮐﯥÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼåÏ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﭘ،ﻲÜÜÜﻧﯿﺴæ

. ﻲÑæ  ﺗﻪÈﻟﺖ ﺣﺴﺎæÏ Ï ﯾﯥ ﭘﻪ ﺷﻔﺎﻓﻪ ﺗﻮ ﻪ

ﯥÜÜÜ ﻲÜÜÜ ﺧﻠﮑﻮﺷﺨﺼÏ ﻢÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﭘﺎﯾﻠÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼí ÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﻣﻨ ﺘÇÑ
ÓﺎÜÜÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜÜÜﯾﻄﻮ ﭘÇﺮÜÜÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜÜÜﻮ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜÜÜ ﻣﻨﻈﻤÏ ﯾﻦÑﺎﻣﻮÜÜÜÜÜﺮک ﻣÜÜÜÜÜ ﻤÏ
Ï

ﺘﻤﻨÜÜÜﻮﻣﻲ ﺷÜÜÜ ﻋﻤÏ ﻪÜÜÜ  ﺗﻮåÑÇﺪÜÜÜﻣÇæÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻢ ﯾÜÜÜ ﻫæÇ íæ  ېÜ Üﺄﻣﯿﻦ ﮐÜÜÜﺗ
ﺮÜÜÜ ﺗÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﺲ ﻟÜÜÜﻟæ Ï ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻗﯿﻘÏ åﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﯾåړæ å Ü Ü ﮐæÇ í Ü Üﺗﻌﯿﻨﯧ

æÇ ﺘﻮﻧﻮÜÜÜ

ﻪ ﻟÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼìÏ ړÇ ﻪÜÜÜﺪې ﮐﺒﻠÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜ ﻟ.íæ  ېÜ Üﻪ ﮐÜÜÜ ﻮ ﻫÜÜÜﻟæډﯦﺮ
.í  ﻣﻨ ﺘﻪ ﮐÇÑ ﮐﯥ ﻣﺆﺛﺮﯾﺖæﯾﺪÇﻋﻮ

.íæ ﻧﯥ ﻻﻧﺪېÑﺎ
í ﺪﯦÜÜÜﻪ ﺮ ﻨÜÜÜ ﻔﺎﻓﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜ ﻫáﻮÜÜÜﺻÇ ﺗﻮÇÑÏﺎÜÜÜ ﺻæÇ ﻮÜÜÜﺗÇÏÑÇæ Ï

:ìÏ Êæﻗﺎﻣﻮ ﮐﯥ ﭘﺮÑÇ ﻫﻤﯿﺖ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻧﯿﻮÇ æﯾﺪÇ ﻋﻮÏ
ﻪÜÜÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜÜÜﻪ ﻣﻨﻈﻤÜÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜÜ Ñæ Óﻪ ﻻÜÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜÜﻣﯿﻨÒ ÇÏ ﻪÜÜÜÜÜﺲ ﺗÜÜÜÜÜﻟæ æÇ
íÏﺎÜÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ ÏÇﻮÜÜÜÜÜ ﻫﯧáﻮÜÜÜÜÜ Ï ä ﻮﯾÜÜÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜÜÜ ﮐÔ ÜÜÜÜÜÜ ﻫ1384 ﻪÜÜÜÜÜﭘ
ﯿﻤﻮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،íﺮÜÜÜﻟæ ﯽÜÜÜﺳÑ Óﻪ ﻻÜÜÜﺎﺗﻮ ﺗÜÜÜﻣﻌﻠﻮﻣ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

81

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

82

ﻮÜÜ ﺧ.í ÜÜﻲ ﮐÜÜﺳÑ ﺮÜÜﯥ ﺑÜÜﻮﻧﻮ ﯾÜÜﻮ ﻣﻘﯿﺎﺳÜÜﻟÇﻪ ﻧ ﯾﻮÜÜ ﭘæÇ ﻪÜÜﻪ ﭘﺮﺗﻠÜÜﯥ ﻤﺮﮐﻮﻧÜÜﮐ

ﺪېÜÜﻮ ﻻﻧÜÜ ﺮ ﭘÜÜﻮ ﺗÜÜﺘﻪ ﺧÜÜ ﺷäﺎﻧﻮÜÜﯥ ﻗÜÜې ﭼÏ ﻪÜÜ ﻟåﺮÜÜﯥ ﺳÜÜﺖ ﮐÜÜﻟæÏ ãﺎÜÜ ﻧﺎﮐåﻮÜÜﯾ

ﻪÜÜÜﻠﻄﻪ ﻧÜÜÜﺪې ﺳÜÜÜﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜﻮ ﻤﺮﮐﻮﻧÜÜÜﺮ ﺧﭙﻠÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﺰېÜÜÜﻏﯧÇ ﯥÜÜÜ ﺑæÇ ãﺎÜÜÜﻧﺎﮐ

íﺰÜÜÜ ﻣﻐÏ ﻮﻣﺎﻧﻮÜÜÜ ﻣﺎﺷÏ íÏ Ü Ü åﺮÜÜÜﺳÑæ ﺮÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﻞ ﭼÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜ ﻫﻐæÇ í Ü Üﮐﯧ

.íﻟﺮ

ﻮÜÜÜﮐﻮﻟÑæ ÊﻮÜÜÜﺷÑ Ï ﺮÜÜÜ  ﻣ،í Ü Üﻞ ﮐﯧÜÜÜﺎ ﻻﻣÜÜÜ ﮐﮑ ﺗﯿÏ ÇﻮÜÜÜ ﻫÏ æÇ ﻏﯿﻮæÑﺎÜÜÜﻧ

ﻪÜÜÜÜ ﻟÊÇÑﺮÜÜÜÜ ﻣﻘæÇ í ÜÜÜ ﺗﻌﯿﻨﯧÓﺎÜÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﺑﻄÇæÑ Ï ﯥÜÜÜÜﻲ ﺗﻌﺮﻓÜÜÜÜﻤﺮﮐ

ﯥÜÜÜÜﺳÇÏ Ï ﻪÜÜÜÜﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗÜÜÜÜ Ï ﺪÜÜÜÜﻧæﺎﻧﻲ ژÜÜÜÜﻧﺴÇ Ï ﮐﻲÇæÑﺎÜÜÜÜﺖ ﭼÜÜÜÜﻟæÏ Ï ېÑﻪ ﻻÜÜÜÜﻟ

ﯥÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﺑﻄÇæÑ Ï ﯾﻦÑﺎﻣﻮÜÜÜﺮک ﻣÜÜÜ ﻤÏ ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ .íæ Ü Üﻪ ﭘÜÜÜﺲ ﺨÜÜÜﻟæ
ﻪÜÜÜ ﺗæÑﺎÜÜÜ ﭼæÑﻲ ﻻÜÜÜﮏ ﺷﺨﺼÜÜÜ ﺧﻠæÇ ÊﺎÜÜÜ ﻣáﻮÜÜÜﺻÇ ﻠﻲÜÜÜﺻÇ ﻮÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜ ﺷÑﺮÜÜÜﻣﻘ
ﻨÜÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜÜﮐﯿﻮ ﺗÇæÑﺎÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜﻟﺘæÏ ﻮÜÜÜÜﺧﯿﻠÏ Ï ﺪÜÜÜÜﯾÇﺖ ﻋﻮÜÜÜÜﻟæÏ Ï æÇ íæړÇ ãﺎÜÜÜÜﭘ
.ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻲ

.íﮐﻮÑæ åÒﺟﺎÇ ﻟﻮæÏÑÇæ Ï ﺗﯧﻠﻮ
ﻪÜÜÜﺌﻠﻪ ﻧÜÜÜﻲ ﻣﺴÜÜÜﺧﻼﻗÇ ېÒÇﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﺧæ ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜﺰ ﭘÜÜÜﻏﯧÇ ÊﻮÜÜÜﺷÑ Ï
.ìÏ ÊﺎÜÜﯾÒ ÇÑﻮÜÜﻢ ﺧÜÜۍ ﻫÏﺎÜÜﺮ ﺑﺮﺑÜÜﭘ

ﺘﻤﻨÜÜﻪ ﺷÜÜ ﻋﺎﻣÏ ﯥÜÜﺎﺛﯿﺮ ﯾÜÜﯥ ﺗÜÜ ﺑﻠﮑ،åÏ

ﺎﻟﻤﯥÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜ ﭼåÏ ÇÏ ﻪÜÜÜﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﺎﯾﻠÜÜÜ ﻣÏ äﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻮﻣ ۍ ﻣﺮﺣﻠÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﭘ

æÇ  ﺮۍÇÏﻮÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜﯿﻢ ﭘÜÜÜÜﻮ ﺗﻨﻈÜÜÜÜ ﻤﺮﮐﻮﻧæﺪÜÜÜÜﺎ ﻣﻔﺴÜÜÜÜ ﯾæÇ æﺮÜÜÜÜ ﻣﻌﺎﺻÏ

áﺎÜÜ ﭼﺎﭘﯧﺮﯾÜÜﻪ ﮐﮑÜÜﯥ ﭘÜÜ ﺮ ﭼÇÏﻮÜÜﻪ ﺳÜÜ ﻫﻐæÇ ﻲÜÜ ﻪÜÜ ﻪ ﻣﻨÜÜﺎ ﻟÜÜﻓﻀ

،íæ ﺪÜÜÜﺮک ﻣﻔﺴÜÜÜﻪ ﻤÜÜÜ ﮐ.íﺮÜÜÜﺰ ﻟÜÜÜﻏﯧÇ ﺘﺮÜÜÜﺪې ﺳÜÜÜﺮک ﺑﺎﻧÜÜÜ ﺗﺤíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ

ﻪÜÜﻪ ﺑﻠÜÜ ﻟ.ﻲÜÜﺑﺎﺳæ ﺮÜÜ ﺑﻬåÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﺮﻣﺎﯾﻪ ﻟÜÜﻪ ﺳÜÜ ﺧﭙﻠíﻮÜÜﻪ ﮐÜÜ ﻧí ﺮÇÏﻮÜÜﯥ ﺳÜÜﮐ

،íæ ﺎکÜÜÜ ﭘåÏﺎÜÜÜﻪ ﻓﺴÜÜÜ ﻟæÇ ﺮÜÜÜﻪ ﻣﻌﺎﺻÜÜÜ ﮐæÇ í ﺘﯧÜÜÜﺖ ﺳﺴÜÜÜ ﺣﺮﮐíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ

ÇﺪÜÜÜﭘﯿÇÑ Ï ﻪÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜ ﺗﯧﻠæ Ü Üﻪ ﮐﮑÜÜÜ ﻟí Ü Ü æ ﻮÜÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ åﻮÜÜÜﭘﻠ

.í ﮐﻮÇﺧﺘﯿﺎ ﭘﯿﺪÇ ﭘﺮæÇ  ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﻋﺖíÏﻗﺘﺼﺎÇ ﻧﻮ

ﯥÜÜÜﺮ ﺑÜÜÜ ډﯦæÇ íﺮﻓﻮÜÜÜﯥ ﻣﺼÜÜÜﺮې ﭘﯿﺴÜÜÜ ډﯦåÑﺎÜÜÜﺎﻟﺠﯥ ﻟﭙÜÜÜ ﻣﻌÏ ﻮÜÜÜﺿÇﻣﺮÇ ﻮﯾﻮÜÜÜﺷ

ﻮﺑﯥÜÜÜ ﻟÏ ﻄﺮﻧﺞÜÜÜ ﺷÏ ﯿﺎﻟﻲÜÜÜ ﺳå ﺮﯾﺰÇÏﻮÜÜÜﯥ ﺳÜÜﺖ ﮐÜÜÜﻟæÏ ﺮÜÜ ﻣﻌﺎﺻåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜﭘ
.í  ﮐﯧå ﺗﺮ ﺳﺮÓﺳﺎÇ ﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪÇ æ ﺮ ﻨﺪÏ äÇﭘﻪ ﯧﺮ ﭘﻪ ﺳﭙﯿﻦ ﻣﯿﺪ

ﯿﺎﻟÜÜﺳ

ìæÏ ﻪÜÜ ﮑ،ﻲÜÜ ﺷäÇÑﻮÜÜ ﻧÑ íﺮÜÜﻢ ﻋﻤÜÜﺎ ﻫÜÜ ﯾæÇ í Ü  ﮐﯧå Ü ﺎ ﻣÜÜﮏ ﯾÜÜﻪ ﺧﻠÜÜﻟÒæ
ځÑæ ﻪÜÜÜځ ﭘÑæ ÇﻮÜÜÜﻧﻮ ﻫæÑﺎÜÜÜ Ï ÇﻮÜÜÜﯥ ﺧÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜ ﻟæÇ íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜ ﭘﯿﺴÌﻼÜÜÜ ﻋÏ

ﻪÜÜﻗﯿﻘÏ åﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜﻮﻧﻪ ﭘÜÜ ﭼﺎﻧﺴæÇ ﻪÜÜﻞ ﭘﻼﻧﻮﻧÜÜ ﺧﭙåﺮÜÜﻪ ﺳÜÜﻪ ﺑﻠÜÜﻮ ﻟÜÜ ﺮ ﯾÇÏﻮÜÜﺳ

. ﻲÇÑ  ﻣﺮﺿﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﻨ ﺘﻪå ﺑﯥ ﺷﻤﯧﺮÑ ﻧﻮæÇ í ﮐﮑ ﯦ

Ï ﻪÜÜÜ ﯥ ﺮﻧÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜ ﻮﻟÇÑ ېÏ ﻪÜÜÜ ﭘÓÇﻮÜÜÜ ﺣáﻮÜÜÜ æÇ ﻲÜÜÜﻨﺠﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ﺗﻮ

ÖÑÇﻮÜÜÜ ﻋÊﺎÜÜÜﯾÒ ﺮÜÜÜﯿﻦ ډﯦÜÜÜ ﻣﺎﺷæÇ ﻦÜÜÜﻧﺠÇ ﺮÜÜÜﻧﮑﯽ ﻫæﺪÜÜÜﻮ ﭼﻠﯧÜÜÜﻪ ﺗﯧﻠÜÜÜﭘ

ﯿﺎﻟﻲÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜÜ ﭼí ÜÜÜ ﮐíﻮÜÜÜÜ ﻗæÇ ﺮÜÜÜÜ ﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘÜÜÜﻞ ﺑﻨﺴÜÜÜÜې ﺧﭙÑﻪ ﻻÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜÜﻣﺆﺛﺮﯾ

æ ﭙÜÜﻪ ﺷÜÜ ﭘíﺮÜÜﺮ ﻟÜÜﻪ ﻋﻤÜÜ ﮐﺎﻟåæÏ ﻪÜÜ ﮐæÇ í ﻮړﯦÜÜﻪ ﺟÜÜ ﺑﯿåﻮړÜÜﻪ ﻟÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،íﻮÜÜﮐ

ﺖÜÜ ﻣﺆﺛﺮﯾÏ ãﺎÜÜﻞ ﭘÜÜ ﺮ ﺧﭙÇÏﻮÜÜﯥ ﺳÜÜﺖ ﮐÜÜﻟæÏ ãﺎÜÜ ﻧﺎﮐåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﺮ ﭘÜÜ  ﻣ،ﻲÜÜ æ

ﻮÜÜ ﻏﺮﯾﺒÏ ﺖÜÜ ﻣﻠÏ ﻢÜÜ ﻫÇÏ åﻮÜÜﺎﻟﻲ ﭘﻠÜÜﻪ ﻣÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼ،ﻲÜÜ ﻪÜÜ ﻪ ﻣﻨÜÜﯥ ﻟÜÜﺘﻮ ﮐÜÜﻣﯿﺎﺷ

åﺮÜÜÜﮐﻮ ﺳÇæÑﺎÜÜﻲ ﭼÜÜÜﻟﺘæÏ ﻪÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﯥ ﺮﻧÜÜ ﭼíæړÇ ﻪÜÜÜې ﺗÏ ìﺎÜÜ ﺮÜÜÜﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘÜÜﯾÒ

ﯥÜÜﯥ ﺑÜÜ ﭼ،ìÏ ÇÏ ÝﺪÜÜﻠﻲ ﻫÜÜﺻÇ ﻮÜÜ ﺧ،ìÏ ﯽÜÜ ﺘﺮ ﭘﯧÜÜﻮ ﺳÜÜ ﯾæږæÇ ﺮÜÜﻮ ﭘÜÜﺧﻠﮑ

ﻪÜÜÜ ﭘåÏ Ï ﻪÜÜÜ ﻟﻮﺑæÇ í ﮐÑÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜ ﺗäﺎÜÜÜ äÇﺪÜÜÜ ﻣﯿæÇ í Ü Üﮐæ ﻪÜÜÜ ﻣﻌﺎﻣﻠåÑﻮÜÜÜﺗ

ﻪÜÜ ﺗÏÇﻮÜÜ ﻫﯧåﺮÜÜﻮ ﺳÜÜﮐﻮﻟÑæ ﻪÜÜ ﭘÊﻮÜÜﺷÑ Ï ﯥÜÜ ﺮ ﯾÇÏﻮÜÜﯥ ﺳÜÜ ﭼ،ﻞÜÜﻪ ﺗﯧÜÜﮐﯿﻔﯿﺘ

ﮐﯥÏÇﻮÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮐﻠ،ﻪÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜ ﭘíÑﺎÜÜ ﺳÏ .í ﯧÜÜﺳÑæ ﻪÜÜ ﺗìﺎÜÜﻪ ﭘÜÜ

áæﺮÜÜ  ﮐﻨ،íﻮÜÜﺮې ﮐÜÜﺖ ﭘÜÜﻮړ ﻗﯿﻤÜÜ ﻟÇÑﻮÜÜﯥ ﺧÜÜﺖ ﯾÜÜ ﻣﻠåÑﺎÜÜﯥ ﭼÜÜ ﺑæÇ íæÏÑÇæ

ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻧ،íæ íﻮÜÜÜﻊ ﺷÜÜÜﺿæ ÊÇÑﺮÜÜÜﺪ ﻣﻘÜÜÜ ﺮ ﻨÈﺎÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻟæÏÑÇæ Ï ﻮÜÜÜ ﺗﯧﻠÏ

ډÇې ډÏ Ï áæﺮÜÜÜÜ ﺪﯾﺪ ﮐﻨÜÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜ ﺗﯿﻠÏ ﯥÜÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜÜﻟæÏ ﺮÜÜÜ ﻣﻌﺎﺻåﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜ ﭘ.ﻲÜÜÜﺷ

،ﺘﻪÜÜ ﻧﺸäﺎÜÜﻣﮑÇ ﻮÜÜﻟæÏÑÇæ Ï ﯥÜÜ ﯾðﻼÜ  ﻋﻤíæ Ü ﺮÜÜﯥ ﺳÜÜﯥ ﭼÜÜﻮ ﮐÜÜﻮ ﺗﯧﻠÜÜﻫﻐ

ﯿﻠﯥÜÜÜﺳæ ﻮﻟﯥÜÜÜ ﻧﮑﯥæﺪÜÜÜﻮ ﭼﻠﯧÜÜÜﻪ ﺗﯧﻠÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜ ﻣﻠæÇ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜﮐÑæ

Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼÇÏ ﻪÜÜÜÜ ﺑﻠæÇ íﺮÜÜÜÜ ﻟáﺎÜÜÜÜ ﻣﺜæﺮÜÜÜÜﻫÒ Ï åÑﺎÜÜÜÜﺎ ﻟﭙÜÜÜÜﻏﺘﯿæÑ Ï ﯥÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜﮑ

áﻮÜÜÜÜﻧﯿæ ﻪÜÜÜÜﻮ ﻣﺨÜÜÜÜﺿÇﻣﺮÇ æÇ ﺎÜÜÜÜ ﮐﮑ ﺗﯿÏ ÇﻮÜÜÜÜ ﻫÏ æÇ ﻲÜÜÜÜﺎﺗﻞ ﺷÜÜÜÜﺳæ íﺪÜÜÜÜﺧﻮﻧ

ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜ ﺧ،íæ ÏﻮÜÜﻧﻪ ﻣﻮﺟæډÑ  ﻨÜÜ ﺳíﻮÜÜﻞ ﺷÜÜﺪ ﻣﻨÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜ ﯾåÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜﻟæÏÑÇæ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

.ﺷﻲ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

83

84

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

ﻪÜÜÜÜﻪ ﻻﺳÜÜÜÜﺪ ﻟÜÜÜÜﯾÇ ﻋﻮåﺪÜÜÜÜﻞ ﻋﻤÜÜÜÜﺖ ﺧﭙÜÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼåÏ åﺪÜÜÜÜﻮ ﺮ ﻨÜÜÜÜ ﺧÇÏ

ﺮﭼﯿﻨﻪÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ﻟﻮﯾæﺪÜÜÜﯾÇ ﻋﻮÏ ﯥÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜ Ñ ﻪÜÜÜﯾﻄﻮ ﭘÇﺮÜÜÜﻨﯿﻮ ﺷÜÜÜﺳæÇ Ï ÇﻮÜÜÜﯥ ﺧÜÜÜﺑﻠ

ﺮÜÜÜ  ﻣ،ﻲÜÜÜ ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﺎﻧﻮ ﺟﯧﺒﻮﻧÜÜÜﻮ ﮐﺴÜÜÜ Ï ېÑﻪ ﻻÜÜÜ ﻟÊﻮÜÜÜﺷÑ Ï æÇ íﻮÜÜÜﮐÑæ

äﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﻢÜÜÜﺘﻞ ﻫÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﻪÜÜÜ ﻪÜÜÜﺮﭼﯿﻨﯥ ﺨÜÜÜې ﺳÏ ﻪÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜ  ﻣ،í Ü Üﻞ ﮐﯧÜÜÜ

ﻪÜÜÜﯥ ﻣﻨ ﺘÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜ ﻋﻤä Ü Üې ﮐﺮﻏﯧÏ Ï ﯥÜÜÜﺰې ﭼÜÜÜﻏﯧÇ ﻲÜÜÜﻪ ﻣﻨﻔÜÜÜﻫﻐ
.ìÏ  ﻋﻤﯿﻖæÇ ې ډﯦﺮ ﻟﻮړÏ  ﯾﯥ ﺗﺮäÇæ ﻲ ﺗﺎÇÑ

.íÏ ې ﺗ ﻟﻲÑﭘﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﻮ
ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜﻮ ﺨÜÜﻣﻼﮐÇ ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼ،ﻲÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﮐæ ﺖÜÜﻟæÏ ﻮÜÜﯥ ﯾÜÜ ﭼåÑﺎÜÜې ﻟﭙÏ Ï
Ï ﻮÜÜÜﻣﻼﮐÇ Ï ﯥÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜﻣÒﻮ ﻻÜÜÜ ﻧ،í ÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺮ ﻻﺳÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﻪ ﻣﺎﻟﯿÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻣﻨﻈﻤ

: ﭘﺮ ﻋﻮاﻳﺪو ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟﻴﺎت-٢

ÝﺪÜÜې ﻫÏ .í Ü  ﮐåﺮÜÜﺮ ﺳÜÜ ﺗåﺪÜÜﻧÏ ﻪÜÜﻢ ﺧﭙﻠÜÜ ﻫåÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜ ﮐﻮﻟíﺪÜÜ ﺧﻮﻧæÇ ﺎﺗﻠﻮÜÜﺳ

ﯥÜÜ ﮐÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ áﺎÜÜ ﻓﻌåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ﭘ.íÏ ÊÇﺪÜÜﺘﻘﯿﻢ ﻋﺎﯾÜÜﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴÜÜﻤﺮﮐﻮﻧ

ﺮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،íÏ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﭘáﻮÜÜÜﻊ ﮐÜÜÜﺿæ ﻮﻟﻮÜÜÜﺻÇ ﻮÜÜ ﻫﻐÏ åÑﺎÜÜÜﯧﺪﻟﻮ ﻟﭙÜÜÜﺳÑ Ï ﻪÜÜÜﺗ

ﺎﺗﻮÜÜÜÜ ﻣﺎﻟﯿÏ ﺪېÜ ÜÜﺗﻮ ﺑﺎﻧÇﺪÜÜÜÜﺮ ﻋﺎﯾÜÜÜÜ ﭘÑﺎÜÜÜÜﺘﺮ ﻣﻌﯿÜÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜÜ ﻓﻌﺎﻟﯿíÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ Ï

ÝﻔﺎÜÜﻪ ﺷÜÜﯥ ﭘÜÜ ﮐÑÇÒﺎÜÜﻪ ﺑÜÜ ﭘæÇ ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜﻼک ﻗﺒﺎﻟÜÜﻣÇ áﻮÜÜﺮ ﻣﻨﻘÜÜﯥ ﻏﯿÜÜ ﯾÜÜﺑﻨﺴ
. ﺎﮐﻞ ﺷﻲæ ﻧﻮ ﺑﯿﯥæÑ ﮐﻮæÇ  ﻤﮑﯥÏ áæډ

.íÏ áﺿﻊ ﮐﻮæ
áæﺪ ډÜÜÜﻪ ﺮ ﻨÜÜÜﻼک ﭘÜÜÜﻣÇ áﻮÜÜÜﺮ ﻣﻨﻘÜÜÜﯥ ﻏﯿÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﻟæÏ ﺮÜÜÜ ﻣﻌﺎﺻåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﭘ
ﻮÜÜﻧﮑæﮐﻮÑæ ﻪÜÜﺘﻘﯿﻤﻮ ﻣﺎﻟﯿÜÜ ﻣﺴÏ ﯥÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼåﻮﻣﺮÜÜ ﺮÜÜﻫ
äﺎﻧﻮÜÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜ ﭘåÒÇﺪÜÜÜÜﻧÇ ﻪÜÜÜÜﻪ ﻫﻤﺎﻏÜÜÜÜ ﭘíæ åﻮړÜÜÜÜ ﻟåﻤﯧﺮÜÜÜÜﺷ

æÇ ﻮÜÜÜÜÜﻪ ﻣﺆﺳﺴÜÜÜÜÜ ﻣﺮﺑﻮﻃÏ ﻪÜÜÜÜÜ ﻔﺎﻓﻪ ﺗﻮÜÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜÜ ﯾÏﻨﺎÜÜÜÜÜﺳÇ ،íæ ﺖÜÜÜÜÜﺛﺒ

ﯥÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜ ﮑÇÏ ،íæ ﺒﻮطÜ ÜÜ ﻣﻀÓﺎÜÜÜÜﺳÇ

ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﯾÑﺎÜÜÜÜﺎﻣﻼﺗﻮ ﮐÜÜÜÜ ﻣﻌÏ æÇ ﻲÜÜÜÜ ﺷìﺪÜÜÜÜ ﮐﯧáﺪÜÜÜÜ ﻟﯿÇﻮÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﻟÜÜÜÜﺷ

ﺘﻤﻨÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜ ﻋﺎﻣÏ æÇ ﺖÜÜÜÜﺣﺎﮐﻤﯿ

Ï ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ æﺮÜÜÜﻪ ﻣﻌﺎﺻÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻮ ﮑÜÜÜ ﻧ،íæ ړæ ÇﺮÜÜÜﺟÇ Ï åﺮÜÜÜﺳ

ﺎﻧÜÜÜﺳÇ

.ìÏ  ﻋﻼﻣﺖæÇ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑ ﻪíÏﻗﺘﺼﺎÇ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲÏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻪ ﻣﺎﻟﯿﻪ
ﺮÜÜÜÜ ﻏﯿåﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜÜ  ﻣ،íæ  ېÜÜÜ ﮐåÑﻮÜÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜÜ  ﺑíÑﺎÜÜÜÜﺖ ﻣﻌﯿÜÜÜÜ ﺗﺜﺒﯿæÏﻨﺎÜÜÜÜﺳÇ
ﺎÜÜÜ ﯾæÇ íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﻤﻲ ﺑÜÜﺳÑ ﺮÜÜÜ ﻏﯿÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﯥÜÜﯥ ﭼÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜﭘ
ﯥÜÜÜ ﻣﻨﻈﻤÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ،íæ ﻪÜÜÜﺧÇ ﭘﺮå ÜÜﻧæ ÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﺎﻧﻮﻧﻲÜÜÜﺮ ﻗÜÜÜ ﻏﯿÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﭘ

،íæ ﺪېÜÜÜ ﻻﻧæﻮÜÜﻋÏ ﺮÜÜ ﺗæÇ ﺎﻗﺺÜÜÜ ﻧÏﻨﺎÜÜﺳÇ ﻮÜÜﻣﻼﮐÇ Ï ﯥÜÜÜﺖ ﮐÜÜﻟæÏ ﺮÜÜﻣﻌﺎﺻ

.íæ ìÑæ ﮐﻤﺰÇÑ ﺧﻮÓﺳﺎÇ ﺧﯿﺴﺘﻨﯥÇ ﻣﺎﻟﯿﯥ

ﯥÜÜÜ ﺑæÏﻨﺎÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻟæÏ Ï ﮏÜÜÜ ﺧﻠ،íﻮÜÜÜ ې ﮐÜ Üې ﭘﺮﯦﮑÏﺎÜÜÜﯥ ﻣﺘﻀÜ Üﻣﺤﮑﻤ
ﯥÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜﻲ ﻓﻀÜÜÜ ﻣﻨﻔæÇ åÑæﺎÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜ ﺑåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜﺎﻣﻠﯥ ﭘÜÜÜﻮ ﻣﻌÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ æÇ íæ åÑæﺎÜÜÜﺑ

ﺮﮐﺘﻮﻧﻪÜÜÜÜÜ ﺷåړÇæ æÇ ﻲÜÜÜÜÜ ﻣﻨ ﻨ،ìﻮÜÜÜÜÜ ﻟÜ ÜÜÜﺮک ﺑﻨﺴÜÜÜÜÜ ﺗﺤíÏﺎÜÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ Ï
.í  ﮐﯧåﺗﺮ ﺳﺮ

íÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ Ï ﻪÜÜÜÜ ﻮﻧﻮ ﺗÜÜÜﯥ ﺑﻨﺴÜÜÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،åÒÇﺪÜÜÜÜﻧÇ ﻪÜÜÜÜﻪ ﮐﻮﻣÜÜÜÜ ﭘ.íæﻮړÜÜÜÜﺟ
ﺎﻧﻮﻧﻲÜÜÜÜ ﻗæÇ ﻤﻲÜÜÜÜﺳÑ åÒÇﺪÜÜÜÜﻧÇ ﻪÜÜÜÜﻪ ﻫﻤﺎﻏÜÜÜÜ ﭘ،íæﺮÜÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜÜﻣﯿﻨÒ ﺖÜÜÜÜﻓﻌﺎﻟﯿ

ﻪÜÜÜې ﭘÑﻪ ﻻÜÜÜ ﻟÑÇÒﺎÜÜÜ ﺑÏ ﻪÜÜÜﯥ ﺑﯿÜÜÜﺎ ﻤﮑÜÜÜ ﯾÑﻮÜÜÜ ﮐÏ ﯥÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﻟæÏ ﺮÜÜÜﻪ ﻣﻌﺎﺻÜÜÜﭘ
Ï ÑﻮÜÜÜÜÜ ﮐÏ ﻢÜÜÜÜÜ ﻫåﺮÜÜÜÜÜﺳ

Ü ÜÜÜﻪ ﭼ ﮑÜÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜÜ ﯾÏﻨﺎÜÜÜÜÜﺳÇ æÇ í Ü ÜÜÜﺗﻌﯿﻨﯧ

ﺎﻧÜÜÜÜÜﺳÇ

Ï ﯥÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﺎﻣﻮÜÜÜÜﻪ ﻧﺎﮐÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜ ﺧ،íﻮÜÜÜÜ ﮐåÏæ ﻪÜÜÜÜ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧíÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ
ﺮÜÜÜﺮ ﻣﻌﺎﺻÜÜÜﻪ ﻏﯿÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ  ﻣ،ﻲÜÜÜ ÇÑ ﻪÜÜÜ ﺗÓﺖ ﻻÜÜÜﻟæÏ Ï ﻢÜÜÜ ﻫæÇ ﺘﻮﻧﮑﻲÜÜÜﺧﯿﺴÇ
.í ﻧﻪ ﺟﻮړﯦæ  ﺗﺸﺒﺜﺎﺗﻮ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﺧﻨíÏﻗﺘﺼﺎÇ ﺳﯥÇÏ
ÎﺮÜÜ ﻧåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﭘÜÜﻮ ﮐÜÜﻣﻼﮐÇ ﻪÜÜﺖ ﭘÜÜﻟæÏ Ï ÎﺮÜÜﯥ ﻧÜÜﺎ ﻤﮑÜÜ ﯾÑﻮÜÜ ﮐÏ ﯥÜÜﺖ ﮐÜÜﻟæÏ
.Î ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻧﺮÏ æÇ í ﺛﺒﺘﯧ

: ﭘﺮ اﻣﻼﻛﻮ ﻣﺎﻟﻴﻪ-٣

ﻪÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﮑ،ìÏ ﺎﺧﺺÜÜÜﻠﻲ ﺷÜÜÜﺻÇ ﻠﻮکÜÜÜ ﺳåړæﺎÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻏÏ Ï ÏﺎÜÜÜ ﻓﺴíÑÇÏÇ
ﻪÜÜÜ ﻟæÇ åﺮÜÜÜﻪ ﻧﻈÜÜÜﯾﺦ ﻟÑﺎÜÜÜ ﺗÏ ÇﻮÜÜÜﻮې ﺧÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺘﻞ ﻟÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﻪÜÜÜﻮ ﻣﺎﻟﯿÜÜÜﻣﻼﮐÇ ﺮÜÜÜﭘ
ﻪÜÜÜÜﺎﻟﯿﯥ ﻟÜÜÜÜ ﻣÏ ﻮÜÜÜÜ ﻧ،í ﯧÜÜÜﺳÑæ ﻪÜÜÜÜ ﺗÌæÇ ÏﺎÜÜÜÜﯥ ﻓﺴÜÜÜÜ ﮐæﺮÜÜÜÜﯾÇæÏ ﻲÜÜÜÜﻟﺘæÏ ﻪÜÜÜÜﭘ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

85

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

86

ﺮÜÜﯾÇæÏ ﻲÜÜﻟﺘæÏ áﻮÜÜ ېÑﻮÜÜﻮ ﭘÜÜ ﭘﻮﻟﯿﺴæÇ ﯿﺎﻧﻮÜÜﺮ ﻗﺎﺿÜÜﻮﻟﯥ ﺗÜÜﯾﻨﻮ ﻧﯿÑﺎﻣﻮÜÜﻣ

ﻪÜÜÜې ﭘﺮﺗﻠæﺎÜÜÜړﺗﯿÇ ﻞÜÜÜﻮﻧﮑﻲ ﻧﺴÜÜÜﺗﻠÇÑ æÇ ﻨﻲÜÜÜﺳæÇ Ï ۍÑÇﺪÜÜÜﻣﺎﻧﺘÇ åﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﭘ

í ÜÜﻪ ﮐﯧÜÜﺧﺘÇ

ﺎﻧÜÜ ﻪ ﺎﻧÜÜﺲ ﭘÜÜﻟæ ،ﻲÜÜ ﻧﯿﺴÜÜﯾÑÏ ﺪÜÜﺮ ﺿÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻪÜÜ ﻋﺎﻣÏ

ﻮÜÜÜ ﺧ،ìÏ ﯽÜÜÜ ﻠáæﺆÜÜÜ ﻣﺴäﺎÜÜÜ ﯥÜÜÜ ﯾåÑﺎÜÜÜﺄﻣﯿﻨﻮﻟﻮ ﻟﭙÜÜÜ ﺗÏ æړÇæÏ Ï æÇ í Ü Üﮐ

ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻮ ﺟﯿﺒﻮﻧÜÜÜﺷﺨﺎﺻÇ æﺪÜÜÜ ﻣﻔﺴæÏæﺪÜÜÜﻮ ﻣﺤÜÜÜ Ï ﺪÜÜÜﯾÇﺖ ﻋﻮÜÜÜﻟæÏ Ï æÇ

åÑﻮÜÜﻪ ﻏÜÜ ﻼ ﺑÜÜ ﺑÏ ﻮÜÜﻮ ﭘﯿﺴÜÜ ﺗﯧﻠÏ ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜﻧæÏÇﺘﻤﻨﻮ ﻫﯧﻮÜÜ ﺷæÑﻮÜÜﻮ ﻧÜÜﻪ ﯿﻨÜÜﭘ

ﻮﻟﯥÜÜﻪ ﻧﯿÜÜﻧ

ﻟÇæÑﺎÜÜ æÇ ﺎﺣﯿﯥÜÜﻪ ﻧÜÜﯥ ﻟÜÜﺖ ﮐÜÜﻟæÏ ﺮÜÜﻪ ﻣﻌﺎﺻÜÜﻮ ﭘÜÜ ﺧ،í ﻮﯦÜÜﻟ

ﻢÜÜﺎ ﻫÜÜ ﯾæÇ ﻮÜÜﻟæﻪ ﺟﻮړÜÜﺎ ﯿﻮ ﭘÜÜﻮ ﻣÜÜ ﻣﺠﻠﻠÏ ﺎÜÜﯥ ﯾÜÜﯥ ﯾÜÜﺮې ﭘﯿﺴÜÜﯥ ډﯦÜÜ ﭼ، ېÜ ﮐ

Ï ﺖÜÜÜﻟæÏ æÇ ﺰÜÜÜﺖ ﺟÜÜÜﻟæÏ Ï äﺎÜÜÜ ﮏÜÜÜ ﺧﻠáﻮÜÜÜ ېÑﻮÜÜÜ ې ﭘÜÜÜ ﺑﺎﻧæÇ ﻲÜÜÜﺮ ﮐﻠÜÜÜﺗ

ﻪÜÜÜﯿﻦ ﻫﻐÜÜÜ ﺣﺴãÇﺪÜÜÜﺮ ﺻÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ ÞÇﺮÜÜÜ ﻋÏ .í ﺮﻓﯧÜÜÜ ﻣﺼæژæﺮÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻪ ﻧﺎﻗﺼÜÜÜﭘ

ﻤﻪÜÜﻪ ﺳÜÜ ﭘÊﮐﺎÑÇﺪÜÜ ﺗæﺪÜÜﯾÇ ﻋﻮÏ ﺖÜÜﻟæÏ Ï ﻪÜÜﻮ ﮑÜÜ ﻧ،ﻲÜÜ ﺰÜÜ ﺟäﺎÜÜ ﻞÜÜﺧﭙ

æﺮÜÜÜÜ  ﻣﻠÏ ،åæ ﻮېÜÜÜÜ ﺷåﺮÜÜÜÜ ﺗﯧå ÜÜÜ ﻪ ﺟÜÜÜÜﺲ ﮐﺎﻟÜÜÜÜ ﻟÞÇﺮÜÜÜÜﺮ ﻋÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼ،áﺎÜÜÜÜﻣﻬ

ﻪÜÜﻮ ﺗÜÜ ﻲÜÜ ﻣﻠìﺎÜÜ ﺮÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻲÜÜ ﺷﺨﺼÏ ﮏÜÜ ﺧﻠæÇ í ÜÜ ﮐﯧåﺮÜÜﺮ ﺳÜÜﻪ ﺗÜÜ ﺗﻮ

ÞÇﺮÜÜÜ ﻋÏ æÇ ææ ﺪﻟﻲÜÜÜﻪ ﻟ ﯧÜÜÜﻧæ ﺑﻨﺪﯾﺰíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﺮېÜÜÜ ﭘÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻣﻠﺘﻮﻧ

ﻮÜÜ ﻲÜÜ ﻣﻠÏ æÇ ﻲÜÜ ﺷíÑæﺎÜÜﺖ ﺑÜÜﻟæÏ ﺮÜÜﺲ ﭘÜÜﻟæ ﯥÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮐﻠ.íﻮÜÜﮐÑæ ﺮﺟﯿﺢÜÜﺗ

ﺘﻮÜÜÜ ﻪ ﻠﻮﯦÜÜÜ ﻟ،åæﺎÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜﻧæﯥ ژÜÜÜ ﮐÓﻼÜÜÜﻓÇ æÇ ﺮÜÜÜﻪ ﻓﻘÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻮ ﺧﻠﮑÜÜÜﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧ

Ï ÑﺎﻣﻮÜÜÜÜﺪ ﻣÜÜÜÜ ﻣﻔﺴåﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ﺎÜÜÜÜﻪ ﺑﯿÜÜÜÜﻮ ﻫﻠﺘÜÜÜÜ ﻧ،íæ åډÇ ډæﺪÜÜÜÜ ﮐﯧíﺪÜÜÜÜﻪ ﺧﻮﻧÜÜÜÜﭘ
.ﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻧﻪ ﻲ

 ﻋﺎﻣﻪä ﻣﯿﻠﯿﻮåÑﯥ ﻟﭙﺎ

ﭘæÑ

.ېæ ﺟﻮړې ﮐ ې

æÇ ﺖÜÜÜﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿÜÜÜ ﻟäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ áﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﺗﺮﻻﺳÊÇﺪÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﻋﺎﯾÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜ ﻃﺒﯿﻌÏ
ﻪÜÜÜﺖ ﻧÜÜÜ ﺣﺎﮐﻤﯿäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﻪÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﺧ،íﺮÜÜÜﻲ ﻟÜÜÜړﯾﮑÇ

: ﻣﺎﻟﻴﻪ３／ ﭘﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺎﻧ-٤

ﯾﺎﺗﯥ ﻣﺎÒ ﺨﻪ

ÜÜÜ ﯿﻨåﺮÜÜÜﻔﺎﻓﯿﺖ ﺳÜÜÜﺷ

Ï ﻪÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﺨÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜﻪ ﻃﺒﯿﻌÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﻟÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜ ﺧﺼﻮﺻæÇ ﻲÜÜÜﻟﺘæÏ ﻮÜÜÜ ﻧ،íæ

ﯥÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜ  ﭘﺎﻧÇﺪÜÜÜÜ ﻫﻤíﺮÜÜÜÜﻟæ ﻪÜÜÜÜ ﻲ ﭘﺎﻧÜÜÜÜﯥ ﻃﺒﯿﻌÜÜÜÜ ﭼ،ﻪÜÜÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮãﻮÜÜÜÜﮐ

ﯥÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜﻮ ﻟÜ ÜﮐﻮﻟÑæ æÇ ﺘﻠﻮÜÜÜﺧﯿﺴÇ ÊﻮÜÜÜﺷÑ Ï ÖﺮÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜﺘﻠﻮ ﭘÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﯥÜÜÜ

Ï ﯥÜÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜÜﻪ ﻟﯧﺒﯿÜÜÜÜ ﭘ،ﻪÜÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜÜ ﻣﺜÏ .íæ ﺮﭼﯿﻨﻪÜÜÜÜﺗﻲ ﺳÇﺪÜÜÜÜ ﻋﺎﯾåﺘﺮÜÜÜÜﺳ

ﻲÜÜÜ ﻣﻨ ﻨæÇ ﺎÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ ﯥÜ Ü ﻻﺗﯿﻨ،ﺎÜÜÜﻓﺮﯾﻘÇ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﻟﮑ.ﻲÜÜÜ ﺷìﻮﻻÜÜÜ ﮐÊﺎﻣﻼÜÜÜﻣﻌ

ÌÇﺘﺨﺮÜÜÜﺳÇ ﻮÜÜÜ ﺗﯧﻠÏ ﻪÜÜÜ ﮑ،ﻲÜÜÜ ÇÑ ېÑﻪ ﻻÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜ ﺗﯧﻠÏ ﺪÜÜÜﯾÇ ﻋﻮ%90 ﺖÜÜÜﻟæÏ

Ü Ü ﮐﮑÏﺎÜÜÜﻪ ﻓﺴÜÜÜﮐﻲ ﭘÇæÑﺎÜÜÜﺮ ﭼÜÜÜﺖ ډﯦÜÜÜﻟæÏ Ï ﺮﮐﺘﻮﻧﻮÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜﻏÏ ﯥÜÜÜﯿ ﮐÜÜÜﺧﺘ

ﻮÜÜﻧﮑæﻞ ﻟﺮÜÜ ﺗﯧæﺮÜÜ ډﯦ،ﻢÜÜﻪ ﻫÜÜ ﻪÜÜ ﮐ.íﺮÜÜﺎ ﻟÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜﻧﮑﻮ ﺗæﮐﻮÑﺎÜÜﻲ ﮐÜÜ ﻓﻨæ ÜÜﻟ

.á ﮐ

ﻮÜÜ ﺧ،í ÜÜﻪ ﮐÜÜﯥ ﺗﺮﻻﺳÜÜﺮې ﭘﯿﺴÜÜﻪ ډﯦÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜ ﻟæﺮ ﻼÜÜ ﺧÏ ﻮÜÜ ﺗﯧﻠÏ ﻮÜÜﻧæÏÇﻫﯧﻮ

æÇ ﺐÜÜÜﻮ ﺗﺮﺗﯿÜÜÜﻧæÏÇÏÑÇ ﻗﺮÏ ﻮعÜÜÜﻪ ﻣﻮﺿÜÜÜﻪ ﻣﻬﻤÜÜÜ ﺑﻠåﻮÜÜÜ ﯾ،åﺮﺑﯧﺮÜÜÜې ﺳÏ ﺮÜÜÜﭘ

ﻪÜÜÜ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﺑﺮﺧæÑﻮÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،ﺪﻟﻲÜÜÜﻧﯿÇ ﺗﻮíÏ ﻪÜÜÜﻧ

Ï ﯥÜÜﻮ ﺟﻤﻠÜÜ ÏÇÏÑÇﺮÜÜﻮ ﻗÜÜ ﯾÏ .íړÇﻮÜÜﺖ ﻏÜÜﻗÏ ÊﺎÜÜﯾÒ ﺮÜÜﯥ ډﯦÜÜ ﭼ،ìÏ ﯿﻢÜÜﺗﻨﻈ

ﻪÜÜÜ ﭘæﺪÜÜÜﯾÇﻮ ﻋﻮÜÜÜ ﺗﯧﻠÏ ېÒÇﻮÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜﺧæ åﺎﺗﺮÜÜÜﯾÒ ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﮑ،í ÜÜÜ ﮐåﺮÜÜÜﺗﺮﺳ

æÇ ﺎﯾﻠﻲÜÜÜﺑæ ﺮÜÜÜﻟÇﻮ ډÜÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﺖ ﯾÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜ ﺷìﺪÜÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜې ﻻﻣÏ

ﻪÜÜÜÜﺪې ﮐﺒﻠÜÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜÜ ﻟ.ﯥÜÜÜÜ ﻟﺮﻟåÏ ﻪÜÜÜÜ ﻧåﺰÜÜÜﻏﯧÇ ﻪÜÜÜﺪې ﻣﺜﺒﺘÜÜÜÜې ﺑﺎﻧÏæ íÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ

ÊÑﺎÜÜÜﻮﻗﻲ ﻣﻬÜÜÜ ﺣﻘì

ﺖÜÜ ﻧﻌﻤÏ ﻢÜÜﻪ ﻫÜÜﻮ ﺗÜÜﻮ ﭘﯿﺴÜÜﻏﻠÇÑ ﻪÜÜﺎﻧ ﻮ ﺨÜÜﻲ ﭘÜÜﻪ ﻃﺒﯿﻌÜÜ ﻟäﭘﻮﻫﺎÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ

ﻪÜÜÜÜﺖ ﻫﻐÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﻲÜÜÜÜ ﺷìﺪÜÜÜÜ ﮐﯧáﺘﻌﻤﺎÜÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﻮ ﺟﻤﻠÜÜÜÜ Ï æÇ íړÇﻮÜÜÜÜﻏ

.íÑ ﺑﻼ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ ﻪ ﻮÏ  ﻫﻢæÇ

ﺎﯾﻊÜÜﻪ ﺿÜÜ ﻪÜÜ ﻋﺎﻣåﺘﺮÜÜ ﺳæÇ í ﻮﻟﯧÜÜﻏæ íæ ﻪÜÜﻢ ﻧÜÜﺪ ﻫÜÜﯥ ﻣﻔﺴÜÜﯾﻦ ﭼÑﺎﻣﻮÜÜﻣ
.í ﮐ

ﺲÜÜÜﻟæ ﻪÜÜÜ ﻫﻐÏ ÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻮÜÜÜ ﺗﯧﻠÏ ﯥÜÜÜې ﮐæÑﺎÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜ ﭘ،ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ  ﺑﯧﻠÏ
ﻮÜÜÜﺗﻠﻮﻧﮑÇÑ Ï ﯥÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐÜÜÜ ﺣﺴæ

ﺎﻧÜÜÜ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﮑ،ìÏ ﺖÜ Ü ﻧﻌﻤåÑﺎÜÜÜﻟﭙ

ﺖÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﻏÏ .íÏ  ېÜÜﻊ ﮐÜÜﯥ ﺟﻤÜÜﻮ ﭘﯿﺴÜÜ ﺗﯧﻠÏ åÑﺎÜÜﺎﯾﻨﯥ ﻟﭙÜÜ ﻫﻮﺳÏ ﻠﻮﻧﻮÜÜﻧﺴ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺎﻧÜÜÜ ﺐÜÜÜ ﺗﺮﺗﯿÏÇÏÑÇﺮÜÜÜ ﻗÏ .í ÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯥ ﺗﺮﻻﺳÜÜÜﺎ ﯾÜÜÜﯾ

ÇÑﻮÜÜÜÜﯥ ﺧÜÜÜÜﺎﯾﻠﻮ ﮐÜÜÜÜ ﻣﺴíÏÇÏÑÇﺮÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜÜ ﭘäÇﺪÜÜÜÜﻧæﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺧﺎÜÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜ ﯿﻨÏ
áæﻮ ډÜÜÜ ﯾÏÇÏÑÇﺮÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜﯥ ﻓﮑÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯾﻦ ﺑÑﺎﻣﻮÜÜÜ ﻣ،íﺮÜÜÜ ﻟÊÑﺎÜÜÜﻣﻬ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

87

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

88

ﻪÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜﻪ ﮐﻮﻣÜÜ ﭘæÇ íﺮÜÜﯽ ﻟÜ  ﻣﻌﻨÒÇÑ ﻞÜÜ ﺑåﻮÜÜﻮﻗﻲ ﭘﻠÜÜﻪ ﺣﻘÜÜﻪ ﻟÜÜﻪ ﺑÜÜﻮ ﻫﻐÜÜ ﺧ،ìÏ

ﺖÜÜÜﻋÇ ﻣﺮåﺮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﻧÇ ﺧﭙﻠﻮæÇ ﻮÜÜÜﻧﯿÑﻮ ﮐﻮÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜﻮﻟﯽ ﻟÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﮐﻲ ﻧÇæÑﺎÜÜÜﭼ

ﺮÜÜÜÜ ﺗﻌﺒﯿÏ ÏÇÏÑÇﺮÜÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،íæ ﯥÜÜÜÜ ﯥ ﭘÜÜÜÜﻮ ﺟﻤﻠÜÜÜÜ ﯥÜÜÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜÜﮐ

.í ﮐæ

ﻪÜÜÜﺎﮐﻤﻮ ﺗÜ Üﻮ ﻣﺤÜÜÜﻟÇﺎ ﻧ ﯾﻮÜÜÜ ﯾæÇ

Ü Üﻮﻣﯥ ﮐﻤﭙﻨÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻼﺣﯿﺖ ﺑÜÜÜﻠﻲ ﺻÜÜÜﺻÇ
.íﮐﻮÑæ

ﻲÜÜÜÜ ﻋﻤﻠáæﯧ ډÜÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜÜﻢ ﺷÜÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﻫÜÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜÜﺳÇÏ

äﻼÜÜ ﭘíÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ ﯥÜÜﺳÇÏ ﻮÜÜ ﯾÏ åﺮÜÜ ﺳãﺎÜÜﻪ ﭘÜÜﻪ ﭘÜÜﺗ

ﺘﻤﻨÜÜﻲ ﺷÜÜ ﻃﺒﯿﻌ-4

ﺮکÜÜÜ ﺗﺤÏ ﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮÜÜÜ ﻓﻌíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ æÑﻮÜÜÜ ﻧÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،íÏ íÑæﺮÜÜÜ ﺿáæﻮړÜÜÜﺟ

ÜÜÜې ﺗﺮ ﻨÏ Ï

. ﺮ ﻲæ ﺖ ﺳﺒﺐ

 ﺧﻮæÇ

åﺮÜÜÜÜﺘﻠﻮ ډﯦÜÜÜÜﯦﺴÇ ﺮÜ ÜÜ ﺗﯧÏ ﮐﻮÇæÑﺎÜÜÜÜ ﭼÏ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﻮÜÜÜÜ ﺧ،íﺮÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜ ﻧÊﺎÜÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ

ﺮېÜÜÜ ډﺑÏ æÇ íﺮÜÜÜﻟæ ﺮÜÜÜ ﻣﺮﻣÏÇﻮÜÜÜﻮ ﻫﯧÜÜÜﺮې ﯾÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ،ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜ ﭘíÑﺎÜÜÜ ﺳÏ

ﻪÜÜﮐﻮ ﺨÇæÑﺎÜÜﻪ ﭼÜÜﺖ ﻟÜÜﻟæÏ Ï

ﺎﻻﮐÜÜ ﭼåﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜ ﭘìæÏ .íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜﻪ ﺗﺠﺮﺑÜÜﺧÇﭘﺮ

Ï ﺮېÜÜﻪ ﭼﯧÜÜﻮ ﮐÜÜ ﺧ،ﻲÜÜ Ñæ ﻪÜÜ ﻧÓﻪ ﻻÜÜﯧ ﭘÜÜﻮ ﻫÜÜ ﻧ،íÑﻮÜÜ æ ﻪÜÜﺗÑæ ﺮÜÜﻪ ﻧﻈÜÜﭘ

æÑﻮÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺑﯿåﻮړÜÜÜ ﻟåﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺎ ﯾÜÜÜ ﺑﯿæÇ ﻲÜÜÜﺧﻠÇ ÏÇÏÑÇﺮÜÜÜ ﻗÎﺮÜÜÜ ﻧÜ Üﻪ ﯿÜÜÜﭘ

ېÏ ﻮÜÜ ﻧ،í Ü  ﮐÇﺪÜÜ ﭘﯿÜ ﮐﯧÑﯥ ﻣﺎÜÜﺮ ﮐÜÜ ﺑﻬæÇ ﻪÜÜﻧﻨÏ ﻪÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜ ﻫﯧÏ åÑﺎÜÜﺮ ﻟﭙÜÜﻣﺮﻣ

ﺖÜÜÜÜﻮړ ﻗﯿﻤÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜÜﻪ ﺣﮑﻮﻣÜÜÜÜﯥ ﺑﯧﺮﺗÜÜÜÜﺎ ﯾÜÜÜÜ ﯾæÇ íÑﻮÜÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﭘﻠÜÜÜÜﺷ

ﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜﻧ ﯿÒ ﻪÜÜÜﻏÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﯽÜÜÜې ﻣﻌﻨÏ ﻪÜÜÜ ﭘ،ﻲÜÜÜﯾÇæ ﺮÜÜÜﻧ ﯿÒ ﺖÜÜÜ ÒÑÇ Ï ﻪÜÜÜﺗ

.íﮐﻮÑæ

ﺮÜÜﺮ ﻫÜÜﻧ ﯿÒ ÇÏ ﻪÜÜﻮ ﮐÜÜ ﻧ،åÏ ﻪÜÜ ﻣﺮﺣﻠåﻮÜÜﯥ ﯾÜÜ ۍ ﯾÜ  ﮐåﺮÜÜ ﻫæÇ ìÏ ﻮړÜÜﻮ ﺟÜÜﮐ ﯾ

ﻪÜÜÜﻏﯧﺰﻣﻨÇ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﺨÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜﻪ ﻃﺒﯿﻌÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ æﺮÜÜÜﻪ ﻣﻌﺎﺻÜÜÜﭘ

íÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ ÊﺎÜÜÜÜﯾÒ ﻪÜÜÜÜ ﺑåÒÇﺪÜÜÜÜﻧÇ ﻪÜÜÜÜﻪ ﻫﻤﺎﻏÜÜÜÜ ﭘíæ ﻦÜÜÜÜ ﭘﻠæÇ ÏږæÇ åﻮﻣﺮÜÜÜÜ

ﯥÜÜﻮ ﺑﺮﺧÜÜ ﺎﺗﻮÜÜﻮ ﺗﺮﺗﯿﺒÜÜﻮ ﻣﻨﻈﻤÜÜﻏÏ Ï ﯥÜÜ ﭼ،í ÜÜﺘﻞ ﮐﯧÜÜﺧﯿﺴÇ ﻪÜÜ ﻪÜÜ ﺗﻮ

ﺮېÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﻣﯿﻨÒ

:íÏ ډﯦﺮې ﻣﻬﻤﯥ

ﺎﺑÜÜÜﯾÑ ﮐﺎÏ æÇ í Ü Üﺮک ﮐÜÜÜ ﻣﺘﺤæÇ íﺪÜÜÜﻧæﻪ ژÜÜÜﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧ

åÒÇﺪÜÜﻧÇ ﻪÜÜﻪ ﻫﻤﻐÜÜ ﭘíæ ﯥÜÜﯥ ﮐﻤÜÜ ۍ ﯾÜÜ ﮐæÇ ÜÜﺮ ﻟﻨÜÜﻧ ﯿÒ ÇÏ ﻪÜÜﻮ ﮐÜÜ ﺧ،í ÜÜﮐ

ﻮÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜ ﻟæÇ í Ü ÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜÜﺪې ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜÜﯿﻢ ﺑﺎﻧÜÜÜÜﻪ ﺗﻨﻈÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﻧæÏÇÏÑÇ ﻗﺮÏ -1

.ﯥ ﻫﻢ ﮐﻤﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ

ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻪ

ÈﺎÜÜÜ ﺣﺴæÇ ﻔﺎﻓﯿﺖÜÜÜ ﺷÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،í ÜÜې ﮐﯧÑﻮÜÜÜ ﻣﺸåﺮÜÜÜﺎﺗﻮ ﺳÜÜÜﻮ ﻣﺆﺳﺴÜÜÜﻟÇﻧ ﯾﻮ
.í ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮæÇ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻌﻬﺪÑæ

: د ﺟﻮازوﻧﻮ د ﭘﻠﻮرﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې راﻏﻠﻲ ﻋﻮاﻳﺪ-٥

åÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﻪ ﮐﻮﻟÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ Ï ﺎﻧ ﯥÜ Ü ﭘíﺮÜÜÜ ﺑﺸÏ ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻞ ﻫﯧÜÜÜﻪ ﺧﭙÜ Ü ﭘ-2
ﻮﻧﻮÜÜÜÜ ﻻﯾﺴﻨﺴæÇ ﻮÜÜÜÜﻧæÒÇﻮ ﺟﻮÜÜÜÜ ﻫﻐÏ åﺪÜÜÜÜﻧÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﻣﻬﻤÜÜÜÜ ﺑﻠåﻮÜÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜÜﻟæÏ Ï
ﻲÜÜÜÜﻮ ﻃﺒﯿﻌÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﺖÜÜÜÜﻪ ﻇﺮﻓﯿÜÜÜÜﯥ ﻫﻤﺪﻏÜÜÜÜ ﭼ،íæﻮړÜÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜÜﻨﻈﻢ ﭘﻼﻧﻮﻧÜÜÜÜﻣ

æÇ ﻧﻲÑﻮÜÜ ﮐåÑﺎÜÜې ﻟﭙÏﻮÜÜﺎﮐﻠﯥ ﻣÜÜ ﻮېÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜ ﯾÏﺎÜÜﺮ ﺑﻨﯿÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،íÏ áﻮÜÜﮐÑæ

æÇ

ﻪÜÜÜ ﻟæÇ íﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯥ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺪﻣﺎﺗﻮ ﭘÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜ ﻋﺎﻣÏ ﺮﮐﺘﻮﻧﻪÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜﺑﻬﺮﻧ

ÜÜÜ ﻣﻨ ﻨ،å ÜÜÜﻪ ﻟﻨÜÜÜ ﭘåÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜ ﮐﻮﻟíﺪÜÜÜ ﺧﻮﻧÏ ﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﻋﺎﻣæÇ ﺎﻧ ﻮÜÜÜﭘ
.íﻟﺮæ  ﺻﻼﺣﯿﺖãﻧﺴﺠﺎÇ æÇ  ﺳﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖÏ  ﮐﯥåÏ ﻣﻮåÏږæÇ

ﻨﺲÜÜÜÜÜ ﻻﯾﺴÏ ﻪÜÜÜÜÜﯥ ﭘﺨﭙﻠÜÜÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜﯥ ﺗﺮﻻﺳÜÜÜÜÜ عæﺮÜÜÜÜÜې ﻣﺸÑې ﻻÏ
ﻪÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﻧæÏÇÏÑÇ ﻗﺮÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،åÑﺎÜÜÜÜې ﻟﭙÏ Ï äﺎÜÜÜÜﯾÏÇÏÑÇﻤﯧﺮ ﻗﺮÜÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜÜ ډﯦ-3
.íﯥ ﻟﺮ

ېÏ ﻣﺘﻌﺪáﮐﻮÑæ

ﻪÜÜÜﮐﻮ ﻟÇæÑﺎÜÜÜ ﭼæﻮړÜÜÜﻮړ ﭘÜÜÜ ﻟÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï íﺮÜÜÜﻟæ Óﯥ ﻻÜÜÜﯿﻢ ﮐÜÜÜ ﺗﻨﻈæÇ ﺶÜÜÜﯦæ

ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭘﯿﺴ،íﻮÜÜÜ ﻪ ﻟÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜ ﻪ ﭘﺎﻧÜÜÜ ﺧﭙﻠåÑﺎÜÜÜﺪﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜ ﻋﺎﻣÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ

،ﻲÜÜÜ ﺮﻣﺦÜÜÜې ﭘÑې ﻻÏ ﻪÜÜÜ ﻟæÇ íﺮﯾﮑﻮÜÜÜ ﺷäﺎÜÜÜ åﺮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﻧﯿÑ ﮐﻮæÇ ﻮÜÜÜﻧÇﺧﭙﻠﻮ

æÇ í Ü  ﮐﯧåﺮÜÜ ﺗﺮﺳÊﺪﻣﺎÜÜﻢ ﺧÜÜﯥ ﻫÜÜﯥ ﯾÜÜﺮڅ ﮐÜÜﻪ ﺗÜÜ ﭘæÇ í ﺪﻟﯧÜÜﻪ ﺑÜÜ ﺎﻟﻲ ﭘﺎﻧÜÜﻣ

ﻲÜÜÜﻞ ﭘﻠÜÜÜﺻÇ Ï ÊÇÒﺎÜÜÜ ﻣﺠæÇ ÊﺎÜÜÜ ﻣﮑﺎﻓÏ ﯥÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﻟæÏ ﺮÜÜÜﻪ ﻣﻌﺎﺻÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ ﻣ
ﺮﭼﯿﻨﻪÜÜﻪ ﺳÜÜ ﺑﻠåﻮÜÜﺪ ﯾÜÜ ﻋﺎﯾÏ .ﻲÜÜ Ñæ Óﻪ ﻻÜÜﯥ ﭘÜÜﻣﯿﻨÒ íÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜﻮ ﺗÜÜﻢ ﺧﻠﮑÜÜﻫ
ﻲÜÜÜﻟﺘæÏ ﯥÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜ ﮐìﻮÜ Ü ﻣﺨﻨﯿÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻏÏ Ï áﻮÜÜÜﮐ
ﺮﮐﺘﻮﻧﻮÜÜÜ ﺷÏ ،ﻪÜÜÜﯾÏﯿﺲ ﺗﺎÜÜÜ ﻓíﻮÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜ ﺎﮐÏ ﯥÜÜÜ ﮐáﺪÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻨﺲ ﭘÜÜÜ ﻻﯾﺴÏ ﯥÜÜÜﯾ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

89

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

90

Ï ،ﯿﮑﺲÜÜÜÜÜ ﻲÜÜÜÜÜﺪې ﻤﺮﮐÜÜÜÜÜﺎﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜÜÜﻧﮑﻮ ﻣæﺪÜÜÜÜÜﯦÏÑÇæ ﻪÜÜÜÜÜ ﭘÇﻮÜÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜÜﻟ
ﻧﮑﻮæﮐﻮÑﺎÜÜÜÜ ﮐÏ ﺮﮐﺘﻮﻧﻮÜÜÜÜ ﺷÏ æÇ ﻪÜÜÜÜﺪې ﻣﺎﻟﯿÜÜÜÜ ﺑﺎﻧæﺪÜÜÜÜﯾÇﻪ ﻋﻮÜÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜÜﺷ
.íÏ áﺿﻊ ﮐﻮæ  ﻣﺎﻟﯿﯥÏ ﭘﻪ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ÑﺎÜÜÜ ﮐÑﻮÜÜÜ ﻢÜÜÜ ﻫáﻮÜÜÜ ﻟ

ﻮﻟÜÜÜ ﺑÏ ﺪېÜÜÜﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜﻪ ﻻﯾﺴﻨﺴÜÜÜ ﭘÒÇÑÇﺪÜÜÜﻫﻤ

ﻧ ﻲÑﺎÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜ ﻫﻐÏ æÇ áﻮÜÜÜÜﻔﺎﻓﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤÜÜÜÜﺎټ ﺷÜÜÜÜ ﭼﻮﮐÏ

.í ﻣﺦ ﮐﻮå ﻣﺮ ﻮﻧﻲ ﺧﻄﺮ ﺳﺮæÇ ﻧﺪ ﻟﻪ ﻣﻄﻠﻖæ ژæ æ
ﻪÜÜÜ ﺎﯾﯥÜÜÜ ﯾæÇ íæ ﻪÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﻧﮑæﺖ ﻟﺮÜÜÜﻪ ﮐﯿﻔﯿÜÜÜ Ï ﻮﺗﮑﯥÜÜÜﻟÇ ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜﮐ
ﻮÜÜÜÜﯥ ﭘﺨﭙﻠÜÜÜÜ ﭼ،í ÜÜÜړ ﮐﯧÇ ﻪÜÜÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮÑﻮÜÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﻧæ ﻪÜÜÜÜﻧÑ ﺎæÇ ﺎﺗﻨﻪÜÜÜÜﺳ
ﺮÜÜ ﺧﻄÊﺎÜÜﯾÒ ېÏ ﺮÜÜ ﺗæÇ í ÜÜﻪ ﮐÜÜﻧÑæ åÒﺎÜÜﺟÇ ﺘﯥÜÜ ﻧﺎﺳÏ ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜﻧæﯾﻲ ډ ﺮÇﻮÜÜﻫ

ﻮﻟÜÜÜÜ ﺑÏ ﻮÜÜÜÜ ﺧ،ìÏ

íﻮÜÜÜﻘﻮط ﮐÜÜÜﻮﺗﮑﯥ ﺳÜÜÜﻟÇ ﻪÜÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻗﺒÇ ﻣﺮæÇ ﻆÜÜÜﻢ ﺣﻔÜÜÜ ﻧﺎﺳÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ìÏ ÇÏ

íÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ Ï ﻪÜÜ ﻧÇﻮÜÜﻮې ﺧÜÜﻪ ﯾÜÜﻪ ﻟÜÜﻪ ﮐÜÜﻟﺘÏ ﻪÜÜ ﮑ،íÏ ړæ ﺖÜÜﻗÏ Ï ﻢÜÜ ﻫáﻮÜÜﮐ

.íﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻮÇÑ  ﻏﻤﯿﺰېæÇ

ﻪÜÜﻣﯿﻨÒ ÏﺎÜÜ ﻓﺴæÇ ۍÑﻮÜÜ ﺧÊﻮÜÜﺷÑ Ï åﻮÜÜﻪ ﭘﻠÜÜﻪ ﺑﻠÜÜ ﻟ،ﺘﻪÜÜ ﺷÊﺎÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﺮکÜÜﺗﺤ
. ﺷﻲìﺑﺮﯦﺪÇﻫﻢ ﺑﺮ

åﺪÜÜﻧÏ ﻪÜÜﺖ ﻣﻬﻤÜÜﻟæÏ Ï ﻢÜÜ ﻫáﻮÜÜﮐÑæ ﻨﺲÜÜﻪ ﻻﯾﺴÜÜﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺗÜÜﻪ ﺑÜÜ ﻧÑÇﻫﻤﺪ
ﻮÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﯿﻢ ﺷÜÜﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈÜÜﻪ ﻻﯾﺴﻨﺴÜÜ ﻤﻪ ﺗﻮÜÜﻪ ﺳÜÜﻪ ﭘÜÜﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺗÜÜﺮې ﺑÜÜﻪ ﭼﯧÜÜ ﮐ.åÏ

ﯥÜÜﯥ ﯾÜÜﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐÜ ﻮ ﮐÜÜ æﺮÜÜﻪ ﺗﯧÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،ﻮÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜ ﻫﻐáæﻪ ډÜÜ ﭘáﺎÜÜ ﻣﺜÏ

ﻪÜÜÜ ﺎﻟﻲ ﭘﺎﻧÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭘﯿﺴíÏÇﺮÜÜÜﻧﻔÇ ﻮÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،í ÜÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜې ﻻﻣÏ Ï

Ï ﻪÜÜÜ ﻤﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﭘ

ﻮÜÜ ﻧ،í Ü  ﮐﯧáﻮÜÜﮐÑæ ﻪÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜ ﭘÑﻮÜÜ ﭘÏ ﺮﮐﺘﻮﻧﻮﺗﻪÜÜﯥ ﺷÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮐﻠæÇ ﻲÜÜﺪﻟﯥ ﺷÜÜﺑ

ﺎﻟﻮﺟÜÜÜﺎﺗﻲ ﮑﻨÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣæÇ ﺗﻮÇﺎﺑﺮÜÜÜ ﻣﺨÏ

ﻪÜÜÜﺪﻣﺎﺗﻮ ﭘÜÜÜﻮﻧﻲ ﺧÜÜÜ ﻠﯿﻔÏ ﻢÜÜÜ ﻫ،í Ü Üﯿﻢ ﮐÜÜÜې ﺗﻨﻈÑﺎÜÜÜﻮ ﭼÜÜÜﮐﻮﻟÑæ ﻨﺲÜÜÜﻻﯾﺴ

ﺒﺐÜÜÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜÜÜ

ﯽÜÜÜﻏﻠÇÑ ﺮÜÜÜ ﺗﻐﯿìﻮÜÜÜﯥ ﻟÜÜ ﮐæﺪÜÜÜﯾÇﻪ ﻋﻮÜÜÜﺖ ﭘÜÜﻟæÏ Ï ﻢÜÜÜ ﻫæÇ ﺖÜÜÜ ﮐﯿﻔﯿæÇ ﺖÜÜﮐﻤﯿ

Ï æÇ íæ ﻪÜÜﺪې ﻧÜÜﻧﯥ ﻻﻧÑﺎÜÜ ﯥÜÜﺮ ﻣﻨﻈﻤÜÜﻪ ﺗÜÜﺮې ﺑﺎﻧﮑﻮﻧÜÜﻪ ﭼﯧÜÜﻮ ﮐÜÜ ﺧ،ﻲÜÜ ﺮ

ﯿﻢÜÜÜ ﺗﻨﻈÏ ېÑﺎÜÜÜې ﭼÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﻮÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﺮﻋﮑﺲ ﭘÜÜﻮ ﺑÜÜÜ ﺧ،ìÏ

ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜ ېÒÇﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﻧ،íﺮÜÜÜﻟæ ãÇæÏ ﻪÜÜÜ ﻤﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻧﺎﺳÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﯾå Ü ÜﮐÑæ ﻮÜÜÜﻧæÑﭘﻮ

ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﻫﻠﺘíﻮÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜ ﻧﯿææ ﻪÜÜÜ ﻧÊﺎÜÜÜ ﺗﺮﺗﯿﺒãÒ ﻻìﺎÜÜÜ ﺮÜÜÜ ﭘåÑﺎÜÜÜﻟﭙ

. ﻻﻣﻞ ﺮ ﻲäÇæ ﺗﺎÏ åÑﻟﺲ ﻟﭙﺎæ Ï  ﺑﻠﮑﯥ،íﺳﻮÑ

.åÏ  ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪﻣﻪ ﻟﯿﺪﻟﯥÏ  ﻫﻢæÇ í ﺷﻮÈÇﯾﺪ ﺧﺮÇﻋﻮ
ﻪÜÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺗÜÜÜÜﯾﻲ ﺷÇﻮÜÜÜÜ ﻫÇﻮÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ Ï ﺐÜÜÜÜﺪې ﺗﺮﺗﯿÜÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜÜﭘ
.í ﻟﻮﺑﻮáæÑ ﺗﻮ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺖ ﮐﯥÇ ﻋﺎﯾﺪÏ  ﻫﻢáﮐﻮÑæ ﻻﯾﺴﻨﺲ
ﺮﮐﺘﻮﻧﻮÜÜÜﯾﻲ ﺷÇﻮÜÜÜﻲ ﻫÜÜÜﯥ ﺧﺼﻮﺻÜÜÜﺳÇÏ Ï ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ æﺮÜÜÜﻪ ﻣﻌﺎﺻÜÜÜﭘ

 ﺧﻮÏ ﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮÜÜÜÜÜ ﻓﻌíÏﺎÜÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ Ï ﯥÜÜÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜÜÜ ﻫﯧáﻮÜÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜÜﭘ

áﻤﻬﺎÜÜﺳæÇ ﻪÜÜ ﮑ،íÏ ﻢÜÜﺮ ﻣﻬÜÜ ډﯦÊÇÑﺮÜÜ ﻣﻘæÇ ﻪÜÜﻧÑ ﺎÇﻮÜÜﻪ ﺧÜÜﺖ ﻟÜÜﻟæÏ Ï
ﯥÜÜÜ ﮐå Ü ÜﮐÑæ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻧæÑ ﭘﻮÏ ﻪÜÜÜ ﮐæÇ ìÏ ﻠﮏÜÜÜﯽ ﻣﺴÜÜÜﻮ ﭘﯧﭽﻠÜÜÜ ﯾíÑÇﺪÜÜÜﺑﺎﻧﮑ
2008 Ï ﯥÜÜÜ ۍ ﮐÜ Üﻪ ﻧÜÜÜ ﭘ.ﻲÜÜÜ ﺷìÇﯧﺪÜÜÜ ﻪ ﭘﯧÜÜÜﻧæ ﺧﻄﺮìﻮÜÜÜﻲ ﻟÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﻧæ ﺖÜÜÜﻗÏ
ﯥÜÜÜﻟﻲ ﮐÇﺘﻮÜÜÜﻪ ﻧﺸÜÜÜﻧﯥ ﭘÑﺎÜÜÜ Ï ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،åÏﻮÜÜÜ æ äÇﺮÜÜÜﺎﻟﻲ ﺑﺤÜÜÜ ﻣáﺎÜÜÜﮐ

åﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ﭘåﻮÜÜﻪ ﭘﻠÜÜﻪ ﺑﻠÜÜ ﻟæÇ íﻮÜÜ ﮐåﺮÜÜﻪ ﺗﺮﺳÜÜﻢ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧÜÜ ﺳÇﻮÜÜﻮې ﺧÜÜﻪ ﯾÜÜ ﻟÏﺎÜÜﯾﺠÇ
،í ﻮﻫﯧÜÜÜﺮﮐﺖ ﭘÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﮑ،íﻮÜÜÜﮐ

Ü Üﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜﺎﺑﺘﻲ ﭼﻮﮐÜÜÜﻗÑ

Ï ﺮﮐﺘﻮﻧﻪÜÜÜÜ ﺷÑﻮÜÜÜÜ ﻧåﻮﻣﺮÜÜÜÜ æÇ åÏ åﻮﻣﺮÜÜÜÜ ﯥÜÜÜÜ ﯾåÏﻮÜÜÜÜﻨﺲ ﻣÜÜÜÜ ﻻﯾﺴÏ ﯥÜÜÜÜﭼ
.íÏ  ﮐﯥáﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﺎæÇÑ Ï ډ ﺮ ﺗﻪ

ﺳﯿﺎﻟ

.áﻧﻲ ﺷﻮÇæ ﺗﺎæÇ Ê ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﻣﺎíÏﻗﺘﺼﺎÇ ډﯦﺮ ﺳﺘﺮ
،ﻮېÜÜÜÜﺪې ﺷÜÜÜÜﺖ ﺮ ﻨÜÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜÜﺎﯾﻠﯥ ﻫﻐÜÜÜÜﻧﯥ ﭘÑﺎÜÜÜÜ ﻤﯥÜÜÜÜ ﻧﺎﺳÏ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ Ï
ﺖÜÜﻪ ﻗﻨﺎﻋÜÜﻮ ﺗÜÜﺘﻤﻨﻮ ﺧﻠﮑÜÜ ﺷæﺮÜÜ ډﯦí ÜÜﻮ ﺳÜÜﯥ ﯾÜÜﺎﻻﺗﻮ ﮐÜÜﯾÇ åﺪÜÜﻪ ﻣﺘﺤÜÜﯥ ﭘÜÜﭼ
åﺮÜÜÜ ﺗﺮﺳÊﺪﻣﺎÜÜÜ ﺧåﺮÜÜÜۍ ﺳÑÇﺪÜÜÜﻣﺎﻧﺘÇ ﻪÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜ ﮐìÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،æ ì Ü ÜﮐÑæ

ﺎﻧﻮﻧﻲÜÜÜÜﻔﺎﻓﻮ ﻗÜÜÜÜ ﺷÏ ﻮﻧﻪÜÜÜÜ ﻻﯾﺴﻨﺴáæ ډÇÏ ﯥÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﺎﻣﻮÜÜÜÜﻪ ﻧﺎﮐÜÜÜÜﭘ

ﺮÜÜÜﻟÇ ډåÏÑﺎÜÜÜ ﻣﯧﻠﯿÓﻮÜÜÜ ې ﭘﻨÏ Ü Üﻪ ﻧÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ﺧﻠﮑí Ü Üﺪې ﺳÜÜÜﺮ ﻫﻤÜÜÜ  ﻣ،í Ü Üﮐ

ÊﻮÜÜÜﺷÑ æÇ ﻮÜÜÜﺑﻄÇæÑ ﻲÜÜÜ ﺷﺨﺼÏ ﯥÜÜÜ ﺑﻠﮑ،ﻪÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜÜﻮﻟﻮ ﭘÜÜÜﺻÇ

æÇ ﺮﮐﺘﻮﻧﻮÜÜÜÜ ﺷ،ﻮÜÜÜÜ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧæﺘﺮÜÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼ،åæﺎÜÜÜÜﺳÑæ äÇæﺎÜÜÜÜﺗ

Ï æÇ íﺪ ﻠﻮÜÜÜÜ ﭘﯧﮋﻧÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،í ÜÜÜÜ ﮐﯧáﻮÜÜÜÜﮐÑæ ېÑﻪ ﻻÜÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜÜﮐﻮﻟÑæ

.ﻟﯿﺪæ äﯾﺎÒ ﺷﺘﻤﻨﻮ ﺧﻠﮑﻮ ډﯦﺮ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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ﺮÜÜÜﮐÐ åﺮÜÜﯿﻞ ﺳÜÜﻪ ﺗﻔﺼÜÜÜﻮږ ﭘÜÜﺮﭼﯿﻨﯥ ﻣÜÜﺗﻲ ﺳÇﺪÜÜÜﻮﻟﯥ ﻋﺎﯾÜÜ ﺖÜÜﻟæÏ Ï ﻪÜÜﮐ
ﻞÜÜÜﻟﯿﮑæ ÈﺎÜÜÜ ﮐﺘí

ﺎﻧÜÜÜ ﻮÜÜÜ ﯾæﺪÜÜÜﯾÇﺮ ﻋﻮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼåÏ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻧ،æ Ü Üﮐ

.í  ډﯦﺮﯦÏﻋﺘﻤﺎÇ ﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑﻲÇ Ñ ﭘﻮÏ  ﮐﯥÊÑﻫﻐﻪ ﺻﻮ
Ï ÏÇﻮÜÜÜÜÜÜې ﻫﯧÏ Ï ÊﻬﺮÜÜÜÜÜÜﺎﻟﻲ ﺷÜÜÜÜÜÜﺎﻻﺗﻮ ﻣÜÜÜÜÜÜﯾÇ åﺪÜÜÜÜÜÜ ﻣﺘﺤÏ ﺎÜÜÜÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï

ﻢÜÜÜ ﻫáﻮÜÜÜ ﻮﻟæﺪÜÜÜﯾÇ ﻋﻮÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻮÜÜÜﯾÇææ ﺪÜÜÜ ﺑﺎﯾåﺮÜÜÜﻣæÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،ﻲÜÜÜﺷ

Ï ﺎÜÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï .ﻮÜÜÜÜﺖ ﺷÜÜÜÜ ﺗﺜﺒﯿÇﻮÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜﺘﻦ( ﻟÜÜÜÜﺮ )ﻫﻤﻠÜÜÜÜﯾÒæ ﺎﻟﯿﯥÜÜÜÜﻮﻣ ﻧﻲ ﻣÜÜÜÜﻟ

.íÑÇﻣﺎﻧﺘﺪÇ  ﻫﻢæÇ  ﻫﻢ ﺗﺨﺼﺺíړÇﻧﻈﻢ ﻏﻮ

ﻪÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑÜÜÜ ﻋæÇ æ ﺮÇÏﻮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜ ﮐäÇÑæÏ ﻪÜÜÜ ﭘÈﻼÜÜÜﻧﻘÇ

ﻢÜÜﻲ ﻫÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﺖ ﮐÜÜﻟæÏ ﯥÜÜ ﭼ،ﻲÜÜﺷÇÑ ﻪÜÜﯾﻂ ﻣﻨ ﺘÇﺮÜÜﯥ ﺷÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜﻪ ﮐÜÜﮐﻠ

.ېæ  ژﻣﻨﯥ ﮐ ېåﺳﺮÑæ  ﮐﯥ ﯾﯥá ﭘﻪ ﺑﺪæÇ ææ ﺧﯿﺴﺘﻲÇ ﻧﻪæÑﭘﻮ

ﯥÜÜﺖ ﮐÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮐﻠ،íﻮÜÜﺳÑæ ﺮﺗﻪÜÜﯥ ﺳÜÜﻢ ﯾÜÜ ﻫæÇ ﯿﻦÜÜ ﺗﻌÝÇﺪÜÜﻫÇ ﺘﺮÜÜﺳ

ﻪÜÜÜ ﻮÜÜÜﮑﯿﻞ ﯾÜÜÜﺖ ﺗﺸÜÜÜﻟæÏ íﻮÜÜÜ ﻧÏ æÇ åﻮÜÜÜ ﺷåÑÇﺪÜÜÜﻣÇæÏ å ÜÜ ﯥ ﺟÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﮐﻠ

ÈﺎÜÜÜÜﺪې ﺣﺴÜÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜÜﺘﻮﻧﻪ ﻟÜÜÜÜ

ﻪÜÜÜﺎﯾﻲ ﺗÜÜÜﻪ ﻧﯿﻤÜÜÜﺗﻮ ﺑﯿÇﺪÜÜÜﻮ ﺗﻌﻬÜÜÜﻏÏ Ï ﯥÜÜÜﻧﻮ ﮐæÑÇÒﺎÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻧ،åﻮÜÜÜﻧﯿæ ﺖÜÜÜﺧæ

 ﻟáﻮÜÜÜÜ æÇ íæ ÈﺎÜÜÜÜﺎﻧﮑﻲ ﺣﺴÜÜÜÜﻮﻧﯽ ﺑÜÜÜÜ ﯾﻮ

ﺎﺗﻮÜÜÜÜﺑﻬﺎﻣÇ æÇ ææﺎÜÜÜÜﻪ ﭘﯧﭽﻠﺘﯿÜÜÜÜﯥ ﺎﯾÜÜÜÜ ﺑæﺮÜÜÜÜ ډﯦÏ ﻮÜÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜÜ ﺷåﺮÜÜÜÜﻪ ﺗﺮﺳÜÜÜÜﺨ

،ﻞÜÜÜﯾæ ﻪÜÜÜﮐﻮ ﺑÇæÑﺎÜÜÜﻮ ﭼÜÜÜﺖ ﯿﻨÜÜÜﻟæÏ Ï æÇ æﺮÜÜÜ ﺘﻦ ﻣﻠÜÜÜ ﻫﻤﻠÏ .åﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ  ﯿÇÑ

Ï Ü Üﺮ ﻣÜÜÜﭘ

ﻨÜÜÜﺳæÇ Ï .ﻲÜÜÜ ﺷìﺪÜÜÜ ﮐﯧìﻮÜÜÜﻣﺨﻨﯿ

ﺎÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜ ﻧ،ìÏ ﯽÜÜÜ ﻮ ﭘﯧÜÜÜﺪې ﯾÜÜÜﺖ ﺑﺎﻧÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜ ﭘáﻮÜÜÜﺮې ﮐÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻧæÑې ﭘﻮÏ Ï ﯥÜÜÜﭼ

ﺎﻧÜÜÜﺳÇ åﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﮐﻲ ﭘÇæÑﺎÜÜÜﺖ ﭼÜÜÜﻟæÏ

ﺘﻦÜÜﺮ ﻫﻤﻠÜÜ  ﻣ.ﻲÜÜ ﺷì Ü ﻪ ﮐÜÜﻧÇÏÇ ﻢÜÜې ﻫÏ ﺎÜÜ ﯾæÇ ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜﯾÏﻪ ﺗﺎÜÜﻪ ﺑﯿÜÜ ﻪ ﯿÜÜې ﭘÏ

ÓﺎÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜ ﭘæÇ í ÜÜÜ ﮐãﻮÜÜÜﺪ ﻣﻌﻠÜÜÜﯾÇﻲ ﻋﻮÜÜÜﻏﻠÇÑ ﻪÜÜÜﺮﭼﯿﻨﻮ ﺨÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﺑﯧﻼﺑﯧﻠ

ﻮÜÜ ﺑﻬﺮﻧﯿæÇ ﻮÜÜﻧﯿÑﻪ ﮐﻮÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼ،ﻲÜÜړ ﺷÇ ﺎÜÜﺎ ﺑﯿÜÜﺖ ﺑﯿÜÜﻟæÏ ﺎﯾﻲÜÜ ﯥÜÜ ﭼåﺪÜÜﭘﻮﻫﯧ

ﻪÜÜÜﻟ

ﺎﻟﻮﺟÜÜÜﺎﺗﻲ ﯿﮑﻨÜÜÜﻣﻌﻠﻮﻣ

Ü ÜﻧæÇ åﺮÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﮐ

.í  ﮐÑﺘﻮﻧﻪ ﻋﯿﺎ

ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ﻟ

ﯥÜÜÜÜ ﭼ، Ü ÜÜﮐæ ÑﺎÜÜÜÜ ﯥ ﯿﻨÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﻮ ﮑÜÜÜÜ ﻧ،íړÇﻮÜÜÜÜﻏæ ÑﻮÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺨÜÜÜÜﺑ
ﻪÜÜÜ ﭘæÇ ﻲÜÜÜ ﺷì Ü Üﺮې ﮐÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻠﻲ ﺑﯿÜÜÜﺻÇ ﻪÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜ ﺳåﺮÜÜÜﻪ ژﻣﻨﻮﺳÜÜÜﺪ ﻟÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜ ÜﻧæÑﭘﻮ

:ـــﺘﻮﻧﻪ＋／ ﻟ-٦
ﺘﻮﻧﻪÜÜÜ

ﻮ ﻟÜÜÜ ﻧ،åÏ ÇﻮÜÜÜ ﺧåﻮÜÜÜﺟﯥ ﯾÏﻮÜÜÜ ﺑÏ

ﻮÜÜÜﻢ ﺑﻬﺮﻧﯿÜÜÜ ﻫæÇ ﻮÜÜÜﻧﯿÑﻢ ﮐﻮÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜﺖ ژﻣﻨÜÜÜﻟæÏ íﻮÜÜÜ ﻧÏ ﯥÜÜÜ ﯾÓﺎÜÜÜﺳÇ ﺪېÜÜÜﻫﻤ
.ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺮ ﻨﺪې ﮐ ې

ﺘﻤﻨÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﻋﺎﻣÏ ﺪÜÜÜﯾÇﻪ ﻋﻮÜÜÜﮐ

ﺮÜÜﻓﻮ ﺗÑﺎÜÜ ﻣﺼæÇ æﺪÜÜﯾÇ ﻋﻮÏ ﯥÜÜ ﮐÑﻮÜÜ ﮐåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﭼÜÜ  ﻨ.åÏ ÇﻮÜÜﻪ ﺧÜÜﯥ ﺑﻠÜÜﯾ

ﺮېÜÜÜ ﭘÏ ﻮÜÜÜﻧæÑ ﭘﻮÏ ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﮐﻠﻮﻧæﻮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜ æﺮÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻟæÏ ﺎÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï
ﻮÜÜÜﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜ ﮐæÇ ì Ü Üﻪ ﮐÜÜÜ ﺗﺮﻻﺳÊﻬﺮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﻪÜÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﮐﻮﻟ

Ï ﻢÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜ ﺪې ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻧ،íæ ﻪÜÜÜړﯾﮑÇ ﻨÜÜÜﻣ
ﻮېÜÜ ﯾÏ æÇ ﻲÜÜ ﺷáﻮÜÜﻧﯿæ ﯥÜÜ ﮐãﺎÜÜﻪ ﭘÜÜ ﭘáÏﺎÜÜﻨ ﺗﻌÜÜﺮ ﻣÜÜﻓﻮ ﺗÑﺎÜÜ ﻣﺼæÇ æﺪÜ ﯾÇﻋﻮ
ﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﻟﮑ،ﻲÜÜÜﺷÑﯥ ﻋﯿﺎÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜÜﭘ

ÜÜÜ ﭘﺎﻟﯿﺴíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ åﺪﺑﯿﺮÜÜÜﺑﺎﺗ

.í ﮐæ ې ﺳﺘﺮې ﭘﺎﻧ ﻮﻧﯥÑﻧﻮ ﻟﻪ ﻻæÑ ﭘﻮÏ ﻧﻮ ﮐﯥæÑﺳﮑﺘﻮ
ﮏÜÜÜ ﻧﯧÇÏ ﯥÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜﻢ ﺷÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜÜﺎ ﯿﻨÜÜÜﯥ ﺑﯿÜÜÜ ۍ ﮐÜ Üﻪ ﻧÜÜÜﭘ
ﻪÜÜ ﻧÏ ﯥÜÜﺎ ﯾÜÜﺮ ﺑﯿÜÜ  ﻣ،ﺘﻲÜÜﺧﯿﺴÇ ﻪÜÜﻧæÑﯥ ﭘﻮÜÜ ﯾæﯿﺰÜÜﻪ ﻟﺴÜÜ ﭘæÇ íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜ ﻧÊﻬﺮÜÜﺷ

ﺖÜÜﻟæÏ íæ ﺪÜÜﻧæ ﺧﺎÏﺎÜÜﻋﺘﻤÇ Ï ﺎظÜÜﺎﻟﻲ ﻟﺤÜÜﻪ ﻣÜÜﯥ ﭘÜÜﺮﮐﺖ ﭼÜÜﻮ ﺷÜÜﺎ ﯾÜÜ ﯾÑﻮÜÜﮐ
.ìÏ ì  ﮐäﻋﻼÇ ÓﻓﻼÇ Ï åÑﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎÑæ
ÏﺎÜÜÜÜﻋﺘﻤÇ áÇﻮÜÜÜÜ ﻧ ﯾÏ ÓﺎÜÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜÜ ﭘÜ ÜÜﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴÜÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜÜﺳÇ ﻫﻤﺪÏ ﺪÜÜÜÜﻢ ﺑﺎﯾÜÜÜÜﻫ
.ﺳﻲæÇæ ﻧﺪæﺧﺎ
ځÑæ ﺒﺎÜÜﯥ ﺳÜÜ ﭼ،íæ åﺪÜÜﺪ ﺮ ﻨÜÜ ﺑﺎﯾÇÏ ﻮÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﺧﻠÇ ÑﻮÜÜﺖ ﭘÜÜﻟæÏ ﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﮐ

،ﺘﻪÜÜÜﺪۍ ﺷÜÜÜﻪ ﺑﻨÜÜÜﻪ ﻃﺒﻘÜÜÜﻪ ﮐﭽÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮÏ ﯥÜÜÜ ۍ ﮐÜÜﻪ ﻧÜÜÜ ﭘáﻤﻬﺎÜÜÜﺳæÇ
ﺮÜÜÜ( ﺗÏ) æÇ ﻮړÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﺮ ﻮﻟÜÜÜﻒ( ﺗÜÜÜﻟÇ) íæﺪÜÜÜ ﺮ ﻨÊﻬﺮÜÜÜ ﺷÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜﭼ
ﺎÜÜÜﻪ ﺑﯿÜÜÜﻧæÏÇﻲ ﻫﯧﻮÜÜÜﺗﻠæ ﺪۍÜÜÜﻪ ﺑﻨÜÜÜې ﻃﺒﻘÏ ﺮÜÜÜﺎ ﺗÜÜÜﻣÇ ،ìÏ ÑﺎÜÜÜ ﻣﻌﯿÜÜﻮ ﯿÜÜÜﻮﻟ

ﺘﻞÜÜﺧﯿﺴÇ áæ ډáﻮÜÜﻪ ﻣﻌﻘÜÜ ﭘÑﻮÜÜﻪ ﭘÜÜﻪ¿ ﮐÜÜﻪ ﻧÜÜ ﮐ،ﻲÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﺮې ﮐÜÜ ﭘÑﻮÜÜﻪ ﭘÜÜﻏÏ
ﺮÜÜÜÜﺘﺮ ﺧﻄÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜ ﻧ،íﻮÜÜÜÜﮐÑæ ÑﻮÜÜÜÜﻮک ﭘÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜ ﮐæÇ íÏ ﺎکÜÜÜÜﻲ ﺧﻄﺮﻧÜÜÜÜﺑﯧﺨ
ﻪÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜ ﻧ،íæ íﻮÜÜÜÜ ﺷáÑﭙﺎÜÜÜÜ ﺳÊÇﺪÜÜÜÜ ﺗﻌﻬáæﻮﻟﻲ ډÜÜÜÜﺻÇ ﻪÜÜÜÜ ﭘæÇ íæ ìﻮÜÜÜÜﺷ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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ﻮÜÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﻪÜÜÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼìÏ ﯥÜÜÜÜÜې ﮐÏ ﻪÜÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜÜﻫﻤﯿÇ ÑﻮÜÜÜÜÜ ﭘÏ .íﻮÜÜÜÜÜﻗﺒﻠ

ﯥÜÜ ﯾáﺎÜÜﻪ ﻣﻬÜÜﯥ ﻫﻐÜÜ ﭼ،ÑﻼÜÜﺪ ﭘÜÜﯿﺦ ﻣﺤﻤÜÜ ﺷÏ ﺪېÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜﺖ ﮐﺎﻟÜÜ ﻠﻮﯾ

ﻮÜÜÜ ﺧ،ﻲÜÜÜﺧﻠÇæ ÑﻮÜÜÜ ﭘí ÜÜړﮐﯧÇ åÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜ ﮐﻮﻟåﺮÜÜÜ ﺗﺮﺳÏ ﻧﻮæÑﺎÜÜÜﺎﯾﻲ ﮐÜÜÜﺧﺘﯿÇﭘﺮ

ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،å Ü Üﮐæ å Ü Ü ﭘﺮﯦﮑææ ﻢÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜ ﯾÊÇﺪÜÜÜ ﻋﺎﯾæÇ áÏﻮÜÜÜﻟÑÏ ﻪÜÜÜﻞ ﻧÜÜÜﺗﯧ

ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻪ ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮﺑﻮﻧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،í ﯦÑﻮÜÜÜﻢ ﻣﺠﺒÜÜÜ ﻫåÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﮐﻮﻟÑæ ﻪÜÜÜ ﺑﯧﺮﺗÏ

.í ÜÜﻪ ﮐÜÜﯥ ﺑﺪﻟÜÜﺰ ﯾÜÜ ﺮﯾﺰ ﻣﺮﮐÇÏﻮÜÜﻪ ﺳÜÜ ﭘæÇ í ÜÜﮐæ ﻪÜÜﺪې ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜﺑﺎﻧ

.í ﮐÑæ ìﺎ

ÜÜﺑæÏ

ﺖÜÜﺧﯿﺴÇæ ÑﻮÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﯾÜÜﺖ ﺨÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﺖ ﻟÜÜ ﮐﻮﯾÏ ﯥÜÜﻪ ﻟﺮﻟÜÜﯥ ﻧÜÜﯥ ﯾÜÜﯥ ﭘﯿﺴÜÜ ﭼÇÏ

ﻮÜÜÜÜ ﺑﻬﺮﻧﯿÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜ ﺷåﺪÜÜÜÜ ﺮ ﻨÇÏ ﺪÜÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜÜ ﭘÑﺎÜÜÜÜﻮ ﻣﻌﯿÜÜÜÜ ﯾÏ

Ï åژæﺮÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﺧ،á ÜÜﮐÑæ ﯥÜÜÜﻤﯿﻦ ﮐÜÜÜﻪ ﺗﻀÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﯾÊÇﺪÜÜÜ ﻋﺎﯾáﻮÜÜÜ

ﻪÜÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜÜﺪۍ ﻮﯾﻤÜÜÜÜ ﻓﯿﺼÏ ﺗﻮÇÑÏﺎÜÜÜÜ ﺻÏ ÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜÜÜﯾÏﻮ ﺗﺎÜÜÜÜﻧæÑﭘﻮ

ﻪÜÜÜﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ Ï åÏ Ï æÇ åﻮÜÜÜ ﺷåﺮÜÜÜﺪې ﺗﺮﺳÜÜÜ ﻻﻧÊÑﺎÜÜÜﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈÜÜÜﺮ ﻣﺴÜÜÜ ﺗåÏ

ﻞÜÜÜﯾÒÇ ﺑﺮÏ íﺪÜÜÜ ﻓﯿﺼåﻮړÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﺮ ﻮﻟÜÜÜ ۍ ﺗÜÜÜ ﻧÏ áﺎÜÜÜ ﮐ2008 ﻪÜÜÜ ﭘ.íﮑﯿﻠﻮÜÜÜﺗﺸ

ﻲÜÜÜÜﻏﻠÇÑ ېÑﻪ ﻻÜÜÜÜ ﻟÑﺪÜÜÜÜ ﺑﻨÏ æÇ áﻮÜÜÜÜ ﺷÇÏÇ ﻪÜÜÜÜﻧæÑﺖ ﭘﻮÜÜÜÜ ﮐﻮﯾÏ Ñﺮ ژÜÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜÜﮐﺒﻠ

.åæ ې ﮐ ې

ﯾﯥ ﺗﻪ ﺎﻧÏﻧﻮ ﺗﺎæÑ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭘﻮÏ  ﯾﯥ%45  ﭼﯥ،åæ

ÜÜﺑæÏ Ï æÇ

ﻪÜÜÜ ﻟﮑæژæﺮÜÜÜ ﭘæ ﯿﺰÜÜ ﺑﻨﺴæÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ ﺎÜÜÜﺧﺘﯿÇﻪ ﭘﺮÜÜÜ ﭘÑﺪÜÜÜ ﺑﻨÏ ﻪÜÜÜﯥ ﺑﯧﺮﺗÜÜÜﺪ ﯾÜÜÜﯾÇﻋﻮ

%29 ﯥÜÜÜ ﮐÜ Üﻪ ﭘﻮﻟﯿﻨÜÜÜ ﭘ39% ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺗﺮﮐﯿÜÜÜ ﭘ%24 ﯥÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﻗﺴÇﻪ ﻗﺰÜÜÜﭘ

.áﻟ ﻮæ æÑ ﻧﻮæÇ ﯾﻲ ډ ﺮÇﻫﻮ

%12 ﯥÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﺳæﻪ ﻫﻨﺪÜÜÜ ﭘ%16 ﯥÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜﻪ ﻧﺎﯾﺠﺮﯾÜÜÜ ﭘ17% ﯥÜÜÜﻧﯿﺰﯾﺎ ﮐæﺪÜÜÜﻧÇ ﻪÜÜÜﭘ

:ﺳﻮب７ د ﭘﻴﺴﻮ ﺛﺒﺎت او ﻳﺎ ﭘ-٧

ﺮÜÜÜ ﭘÑﻮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،ﻮÜÜÜ ﺷåﻮÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜ ﺑﺎﯾÓ æÇ ﻮÜÜÜ ﻧ،åæ %11 ﯥÜÜÜﮐﺶ ﮐÇﺮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﭘæÇ
ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠÜÜ ﭘ.ﻲÜÜﯽ ﺷÜÜﺰ ﻟﺮﻟÜÜﻏﯧÇ ìﻮÜÜﺮ ﻟÜÜﺪې ډﯦÜÜﻪ ﺑﺎﻧÜÜﺟÏﺑﻮ

ﻤﻪÜÜÜﻪ ﻧﺎﺳÜÜÜ ﭘ،íæ ﻮړÜÜÜ ﻟæﺪÜÜÜﯾÇﺮ ﻋﻮÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜ ﯾÝÑﺎÜÜÜﯥ ﻣﺼÜÜÜﻪ ﭼÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﻪÜÜÜﻫﻐ

.í ﻟﺮÞ ﯾﯥ ﻓﺮåÒÇﻧﺪÇ  ﺷﻔﺎﻓﯿﺖÏ æÇ í ﺟﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺑ ﻮ ﺟﻮړﯦÏﺑﻮ
æÇ ﻮﻟﻲÜÜÜ ﭘãﺎÜÜÜﯥ ﻧﺎﮐÜÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜÜﺎ ﯾÜÜÜ ﯾæÇ íÏ íﻮÜÜÜړ ﺷÇ ﻪÜÜÜﺎ ﺗÜÜÜﻮ ﭼÜÜÜ ﭘﯿﺴÏ ﻪÜÜ ﺗﻮ
ãﺎÜÜÜÜﻢ ﻣﻘÜÜÜÜﯾæÏ ﯥÜÜÜÜﺳæﻮ ﭘﺮÜÜÜÜ ﮐﻮﻟÇÏÇ Ï ﻮÜÜÜÜﻧæÑ ﭘﻮÏ ﯥÜÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜÜﻪ ﭘﺎﮐﺴÜÜÜÜﭘ
ځÑæ ﻪÜÜځ ﭘÑæ ﯥÜÜﺖ ﯾÜÜ ÒÑÇ ﻮÜÜ ﭘﯿﺴÏ ﯥÜÜ ﭼ،í ÜÜ ﮐåÑﻮÜÜﺘﻮﻧﻪ ﻏÜÜﺎﻟﻲ ﺳﯿﺎﺳÜÜﻣ
ﻪÜÜÜ ﭘ.æ ìﻮÜÜÜ ﺷá ÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜﻓﻮ ﺗÑﺎÜÜÜﻲ ﻣﺼÜÜÜﻣﻨﯿﺘÇ ãﺎÜÜÜ ﻣﻘì ﻮﻣÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﮑ،ÏﻮÜÜÜﻟÑÏ

.íæ  ﮐﯥá ﺗﻐﯿﺮ ﭘﻪ ﺣﺎÏ ۍ

ﺘﻪÜÜﯥ( ﺷÜÜ ډﻟæÏÇﺮÜÜﻓÇ æﺪÜÜ ﺑÏ) ﯥÜÜﻪ ﺣﻠﻘÜÜﯥ ﺧﺒﯿﺜÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜﯿﻨ

áﺎÜÜÜ ﮐíÏﯿﻼÜÜÜ ﻣ1980 ﻪÜÜÜﻠﻨﻪ ﭘÜÜÜ ﺳÈﻮÜÜÜ ﭘ ﺳÏ ﻮÜÜÜ ﭘﯿﺴÏ ﯥÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜﯾÒÇﻪ ﺑﺮÜÜÜﭘ

ۍ ﭘﻪ

ﺧﺖæ  ﯿﻨﯥæÇ

íﻮÜÜÜÜ ﻧìæÏ ﻮÜÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜÜ ﺷåÑﻮÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜﺧæ ﻮÜÜÜÜﺮې ﮐﻮﻟÜÜÜÜ ﭘÏ ﻮÜÜÜÜﻧæÑ ﭘﻮæړÒ Ï ﯥÜÜÜÜﭼ
ﻠﻨﻪÜÜÜ ﺳÇÏ ﯥÜÜÜﺎﺑﻮې ﮐÜÜÜﻣﺒÒ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﮐ2008 ﻪÜÜÜ ﭘæÇ åæ ﯧﺪﻟﯥÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜ ﺗ%2500 ﯥÜÜÜﮐ
ãÇÑÇ ﺎÜÜÜ ﺑﯿÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ í ÜÜﺮې ﮐÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺑﺮﺧåﻮÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜﻧæÑ ﭘﻮæړÒ Ï ،ﻲÜÜÜﺧﻠÇæ ﻪÜÜÜﻧæÑﭘﻮ

Ï ﻢÜÜﯥ ﻫÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜ ﭘ.åæ ﻮېÜÜ ﺷáÏﻮÜÜ åﻮړÜÜﻪ ﻟÜÜ ﺨäﻮÜÜ ﻣﯿﻠﯿåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﻟ

.í  ﺗﻪ ﻣﻼ ﻧﻪ ﺗÑ ﭘﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﮐﺎÑ ﭘﻮÏ  ﺧﻮ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮ ﻪ،ﮐﯧﻨﻲ

ﻪÜÜÜ ﻧÏﻮÜÜÜﺟæ  ﻢÜ Üﺎﻟﻲ ﺳﯿﺴÜÜÜ ﻣæÇ ﻮﻟﻲÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜﺳæÑæ áﻐﺎÜÜÜﺷÇ ﺮÜÜÜ ﺗíæÑﻮÜÜÜﺷ

 ﯿﺰېÜ Üﺘﻠﻮ ﺑﻨﺴÜÜÜﺧﯿﺴÇ ÑﻮÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻮﻟﯽ ﺑÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﯥÜÜÜﯿﻨ
ﯥÜÜﯿﻪ ﮐÜÜﺳæÑ ﻪÜÜ ﭘæÇ åﻮÜÜ ﺷá Ü ﺗæ ﻼÜÜﻪ ﻣÜÜﺎ ﺗÜÜﻪ ﭼÜÜﯥ ﺧﺮﺗÜÜﻮ ﺑÜÜ ﭘﯿﺴÏ ،ÏﻮÜÜﻟÑÏ
ﺖÜÜÜﻢ ﻣﺜﺒÜÜÜ ﻫæÇ ﻲÜÜÜﻢ ﻣﻨﻔÜÜÜﺘﻞ ﻫÜÜÜﺧﯿﺴÇ ÑﻮÜÜÜ ﭘÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،í Ü Üﭙ ې ﮐÜÜÜژې ﺑﺸæﺮÜÜÜﭘ
ﻪÜÜﺎﻧﻮﺗﻪ ﭘÜÜ ﮐﺴæÏæﺪÜÜﻮ ﻣﺤÜÜ ﻪÜÜﻪ ﺑÜÜﻟﺘÏ æÇ ﺪﻟﯥÜÜﺎﻧ ﯿﻨﺮ ﭼﺎﭘﯧÜÜﺎﻧ ﯿﻨﺮ ﮐÜÜﻪ ﮐÜÜﺑ
áﻮÜÜÜﺮې ﮐÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻧ،í ÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻧæ ﻪÜÜÜﻪ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜﻏﯧﺰﻣﻨÇ ﺖÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜ ﮐ.íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜړﺧﻮﻧÇ
Ï ﺖÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜÜ ﮐæﯿﺰÜÜÜÜ ﻟﺴæÑﻮÜÜÜÜ ﻠæﺮÜÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜ ﺧ،íÏ ﺨﺖÜÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜÜﯾ
Ñﯿﻨ ﺎﭘﻮÜÜÜÜÜÜ ﺳæÇ

.ﺗﻠﻠﯥÑæ Óﻻ
ﻪÜÜÜ ﮑ،ﺪÜÜÜﻟﻮﯦæ ﻮÜÜÜ ﻪ ﭘÜÜÜﺲ ﻟÜÜÜﻟæ ÑÇﻮÜÜÜﯥ ﺧÜÜÜﻤﮑﺶ ﮐÜÜÜﺪې ﮐﺸÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜﭘ

ÜÜÜÜÜﺑæÏ Ï ﻪÜÜÜÜÜÜﺘﺮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧÜÜÜÜÜÜ ﺳåæÏ ﺎﻧ ﻮﻧﯥÜÜÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜÜÜﻏﯧﺰﻣﻨÇ
ﻮÜÜÜﺘﻪ ﭘﯿﺴÜÜÜ ÒÑÇ ﺎÜÜÜ ﺑæÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ ﺮÜÜÜﻟÇﻪ ډÜÜÜﭘ

ﺘﻤﻨÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜﻮ ﺧﭙﻠÜÜÜﺘﻤﻨﻮ ﺧﻠﮑÜÜÜﺷ

.íÏ  ﻫ ېíÑﺳﻤﻨﺪ
.á ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻠﮏ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻫﺮ ﻪ ﺧﻼﺻﯧﺪæÇ ﺳﺎﺗﻠﯥ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

95

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

96

Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،áﺪÜÜÜﻟﯿæ ﮏÜÜÜﯿﯥ ﺧﻠÜÜÜﺳæÑ Ï ﻪÜÜÜﺎ ﭘﺨﭙﻠÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜ ﮐ1998 ﻪÜÜÜﭘ

.åÏ  ﺑﯧﻠ ﻪåﻏﯥ ﻧﺠﯿﺒﻪ ﺣﻠﻘﯥ ﺳﺘﺮÏ Ï Ñ ﺳﯿﻨ ﺎﭘﻮ.í ﺑﺮﯦÇﺑﺮ

ﻪÜÜﻪ ﺑÜÜﻪ ﻫﻐÜÜ ﭘæÇ á ÜÜ ﮐåﺪÜÜﺮ ﻣﯿÜÜﻟÇ ډ100 ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜﻪ ﺑÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜ ﻟäﯿﻮÜÜﻧﻔﻼﺳÇ Ï ﻮÜÜﭘﯿﺴ

ﻮÜÜﻞ ﺷÜÜﻪ ﺑﯧÜÜﺎ ﺨÜÜﻪ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾÜÜ ﻟÑﯿﻨ ﺎﭘﻮÜÜﯥ ﺳÜÜ ﮐáﺎÜÜ ﮐ1965 ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﭼÜÜﮐﻠ

æﺮÜÜﻟÇﻪ ډÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﯾÜÜ ﻪ ﭘﺎﻧÜÜ ﻮﻟåÑﻮÜÜﻮ ﻧÜÜ ﺧ،áﻮÜÜﺘﻮﻧﻪ ﮐÜÜ

ﻲ ﻟÜÜ ﻨÑæ ﻞÜÜﯥ ﺧﭙÜÜﯾ

ãÇæÏ ﺮÜÜÜÜ ډﯦÑﯿﻨ ﺎﭘﻮÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﺳÜÜÜÜ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ææ ﺮÜÜÜÜې ﻓﮑÏ ﻪÜÜÜÜﺮﯾﻦ ﭘÜÜÜÜ ﻣﺒﺼÊﺎÜÜÜÜﯾÒ

.ﺳﺎﺗﻠﻪ

íÑÇÏÇ æÇ íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜ ﻲ ﭘﺎﻧÜÜÜﯧ ﻃﺒﯿﻌÜÜÜﯿﻤﻪ ﻫÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻏÏ ﻪÜÜÜ ﮑ،í Ü Üﻪ ﮐÜÜÜﻧæ
Ï ﻪÜÜÜÜ ﮑ،áﻮÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﻧæ ﯥÜÜÜÜﺳÇÏ ﻮÜÜÜÜ ﺧ،æ ﺎﺗﯥÜÜÜÜ ﭘËÇﺮÜÜÜÜﻪ ﻣﯿÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﺗÑæ ÏﺎÜÜÜÜﻓﺴ

: د دوﻟﺖ د ﻛﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﻣﻌـــﺎﺷﺎت-٨
ﻪÜÜÜﻧﻮ ﺗÇﺪÜÜÜﻣﻨÑﻠﮑﻲ ﮐﺎÜÜÜ ﻣﺴåÑﺎÜÜÜ ﻟﭙÇﺮÜÜÜﺟÇ Ï æﺪÜÜÜﻧÏ ﻲÜÜÜﻟﺘæÏ Ï ﺖÜÜÜﻟæÏ ﺮÜÜÜﻫ

ﻦÜÜÜﻃæ æÇ ﻪÜÜÜ ﺑﺎﮐﻔﺎﯾﺘ،ﺎکÜÜÜﻮ ﭘÜ Üﯥ ﯾÜÜÜﺮﮐﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼíﺮÜÜÜﻫﺒÑ Ñﯿﻨ ﺎﭘﻮÜÜÜﺳ
åﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ﭘÑﯿﻨ ﺎﭘﻮÜÜﯥ ﺳÜÜﺎﻟﻮ ﮐÜÜ ﮐÔﺮÜ ﯦÏ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،áﺪÜÜﻧﯿÇﺗﻮæ æ ﯿﻢÜÜ ﺖÜÜﺳæÏ
.í  ﮐá ﺑﺪÏÇ ﺑﺴﯿﺎ ﻫﯧﻮæÇ ﻫﻮﺳﺎ

ÇﺮÜÜﺟÇ ﻪÜÜ ﻤﻪ ﺗﻮÜÜﻪ ﺳÜÜﺪې ﭘÜÜﻧÏ ﺖÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜ ﭼíړÇﻮÜÜﺖ ﻏÜÜﻟæÏ ﻪÜÜ ﮐ.íﺮÜÜﺎ ﻟÜÜړﺗﯿÇ

ÓﺎÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜﻧﻮ ﭘæÑﺎÜÜÜ ﻣﻌﯿÏﺎﺗﻮÜÜÜﻮ ﻣﺆﺳﺴÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮÏ ﯥÜÜÜ ﮐåﯿﺰÜÜÜ ﻟﺴåﺮÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜﭘ
æÇ í ÜÜﮐÑæ ÔﺎÜÜÜﺐ ﻣﻌÜÜÜﻪ ﻣﻨﺎﺳÜÜÜﻧﻮ ﺗÇﺪÜÜÜﻣﻨÑﻮ ﮐﺎÜÜÜﯥ ﺧﭙﻠÜÜÜ ﭼìÏ ړÇ ﻮÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﺷ
ﺎﻟﯿﻮÜÜ ﺑﺮﯾæÇ ﺎﮐﻮÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻪ ﭘﻨÜÜ ۍ ﭘÜÜÜÜÜ ﻧÏ ﻪÜÜﻪ ﻟﺤﺎﻇÜÜﻔﺎﻓﯿﺖ ﻟÜÜ ﺷÏ Ñ ﺎﭘﻮÜÜÜﺳﯿﻨ
Ï .íﻮÜÜÜÜﺳÑæÑæ ﺖÜÜÜÜﺧæ ﻞÜÜÜÜﺮ ﺧﭙÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜ  ﺗﻮåÑÇﺪÜÜÜÜﻣÇæÏ æÇ ﻪÜÜÜÜﻪ ﻣﻨﻈﻤÜÜÜÜﭘ
ﻮÜÜÜ ﺑﻬﺮﻧﯿÏ Ç ﻮÜÜÜﻮې ﺧÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼ،ìÏ ÇÏ ÑﺎÜÜÜ ﻣﻌﯿÔﺎÜÜÜﺐ ﻣﻌÜÜÜ ﻣﻨﺎﺳÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ

ﺮÜÜﯾÒæ åﻮÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜ ﮐÑﯿﻨ ﺎﭘﻮÜÜﻪ ﺳÜÜ ﭘáﻤﻬﺎÜÜﺳæÇ .ﻮÜÜ ﺷáﻤﯧﺮÜÜﺷæ ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ

ﻪÜÜÜÜ ﻟÑÇÒﺎÜÜÜÜ ﺑÏÇÒÇ Ï åﻮÜÜÜÜﻪ ﭘﻠÜÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜÜ ﻟæÇ ÔﺎÜÜÜÜﻪ ﻣﻌÜÜÜÜﯾﻨﻮ ﻟÑﺎﻣﻮÜÜÜ ﻣÏ ﻮÜÜÜÜﻧæÏÇﻫﯧﻮ

ﺎÜÜÜﻣÇ ،ìÏ ﻮړÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﺨæﺮÜÜÜﻟÇﺎﯾﻲ ډÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ äﻮÜÜÜ ﻣﯿﻠﯿåﻮÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜ ﺗÔﺎÜÜÜﯽ ﻣﻌÜÜÜﮐﻠﻨ
åﺮÜÜﺎ ﺧﺒÜÜ ﭼÏ ﻮÜÜ ﻧ،å Ü ﮐæ å Ü ﻧﯥ ﭘﺮﯦﮑæﻮړÜÜ ﺟÏÇﻮÜÜ ﻫﯧÏ ﻧﻮÇﺮÜÜﯥ ﻣﺸÜÜﯥ ﭼÜÜﻪ ﯾÜÜﮐﻠ

،ﻪÜÜÜÜÜÜﯾÇ ﮐﺮÑﻮÜÜÜÜÜÜ ﮐÏ ،ﻮﮐﻲÜÜÜÜÜÜﮐﻲ ﺗÇÑﻮÜÜÜÜÜÜ ﺧ،ﻲÜÜÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜÜÜ ﭘﺮﺗﻠåﺮÜÜÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜÜÜﻧﺮﺧﻮﻧ
ﻮÜÜÜÜ ﯥÜÜÜÜﻮ( ﭼÜÜÜÜﻧﯿÇﺎﻏﻠﯽ )ﻟﯿﮑﻮÜÜÜÜ .ﻪÜÜÜÜ ﮐﻮﻟåÑÇÒﻮÜÜÜÜ ﯥÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﯾﻨæ ﻪÜ ÜÜ ﭘåړÒ Ï
ﺪÜÜÜÜ ﺑﺎﯾãﻼÜÜÜÜﻗÇ  ﯿﺰÜ ÜÜ ﺑﻨﺴÑﻮÜÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜÜﺳÇÏ æÇ ÝÑﺎÜÜÜÜ ﻣﺼÞﺮÜÜÜÜ ﺑÏ،ټÑﭙﻮÜÜÜÜﻧﺴÇﺮ
¿ ﮐﻪ ﻧﻪæÇ íﺗﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻮÑæ Ô ﻣﻌﺎÑ ﻣﺎﻣﻮÏ  ﭼﯥ، ﺷﻲáﺳﻨﺠﻮæ
،ﻲÜÜ ÇÑ ﻪÜÜﺖ ﻣﻨ ﺘÜÜﺧæ ﻪÜÜﻪ( ﻫﻐÜÜ ډﻟæÏÇﺮÜÜﻓÇ æﺪÜÜ ﺑÏ) ﻪÜÜﻪ ﺣﻠﻘÜÜ ﺧﺒﯿﺜåﻮÜÜﯾ

áÇﺘﻮÜÜÜÜÜÜﺮ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜÜÜÜ ﻣﺸÏ ÓæÇ æÇ æ ﻋﻈﻢÇÑﺪÜÜÜÜÜÜ ﺻÑﯿﻨ ﺎﭘﻮÜÜÜÜÜÜ ﺳÏ ﯿﺰېÜÜÜÜÜÜﻟﺴ
ﻤﻲÜÜÜﺳÑ ﻞÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﺎ ﺑÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﯥ ﻟﯿﮑÜÜÜﺗﻮ ﮐÇﺎﻃﺮÜÜÜﻮ ﺧÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜ ﭘíﺮÜÜÜﺐ ﻟÜÜÜﻟﻘ
،æ ìﺎÜÜ ÊﺮÜÜ ﺣﯿÏ ﻪÜÜﻪ ﺑÜÜﺎ ﺗÜÜ ﻣæÇ áﻮÜÜﯥ ﮐÜÜﻪ ﮐÜÜﻟﻮﺗﮑÇ ﺗﻲÑﺎÜÜﻪ ﺗﺠÜÜﻧﻪ ﭘæﻔﺮÜÜﺳ

áﺪÜÜÜﻪ ﺑÜ Ü ﻏﻠìﻮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜÜ ﻟÏﻮÜÜÜ ﮐﻤﺒÏ ÔﺎÜÜÜ ﻣﻌÏ ÑﺎﻣﻮÜÜÜﺖ ﻣÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜﭼ
ﻪÜÜÜ ﻋﺎﻣÏ ﺮﭼﯿﻨﯥÜÜÜﺗﻲ ﺳÇﺪÜÜÜﺖ ﻋﺎﯾÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﺷ

ﻪÜÜÜ ﺑäÇﺮÜÜÜﻮ ﻣﺸÜÜÜﻧæÏÇﯿﺎﯾﻲ ﻫﯧﻮÜÜÜﺳÇ æÇ ﺎﯾﻲÜÜﻓﺮﯾﻘÇ æﺮÜÜÜ ﻓﻘﯿæﺮÜÜÜ ډﯦÏ ﯽÜÜÜﯥ ﺣﺘÜÜﭼ

Ï

ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻣﺠﺎﻟﺴÏ æÇ ﻞÜÜÜﺗﻠÇÑ ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻟﻮﺗﮑÇ ﻲÜÜÜﻪ ﺷﺨﺼÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺗæ Ü Üﻮ ﻏﻮﻧÜÜÜﻏÏ

ﻮﮐÜÜÜ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï æÇ ﻲÜÜÜ ﺷáﺪÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜ ﻲ ﭘﺎﻧÜÜÜﻪ ﺷﺨﺼÜÜÜ ﭘìﺎÜÜÜ ﺮÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﭘÜÜÜﭘ

Ï ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﻧ.ېæ ﻻړېæ ÑﺎÜÜÜﻧﺘﻈÇ ﻪÜÜÜ ﭘìæÏ Ï ﻮﺗﮑﯥÜÜÜﻟÇ ﻪÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜ ﮐäÇÑæÏ
Ï ﯥÜÜÜ ﭼåﻮﻣﺮÜÜÜ ﺮÜÜÜ ﻫ.ﻲÜÜÜ ﺷìÇ ÜÜÜ ﮐãﯿﻼÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﺮﭼﯿﻨﯥ ﭘÜÜÜﺗﻲ ﺳÇﺪÜÜÜﻋﺎﯾ
ﯥÜÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜÜﻪ ﻟ ﻮﻟÜÜÜÜÜﭘ

ﺘﻤﻨÜÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜÜ ﻋﺎﻣÏ ﮐﻲÇæÑﺎÜÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜÜﺗﺒÑ ﻮړÜÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜÜÜﻟæÏ

ﺎﻧﻤﻨﯥÜÜÜÜﯾÒ ﯥÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜ ﻋﺎﻣåÒÇﺪÜÜÜÜﻧÇ ﻪÜÜÜÜﻪ ﻫﻤﺎﻏÜÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﺧÇ ۍ ﭘﺮÜ ÜÜ ﮐÏﺎÜÜÜÜﻓﺴ
ﺎÜÜÜﺧﺘﯿÇﻪ ﭘﺮÜÜÜﻮﻟ ﻲ( ﭘÜÜÜ æÏÇﺮÜÜÜﻓÇ ﻮÜÜÜ Ï) ﯥÜÜÜﻪ ﺣﻠﻘÜÜÜﻮې ﻧﺠﯿﺒÜÜÜ ﯾÏ ،í ÜÜÜﮐﯧ
ﯿﻢÜÜÜﺘﻮﻧﻮ ﺗﻨﻈÜÜÜ

ﻪÜÜÜ ﺑåÑﺎÜÜÜﯾﻨﻮ ﻟﭙÑﺎﻣﻮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﺗﺒÑ Ü Ü ﯿÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،åÏ åﺪÜÜÜ ﺮ ﻨíﺮÜÜÜﻟæ íÑÇﺪÜÜÜﻣﺎﻧﺘÇ
.íæ á ﻣﺜﺎÊ ﻋﺒﺮÏ

 ﻟæÇ ﺗﻮÇﺪÜÜÜ ﻋﺎﯾÏ ،ﻮﻣﻲÜÜÜﺎ ﻣÜÜÜﺧﺘﯿÇﯥ ﭘﺮÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﻋﺎﻣåﺮÜÜÜﺳ

åÏæ ÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ åﺮÜÜÜﺎ ﺳÜÜÜﺧﺘﯿÇﻪ ﭘﺮÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﻋﺎﻣæﺆﺛﺮÜÜÜ ﻣÏ ،ﻲÜÜÜ ÇÑ ﻪÜÜÜﻣﻨ ﺘ
ﻪÜÜÜﻣﯿﻨÒ ﻟﻲÇﺎﺗﻮÜÜÜﯾÒ Ï ﯥÜÜÜﻮﻧﻮ ﮐÜÜÜﻪ ﻣﻌﺎﺷÜÜÜﻧﻮ ﭘÇﺪÜÜÜﻣﻨÑ ﮐﺎÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï æÇ íﻮÜÜÜﮐ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

97
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ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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ﻪÜÜﻼﺣﯿﺖ ﻧÜÜﺮﻣﯿﻢ ﺻÜÜ ﺗÏ ﯥÜÜ ﯾåﺮÜÜﻟﯿﻨﻮ ﺳæﺆÜÜﻪ ﻣﺴÜÜ ﻟæÇ ﻲÜÜ ﺷì ÜÜﻪ ﮐÜÜﺮﻣﯿﻢ ﻧÜÜﺗ
äÇæﺎÜÜÜ ﺗæÇ ﻲÜÜÜ ﺷìﺪÜÜÜﻊ ﮐﯧÜÜÜ ﻗﻄäﺎÜÜÜﻨﺎ ﺟﺮﯾÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻧ،íæ

ﺖÜÜÜÜﻗﺒÇ ﻣﺮæÇ ﻆÜÜÜÜ ﺣﻔÏ ﻪÜÜÜÜ ﮐæÇ íړÇﻮÜÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜÜﻧÑ ﺎæÇ ﺎﺗﻨﻪÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜ  ﭘﺎﻧåﺮÜÜÜÜﻫ
ﻪÜÜ ﻟåﺮÜÜﺳ

ﺎﻧÜÜﺳÇ ﻪÜÜ ﭘæÇ Ñﺮ ژÜÜﻪ ډﯦÜÜ ﻮ ﭘﺎﻧÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜﻲ ﻧÜÜﻤﻪ ﻋﻤﻠÜÜﻪ ﺳÜÜﺳæﭘﺮ

ﻪÜÜÜÜ ﻟ.í ﯧÜÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜ ﺗæﺰÜÜÜÜﮐÇ ﻣﺮæÑﻮÜÜÜÜ ﻧæÇ ﺎﻧﻮﻧﻮÜÜÜﮐæÏ ،ﻮÜÜÜﺲ ﮐﻤﭙﻨﯿÜÜÜÜﻟæ Ï ﯥÜÜÜﯾ

.í  ﻟﻮﯦåÑﮐﺎ

Ï ﻪÜÜÜ ﮐæÇ åÏ ﻪÜÜÜﻧÇÒÑÇ ﻮÜÜÜﺮ ﻮﻟÜÜÜ ﺗåÑﺎÜÜÜﺲ ﻟﭙÜÜÜﻟæ Ï ﻨﺎÜÜÜ ﻮې ﺑﺮﯦÜÜÜﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷÜÜÜﺑæÇ
ﺪÜÜÜﻨﺎ ﺗﻮﻟﯿÜÜÜ ﯿﻠﻪ ﺑﺮﯦÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜ ﭘÑﻮÜÜÜ Ç ﺟﻨﺮÏ ﯥÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﮐÊÑﻮÜÜÜﻪ ﺻÜÜÜﻟﻲ ﭘÇﺘﻮÜÜÜﻧﺸ

ﺖÜÜÜ ÒÑÇ ﻪÜÜÜ ﭘæﺮÜÜÜﻟÇﻮ ډÜÜÜ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧÏ ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ،ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜ ﭘíÑﺎÜÜÜ ﺳÏ
.í  ﯾﯥ ډﯦﺮ ﻟﻮړﯾåړÇæÏ Ñ ﺿﺮæÇ Ý ﻧﻮ ﻣﺼﺮ،ﺷﻲ
ﺎﺗﻨﯥÜÜﻪ ﺳÜÜ ﻧÏ íæ ﺮÜÜﻟÇ ډÑÒ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﺑﯿÜÜ ﭼ،åÒﺮÜÜ ﭘíÏﺎÜÜ ﻋåﻮÜÜﺎﺑﺮﯾﮑﯥ ﯾÜÜﻮې ﻓÜÜﯾ
ﺎÜÜ ﺑﯿæÇ í Ü ﯦÑÏæ ﻪÜÜﻪ ﭙÜÜﻪ ﭘÜÜﻪ ﺑÜÜﻮ ﻓﺎﺑﺮﯾﮑÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜﺑÇﻪ ﺧﺮÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜﻧﯥ ﻟÑﺎÜÜ æÇ

ﯥÜÜÜÜ ﺑÏ ﺮېÜÜÜÜ ﭘÇÏ æÇ íﻮÜÜÜÜﺮې ﮐÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﯥ ﻮﻟﻨÜÜÜÜﺖ ﭘﯿﺴÜÜÜÜ

ﻮېÜÜÜ ﻧæÇ í ÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﺑﺪﻟåÒﺮÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻏÏ íړÇﻮÜÜÜﻏæ ﺮÜÜÜﺎﺑﺮﯾﮑﯥ ﻣﺸÜÜÜ ﻓÏ ﻪÜÜÜﯥ ﮐﻠÜÜÜﭼ

ﻼÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﻣÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ìÏ ﺖÜÜÜ

 ﻟÏ ÑﻮÜÜÜÜ Ç ﺟﻨﺮÏ

 ﻟìﻮÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜ ﺗﭙÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜﮐﻔﺎﯾﺘ

åﻮÜÜ ﯾÏ ﺮېÜÜﻪ ﭼﯧÜÜ ﮐ،ìÏ ﺖÜÜﻗﺒÇﻣﺮæÇ ﻆÜÜ ک ﺣﻔÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜ ﯾáﺎÜÜﻞ ﻣﺜÜÜ ﺑ.íﺎﺗﻮÜÜﻣ
ÇÏ ،í ÜÜﮐæ ﺪﯾﺰÜÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜÜﺎﺗﻮ ﺗÜÜÜﻟﻮ ﻣﻘﺎﻣæﺆÜÜÜﯥ ﻣﺴÜÜÜ ﭼíæ ﻪÜÜÜړ ﺑÇ ﻮÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﺧﻠÇæ
áﻮÜÜÜﺻÇ ﯥÜÜÜﺳÇÏ æÇ íæ ÏﻮÜÜÜﺐ ﻣﻮﺟÜÜÜﺖ ﺗﺮﺗﯿÜÜÜﻗﺒÇ ﻣﺮæÇ ﻆÜÜÜ ﺣﻔÏ åÑﺎÜÜÜ ک ﻟﭙÜÜﺳ
ﯥÜÜې ﺗ ﻟÑﻮÜÜﺖ ﭘÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﻪ ﻫﻐÜÜ ﭘ،ﻲÜÜ ﺷÇﺮÜÜﺟÇ ﺪﯾﺰÜÜﻧÇړæ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜ ﺑÑ ژåﻮﻣﺮÜÜ ﯥÜÜﭼ
.ìÏ  ﯾﺎ ﻧﻪìÏ á ﻓﻌﺎåﻟﺖ ﻮﻣﺮæÏ  ﭼﯥåÏ
ﻮÜÜÜﻧﯿæÇ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻮ ﻓﺎﺑﺮﯾﮑÜÜÜ ﻧ،íæ ﻲÜÜÜ ﭘﯧﭽﻠáﻮÜÜÜﺻÇ ﻮÜÜÜ ﭘﯧﺮﻟÏ ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜﮐ

æÇ ﻮÜÜÜﯾÑ ﻻäÒæ ÊﺎÜÜÜﯾÒ Ï ﻪÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜﺲ ﻨÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ک ﺑÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،íﺮÜÜÜﻟæ
æÇ ﻆÜÜ ک ﺣﻔÜÜ ﺳÏ ﻮÜÜ ﻧ،í ÜÜ ﮐﯧáﻮÜÜﮐÑæ ﻪÜÜ ﻧåÒﺎÜÜﺟÇ ﻪÜÜ ﺗæﻮ ﺮÜÜﻧﮑﻮ ﻣæړæÑﺎÜÜﺑ
ﻨÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﺎﻟﻮﻧﻮ ﺗÜÜÜ( ﮐ14) æÇ (10) ،(7) Ï åÑﺎÜÜÜﻞ ﻟﭙÜÜÜ í ﻮﻣÜÜÜ ﻟÏ ﻪÜÜÜﺖ ﺑÜÜÜﻗﺒÇﻣﺮ

ﻪÜÜﻮ ﮑÜÜ ﻧ،í ﯧÜÜﺳÑ ﻪÜÜﺖ ﺗÜÜﻟæÏ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜ ﺑäÇæﺎÜÜ ﺗæÇ íæ ﺪﻟﯥÜÜﯦÑÏ ﺘﻮÜÜ ﻣﯿﺎﺷæÇ
ﻲÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﻪÜÜÜ ک ﭘÜ Üﻪ ﺳÜÜÜﺘﻪ ﺑÜÜÜﺳæÑæ ﺎﻟﻮÜÜÜﻠﻮ ﮐÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜ ﺗæÇ í Ü Üﺮﻣﯿﻢ ﮐÜÜÜ ک ﺗÜ Üﺳ
ﻊÜÜÜÜﺿæ ﯥÜÜÜÜﺳÇÏ ÊÇÑﺮÜÜÜÜ ﻣﻘæÇ áﻮÜÜÜÜﺻÇ ﺖÜÜÜÜﻗﺒÇ ﻣﺮæÇ ﻆÜÜÜÜ ﺣﻔÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜÜﻣÒﻻ
ﻼﺣﯿﺖÜÜ ﺻÇÏ åﺮÜÜﺳÑæ ﻢÜÜﻫæÇ íæ áﻮÜÜﮐÑæ ÈﺎÜÜﯥ ﺣﺴÜÜﻪ ﮐÜÜﻢ ﭘÜÜﯥ ﻫÜÜ ﭼ،ﻲÜÜﺷ

ﻪÜÜﻪ ﻧÜÜﻪ ﻓﻌﺎﻟÜÜﺖ ﺑﺮﺧÜÜﻗﺒÇ ﻣﺮæÇ ﻆÜÜ ﺣﻔÏ ﻪÜÜﻮ ﮐÜÜ ﺧ،ﻲÜÜ ﺷáﻮÜÜﻏÑæ åﺮÜÜﻪ ﺳÜÜ ﻟáæډ

.í ﯦÑÏ ﻧﻪæ ﻣﻠﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﻪÇﺳﯥ ﻋﻮÇÏ Ï  ﭼﯥ،íæ

،íړæÇÑ  کÜ Üﻪ ﺳÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻧæÑې ﺑﺎÑﻮÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻨ40ﺮÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜ ﺨ30 ﻪÜÜÜﮏ ﻟÜÜÜ ﺧﻠæÇ íæ
ﺘﻪÜÜÜﺳæÑæ ﻪÜÜÜﻪ ﮐﺎﻟÜÜÜﺗÇ ﯥÜÜÜ ﭼí Ü Üړ ﮐﯧÇ ﺖÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜ ﮐÊÑﻮÜÜÜﻪ ﺻÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻧ

æÇ ﻆÜÜÜÜ ﺣﻔÏ ﮐﻲÇæÑﺎÜÜÜÜﺖ ﭼÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﻮﮐﯥÜÜÜÜﻧæÏÇﺎﺗﯥ ﻫﯧﻮÜÜÜÜﺘﻪ ﭘÜÜÜÜﺳæÑæ ﻪÜÜÜÜﭘ
.í  ﺟﻮړﮐåﺳ ک ﻟﻪ ﺳﺮ

ﻪÜÜÜﺟÏﻪ ﺑﻮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،ﻪÜÜÜ ﻫﺮﮐﻠæÇ íﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﯧ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﺖ ﺑﺮﺧÜÜÜﻗﺒÇﻣﺮ
ÇÑﻮÜÜÜÜﯥ ﺧÜÜÜÜ ﭼ،ﻪÜÜÜÜﺟÏﺖ ﺑﻮÜÜÜÜﻗﺒÇ ﻣﺮæÇ ﻆÜÜÜÜ ﺣﻔÏ ìæÏ ﻲÜÜÜÜﺷÇÑ ÑﺎÜÜÜÜﺪې ﻓﺸÜÜÜÜﺑﺎﻧ

،íړÇﻮÜÜÜﺎﺗﻨﻪ ﻏÜÜÜې ﺳÒÇﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ک ﻧÜÜÜﺳæÇ ﻨﺎÜÜÜ ﻪ ﺑﺮﯦÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﻟﮑÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻋﺎﻣ
ﻮÜÜÜ ﻧ،íæ ﻪÜÜÜﺆﺛﺮ ﻧÜÜÜﺖ ﻣÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜ ﮐ.íﺮÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜړﺗﯿÇ íﺪÜÜÜﻢ ﺟÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﻧﯥ ﺗÑﺎÜÜÜ ﯥÜÜÜﺑﻠﮑ

ﺮÜÜÜﻌﯿﺖ ډﯦÜÜﺿæ ﻪÜÜﻏÏ åÑﺎÜÜﻟﭙ

ﺘﻤﻨÜÜ ﺷÏ ÏÇﻮÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜ ﯾÏ .íﻮÜÜ ﮐﻤ،åÏ ﺎﺗﻲÜÜﺣﯿ
Ï åÑﺎÜÜÜÜﯥ ﻟﭙÜÜÜÜ  ېÜÜÜÜﺮې ﻟÜÜÜÜ ډﯦÏ ﺮﮐﺖÜÜÜÜ ﻲ ﺷÑﭙﻮÜÜÜÜﻧﺴÇ ﺮÏ ﺎÜÜÜÜﻪ ﺑﯿÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜﻫﻠﺘ

ﻲÜÜ ﻪÜÜ ﻪ ﻣﻨÜÜﻮې ﻟÜÜﯥ ﺷÜÜﻪ ﭼÜÜ ﭘﺎﻧ ﻮﻧåﺘﺮÜÜﻪ ﺳÜÜﻪ ﻫﻐÜÜ ﮑ،í ﺎﻣﯧÜÜﺮ ﺗﻤÜÜﻣﻀ
.í ﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﻨﺪ ﻻﻫﻮ ﮐﯧ

ﺘﺮÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﭘﺎﯾﻠÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،íæ ﺎÜÜÜړﺗﯿÇ ﺎﻧ ﻮﻧﯥÜÜÜ ﭘÏ ﺎÜÜÜﺎ ﺑﯿÜÜÜ ﺑﯿæÇ
. ﻲÇÑ  ﻣﻨ ﺘﻪäÇæﻣﺎﻟﻲ ﺗﺎ

 ﻋﺎﻣﻪæﻟﺮÇﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧﻮ ډ

äæ Ü ÜÜÜ ﺗÏ ﺮﻣﻨÜÜÜÜÜﺲ ﺗÜÜÜÜÜﻟæ Ï æÇ æﺪÜÜÜÜÜﻧÏ Ï ﺖÜÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﻪÜÜÜÜÜﺟÏﺖ ﺑﻮÜÜÜÜÜﻟæÏ Ï
ﯥÜÜÜÜÜÜÜﯿﻲ ﭼÜÜÜÜÜÜÜ ÇÏ íﺪÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﺑﻨÜÜÜÜÜÜÜﺘﻮﻧﻮ ﻃﺒﻘÜÜÜÜÜÜÜ

 ﻟÏ ﻪÜÜÜÜÜÜÜ ﮑ،åÏ åÑÇﺪÜÜÜÜÜÜÜﻫﯧﻨ

ﻆÜÜﻪ ﺣﻔÜÜ ﺑﻨﺪﭘÏ ﺪÜÜﻨﺎ ﺗﻮﻟﯿÜÜ  ﺑﺮﯦÏ æ ÜÜﮐæ ãﺎÜÜﻪ ﭘÜÜﻧﻮ ﺗæﺪÜÜﻨﺎ ﺑﻨÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﻪÜÜﮐ
.íÏ ãﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﮐﻮ
ﺪېÜÜﺖ ﺑﺎﻧÜÜﺧæ ﻞÜÜﻪ ﭘﺨﭙÜÜﺑﯿﻨﻮﻧÑﺮې ﺗﻮÜÜﻪ ﭼﯧÜÜ ﮐ.íﺮÜÜ ﻟåړÇ ېÑﻮÜÜﺖ ﭘÜÜﻗﺒÇ ﻣﺮæÇ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

99

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

100

ﺮﭼﯿﻨﯥÜÜÜÜ ﺳåﺪÜÜÜÜﯥ ﻋﻤÜÜÜÜ ﭼ،íÏ ﻧﮑﻲæÏﻮÜÜÜÜ ېÏ Ï ﺪÜÜÜÜﯾÇﻪ ﻋﻮÜÜÜÜ ﻧÑÇﻫﻤﺪ

ﯥÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜﻪ ﮑÜÜÜ ﭘåﺮÜÜÜﺳÑﻪ ﮐﺎÜÜÜ ﻟÇﺮÜÜÜﺟÇ Ï æژæﺮÜÜÜ ﭘæ ﯿﺰÜÜÜ ﺑﻨﺴÏ áﻮÜÜÜﺻÇ ﺟﯥÏﻮÜÜÜﺑ

åﻮÜÜÜ ﯾÏ .ﻲÜÜÜ ﺷìﺪÜÜÜﺘﻞ ﮐﯧÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﻪÜÜÜ ﺮېÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﮐﻮﻣÜÜÜ ﭘæÇ íÏ ﻮﻣﯥÜÜÜﮐ

ÊﺎÜÜﻼ ﺗﺮﺗﯿﺒÜÜ ﺟæÇ íﺮÜÜﻞ ﻟÜÜﺣÇﻞ ﻣﺮÜÜ ﺑﯧåژæﺮÜÜ ﭘåﻮÜÜﯥ ﯾÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮑ،í Ü ﻊ ﮐﯧÜÜﻗÇæ

ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﮑ،ﻲÜÜÜﻢ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜﻫæÇ íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜړﺧﻮﻧÇ ﻲÜÜÜﻢ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﺟÏ ﺑﻮÏÇﻮÜÜÜﻫﯧ

.íړÇﻏﻮ

ﻪÜÜÜÜﺲ ﺗÜÜÜÜﻟæ äﺎﻻÜÜÜÜﻲ ﻓﻌÜÜÜÜﻪ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜÜ ﻫﻠﺘíæ íÏÇÒÇ ﯥÜÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜÜﻫﻐ

ﻤﻮÜÜÜ ﺳÏ æﺪÜÜÜﻧÏ ﯥÜÜÜﺳÇÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ﺪﻟﻲÜÜÜﻧﯧÇې ﺗﻮÏ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻧæÏÇﯥ ﻫﯧﻮÜÜÜﯿﻨ

ìæÏ ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜ ژﻣﻨæÇ íﻮÜÜÜﺪې ﮐÜÜÜﻧÇړæ ﯥÜÜÜﯥ ﻃﺮﺣÜÜÜﻣﺨﺘﻠﻔ

ﻪÜÜÜÜﻲ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﯥÜÜÜÜ ﮐãﺎÜÜÜÜ ﻧﻈíﻮÜÜÜÜﺟÏﻞ ﺑﻮÜÜÜÜﻪ ﺧﭙÜÜÜÜ ﭘåÑﺎÜÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜÜﺗÇÇﺟﺮÇ

.íæ  ﻧﻮ ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻪ،ﺧﯿﺴﺖÇæ ÊÑﻗﺪ

æﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﺑﻠﮑ،ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮæﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜې ﭘÒÇﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺮ ﻧÜÜÜ  ﻣ،ﻲÜÜÜﻟæÇÑ

ېÒÑﺎÜÜÜÜﺎﺗﻲ ﻣﺒÜÜÜÜﻧﺘﺨﺎﺑÇ Ï áﺎÜÜÜÜ ﮐ2008 Ï ﺎﻻﺗﻮÜÜÜÜﯾÇ æﺪÜÜÜÜ ﻣﺘﺤÏ ﺎÜÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï

.íﻟﻮ ﮐﻤﭙﻨﯿﻮ ﮐﯥ ﻻﻫﻢ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﯧ ﻮÇﻧ ﯾﻮ

Ï ﺖÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﺎÜÜÜÜﺑﺎﻣæÇ کÑﺎÜÜÜÜ ﺑæÇ ﯿﻦÜÜÜÜ ﻣﮑäﺎÜÜÜÜﺎﻏﻠﻲ ﺟÜÜÜÜ ﯥÜÜÜÜ ﮐäﺎÜÜÜÜﻪ ﺟﺮﯾÜÜÜÜﭘ

،íæ ãﻮÜÜﺪې ﻫﺠÜÜﻮ ﺑﺎﻧÜÜﻪ ﭘﯿﺴÜÜﯥ ﭘÜÜﻞ ﮐÜÜﻪ ﭘﯿÜÜ ﭘáﺎÜÜ ﮐÏ áæﻮﻣﻲ ډÜÜﻪ ﻋﻤÜÜﭘ

ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﻮ ﮐﻠÜÜÜ ﺧ،áÏﻮÜÜÜﻟÑÏ ﻪÜÜÜﻧæ ﺗﻮﭘﯿﺮÒÑﺎÜÜÜ ﺑåړÇ ﻪÜÜÜﺘﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜ

ﻪÜÜÜÜﻧæÑﻮ ﮐﺎÜÜÜÜ ﻧ،íæ ﻪÜÜÜÜﺎﻟﯥ ﻧÜÜÜÜﺮې ﻓﻌÜÜÜÜې ډﯦÑÇÏÇ ﻪÜÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜÜﻨ ﮐÜÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜÜ ﮐÏ

 ﻟæÇ æﺪÜÜÜﯾÇﻋﻮ

ﺎﺗﻲÜÜÜﻧﺘﺨﺎﺑÇ Ï åÏ Ï ﻪÜÜÜﺟÏﺖ ﺑﻮÜÜÜ ﺣﮑﻮﻣÏ åÏ Ï ﻮÜÜÜ ﻧ،ﯥÜÜÜ ﻠæ ﺎﮐﻨﯥÜÜÜ ﺎÜÜÜﺑﺎﻣæÇ
. ﺗﻌﯿﻦ ﺷﻮﻟﻪÓﺳﺎÇ  ﭘﻪãÇ ﺮæﭘﺮ

äÇæÑ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜﮐ

Ü Ü  ﮐﻮåÑÇÏÇ åﺮÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜ ﮐìﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜ ﮐÏ æÇ í  ﯦÜ Üﺳ

،ìÏ ÇÏ ﻞÜÜÜﻟﯿÏ ېÏ Ï .í ÜÜ ﮐÝﺮÜÜ ﻣﺼíæ ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ  ﺗﻮåﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭘﯿﺴáﺎÜÜÜﮐ

ﻪÜÜÜÜﺪ ﻟÜÜÜÜﯾÇ ﻋﻮæÇ ÝÑﺎÜÜÜÜﯥ ﻣﺼÜÜÜÜﯥ ﯿﻨÜÜÜÜ ﭼåÏ ړæ ﻟﻮæÏﺎÜÜÜÜ ﯾÏ ،ÒÇÑÇﺪÜÜÜÜﻫﻤ

åÑÇÏÇ ﻲÜÜÜﻟﺘæÏ ﻪÜÜÜﺎ ﮐﻮﻣÜÜÜ ﯾíæ ﺮﮐﺖÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜﻪ ﺧﺼﻮﺻÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜﻓﺘÏ ﺮÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜﭼ

،ﻮﻣﻲÜÜÜﻣæ ãÇæÏ ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﻮﻧﮑﻲ ﮐÜÜÜﺗﻠÇÑ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ ææ ÏﻮÜÜÜﻪ ﻣﻮﺟÜÜÜ ﺨÇﻮÜÜÜﭘﺨ

.ﺎﺗﻲÜÜﺳæ íﺪÜÜﻪ ﺧﻮﻧÜÜﺟÏ ﺑﻮáﺎÜÜﻞ ﺗﯧﺮﮐÜÜ ﺧﭙÏ ﻪÜÜﻪ ﮐﻤÜÜﻢ ﻟÜÜﯥ ﮐÜÜ ﭼ،íړÇﻮÜÜ ﻏíæ

ﺪÜÜÜ ﺑﺎﯾíﻮÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜﯥ ژﻣﻨÜÜÜ ﯾåړÇ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ íﻮÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜﯥ ﭘﯿÜÜÜژې ﭼæﺮÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﮑ

Ï æÏÇﺮÜÜÜﻓÇ Ï ﯥÜÜÜ ﻫﻐÏ ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ېÑÇÏÇ ﻮېÜÜÜ ﯾÏ ﻮÜÜÜ ﻧ،íæ ﻪÜÜÜﯿﻢ ﻧÜÜÜﻢ ﺗﻨﻈÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﮐ

.í ﺳﯧÑæ ﺳﺮﺗﻪ

ﻪÜÜﻪ ﻋﺎﻣÜÜ ﮑ،ﻲÜÜ ÇÑ ﯥÜÜﺮ ﮐÜÜﻪ ﮑÜÜ ﭘåﺮÜÜﯥ ﺳÜÜ ﺎﻣﯥÜÜﻪ ﻋÜÜ ﻟåÏ ﺎﺗﻨﻪÜÜ ﺳæﺪÜÜﻧÏ

Ï ﺪېÜÜÜÜﻪ ﺑﺎﻧÜÜÜÜﺟÏﻪ ﺑﻮÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼ،íﺎﺑﻮÜÜÜÜﯾﺠÇ ÇÏ ÎړÇ ﻲÜÜÜÜﺟﯥ ﺳﯿﺎﺳÏﻮÜÜÜÜ ﺑÏ

ﻮÜÜÜﻮ ﻣﻮﺧÜÜÜﻢ ﭘﺨﭙﻠÜÜÜﺖ ﻫÜÜÜﻟæÏ ﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜ ﺷìÇﺪÜÜÜﺖ ﺗﺄﻣﯿﻨﯧÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜ

åﺮÜÜÜÜﻪ ﺗﺮﺳÜÜÜÜﻲ ﺑﺤﺜﻮﻧÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﻨÜÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜ ﺧﻠﮑæÇ ﯥÜÜÜÜ ﻲ ﺟﺮÜÜÜÜﻟﺴæ ،ﺖÜÜÜÜﻟæÏ

åﺮÜÜÜ ﺗﺮﺳÏ ﻮÜÜÜ ﻣﻮﺧÏ ÊÇÑﺮÜÜÜ ﻣﻘæÇ áﻮÜÜÜﺻÇ ﯥÜÜÜﻢ ﯾÜÜÜ ﻫæÇ íﺮÜÜÜﻟæ ﺎﺣﺖÜÜÜﺿæ ﯥÜÜÜﮐ

ﻪÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ íÏ ãﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺖ ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮﺑﻮﻧÜÜÜﻟæÏ Ï í ÜÜÜ ﮐåﺪÜÜÜﯥ ﺮ ﻨÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﺷ

،íæ ﻪÜÜﺎﺣﺖ ﻧÜÜﺿæ ﯥÜÜﺳÇÏ ﺮېÜÜﻪ ﭼﯧÜÜﻮ ﮐÜÜ ﺧ،íæ íﻮÜÜ ﺷÑﺎÜÜ ﻋﯿåÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜﮐﻮﻟ

ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮæﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،ìÏ ﻞÜÜﻟﯿÏ ÇﺪÜÜ ﻫﻤ،íﻮÜÜﻲ ﮐÜÜﯥ ﻋﻤﻠÜÜ ﯾáæډ

ﻪÜÜﻪ ﻫﻐÜÜ ﮑ،ﻲÜÜ ÇÑ ﯥÜÜﺮ ﮐÜÜﻪ ﮑÜÜ ﭘåﺮÜÜﻮ ﺳÜÜﻪ ﻣﻮﺧÜÜ ﻟÊÇÑﺮÜÜ ﻣﻘíﻮÜÜﺟÏﻮ ﺑﻮÜÜﻧ

.í ﻧﺪې ﮐﯧÇړæ ﺟﻪÏ ﺑﻮÇﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮæÏ Ï ﻟﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪÑﭘﺎ

ﻪÜÜÜ ﺧﭙﻠìﻮÜÜÜ ﻫﻐíÏ áæﺆÜÜÜﻮ ﻣﺴÜÜÜﮐﻮﻟÑæ ÈﺎÜÜÜ ﺣﺴÏ ﻮÜÜÜ ﭘﯿﺴÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ÕﺨﺎÜÜÜﺷÇ

 ۍÜÜÜﻟ

ÜÜÜﯥ ﮐﻠﻨÜÜÜ ﻫﻐÏ åﺘﻮﻧﺰÜÜÜﻲ ﺳÜÜÜﺛÇ ﻣﯿﺮæÇ å ﯿﺰÜÜÜ ﺑﻨﺴåﻮÜÜÜﺟﯥ ﯾÏﻮÜÜÜ ﺑÏ

æژæﺮÜÜÜ ﭘÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،äﺎÜÜÜﻪ ﮐﺴÜÜÜ ﻫﻐæÇ ﻲÜÜÜ ÇﺮÜÜÜﺟÇ ﻮÜÜÜﺗÇÑ ﻣﻘﺮíﻮÜÜÜﺟÏ ﺑﻮÏ åﺪÜÜÜﻧÏ

ﯥÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮐﻠ،ﻲÜÜﺐ ﺷÜÜ ﺗﺮﺗﯿåﺮÜÜﯥ ﺳÜÜﻪ ﻗﻄﻌﯿÜÜ ﻟáﺎÜÜﺪ ﻫﺮﮐÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜﺟÏﻪ ﺑﻮÜÜ ﮑ،åÏ

. ﺑﻮﻟﻲåﻧﺪÏ  ﺧﭙﻠﻪìæÇ  ﺑﺸﭙæژæ ﭘﺮÏ ì ﻫﻐﻮ،íÏ áæﻣﺴﺆ

ﯥÜÜÜÜې ﺗ ﻟÑﻮÜÜÜÜې ﭘÑÇÏÇ æÇ ﺎﺗﻨﻪÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜﻣﻨﯿÇ Ï ېÒÇﻮÜÜÜÜﺪې ﯾÜÜÜÜﻧÏ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ Ï

،íæ ﻪÜÜÜ ﻧÝﺎÜÜÜﻧﻌﻄÇ ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﺗÇÑ ﻣﻘﺮæÇ ﻮﻟﻮÜÜÜﺻÇ íﻮÜÜÜﺟÏﻪ ﺑﻮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﮐﻠ

ﺎﯾﻲÜÜﯦﺮﺑﻨÒ ﻪÜÜﺖ ﭘÜÜﻟæÏ ﯥÜÜﻪ ﭼÜÜﺮ ﮐﻠÜÜ  ﻣ.íæ ﺒﻪÜÜﻪ ﻣﻨﺎﺳÜÜﺟÏﺑﻮ

ړÇ äﺎÜÜÜ ﯥÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜÜﺟﯥ ﭘÏﻮÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﻮ ﮐﻠﻨÜÜÜ ﯾÏ ﻟﯿﻦæﺆÜÜÜ ﻣﺴæژæﺮÜÜÜ ﭘÏ ﻮÜÜÜﻧ

ÜÜﻮ ﮐﻠﻨÜÜ ﻧ،íæ

ﯥÜÜÜÜﻧÇæÑ Ï ﺎÜÜÜÜ ﺑﯿáﺎÜÜÜÜﻪ ﻣﻬÜÜÜÜ ﻫﻐíæ ﺖÜÜÜÜ ﺑﻮﺧæﺪÜÜÜÜﻧÏ æÑﻮÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜÜ ﯾæÇ æژæﺮÜÜÜÜﭘ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻪÜÜﻪ ﻻﺳÜÜﯥ ﻟÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮑ،í Ü  ﮐÝﺮÜÜﯥ ﻣﺼÜÜﻪ ﭘﯿﺴÜÜﺖ ﭘﺮﺗÜÜﻪ ﻣﺆﺛﺮﯾÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼ،ﻲÜÜ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

101

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

102

Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ áﻮÜÜÜﺻÇ ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﻧ،íæ ﻮﻧﮑﯥÜÜÜﯥ ﺗﻠÜÜﯾ

ﻮﻟﯽÜÜﮐ

åÑﺎÜÜÜﺖ ﻟﭙÜÜÜﺧæ ﺮÜÜÜ ډﯦÏ ﯥÜÜÜﯥ ﭘﯿﺴÜÜÜ ﭼí Ü Üﻞ ﮐÜÜÜډ ﺣﺎﺻÇﻟﯿﻦ ډæﺆÜÜÜ ﻣﺴæژæﺮÜÜÜﭘ

ÊﺎÜÜÜﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣÜÜÜﯧﺒﻪ ﮐÜÜÜ ﺷåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻮټ ﺨÜÜÜ ﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﻟäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﻲÜÜÜﺷ

Ï ېÏ Ï æÇ .í Ü ÜÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜÜÜﻪ ﻧﯿﻮﻟÜÜÜÜÜﺖ ﻣﺨÜÜÜÜÜÜ

ﺆﺛﺮ ﻟÜÜÜÜÜ ﻏﯿﺮﻣÏ íÏ ﻮﻇﯥÜÜÜÜÜﻣﺤﻔ

،æÑÇÏÇ ﻲÜÜÜﻟﺘæÏ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ ﻲÜÜÜ ﺷåÑÇﺪÜÜÜﻣæÏ ﻨﺎÜÜÜ ﺮې ﺑﺮﯦÜÜÜﻪ ﭼﯿÜÜÜ ﮐ.í ÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺗﺮﻻﺳ

ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﺗÇÑﻲ ﻣﻘﺮÜÜÜﻪ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜﺟﯥ ﭘÏﻮÜÜÜ ﺑÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜﻣÒ ﻻåÑﺎÜÜÜ ﻟﭙíﻮÜÜÜﻣﺨﻨﯿ

Ï ﻮÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﺞ ﺷÜÜÜﯾÇÑ ﻮ ﺮÜÜÜﯥ ﮐﻤﭙﯿÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐÜÜÜﮐæÏ æÇ ﻧ ﯿﻮæﻮÜÜÜ ،ﻮÜÜÜﻧæÑﮐﻮ

æÇ ﻼﺣﯿﺖÜÜÜÜÜﻪ ﺻÜÜÜÜÜﻣÒﯥ ﻻÜÜÜÜÜ ﯾÜ ÜÜÜﺮ ﺑﻨﺴÜÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜÜﺷÇÑ ﺮÜÜÜÜÜﯥ ﺗﻐﯿÜÜÜÜÜﺳÇÏ

Ï ﯥÜÜﺖ ﮐÜÜﺧæ ÜÜﺮ ﻟÜÜﻪ ډﯦÜÜﯿﻠﻪ ﭘÜÜﺳæ ﻪÜÜ ﭘÜÜﻧ ﺮﻧÇ Ï ﻪÜÜﻪ ﺑÜÜ ﻧﻮﻋåﺮÜÜﺎﺗﻮ ﻫÜÜﻣﻌﻠﻮﻣ

ﻲÜÜÜÜÜ ﺗﺨﻨﯿﮑæÇ íﺮÜÜÜÜÜﻟæ ﻲÜÜÜÜÜړﯾﮑÇ

ﺎﻧÜÜﺳÇ åﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜﮏ ﭘÜÜ ﺧﻠãﺎÜÜ ﻋæÇ ÊﺎÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﻣﺆﺳﺴÜÜ ،ﺖÜÜﻟæÏ ﺘﻪÜÜﺷ

ÜÜÜÜ ﯿﻨåﺮÜÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜÜÜﻟﯿﺖ ﯾæﺆÜÜÜÜÜﻣﺴ

.ﻗﻊ ﻧﻪ ﺷﻲÇæ  ﭘﻪ ﮑﺮ ﮐﯥå ﻟﻪ ﻣﻮﺧﻮﺳﺮÊÇÑﻣﻘﺮ

. ﺷﻲìÇ  ﮐáﻧﺘﻘﺎÇ ﻧ ۍ ﻫﺮ ﻮټ ﺗﻪ
åÏﺎÜÜÜ ﺳåﺮÜÜÜ ډﯦÇÏ ﻪÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜﻪ ﻋﺼÜÜÜﻏÏ ﻪÜÜÜﭘ

ﺎﻟﻮﺟÜÜÜﺎﺗﻲ ﯿﮑﻨÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣÏ

ﻲÜÜÜﺮ ﻓﻨÜÜÜﺖ ډﯦÜÜÜﺧæ ÊﺎÜÜÜﯾÒ ﯥÜÜÜ ﭼìÏ ﻢÜÜÜ ﻣﻬåﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜ ﮑ،ìﻮÜÜÜې ﻣﺨﻨﯿÏ Ï

ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﺷæ ﻪÜÜÜﻧÑﻪ ژﻏﻮÜÜÜﻗﯿﻘÏ ﻮÜÜÜﺗÇÑ ﻣﻘﺮíﻮÜÜÜﺟÏ ﺑﻮÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،íæ åﺮÜÜÜﺧﺒ

ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﺗÇÑﻤﻮ ﻣﻘﺮÜÜÜ ﻧﺎﺳÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،í ÜÜÜړ ﮐﯧÇ ﮏÜÜÜ ﺧﻠÞÏﺎÜÜÜ ﺻæÇ

ﻟﯿﻦæﺆÜÜÜÜﺖ ﻣﺴÜÜÜÜﻦ ﭘﺮﺳÜÜÜÜﻃæ æÇ ﻲÜÜÜÜﺷÇÑ ÊÇﺮÜÜÜÜ ﺗﻐﯿãÒﯥ ﻻÜÜÜÜﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻮ ﮐÜÜÜÜﺻ

ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻪÜÜ ﻋﺎﻣÏ ìﺎÜÜ ﺮÜÜﺄﻣﯿﻦ ﭘÜÜ ﺗÏ ﻮÜÜ ﻪÜÜ ﻋﺎﻣÏ ﯥÜÜ ﭼ،í ÜÜﮐæ ÝÑﺎÜÜﻣﺼ

ãÒ ﻻåÑﺎÜÜÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜÜÜﻲ ﮐﻮﻟÜÜÜÜÜ ﭘﻠÏ ﻮÜÜÜÜÜﻲ ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮﺑﻮﻧÜÜÜÜÜ ﻣﻠÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،í ﻧﯧÇﻮÜÜÜÜÜﺗæ

. ﺷﻲã ﺗﻤﺎÑﺿﺮ

.í ﮐæ ÊﻣﺎÇﻗﺪÇ

ÑﺎÜÜÜ ﮐäÇﺮÜÜÜ ﺮÜÜÜ ډﯦáړæÇÑ ﻪÜÜÜ ﺗÓﺎﺗﻮ ﻻÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣÏ ﯥÜÜÜﺎﻧﻮ ﮐÜÜÜﻣÒ æﺮÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜﭘ
ﻪÜÜې ﻟÏ ﻮکÜÜ ﻮÜÜﯥ ﯾÜÜ ﭼ،ېæ ÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜﭘ

: اﻣﻨﻴﺖ اوﺛﺒﺎت-ج

ÜÜﻧæÇ ﻮÜÜ ﯥÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜ ﭘ.ææ

ﻪÜÜÜې ﻟÏ ﺎÜÜÜ ﯾæÇ íړæÇÑ ÊﺎÜÜÜﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣÜÜÜﻞ ﺗÜÜÜﺪې ﮐﺎﺑÜÜÜ ﺑﺎﻧÓÇ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺨÊÇﺮÜÜÜﻫ
Ï ÊﺎÜÜÜÜ ﺛﺒæÇ .íÏ ﺎﺗﻞÜÜÜÜ ﺳÊﺎÜÜÜÜ ﺛﺒÏ åﺪÜÜÜÜﻧÏ ﻪÜÜÜÜﻮ ﻣﻬﻤÜÜÜÜﺮ ﻮﻟÜÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜÜﻟæÏ Ï
.í  ﮐáﻧﺘﻘﺎÇ Êﮐﺎﺑﻞ ﺨﻪ ﺑﻠﺦ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ
ﻮÜÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﯾåﺮÜÜÜÜÜﺳ

ﺎﻧÜÜÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜÜﮐﻮ ﭼÇæÑﺎÜÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜÜﻟﺘæÏ æﺮÜÜÜÜÜډﯦ

ﻪÜÜÜ ﺑﺮﺧåﻮÜÜÜ ﯾÊﺎÜÜÜ ﺛﺒÏ ﺖÜÜÜﻣﻨﯿÇ .í ﺄﻣﯿﻨﯧÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜ Ñ ﻪÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜ ﺣﺎﮐﻤﯿÏ äﺎﻧﻮÜÜÜﻗ
íÏÇÒÇ äﺎÜÜ ﺑﯿÏ æÇ áﺎÜÜ ﻣ،äﺎÜÜ ،ÓﺎﻣﻮÜÜﻞ ﻧÜÜﮏ ﺧﭙÜÜﯥ ﺧﻠÜÜﺮې ﭼÜÜﻮ ﭼﯧÜÜ ﺧ،åÏ

Ï ﯥÜÜÜﺎ ﯾÜÜÜﻮ ﺑﯿÜÜÜ ﻧ،ﻮﻟﯽÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﺗﺮﻻﺳáﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﻧÊﺎÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣåړÇ ﻪÜÜÜﯾﻨﻮ ﭘÑﺎﻣﻮÜÜÜﻣ
ﺦÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﺬ ﭘÜÜÜ ﮐﺎﻏÏ ېÒÇﻮÜÜÜ ﯾäﺎﻧﻮÜÜÜﺎ ﻗÜÜÜﻪ ﺑﯿÜÜÜﻮ ﻫﻠﺘÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﯾﻨææ ﯥÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜﻪ ﺧﻄÜÜÜﭘ
æÏæﺪÜÜÜﻮ ﺣÜÜÜﻏÏ ﻪÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻮک ﺑÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﮐæÇ ﻞÜÜÜ ﺎﮐæ ÏæﺪÜÜÜﻪ ﺣÜÜÜﻧÇÑÏ ﺮÜÜÜ ﺎﻧﻮ ډﯦÇﺰÜÜÜﺳ

ﻮÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﻪÜÜÜ ﮑ،íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﺖ ﻧÜÜÜ ÒÑÇ ﻞÜÜÜﯧ ﺑÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜ ﭼìÏ ﺘﻦÜÜÜ ﻣìﻮÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜﻟﯿﮑ

ﺎﺗﻲÜÜÜﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣÜÜÜ ﻧﻨﻨ،ﻪÜÜÜﻪ ﻣﺮﻏÜÜÜﻪ ﻧﯿﮑÜÜÜ ﻟ.ﻪÜÜÜﯥ ﻟﯿﺪﻟÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺑÇﺰÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻧÑÏ ،ﻞÜÜÜﺗæ

ﺎÜÜÜﻪ ﻓﻀÜÜÜﻦ ﭘÜÜÜﻣÇ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،íÏ ﻞÜÜÜﻣÇ ﻋﻮíÑæﺮÜÜÜ ﺿÊﺎÜÜÜ ﺛﺒÏ ÞﻮÜÜÜ ﺣﻘíﻮÜÜÜ ﺷÏﺎÜÜÜﯾ

.ìÏ ì ﺳﺎﻧﻪ ﮐÇ å ډﯦﺮÑ ﺷﺮﯾﮑﻮﻟﻮ ﮐﺎÏ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮÏ ÓæÇ ÈﻧﻘﻼÇ
ﺖÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜÜﯿﻦ ﭘﺨÜÜÜÜ ﯾﻘÇÏ ﯥÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜﻪ ﺧﻠﮑÜÜÜÜ ﭘæÇ íæ ﺄﻣﯿﻦÜÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜÜﮐ
ﻞÜÜÜﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾÜ Üې ﺳÒÇﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜ ﮐá ÜÜÜÜﻫ1382 ﻪÜÜÜﭘ
،ﺮÜÜÜ ﺳ،ÓﺎﻣﻮÜÜÜ ﻧÏ ìæÏ Ï ﯥÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﻪÜÜÜ ﺎﻧﻮﻧÑÇ ﻲÜÜÜﻣﻨﯿﺘÇ
ﻪÜÜÜ ﻧåÏﺎÜÜÜ ﺳáﻮÜÜÜﺎﺗﻮ ﻮﻟÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣÏ ﺖÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜﻮ ﻫﻐÜÜÜ ﻧ،ææ ÏﻮÜÜÜﻪ ﻣﻮﺟÜÜÜﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧ
ÓﺎÜÜ ﺗﻤåﺮÜÜ ﺳÊÑÇÒæ ﻞÜÜﻪ ﺑÜÜﻪ ﻟÜÜ ﺨÊÑÇÒæ åﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﺎ ﻟÜÜﻪ ﭼÜÜﺮې ﺑÜÜﻪ ﭼﯧÜÜ ﮐ،ææ

.íۍ ﺗﺤﻔﻆ ﮐﻮÏÇÒÇ Ï æÑﻓﮑﺎÇ æÇ áﻣﺎ
Ï ÊﻮÜÜÜ ﻗÏ ﺖÜÜÜﻣﻨﯿÇ .ìÏ ÏﻮÜÜÜﻮﭘﯿﺮ ﻣﻮﺟÜÜÜﻨ ﺗÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﻣﻨﯿÇ æÇ ÊﺎÜÜÜ ﺛﺒÏ

ÓæÇ ﺮÜÜ  ﻣ.ﻲÜÜﺷÑæ ﻪÜÜﺎ ﭘﺨﭙﻠÜÜ ﯾæÇ í ÜÜﻟﯧæÑæ ﻮکÜÜ ﻮÜÜﯥ ﯾÜÜ ﭼæ ړÇ ،ﻮÜÜﻧﯿﻮﻟ
ﻮÜÜÜÜﻧﮑÇ ﻓﺮÏ ﻪÜÜÜÜ ﻟﮑ،ﻲÜÜÜ ﺷìÇﺪÜÜÜÜﻢ ﺗﺄﻣﯿﻨÜÜÜÜ ﻫåÑæÒ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ ېÑﻪ ﻻÜÜÜÜ ﻟáﺘﻌﻤﺎÜÜÜﺳÇ
ﻪÜÜÜﻞ ﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧÜÜÜﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾÜÜÜﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧÜÜÜ ﻧåææÇ ÇﺧﻮæﺎÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﭼ
ﺖÜÜÜﻣﻨﯿÇ íÑﺎﺗﻮÜÜÜﯾﮑﺘÏ ﻮÜÜÜﺘﻪ ﯾÜÜÜﺳæÑæ  ېÜ Ü ﺮ ﺟÜÜÜﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗÜÜÜﺳÇ Ï ۍÑﺎﺗﻮÜÜÜﯾﮑﺘÏ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

103

Ï æÑﺎÜÜÜﻓﮑÇ Ï æÇ ۍÏÇÒÇ ﻲÜÜÜﻪ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜ ﻟí ÜÜ æ ﭙﺎﻧﯿﺎÜÜÜﺳÇ Ï ﺮÜÜÜ  ﻣ، ÜÜﮐ

ÜÜﯿﻨ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

104

ﺘﺮÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜﺘﻠﻮ ﮐÜÜÜﺳæÇÑ ﻪÜÜÜ ﭘÊﺎÜÜÜ ﺛﺒÏ ﯿﻢÜÜÜﻮ ﺗﻨﻈÜÜÜﻲ ﻣﺆﺳﺴÜÜÜﻣﻨﯿﺘÇ Ï

ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜÜې ﻟÒÑﺎÜÜÜﺪې ﻣﺒÜÜÜ ﻫﻤÏ æÇ ææ ãæﺮÜÜÜﻪ ﻣﺤÜÜÜۍ ﺨÏÇÒÇ ﻪÜÜÜ ﻟÑﺎÜÜÜﻇﻬÇ

ﺎﺗﯥÜÜÜﺘﻪ ﭘÜÜÜﺳæÑæ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﯾﻤæÏ ﻪÜÜÜ ۍ ﭘÜÜÜﻠﻤﯥ ﭘﯧÜÜÜ ﺷÏ .íﺮÜÜÜ ﻟáæÑ

.á ﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﯧﺮﮐÇﻧﺪÒ ډﯦﺮ ﮐﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ

ﻮ ﻲÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﭼÜ Ü ﮑ،ﻮېÜÜÜﺷæ ﺗﺎ ﺎﻧﯥÏﻤﯧﺮﮐﻮÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇﻫﯧﻮ

åﻮÜÜÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜÜÜﺘﻪ ﭘÜÜÜÜÜÜﺳæÑæ ﯥÜÜÜÜÜÜﺮ ﻣ ﯾﻨÜÜÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜÜÜﻧﮑÇ ﻓﺮáÇﺮÜÜÜÜÜÜ ﺟﻨÏ ﭙﺎﻧﯿﺎÜÜÜÜÜÜﺳÇ

،ææ ﺮÜÜÜﺑÇﯥ ﺑﺮÜÜÜ ﯾÊﮑﯿﻼÜÜÜ ﺗﺸ،åæ ﻮېÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﯥ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜﺪې ﯾÜÜÜﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜﺗﺎﺳﯿﺴ

áﻮÜÜÜﺻÇ æÇ ﻧﯿﻦÇﻮÜÜÜﺎ ﻗÜÜÜﭘæÑÇ ﻲÜÜÜ ﻏﺮﺑÏ æÇ åﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﺑﺪﻟÏÇﻮÜÜÜﮏ ﻫﯧÜÜÜﺗﯿÇﯾﻤﻮﮐﺮÏ

åæ ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﯥ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜړﺧﻮﻧÇ íÑÇÏÇ æÇ ﻲÜÜÜ ﺳﯿﺎﺳ،íÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﺮÜÜÜ ﻣ

íÑﺎﺗﻮÜÜÜﯾﮑﺘÏ ﻢÜÜÜ ﻫäﺎÜÜÜ ﺧÈﻮÜÜÜﯾÇ áﺎÜÜÜﺷÑﯥ ﻣﺎÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﻪ ﭘﺎﮐﺴÜÜÜ ﭘ.ﻞÜÜÜﻣﻨæ ﯥÜÜÜﯾ

ﻮÜÜÜﻞ ﮐﻮﻟÜÜÜ ﺣÏ ﻮÜÜÜﻧﻮﻧÇ ﺑﺤﺮæﻮﻟﻨﯿﺰÜÜÜ Ï äÇﺮÜÜÜﻲ ﻣﺸÜÜÜﯥ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﮐﻠ.ﻮېÜÜÜﺷ

ﺖÜÜÜÜ ﺣﺮﮐíÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻮÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜ ﭼ،ﻮÜÜÜÜﺎﻟﯽ ﺷÜÜÜÜې ﺑﺮﯾÏ ﻪÜÜÜÜ ﭘæÇ ﺖÜÜÜÜﺳæÇÑ ãﺎÜÜÜÜﻧﻈ

Ï ﺎÜÜÜﻮ ﺑﯿÜÜÜ ﻧ،ﺎﯾﻠﻲÜÜÜ ﺑÑæﺎÜÜÜﻨ ﺑÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ æÇ í ÜÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜﻪ ﻻﺳÜÜÜ ﻟäÇﻮÜÜÜﺗ

ﺨﺘﯥÜÜﻮ ﺳÜÜ ﺧﻠﮑ،ﻮÜÜﻟÑÏ ﻪÜÜ ﻧÊﺎÜÜ ﺛﺒãﺎÜÜ ﻧﻈåÏ Ï ﯥÜÜ ﭼÇÏ ﻮÜÜ ﺧ،í ÜÜﻪ ﮐÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ

.í  ﺧﻼ ډﮐﯧÊÑ ﻗﺪÏ Çﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮ

äﺘﺎÜÜÜÜÜ ﭘﺎﮐﺴÏ ، Ü ÜÜÜﺮې ﮐÜÜÜÜÜ ﻟåÑÇﺪÜÜÜÜÜﻗﺘÇ ﻪÜÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜÜ ﯾìÏ æÇ  ېÜ ÜÜÜﮐæ ﺎﻫﺮېÜÜÜÜÜﻣﻈ

ﯥÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜ ﯥ ﺑﯧﻠÜÜÜÜ ﭼ،ﻪÜÜÜÜژﯾﻤﻮﻧÑ ﺎﻣﻲÜÜÜÜ ﻧﻈÏæﺪÜÜÜÜﻮ ﻣﺤÜÜÜÜ ﯥÜÜÜÜ ۍ ﮐÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜﭘ

æÇ ﺮﻗﻲÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜﺎﮐﻲ ﭼÜÜÜ æ áﻮÜÜÜﺻÇ ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻮﻟﯽÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻧæ ﮐﻮÇæÑﺎÜÜÜﭼ

 ﯿﺰÜ Üﯥ ﺑﻨﺴÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼáﺪÜÜÜﻧﯧÇﺗﻮæ ،åÏ ﺎÜÜÜﯾÑﻮﺑﻲ ﮐﻮÜÜÜﺟﻨ

.ﺑﻮﻟﻲæ  ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺷﺮﯾﮏáæ ډíæ ﭘﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺎäﻏﺮﺑﻲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ

ﯿﺎÜÜÜﺳÇ ﻮﯾﻠﻲÜÜÜ ﺳæÇ ﺎÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ ﯿﻦÜÜÜ ﻻﺗ،ﺎÜÜÜﻓﺮﯾﻘÇ ﻪÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ  ﻣ،ﻲÜÜÜﻟæÇÑ ÊÇﺮÜÜÜﺗﻐﯿ

áﺘﻌﻤﺎÜÜÜﺳÇ Ï ÊﻮÜÜÜ ﻗÏ äﺘﺎÜÜÜﺮﻗﻲ ﭘﺎﮐﺴÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜﺘﻞ ﭼÜÜÜ  ﻏﻮäﺎÜÜÜﯽ ﺧÜÜÜﯾﺤﯿ
ٰ

ېÏ ﻪÜÜÜﭘ

Ü Üﺮ ﻨÜÜÜﺘﻠﻮ ﺗÜÜÜﺳæÇÑ ﻪÜÜÜ ﻧÏ ﻮÜÜÜﺗÇ ﺗﻐﯿﺮÏ ﻪÜÜÜژﯾﻤﻮﻧÑ ﻮ ﻲÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜﮐ
.ﺳﺎﺗﻲæ ﻣﻨﯿﺖÇ  ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮÏ  ﭼﯥ،áﻧﯧﺪÇﻧﻪ ﺗﻮæ ﻫﻢ

äﺘﺎÜÜﺮﻗﻲ ﭘﺎﮐﺴÜÜﻪ ﺷÜÜﮏ ﻟÜÜﻮ ﺧﻠÜÜﻪ ﻟﮑﻮﻧÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﭼÜÜﺮ ﮐﻠÜÜ  ﻣ،ﺎﺗﻲÜÜﺳæ ېÑﻪ ﻻÜÜﻟ
ﮑﺮÜÜÜﻞ ﻋﺴÜÜÜﺪ ﺧﭙÜÜÜ ﻫﻨæÇ áﺘﯧﺪÜÜÜ ﺗæ ﻪÜÜÜﺪ ﺗÜÜÜﻪ ﻫﻨÜÜÜﺶ ﺨÜÜÜﯾÏ ﻪÜÜÜﻲ ﺑﻨ ﻠÜÜÜﺎ ﻧﻨﻨÜÜÜﯾ

ﺮېÜÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜ ﭼ،ìÏ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ íÑﻮÜÜÜÜﺎﻧ ﻮ ﺟﻤﻬÜÜÜÜ ﮐÏ ﯥÜÜÜÜ ﯾáﺎÜÜÜÜﻮ ﻣﺜÜÜÜÜﯾ

ﮑﺮÜÜÜ ﻋﺴåÑÒ íﻮÜÜÜ ﻧÇﺧﻮæﺎÜÜÜ ﺷæÇ åﻮړÜÜÜﺧæ ﺎﺗﯥÜÜÜﻮځ ﻣÜÜÜﺘﺎﻧﻲ ﭘÜÜÜ ﭘﺎﮐﺴá ÜÜﻟﯧæÇÑ

åﺪÜÜÜﯥ ﺧﻮﻧÜÜÜﻮږې ﺑÜÜÜ ﻟæÇ ÓﻼÜÜÜﻓÇ Ï ﮏÜÜÜﯥ ﺧﻠÜÜÜ ﯾåﺮÜÜÜ ﺳåﺮÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﺳÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜﻃﺒﯿﻌ

ﯥÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜﻪ ﭘﺎﮐﺴÜÜﺮﻋﮑﺲ ﭘÜÜﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑÜÜﺳÇ Ï ﻮÜÜ ﺧ،áﻮÜÜﻠﯿﻢ ﺷÜÜﻪ ﺗﺴÜÜﺪ ﺗÜÜﯥ ﻫﻨÜÜﯾ

ﯥÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ Çﻪ ډÜÜÜ ﭘÇÏ ﻢÜÜÜ ﻫäæﺮÜÜÜ ﭘæÇ ﻦÜÜÜ ﻧäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï .íæﺮÜÜÜﺪ ﺗﯧÜÜÜﻧæژ

ÊﺎÜÜÜﻲ ﺛﺒÜÜÜﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜﺳæÑæ ﺪﻟﻮÜÜÜﺮ ﻣﺎﺗﯧÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﻮ ﻲ ﺣﮑﻮﻣÜÜÜ ﭘÏ ﺖÜÜÜﺧæ ﯧÜÜÜﻫ

.ìÏ ﻧﻪ ﺷﻲ ﯿﻨ ﺰÑæÒ  ﭘﻪÊﺛﺒﺎ

ﻪÜÜÜﯥ ﻫﻠﺘÜÜÜ ﻠåæÏ ﻢÜÜÜﺎ ﻫÜÜÜﺘﻪ ﺑﯿÜÜÜﺳæÑæ äﺎÜÜÜﯽ ﺧÜÜÜﯾﺤﯿ
ٰ
ﺮÜÜÜ ﺗæÇ ﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻧ

ÜÜÜﯿﻨ

.áﺳﯧﺪÑæ ک ﺗﻪÇæ ېÑﺗﺎ ﻟﻪ ﻻÏ ﮐﻮÏ äﻻÇﭘﻮ ﻲ ﺟﻨﺮ
ﺎÜÜÜ ﯾæÇ ﻮÜÜÜﻲ ﻓﺮﯾﺒﻮﻧÜÜÜ ﺳﯿﺎﺳ،ﺎﻧﻮÜÜÜ ﺗﺎÏﻮ ﻲ ﮐﻮÜÜÜ ﭘÏ ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﭘ

،ﻧﻮÇﺮÜÜÜﻮﻣﻲ ﻣﺸÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜ

ﻪ ﯿﻨÜÜÜ ﭘÊﺎÜÜÜ ﺛﺒÏ ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜې ﻫﯧÏ ﻪÜÜÜﭘ

ﻲÜÜÜﯾﻨÏ ﻮږÜÜﻣÒ .åÏ ﯥÜÜ ﻟﺮﻟå ÜÜﻧæ åﺘﺮÜÜÜﺎﻧﻮ ﺳÜÜﻲ ﻋﺎﻟﻤÜÜﯾﻨÏ æÇ ﻮÜÜﻣÇ ﮐﺮìﻮﻓﯿﺎÜÜﺻ
ﻪÜÜÜﯥ ﻫﻤﯧﺸÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻟæÏÑ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﻫﻐÏ ﺎÜÜÜ ﯾæÇ ﻋﯿﺖæﺮÜÜÜﻪ ﻣﺸÜÜÜ ﭘãﺎÜÜÜ ﻧﻈÏ äﺎÜÜÜﻋﺎﻟﻤ
.ìÏ ﻟﯽÏﻟﻮÑÏ áæÑ ìﻟﻮ

ﻞÜÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜ  ﻧåﺘﺮÜÜÜÜÜﻟﻲ ﺳÇﺘﻮÜÜÜÜ ﻧﺸÏ ÊﺎÜÜÜÜ ﺛﺒÏ áﺪﻟﻮÜÜÜÜÜﺖ ﺑÜÜÜÜﻋﺎﻣÒ Ï åÑæÒ ﻪÜÜÜÜﭘ
ﯿﻦÜÜÜ ﺗﻌÓﺎÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﺮÜÜÜﻮ ﻣﺸÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﭼìÏÇÏ ﻢÜÜÜ ﺣﮑÊﺎÜÜÜ ﺛﺒÏ .í Ü Üﮐﯧ

Ï ãﺎÜÜÜ ﻧﻈÏ æÇ ﻟﻲÇæﻮÜÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﯾÜÜÜ ،ÊÏﺎÜÜÜ ﻋﺒÏ ﻮﻧÜÜÜﯥ ﻟﻤÜÜÜﮐﯥ ﺟﻤﻌÑﺎÜÜÜ ﻣﺒÏ

ﻪÜÜÜ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜﺘﻪ ﭘÜÜÜﺳæÑæ ﻮÜÜÜﺖ ﮐﻮﻟÜÜÜې ﺣﮑﻮﻣÏﻮÜÜÜﺎﮐﻠﯥ ﻣÜÜÜ ﺮÜÜÜ ﺗæÇ ﻲÜÜÜﺷ

ﻪÜÜÜ ﮑ،åÏ ﻪÜÜÜ  ﺑﯧﻠåﺘﺮÜÜÜ ﺳåﻮÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜ ﻮﻟﻮﻟÏ æÑﺎÜÜÜﻓﮑÇ Ï ÈﺎÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻋﯿﺖ ﭘæﺮÜÜÜﻣﺸ

æÇ ﺖÜÜﺧæ ﺮÜÜ ﭘÑÇﺪÜÜﻗﺘÇ Ï ﻢÜÜﯥ ﻫÜÜﺐ ﯾÜÜﺟﺎﯾæ æÇ ÞﻮÜÜﯥ ﺣﻘÜÜﯥ ﭼÜÜﺳÇÏ .ﻲÜÜ ﺷáﺪÜÜﺑ

ﻪÜÜÜﻪ ﻧﺎﻣÜÜÜ ﭘãﺎÜÜÜ ﻧﻈÏ ﯥÜÜÜ ﮐÊﺎÜÜÜﺎﻣﻊ ﺟﻮﻣÜÜÜﺮ ﺟÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜځ ﭘÑæ ﻪÜÜÜﮐÑﺪې ﻣﺒﺎÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜﭘ

.íæ  ﺗﺄﻣﯿﻦæÇ ãﺳﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮæÑæ ÑÇﻗﺘﺪÇ ﻫﻢ ﺗﺮ

ﻪÜÜÜﻧæ ﻋﯿﺖæﺮÜÜÜ ﻣﺸãﺎÜÜÜ ﻧﻈÏ ãÇﺮÜÜÜ ﮐìﺎÜÜÜﻪ ﻋﻠﻤÜÜÜ ﮐæÇ í ÜÜÜﺘﻞ ﮐﯧÜÜÜﻪ ﻟﻮﺳÜÜÜﺧﻄﺒ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

105

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

106

ﻪÜÜÜﻋﯿﺖ ﭘæﺮÜÜÜ ﻣﺸÏ ãﺎÜÜÜ ﻧﻈÏ æÇ íæÏﺎÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺧﻄﺒÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﻣﻨ

Ï æÇ ﻲÜÜ ÇÑ íډæ Ü æﺮÜÜﻣæﯥ ﻫﺮÜÜﻮټ ﮐÜÜ ﻞÜÜﺎ ﺑÜÜ ﯾåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜ ﻫﯧÏ ﺎÜÜﻮ ﺑﯿÜÜﻧ

.í ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻄﺒﻮ ﮐﯥ ﺗﺒﺼﺮې ﮐﻮÈﺑﺎ

.íæ  ﺳﺘﻨﯥ ﻧÊﺛﺒﺎ

ﻪÜÜÜÜÜ ﭘãﺎÜÜÜÜÜ ﻧﻈÏ æÑ ﻻæÑﻮÜÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜÜﮏ ﻟÜÜÜÜÜﯥ ﺧﻠÜÜÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜÜÜﭘæÑÇ ﻪÜÜÜÜÜﻧÑﻪ ﻣﺪÜÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜÜﮐ

ﻦÜÜÜﻃæ ېÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ì Ü Üﮐ

Ü Ü  ﮐﻮÇÏ ﻪÜÜÜﻮ ﻫﻤﯧﺸÜÜÜ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧæﺘﺒﺪÜÜÜﻣﺴ

ﻪÜÜ ﺟﻤﻌåﺮÜÜ ﻫåړÇ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ ﻮÜÜ ﺧ،íﻮÜÜﺚ ﮐÜÜﻋﯿﺖ ﺑﺤæﺮÜÜﻣﺸ

ﺎﻧﻮÜÜÜ ﭘﺮﭼﻤﯿæÇ ﺎﻧﻮÜÜÜ ﺧﻠﻘﯿÏ ﯥÜÜÜ ﯾáﺎÜÜÜ ﻣﺜÜÜÜ ﻏ.í ÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻧÇÑæ åÒÇﯧﺮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻏÏ

.íæ ﻧﻪÇæÑ ﻧﻪæÒÑÇ  ﻣﮑﻤﻠﻪåﯾﻮ

ﻞÜÜÜ ﺧﭙÏ ﯥÜÜÜ ﯾäÇﺮÜÜÜ ﻣﺸæÇ ﺬﯾﻦÜÜÜﻮﻣﻲ ﻣﺘﻨﻔÜÜÜﻮ ﻗÜÜÜﻪ ﻟﮑﻮﻧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،æ ﺖÜÜÜﺣﮑﻮﻣ

ﻮÜÜÜÜﺮ ﻮﻟÜÜÜÜﺰ ﺗÜÜÜÜﻏﯧÇ Ï ﺎﻧﻮÜÜÜÜﻲ ﻋﺎﻟﻤÜÜÜÜﯾﻨÏ Ï åړÇ ﻪÜÜÜÜﻋﯿﺖ ﭘæﺮÜÜÜÜ ﻣﺸÏ ãﺎÜÜÜÜ ﻧﻈÏ

ﻮکÜÜ ،á ÜÜﺦ ﮐÜÜ ﯥÜÜ ﮐæÑæﺎÜÜﻪ ﺧÜÜ ﭘíﺪÜÜﻧæﯥ ژÜÜﻮک ﯾÜÜ ،ﻞÜÜﺑﻠæ ﺪÜÜ ﺿãﺎÜÜﻧﻈ

ìÏ .ìÏ ì ÜÜÜﺪې ﮐÜÜÜﻧÇړæ ،ﺎﻧ ﯿﺮÜÜÜ ﺟﻬ،ÑﻮÜÜÜﺗÇﻣﭙﺮÇ ﻞÜÜÜ ﻣﻐÑﻮÜÜÜ ﻧÇ ﺎﻧﻪÜÜÜ æÑ

ÑÇﺮÜÜ ﻓåÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﯥ ﻟÜÜﻮک ﯾÜÜ æÇ áژææ ﮑﻨﺠﻮÜÜﻪ ﺷÜÜﯥ ﭘÜÜﻧﻮﻧﻮ ﮐÇﺪÜÜﻧÒ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜﯾ

Ï ﯥÜÜﺖ ﮐÜÜ

ﻪ ﯿﻨÜÜ ﭘÊﺎÜÜ ﺛﺒÏ ÏÇﻮÜÜ ﻫﯧÏ æÇ ìÏ ﻮځÜÜﺎ ﭘÜÜﻋÏ Ï ﺎÜÜ "ﻋﻠﻤ:ﻲÜÜﯾÇæ

.á ﮐ

".ìÏﺮÜÜÜﺮې ډﯦÜÜÜﺎﻫﻢ ﺗÜÜÜ ﯾæÇ íæﺎÜÜÜ ﻣﺴåﺮÜÜÜﻮځ ﺳÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜ ﻪ ﺟﻨÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜﺰ ﯾÜÜÜﻏﯧÇ ìæÏ

Ï æÇ ﺎÜÜÜﻋﻠﻤ،ãÇﻮﻓﯿﻪ ﮐﺮÜÜÜﺮ ﺻÜÜÜﻢ ډﯦÜÜÜ ﻫäﺎÜÜÜﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧÇﺪÜÜÜ ﻋﺒ،ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﻪÜÜÜﮐ

Ï æÇ íÑﻮÜÜÜÜÜ åﺮÜÜÜÜÜ ﺳÑﻮÜÜÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜÜ ﺗæﺎﺟﺪÜÜÜÜÜ ﻣﺴäÇﺮÜÜÜÜÜﺮک ﻣﺸÜÜÜÜÜ ﯿæÇ åﻮÜÜÜÜÜﭘ

æÇ ﺎﻧﻮÜÜÜﻪ ﭘﺮﭼﻤﯿÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜ  ﻣ،á Ü Ü ﮐäﺪﯾﺎÜÜÜﺎ ﺑﻨÜÜÜ ﯾæÇ äÇﻬﯿﺪÜÜÜ ﺷäÇæﺮÜÜÜﯥ ﭘﯿÜÜÜﻃﺮﯾﻘ

.íæÑ ﺎ ﮐﯥ ﻋﯿﺎÑ ﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪæ ﻫﻤﺪې ﻗﻀﺎÏ åړæ å ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﮐ

ﺪﻟﯥÜÜÜﺮې ﺑÜÜÜې ﯧÒÇﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﻫﻐÜÜÜ ﭼ،ÏﻮÜÜÜﻟÑÏ ﻮﭘﯿﺮÜÜÜ ﺗÇÏ ﯥÜÜÜ ﯾåﺮÜÜÜﺎﻧﻮ ﺳÜÜÜﺧﻠﻘﯿ

ﺮÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜ ﭼ،ìÏ ÇÏ ﺖÜÜÜﻫﻤﯿÇ ì

ﺎﻧÜÜÜ ﻮﻓﯿﺎﻧﻮÜÜÜ ﺻæÇ ﻮÜÜÜﻣÇ ﮐﺮìﺎÜÜÜ ﻋﻠﻤÏ

ﻪÜÜ ﻪ ﻣﻨÜÜ ﻟÊﺎÜÜﯥ ﻣﺆﺳﺴÜÜ ﭼ،ﺘﻞÜÜ ﺪ ﻏﻮÜÜﻖ ﻮﻧÜÜ ﺧﻠæÇ ﺮﭼﻢÜÜ ﭘÏ ﺮÜÜ  ﻣ، ېÜÜﮐ

Ï ﯥÜÜÜ ﺑﻠﮑææ ﻪÜÜÜﯾﻨÑ ﻧﺎÏ ېÒÇﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﻧ،ÒÇÑÇﺪÜÜÜ ﻫﻤ.íﺮÜÜÜ ﻟäæ Ü Ü ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﭘãﻮÜÜÜﻗ

ÇÏ ﺘﻪÜÜÜÜﺳæÑæ ﻠﻄﻨﺖÜÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜÜﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗÇﺪÜÜÜÜ ﻋﺒÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼæ ﻞÜÜÜÜﻟﯿÏ ÇﺪÜÜÜÜ ﻫﻤ.ﻲÜÜÜÜﯾﻮﺳ

ÑﻬﻮÜÜÜﯥ ﻣﺸÜÜÜÜﺳÇÏ ﺮÜÜÜÜې ډﯦÑæﺎÜÜÜÜ ﺧÏ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﻢÜÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜÜﻨ ﮐÜÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜÜ ﭘææ  ﯿﻨﻪÜÜÜ

æÇ ﺎﻧﻮÜÜÜ ﺧﻠﻘﯿÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،áﻮÜÜÜﺎﺗﯥ ﺷÜÜÜ ﭘÊﻮÜÜÜ ﻗáﻮÜÜÜ ﻞÜÜÜ ﻮﻧﻪ ﭘﺨﭙÜ Ü ﺑﻨﺴåړÇæ ېÑÏ

Ï ﻞÜÜ ﺗÊﺎÜÜ ﺣﻠﻘÝﻮÜÜ ﺗﺼÏ ìæÏ Ï .íﺮÜÜ ﻟäÇæﺮÜÜﺮ ﭘﯿÜÜﯥ ډﯦÜÜ ﭼ،ﺘﻪÜÜ ﺷäﻮﻓﯿﺎÜÜﺻ

ﯥÜÜÜÜ ﭼ،åæÇÏ åﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜ ﺳåﺘﺮÜÜÜÜﻮږ ﺳÜÜÜÜﻣÒ ﺘﻪÜÜÜÜﺳæÑæ ﺪﻟﻮÜÜÜÜﺮ ړﻧ ﯧÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜÜÜﭘﺮﭼﻤﯿ

ﻮټÜÜÜ  ﻫﺮÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ áæﻪ ډÜÜÜ ﺟﻮﺷÏﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜ ﭘæÇ ææ ﯥÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜﺷÑÏ ﻪÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﺧﺘﯿÇﭘﺮ

ﺎÜÜÜÜﺣﯿÇ ﺎÜÜÜÜ ﺑﯿæÇ ﻮÜÜÜÜﮐﻮﻟÑæ ېÏæ Ï ﻪÜÜÜÜ ﻮﻧﻮ ﺗÜ ÜÜ ﺑﻨﺴæﻮﻟﻨﯿﺰÜÜÜÜ áæې ډÏ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ

ÊﺎÜÜ ﺟﻮﻣ،åﺎÜÜ ﺧﺎﻧﻘ،ﻲÜÜﺮ ﮐﻠÜÜ ﻫÏ æÇ áﻮÜÜﯽ ﺷÜÜﺘﻞ ﺗﻠﻠÜÜ ﯥ ﻏﻮÜÜ ﯾåړÒ ﯥÜÜ ﭼ،ﻪÜÜﺗ

ﯥÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﺧæ ÓæÇ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻮ ﮑÜÜÜ ﻧ،åﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻧæ ﻪÜÜÜﯧ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﻪ ﻣﻮﺧÜÜﮐﻮﻟﻮﭘ

áﻮÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜ ﮐìæÏ ،ېæ ﯥÜÜÜﺮﻣﺦ ﺧﻼﺻÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜې ﯾÒÇæÑÏ ìÇﺮÜÜÜﻧﺴÇæÑ ﮐﺎæÇ

. ﻣﺦ ﯾﻮåﺳﺘﻠﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﻮﺳﺮæÇÑ  ﭘﻪÊ ﺛﺒﺎÏ ﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮ ﻪÇ ﭘﻪ

.í  ﮐáﻧﺘﻘﺎÇ  ﺎﯾﻪ ﺑﻞ ﺗﻪå ﭘﺮﯦﮑ ې ﻟﻪ ﯾﻮæÇ áÇﺣﻮÇ åﺳﺮ

ﺳﺎﻧÇ ﭘﻪ

ﻪÜÜﻢ ﭘÜÜﺎ ﻫÜÜ ﺑﯿåﺮÜÜ ﺳåﺮÜÜﻟﻮ ﺳÇﺎﺧﻮÜÜﻮ ﻧÜÜﻪ ﻮﻟÜÜﺘﻪ ﻟÜÜﺳæÑæ ﯥÜÜﺳæﺮ ﭘﺮÜÜﻦ ﺗÜÜ ﺑÏ

ﻪÜÜÜÜÜÜ ﭘÊﻮÜÜÜÜÜÜﻣﺎﻧﻲ ﻗÒﺎÜÜÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜÜÜﻣÇ ﮐﺮìﻮﻓﯿﺎÜÜÜÜÜÜ ﺻæÇ ﺎﻧﻮÜÜÜÜÜÜﻲ ﻋﺎﻟﻤÜÜÜÜÜÜﯾﻨÏ Ï

ﻲÜÜ ﯿﻨæÇ íﻮÜÜ ﺷíﺪÜÜﻧæ ﻮﻧﻪ ژÜÜﻧﻲ ﺑﻨﺴÇﻮÜÜﯥ ﭘﺨÜÜﯥ ﯿﻨÜÜﺎﻟﻮ ﮐÜÜﻮ ﮐÜÜﺗÇ æﺮÜÜﺗﯧ

ﺘﺮÜÜÜﻞ ﺳÜÜÜ ﺑäÇﺮÜÜÜﻮﻣﻲ ﻣﺸÜÜÜ ﻗ.ìÏ ìﻮÜÜÜﺪ ﺷÜÜÜﯥ ﺮ ﻨÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﺧﺘﻮﻧæ ﻮÜÜÜﺑﯧﻼﺑﯧﻠ

ﻪÜÜÜﺟﻮﺷÏﻪ ﺧﻮÜÜÜﯥ ﻫﻐÜÜÜﻢ ﯾÜÜÜ ﻋﻼﯾæÇ íÏ ﯥÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜﻪ ﺣÜÜÜې ﭘÏæ Ï  ﻮﻧﻪÜÜ ﺑﻨﺴíﻮÜÜÜﻧ

ﯥÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜړﻟæ ﻪÜÜÜ ﻪ ﻣﻨÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜ ﯾæÇ ﺘﻠﻮÜÜÜﺳæÇÑ ﻪÜÜÜ ﭘÊﺎÜÜÜ ﺛﺒÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ìÏ ÜÜﺑﻨﺴ

ﻪÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ ﻪÜÜÜﻪ ﭘﺮﺗÜÜÜﻪ ﺗﻮﺟÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،íÏ ﻮﻟﻨﯥÜÜÜ æÇ  ﺎﻧﯥÇÑﻮÜÜÜﺷ

Ï ﺮﻣﻨÜÜÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜÜÜﻟæÏ æÇ ìæÏ Ï ﯥÜÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜÜ ﻫﺮﮐﻠ.åÏ ﺘﯥÜÜÜÜÜﺧﯧﺴÇ å Ü ÜÜÜﻧæ ﻪÜÜÜÜÜﻧÑÏ

.íÏ ﻏﻠﻲÇÑ ﻫﺮ ﻮټ ﮐﯥ ﻣﻨ ﺘﻪ

ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻪÜÜÜ ﻫﺮﮐﻠæÇ íæ

ÜÜ ﯿﻨÊﺎÜÜÜﻮ ﺛﺒÜÜ ﻧ،íæ ﺮﯾﮏÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜ ﻧﻈåړÇ ﺎﯾﻠﻮﭘﻪÜÜÜﻣﺴ

،ﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﻪÜÜÜﻧæﯥ ﺗﻮﭘﯿﺮÜÜÜﺎﺗﻮ ﮐÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﻪÜÜÜﺮﻣﻨ ﭘÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﻟæÏ æÇ ìæÏ Ï
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻪÜÜÜ ﭘÊﺎÜÜÜ ﺛﺒæÇ ﺎعÜÜÜﺟﻤÇ ﻲÜÜÜ ﻣﻠíﺮÜÜÜﻮې ﺳﺮﺗﺎﺳÜÜÜ ﯾÏ  ﺎﻧﯥÇÑﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻫﻤﺪﻏ
æﺮÜÜÜﻮ ﻋﻨﺎﺻÜÜÜ ﻧﻮﯾæÑﻮÜÜÜ ﻠÏ .ﻲÜÜÜﺘﯽ ﺷÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﻪÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﯥ ﻟﻮﯾÜÜÜﺘﻠﻮ ﮐÜÜÜﺳæÇÑ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

ﺛﺒÜÜÜﺎÇÏ ÊﯾﻤÜÜÜﻲ ﯿﻨ

108

ÜÜÜﺖ ÒﻣÜÜÜﻮږ ﻟÜÜÜﻪ ﻋﻨﻌﻨÜÜÜﻮ æÇ íﻧﻮﯾÜÜÜﻮ ﻣÜÜÜﺪﻧﻲ ﺑﻨﺴ Ü Üﻮﻧﻮ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

 åÏæﭘﻪ ﮐﯥ  Ïﺎﻧ

107

ې ﯾﺎæÏﻧﯥ æړ:åÏ

ﻟÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﺮﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿÜÜÜﺖ ﺨÜÜÜﻪ ﭘﺮﺗÜÜÜﻪ ﻧﺎﺷÜÜÜﻮﻧﯽ  ،ìÏﮑÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻮ æÇ íﭘﺨÜÜÜﻮÇﻧﻲ

＄ -١ﻮاﻧﺎن:

ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻪ æÏ Ïﻟﺖ æ æÇﻟﺲ ﺗﺮ ﻣﻨ ÑÇ Ïﺗﺒﺎط ﮐ ۍ .íÏ

 -٤ﻣﻠﻲ ﺳﻮدا－ﺮ:

ﭘÜÜÜﻪ æ ÓæÇﺧÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﯥ ÜÜÜ Ïﻮﻟﻨﯥ ÒﯾÜÜÜﺎﺗﺮ åﻮÇﻧÜÜÜﺎﻧﻮ ﻫÜÜÜﻢ  ÏﻣﯧﺮﻣﻨÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻪ

ﭘÜÜÜÜﻪ ÇÑﺗﻠÜÜÜÜﻮﻧﮑﻲ ﻓﺼÜÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜÜﻪ Ç ÏﻗﺘﺼÜÜÜÜﺎ æÇ ÏﺳÜÜÜÜﻮ ÇÏﺮۍ ﭘÜÜÜÜﻪ Çړå
ﺗﻔﺼÜÜﯿﻠﻲ ﺑﺤÜÜﺚ æﮐ  ،æ ÜﺧÜÜﻮ ÏﻟﺘÜÜﻪ ﺑÜÜﻪ ﭘÜÜﻪ ﻟﻨ  Üﯾﺰ ﺳÜÜﺮÇææ åﯾÜÜﻮ ،ﭼÜÜﯥ ﻫÜÜﻢ ﭘÜÜﻪ
ﭘﺨﻮÇﻧﯿÜÜÜﻮ ÒﻣÜÜÜﺎﻧﻮ ﮐÜÜÜﯥ  æÇﻫÜÜÜﻢ æÇﺳÜÜﻨ

ﻫﻐÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﯥ  ÏﺛﺒÜÜÜﺎ ÊﭘÜÜÜﻪ ﯿﻨ

ﯧÜÜÜﺮ  ÏﻣﺸÜÜÜﺮﺗﺎﺑﻪ æړﺗﯿÜÜÜﺎ ﺗﺮﻻﺳÜÜÜﻪ ﮐ ÜÜې  Ï æÇﻫﯧÜÜÜﻮ ÏÇﭘÜÜÜﻪ Çړ Ï åﻣﯧﺮﻣﻨÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻪ
ﯧﺮ ÑﻏﻨﺪæÇ åﺳﺎﻟﻢ ﻧﻈﺮﯾﺎ Êﻟﺮ.í

ÜÜÜﺖ

ﮐÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﻮ ÇÏﺮ æﻫÜÜÜﻢ ﻣﻨﻔÜÜÜﻲ  æÇﻫÜÜÜﻢ ﻣﺜﺒÜÜÜﺖ ÑÏ áæÑﻟÜÜÜﻮÏﻟﯽ  .ìÏﻣﺜﺒÜÜÜﺖ áæÑ
ﯾÜÜÜﯥ  ،ìÏ ÇÏﭼÜÜÜﯥ ﭘﯿﺴÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﺎﻟﻲ ﭘﺎﻧ ÜÜÜﻪ Çړ æÇ íæﭘÜÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﯥ
ﻫÜÜﻢ ﺧﻠﮑÜÜﻮ ﺗÜÜﻪ ﮐÜÜﺎÒ íÑﻣﯿﻨÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﻻÜÜ Ñæ Óﻲ  æÇﻫÜÜﻢ ÇﻗﺘﺼÜÜﺎ åÏæ ÏﮐÜÜﻮ،í

 -٢ﻣ５ﺮﻣﻨ:３
ÇﻓﻐÜÜÜﺎ äﻣﯧﺮﻣﻨÜÜÜﻮ  ÏﻫﯧÜ Üﻮ ÏÇﭘÜÜÜﻪ ﭘﻼÒﻣﯧﻨÜÜÜﻪ æ æÇﻻﯾﺘﻮﻧÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﯥ ÜÜÜ Ïﻮﻟﻨﯿﺰ
ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ  æÇﻮﻟﻨﯿﺰ ﺑﺎ Ï Ñæﭘﺎæ ãړ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ .ìÏ ì

ﺧÜÜﻮ ﻣﻨﻔÜÜÜﻲ  áæÑﯾÜÜÜﯥ ﻫÜÜﻢ ﺮ ﻨÜÜÜﺪ  æÇ ìÏﻫﻐÜÜÜﻪ  ÇÏﭼÜÜﯥ  ÏﻗﺎﭼÜÜÜﺎÑ ،ÞﺷÜÜÜﻮ،Ê
ﺑÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜﺎﻧﻮﻧ
ﻟﭙﺎ åÑﻣﻠﻲ

æ ÜÜÜ æÇډۍ ﻻﻣÜÜÜﻞ ﻫÜÜÜﻢ ﺮ ÜÜÜﻲ  Ï æÇﺧﭙﻠÜÜÜﻮ ﺷﺨﺼÜÜÜﻲ ÜÜÜﻮ

 -٣ﺣﺮﻓﻮي ﺗﺸﻜﻴﻼت:

ﯥ ﭘﻪ ﺧﻄﺮﮐﯥ Çﭼﻮ.í
ﭘﻪ ÇÏﺳﯥ ﺣﺎ áﮐﯥ ﭼﯥ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺷﻮ ÇÑﺎﻧﯥ  ÏﺳÜﻤﺘﻲ  æÇﻗÜﻮﻣﻲ ﻫﻮﯾÜﺖ
ﭘﻪ Çﺳﺎ Óﺟﻮړې ﺷﻮ ،íﺧﻮ ﯾﻮ ﺷÜﻤﯧﺮ ﺑﯿÜﺎ ÇÏﺳÜﯥ ﻫÜﻢ ﺷÜﺘﻪ ﭼÜﯥ ﭘÜﻪ ﺣﺮﻓÜﻮí

د -ﻣﻠﻜﻲ اداره:

Çﺳﺎ Óﻣﻨ ﺘﻪ ÇÑﻏﻠﻲ  Ï æÇ íÏﺣﺮﻓﻮí
 Ïﻧ ÜÜۍ ﻫÜÜÜﺮ æÏﻟÜÜÜﺖ  ÏﺧﭙÜÜÜﻞ ﻫﯧÜÜÜﻮÇ Ï ÏÇﺻÜÜÜﻮﻟﻮ ﭘÜÜÜﺮ ÇﺳÜÜÜﺎ ÓﭘÜÜÜﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔÜÜÜﻮ

ﻮ ﺎÑﻧÜﺪ .íÏ ìæﯾÜﻮ ﻣﺜÜﺎ áﯾÜﯥ Ï

ﻣﺘﻘﺎﻋﺪÇ æﻓﺴﺮÇﻧﻮ  æÇﺑﻞ ﯾﯥ  åÏÇÒÇ Ïﺎﻧﻮ ﺷﻮæÇÑې .íÏ

ÇﻧﻮÇﻋÜÜÜﻮ ﻃﺒﻘÜÜÜﻪ ﺑﻨÜÜÜﺪ íﮐÜÜÜﻮÇ .íﻓﻐﺎﻧﺴÜÜÜﺘﺎ äﯾﻮ ÜÜÜﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐÜÜÜﺰ íﻧﻈÜÜÜﺎ ãﻟÜÜÜﺮ،í
ÜÜÜ åÏÒÇ Ïﺎﻧﻮ ﺷÜÜÜﻮ Ï ÇÑﻫﻐÜÜÜﻮ ÇæÐﺗÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻮ ÇﺟÜÜÜﻮړ åﺷÜÜÜﻮې ،ﭼÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜﺮ
ﭼÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﻣﺮﮐÜÜﺰæ ،ﻻﯾÜÜﺖ ،ﮐﻠÜÜﻲæ ،ﻟﺴÜÜﻮÇﻟ

ÜÜ æÇﺎÇæÑﻟ

ﺑﺎﻧÜÜﺪې ﺗﻨﻈÜÜﯿﻢ
ﻋﻤÜÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜﻪ ÒﻧÜÜÜÜﺪÇﻧﻮﻧﻮ ﮐÜÜÜÜﯥ ﺗﯧÜÜÜÜﺮ ﮐ ÓæÇ æÇ ì ÜÜÜﯾÜÜÜÜﯥ ﺎﻧﻮﻧÜÜÜÜﻪ  ÏﻣﻠÜÜÜÜﻲ

ﺷÜÜÜﻮ ،ìÏ ìﭘÜÜÜﻪ Ïې  íÑÇÏÇﻧﻈÜÜÜﺎ ãﮐÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜﺮÜÜÜ åÑÇÏÇ åﺎﻧ

ې ÏﻧÜÜÜﺪې ﻟÜÜÜﺮ،í

ﭼﯥ  Ïﻗﺎﻧﻮ Ï äﻟﻮÇﯾﺤﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺎ ﺎﮐﻞ ﺷﻮ.íÏ í

ﯾÜÜÜﻮÇæﻟﻲ  æÇﺛﺒÜÜÜﺎ Ï Êﯿﻨ

ÜÜÜﺖ ﻟﭙÜÜÜﺎæ åÑﻗÜÜÜﻒ ﮐÏ Ï .íÏ í Ü Üې ﺷÜÜÜﻮ ÇÑﺎﻧﻮ

ﺟﻮړ ÜÜÜﺖ  Ç ÏﭘÜÜÜﻪ ﻮﺗÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻮ ،íﭼÜÜÜﯥ ÏﻟﺘÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﺎﻻﺧﺮ Ï åﯾÜÜÜﻮې ÇÏﺳÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜﺪﻧﻲ

ﺮﻧ ÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜﺮ ﻓﺼÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜﯥ  ÏﻓﯿÜÜÜﻮډÇﻟﻲ  æÇﻣﺮﮐÜÜÜﺰíÑÇÏÇ í
ÜÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ،ﭼÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜﻮ ÏﺟﻮﺷÜÜÜÜﻮ ﺣﺮﮐﺘﻮﻧÜÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜÜﻪ ﻣﻨ ﺘÜÜÜÜﻪ ÇÑﻏﻠÜÜÜÜﯥÏ ،
ﻧﻈÜÜÜﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜﻪ Çړ åﺑﺤÜÜÜﺚ æﮐ ، Ü ÜﭼÜÜÜﯥ  ÏﺻÜÜÜﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻮ  ÏﺗﻨﻈÜÜÜﯿﻢ ﭘÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﻪ

ﺑﻨﺴ Ü ÜÜډﺑÜÜÜÜﺮ åﮐﯧ ÜÜÜÜﻮ áÏﺷÜÜÜÜﻮ æÇ åﻣÜÜÜÜﻮږ  Ï ÓæÇﯾÜÜÜÜﻮې ﻣÜÜÜÜﺪﻧﻲ ÜÜÜÜﻮﻟﻨﯥ Ï

ﮐÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﻮﭘﯿﺮ ﻟÜÜÜﺮ Ï .íﺷÜÜÜﮑﻞ ﻟÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜﯥ ﻧﻈﺎﻣﻮﻧÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﻮﭘﯿﺮ ﻟÜÜÜﺮ ،íﺧÜÜÜﻮ ﻫÜÜÜﺮå

ﺧﺎæﻧﺪ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺎ áﮐﯥ ﯾﻮ.æ

ﻮﻟﻨÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜﺪ  ÏﺧﭙÜÜÜﻞ  íÑÇÏÇﻧﻈÜÜÜﺎ ãﭘÜÜÜﻪ Çړ åﯾÜÜÜﻮې ÇﺟﻤÜÜÜﺎع ﺗÜÜÜﻪ ÑæﺳÜÜÜﯧ ،í
 ÏﻣÜÜÜÜﺪﻧﻲ ÜÜÜÜﻮﻟﻨﯥ Ïæ Ïې ﻟﭙÜÜÜÜﺎÇ åÑﻣﻨﯿÜÜÜÜﺖ ﻻÒﻣÜÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜÜﺮط  ،ìÏﻣ ÜÜÜÜﺮ Ï
ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ
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íæ áæﺮ ډÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜﮑﻞ ﻟÜÜÜ ﺷÏ ãﺎÜÜÜﻪ ﻧﻈÜÜÜ ﮐìÏ ÇÏ ÝﺪÜÜÜﻲ ﻫÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﺮÜÜÜ ﻣ

.í ﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯧÇ ﻪ

ﯾﺎ ﺗﺮې ﮐﻤﻪ

æÇ ﺎﯾﻨﯥÜÜÜ ﻫﻮﺳÏ ﺲÜÜÜﻟæ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،íæ åﺆﺛﺮÜÜÜ ﻣæÇ ﻪÜÜÜﻏﯧﺰﻣﻨÇ ﺪÜÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜÜ ﯾÇﻮÜÜÜﻣﺤﺘ

: د اداري او ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻘﺎم ﺗﻮﭘﻴﺮ-٢

. ﺮ ﻲæ  ﺳﺒﺐÊÏﺳﻌﺎ
Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ﺘﻪÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜﺻÇ ﯥÜÜÜ ﯿﻨåÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜړﻟæÇÑ ﺘﻪÜÜÜ ﻻﺳÏ ﻮﺧﯥÜÜÜې ﻣÏ Ï

æÇ ﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻪÜÜÜÜﯥ ﺻÜÜÜÜﺨﺺ ﯿﻨÜÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜÜ ﭼﻮﮐíÑÇÏÇ åﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﭘ

Ï ﻪÜÜÜﻮږ ﺑÜÜÜ ﻣì Ü Üﺖ ﮐÜÜÜﺖ ﺛﺎﺑÜÜÜﻞ ﻣﺆﺛﺮﯾÜÜÜﯥ ﺧﭙÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻮ ﺗﺠﺮﺑÜÜÜﻟÇﻧ ﯾﻮ
ﺎÜÜÜÜÜﯧ ﭼÜÜÜÜÜ ﻫÏ ﻟﯿﺖæﺆÜÜÜÜÜ ﻣﺴæÇ ﻼﺣﯿﺖÜÜÜÜÜ ﺻÇÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،íﺮÜÜÜÜÜﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﻟæﺆÜÜÜÜÜﻣﺴ
:æ ﮐæ ﻧﻪæÏﺻﻮﻟﻮ ﯾﺎÇ åﺳﯥ ﻮ ﻋﻤﺪÇÏ
ﮐﻲÇæÑﺎÜÜÜې ﭼÑÇÏÇ ﯥÜÜÜﻏﯧﺰﻣﻨÇ ﻮېÜÜÜ ﯾÏ ،í ÜÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜ ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜ ﻲ ﭘﺎﻧÜÜÜﺷﺨﺼ
æÇ íæﺮÜÜÜﺑÇﯥ ﺑﺮÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﻼﺣﯿﺖÜÜÜ ﺻæÇ ﻟﯿﺖæﺆÜÜÜﻞ ﻣﺴÜÜÜﺧﭙ

:ﻨﺪ ﻣﻘﺮرات－ ＇ﺮ-١

.íﻏﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﮐﻮÏ ﺧﺖ ﻟﻪæ ﻫﯧ

æÇ ﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻪÜÜÜÜÜﺪ ﺻÜÜÜÜÜﺪ ﺮ ﻨÜÜÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜÜÜ ﺑﺮﺧåﺮÜÜÜÜÜ ﻫãﺎÜÜÜÜÜ ﻧﻈíÑÇÏÇ åﻮÜÜÜÜÜ ﯾÏ

ﻟﯿﻦæﺆÜÜÜې ﻣﺴÑÇÏÇ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜ ÇÑ ﻪÜÜÜﺖ ﻣﻨ ﺘÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜ ﻫﻐÏﺎÜÜÜ ﻓﺴíÑÇÏÇ

ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻞÜÜÜﺻÇ ÊÇÒﺎÜÜÜ ﻣﺠæÇ ÊﺎÜÜÜ ﻣﮑﺎﻓÏ .íﺮÜÜÜﻟæ ﻟﯿﺘﻮﻧﻪæﺆÜÜÜﻣﺴ

ﻪÜÜÜ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻧÇ ﺧﭙﻠﻮÏ ﺎﺗﻮÜÜÜﺎ ﻣﻘﺎﻣÜÜÜ ﯾæÇ ﻮÜÜÜﻧﮑæﮐﻮÑæ ÊﻮÜÜÜﺷÑ ،ﻮÜÜÜﮐÇæÑæÒ Ï

ﻪÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﺗÇÑ ﻣﻘﺮæﺪÜÜÜ ﺮ ﻨÏ ﯥÜÜÜ ﺑ،íﺮÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜ ÒÑÇ ÇÑﻮÜÜÜﯥ ﺧÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜﻲ ﮐﻠﭽÜÜÜﺳﯿﺎﺳ

ﺮﻣﻨÜÜÜې ﺗÑÇÏÇ æÇ ÑﻮÜÜÜ ﮐÏ ﯥÜÜÜ ﮐåÑÇÏÇ ﻪÜÜÜﻏﯧﺰﻣﻨÇ ﻪÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ  ﻣ،í ÜÜﮐæ  ېÜÜﭘﺮﯦﮑ

ãﺎÜÜﻨﻲ ﻧﻈÜÜﺳæÇ ﻪÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜ ﻫﯧÏ ﻮږÜÜﻣÒ .ﯽÜÜﺗﻠÇÑ ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜﻪ ﻧÜÜﺪﻟﻮ ﻣﻨ ﺘÜÜﻊ ﮐﯧÜÜﺿæ

ﻪÜÜÜ ې ﻧÜ Üﺮ ﭘﺮﯦﮑÜÜÜﻓﺘÏ Ï ﯥÜÜÜ ﮐÑﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﮐﻲ ﭘÇæÑﺎÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﮑ،íæﻮﭘﯿﺮÜÜÜﻮڅ ﺗÜÜÜﻏ

ﯿﻤﻪÜÜÜÜ ﺳÏ æÇ ﺧﻞÇﺪÜÜÜÜ ﺗíÑﺎÜÜÜÜﺮﻣﻨ ﮐÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜﺗﻮﻧÑÇÒæ Ï ،ﺘﻮﻧﺰېÜÜÜÜ ﺳåæÏ ﯥÜÜÜÜﮐ

ﻪÜÜÜÜ ﭘáæﻲ ډÜÜÜﻪ ﻟﯿﮑﻨÜÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜÜ ﺑﺎﯾå ÜÜÜﺖ ﭘﺮﯦﮑÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،í ﻮﻫﯧÜÜÜÜ ﭘæÇ íﻮÜÜÜÜﮐ

ﺘﻮﻧﺰېÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﺳÇÏ ،ﺎﺣﺖÜÜÜﺿæ ﻪÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﮏ ﮐÜÜÜﻪ ﺗﻔﮑﯿÜÜÜ ﭘæﺪÜÜÜﻧÏ Ï æÑÇÏÇ æﺰÜÜÜﯾﯿ

.íæ ﺪېÜÜﻧﯥ ﻻﻧÑﺎÜÜ ﺎﻧﻮﻧﻲÜÜﺮ ﻗÜÜﯥ ﺗÜÜ ﭼ،ﻲÜÜﺖ ﺷÜÜ ﺛﺒæÇ åﺮÜÜﺮ ﺳÜÜﯥ ﺗÜÜﺮ ﮐÜÜﻓﺘÏ

Ï ﻪÜÜÜÜ ﮑ،íæ ÜÜÜÜﯦÒ ﺘﻮﻧﺰېÜÜÜÜې ﺳÑﻮÜÜÜÜﻮ ﻧÜÜÜÜ ﻮﻧÑÒ ﻪÜÜÜÜځ ﭘÑæ åﺮÜÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜÜ ﭼ،íÏ

ãﺎÜÜÜﺎﯾﻲ ﻧﻈÜÜÜ ﻗﻀÏ ÏÇﻮÜÜÜﻞ ﻫﯧÜÜÜ ﺧﭙÏ ﺊÜÜÜﯾﻨææ ÈﺎÜÜÜ ﮐﺘÊﺎÜÜÜﻟﻘﻀÇ ÓﺎÜÜÜﺳÇ Ï ﻪÜÜÜﮐ

Ñæ ﺌﻠﻪÜÜÜ ﻣﺴåﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﮐﻠæÇ íÏ ېÏ Ü Üﺮې ﻧÜÜÜﺎﺣﯥ ډﯦÜÜÜ ﺳíÑﺎÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﺗﻮﻧÑÇÒæ

ﻲÜÜﯥ ﻗﺎﺿÜÜﺖ ﮐÜÜﺧæ ﻪÜÜﻟﺮﺣﻤﻦ ﭘÇﺪÜÜﺮ ﻋﺒÜÜﻣﯿÇ Ï ،ﺊÜÜﺪﻟﯽ ﺷÜÜﯥ ﻟﯿÜÜﻪ ﮐÜÜﻲ ﭘÜÜﻣﺎﺿ

åړÇ ېÑﻮÜÜÜ ﭘìæÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜ ﮐÇﻮÜÜÜﻋÏ ÊÑÇÒæ ﻮÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﺪې ﺷÜÜÜﻧÇړæ

.í ﮐæ  ﯾﺎ ﻣﺴﺠﺪﮐﯥÑ ﭘﻪ ﮐﻮå ﻟﺖ ﭘﺮﯦﮑæÏ Ï  ﭼﯥ،ÏﻟﻮÑÏ ﺣﻖ ﻧﻪ

åړÇ ېÑﻮÜÜÜÜ ﭘìæÏ ﻪÜÜÜÜﻼﺣﯿﺖ ﭘÜÜÜÜې ﺻÏÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜﯾÇæ ÊÑÇÒæ ﻞÜÜÜÜ ﺑæÇ íﺮÜÜÜÜﻟ

ېÏÏ æÇ ìÇæ ﻮېÜÜÜﺖ ﺷÜÜﯥ ﺛﺒÜÜÜ ﮐÈﺎÜÜÜﺨﺺ ﮐﺘÜÜÜﻪ ﻣﺸÜÜÜ ﺑﺎﯾﺪﭘå ÜÜ ﭘﺮﯦﮑåﺮÜÜÜﻫ

ﻞÜÜÜﻮ ﺣÜÜÜ ﺧ،í  ﯦÜÜ ﻨæ ﻮÜÜÜ ﮐﻠﻮﻧæÇ ﺘﻮÜÜÜﻪ ﻣﯿﺎﺷÜÜÜ ﭘÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﻫﻐåﺎﻵﺧﺮÜÜÜ ﺑæÇ íﺮÜÜÜﻟ

ﯥÜÜ ﭼ،ÏﻮÜÜﻟÑÏ ﻪÜÜﻢ ﻧÜÜﻖ ﻫÜÜ ﺣÇÏ ﻲÜÜﻪ ﻗﺎﺿÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜ ﭘæﺑﯿﺮÇﺪÜÜ ﺗæÑﻮÜÜ ﻧÏ

.ﻧﻪ ﺷﻲ
ﺎﺣﺖÜﺿæ ãÒ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻæﻧﺪÏ Ï  ﮐﯥ ﻫﻢæÑÇÏÇ æ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰáæ ډÇﻫﻤﺪ
åﻮÜﻄﺤﻪ ﯾÜﻪ ﺳÜﭘ

ÜÜﺗﺮ ﻨ

ﻮÜÜÜﺎ ﻫﻐÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜﻣﯿÇ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜې ﯾÒÇﻮÜÜÜ ﯾæÇ í ÜÜÜﮐæ ﺘﯿﺎÜÜÜﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴÜÜÜﺗÑæ ېÏ ﻮکÜÜÜ
ÊæﺎÜÜ ﻗﻀÏ åړÇ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﯾåÏ ﯥÜÜ ﭼ،ìÇﻮÜÜﺘﯽ ﺷÜÜﺧﯿﺴÇ

ÜÜﻟÇﻪ ډÜÜﻮ ﺨÜÜﻧÇﺧﭙﻠﻮ
.ÏﻟﻮÑÏ ﺣﻖ ﻧﻪ

ﻟÇﻮÜﻟﺴæ ﻻﯾﺖ ﯾﺎæ Ï  ﭼﯥ،í  ﮐﯧÇÏ ې ﻻﻣﻞÏ Ï æÇ íﻧﻪ ﻟﺮ

ﻧﮑﻲæﮐﻮÑﺎÜﺖ ﮐÜﻟæÏ Ï  ﭼﯥ،í ﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﯧÇÑ  ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻧﻪæÇ åﺮ ﻨﺪ

ﺎﻧﻪÜÜÜ æÑ ﻼﺣﯿﺖÜÜÜﮐﻮ ﺻÇæÑﺎÜÜÜ ﭼÏ ﯥÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ

ﺎﺗﻮÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻮÜÜﻣÒﻪ ﻻÜÜ ﭘåﻮÜÜﻪ ﭘﻠÜÜﻪ ﺑﻠÜÜ ﻟæÇ áæﺆÜÜ ﻣﺴÇﻮÜÜﻮې ﺧÜÜﻪ ﯾÜÜ ﻟÓﺎÜÜﺳÇ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜﯾ

ﺪÜÜÜﺮ ﺗﻘﺎﻋÜÜÜ ﺗæÇ áﺎÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜ ﭘÑﺎÜÜÜ ﮐÏ ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ æÇ åÏ ÇﻮÜÜÜ ﺧåﻮÜÜÜﮑﯥ ﯾÜÜÜ ﺳÏ ÇÏ íæ

æÇ ﻲÜ ﻪÜﻪ ﻻﺳÜ ﻟÊﺎÜﻣﮑﺎﻧÇ ﺮÜ ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯥ ﯾﺎ ډﯦãﺑﻬﺎÇ  ﻫﻤﺪېÏ .íæ áﺳﻤﺒﺎ

Ï ،í ÜÜÜﮐæ ﺎﺗﻨﻪÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜﻣﻨﯿÇ Ï ﮐﻲÇæÑﺎÜÜÜ ﭼÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،íæ ړÇ ﺖÜÜÜﻟæÏ ﺘﻪÜÜÜﺳæÑæ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ
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ÑÒ æÇ ÑæÒ Ï æÇ íﻮÜÜÜ ﮐå Ü Üﮐﯽ ﭘﺮﯦﮑÇæÑﺎÜÜÜﺮې ﭼÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ.åÏÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﮑﯥ ﺑﻠÜÜÜﺳ

.í ﮐﻮÑæ  ﻧﻪÑﺳﯿﺴ ﻢ ﻏ ﯿﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﻻ

Ï ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،ìÏ ړÇ ﺖÜÜÜÜÜﻟæÏ ﻲÜÜÜÜÜﺪې ﻧﯿﺴÜÜÜÜÜﺪ ﻻﻧÜÜÜÜÜﺮ ﺗﻬﺪﯾÜÜÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜÜÜ ﯾäÇﺪÜÜÜÜÜﻧæﺧﺎ
.ﺳﺎﺗﻲæ ﻣﻨﯿﺖÇ

: ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻري-٣

ﻧÑ ﮐﻮÏ  ﻫﻐﻪÏ æÇ ﮐﻲÇæÑﭼﺎ

ﻤﯥÜÜ ﺳÝﻼÜÜﺮ ﺧÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜﮐÇæÑæÒ Ï æÇ ﻲÜÜﺧﻠÇ ﺪÜÜﻪ ﺗﻘﺎﻋÜÜﻪ ﮐﻠÜÜﻲ ﮐÜÜﻮ ﻗﺎﺿÜÜﯾ

ﻮÜÜÜ ﺧ،ìÏ ﺖÜÜÜﻗﻠﯿÇ ﺎﯾﻲÜÜÜﺮﻣﺦ ﺑﯿÜÜÜﺪې ﭘÜÜÜﻧÏ ﺖÜÜÜ ﺣﮑﻮﻣÏ ﯥÜÜÜﮏ ﭼÜÜÜﻪ ﺧﻠÜÜÜﻫﻐ

åډÇﻪ ډÜÜÜ  ﺗﻮå ﭙÜÜÜﻪ ﺑﺸÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜ ﺑﺎﯾíÑﻮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻟæÏ Ï ﻮÜÜÜ ﻧ،íæ  ېÜÜ ې ﮐÜÜﭘﺮﯦﮑ
ìæÏ ﻪÜÜÜ ﮑ،ìÏ ﺘﺮÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜﺰ ډﯦÜÜÜﻏﯧÇ ﺖÜÜÜﻗﻠﯿÇ ﺪېÜÜÜ ﻫﻤÏ ﺪېÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜﺲ ﭘÜÜÜﻟæ Ï
ﻪÜÜÜﭻ ﻧÜÜÜﺮې ﻏÜÜÜ ﺗäÇﺪÜÜÜﻧæ ﺧﺎÑæÒ Ï æÇ íﻮÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﭘﺎﻟﻨæÇ ﺎﺗﻨﻪÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜ ﭼ،íæ
ÏﺎÜÜÜﺮ ﺑﻨﯿÜÜÜﻮﻟﻮ ﭘÜÜﺻÇ ﻮÜÜÜ ﯿﻨÏ æÇ ﻲÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜ ﺗãﺎÜÜÜﯥ ﻣﻘÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜﻮﻟﻮ ﻟÜÜÜﺻÇ ﻮÜÜ ﯿﻨÏ
åﻮÜÜÜÜÜ ﯾÏ ﺘﻪÜÜÜÜÜﺳæÑæ ﺪÜÜÜÜÜﺮ ﺗﻘﺎﻋÜÜÜÜÜ ﺗæÇ áﺎÜÜÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜÜÜ ﭘÑﺎÜÜÜÜÜ ﮐÏ .ﺘﯽÜÜÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﻲÜÜÜÜÜﺷ
Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜÜ ﻧÇÏ åﺪÜÜÜÜﻧÏ

 ﯿﻨÇﻮÜÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﺪېÜÜÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜÜÜﮐﻲ ﭘÇæÑﺎÜÜÜÜﭼ

.íﺗﺮﻓﯧﻊ ﮐﻮ
ﻪÜÜÜ ﭘæÇ ﺘﯿﻨﻲÜÜÜ Ñ ،åﭘﻮÑﺎÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜ ﭼìÏ ÇÏ ãﻮÜÜÜۍ ﻣﻔﻬÑﺎﻻÜÜÜﺘﻪ ﺳÜÜÜ ﺷﺎﯾﺴÏ

ﻒÜÜÜﻢ ﻣﮑﻠÜÜÜې ﻫÏ ﻪÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜ ﺑﻠﮑ،ﺎﺗﻲÜÜÜﺳæ ﺖÜÜÜﻣﻨﯿÇ ﻲÜÜÜﮐﻲ ﻓﺰﯾﮑÇæÑﺎÜ Üﭼ
ﺮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ﭘÑÇﺪÜÜÜﻗﺘÇ ﻠﻲÜÜÜﺻÇ Ï ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﺪÜÜÜﮏ ﺑﺎﯾÜÜÜﻻړ ﺧﻠæ ﻮﻟﻮÜÜÜﺻÇ ﺎﻧﻪÜÜÜ æÑ
ﻫﻢÇﺮÜÜÜÜﯾﻂ ﻓÇﺮÜÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜÜﺳÇÏ ﺪÜÜÜÜ ﺗﻘﺎﻋÏ ﻪÜÜÜÜﮐﻲ ﺗÇæÑﺎÜÜÜÜﺪ ﭼÜÜÜÜﯥ ﻣﺘﻘﺎﻋÜÜÜÜ ﭼ،ìÏ
ﻞÜÜﻫÇ ÑﺎÜÜ )ﮐÏ ﻪÜÜﻞ ﺗÜÜﺻÇ ېÏ ﯥÜÜ ﮐåÑæﺎÜÜﻣﺤ

Ü ﻪ ژﺑﻨÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ .ﻲÜÜﻊ ﺷÜÜﻗÇæ ﯥÜÜﮐ

ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻧÇﻣﻨﺪæﺑﺮÇ ﻪÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﮐæ ﻢÜÜÜﺘﻪ ﻫÜÜÜﺳæÑæ ÑﺎÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜ ﭼ،í Ü Üﮐ

ﺖÜÜÜ ﺣﺎﮐﻤﯿäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﭘ.ﻲÜÜÜﯾÇæ (áÑﭙﺎÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ﺗÑﺎÜÜÜﮐ

ېÏæ íÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ Ï ﻪÜÜÜﻲ ﮐﭽÜÜÜﻪ ﻣﻠÜÜÜ ﭘáæﻮړÜÜÜﺐ ﺟÜÜÜﻪ ﺗﺮﺗﯿÜÜÜﻏÏ æÇ í ÜÜﮐæ ﺪÜÜÜﻧæژ

ﯿﻠﻪÜÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜÜﻣﺘﺤÇ Ï

ﻮﮐÜÜÜÜ ﻮړېÜÜÜÜ ﻟåﺎﺗﺮÜÜÜÜﯾÒ ﻪÜÜÜÜ ﻫﻠﺘíæ

ÜÜÜÜﯿﻨ

.íړÇ ﻏﻮáæ ﺟﻮړä ﻋﻤﻠﻲ ﭘﻼÏ æÇ  ﻣﻠﻲ ﻣﻮﺧﻪå ﯾﻮåÑﻟﭙﺎ
ﻮÜÜÜﻠﻪ ﯾÜÜÜﻪ ﺳﻠﺴÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﺗﺒÇ ﻣﺮÏ ÓﺎÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜړﺗﯿæ íÑﺎÜÜÜ ﮐÏ ﺎÜÜÜ ﺑﯿæÇ áﻮÜÜÜﮐÑæ
åﻮÜÜÜÜÜ ﯾÏ áﻤﻬﺎÜÜÜÜÜﺳæÇ ﯥÜÜÜÜÜ ﮐÑﯿﻨ ﺎﭘﻮÜÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜÜ ﭘ،ﻪÜÜÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜÜ  ﺑﯧﻠÏ
.íﮐﻮ

ﻮک ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﻪÜÜÜ ﺨÔﺎÜÜÜﻪ ﻣﻌÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ Ï ﺎﻻﺗﻮÜÜÜﯾÇ æﺪÜÜÜ ﻣﺘﺤÏ ﺎÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï ÔﺎÜÜÜﯾﺮﻣﻌÒæ

ﻮÜÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮæﺎﺗﺮÜÜÜﯾÒ ﻪÜÜÜﺘﻮﻧﻪ ﭘÜÜÜﻮړ ﭘﻮﺳÜÜÜ ﻟÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ ﺎﺑﯿﻨﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ Ï

Ï ﻪÜÜÜÜﯥ ﻫﻤﯧﺸÜÜÜÜ ﭼ،íړÇﻮÜÜÜÜ ﻏÑﯿﻨ ﺎﭘﻮÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜ ﮑ،ìÏ ﺮÜÜÜÜ ډﯦåﺪÜÜÜÜﯿﻢ ﭼﻨÜÜÜÜ ﻧåæÏ

ېÑﻪ ﻻÜÜÜÜﺎﮐﻨﻮ ﻟÜÜÜÜ æÏÇÒÇ Ï áÇﺘﻮÜÜÜÜﺖ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜÜ ﯾﻌﻨ،íÏ ﻲÜÜÜÜﯥ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜÜﮐ

ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻧæÏÇﺎﻟﯿﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜ ﺑﺮﯾæﺮÜÜÜ ډﯦÏ  ۍÜ Ü ﻧÏ Ü Üﺮ ﺑﻨﺴÜÜÜﻧﻮ ﭘæÑﺎÜÜÜﻮ ﻣﻌﯿÜÜÜﻟÇﻧ ﯾﻮ
Ï ﻪÜÜÜ ﮑ،íæ ﻞÜÜÜﯿﻮ ﺎﮐÜÜÜ ﭘﺎﻟﯿﺴÏ ﯥÜÜÜﻟﯿﺖ ﯾæﺆÜÜÜ ﻣﺴåﺪÜÜÜﯥ ﻋﻤÜÜÜ ﭼ،íÑﺎÜÜÜﻤ
ﻪÜÜÜ ﭘÒÇÑ ÈﺎﻟﯿﺘﻮÜÜÜ ﺑﺮﯾÏ ÏÇﻮÜÜÜې ﻫﯧÏ Ï .ﻲÜÜÜ ﺷáﻤﯧﺮÜÜÜﺷæ ﯥÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜ ﮐﺘí ﻮﻣÜÜÜﻟ

Ï æÇ íﻮÜÜÜﺮﺣﻪ ﮐÜÜÜﺷ

ﻮÜÜﺪ ﯾÜÜ ﺗﻘﺎﻋÏ ﻪÜÜﯾﻨﻮ ﺗÑﺎﻣﻮÜÜﺖ ﻣÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜ ﯾÇﻮÜÜﻮې ﺧÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼ،ìÏ ﯥÜÜې ﮐÏ

Ï ÓﺎÜÜﺳÇ ﺮÜÜﺎﮐﻨﻮ ﭘÜÜ Ï ﻮÜÜ ﻧ،íÏ í Ü  ﮐÈﺎÜÜﻧﺘﺨÇ ﺲÜÜﻟæ ﯥÜÜﺮڅ ﮐÜÜﻪ ﺗÜÜﺪې ﭘÜÜﻫﻤ

ÜÜÜﯥ ﭘﺎﻟﯿﺴÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜﺲ ﺗÜÜÜﻟæ ﯥÜÜÜ ﮐäﺎÜÜÜﻪ ﺟﺮﯾÜÜÜﺎﮐﻨﻮ ﭘÜÜÜ

ﻪÜÜ ﻟäﻼÜÜﺎک ﭘÜÜﻏﯧﺰﻧÇ åﻮÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜ ﯾÇﻮÜÜﯥ ﺧÜÜﻪ ﺑﻠÜÜ ﻟæÇ ﻮﻟﯽÜÜﺐ ﻧﯿÜÜﻨﻈﻢ ﺗﺮﺗﯿÜÜﺮ ﻣÜÜډﯦ
ﺖÜÜﻟæÏ ﺎکÜÜﻏﯧﺰﻧÇ åﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ﭘ.í Ü ﻲ ﮐÜÜﻋﻤﻠ

Ü ﻪ ﭘﺎﻟﯿﺴÜÜﻏÏ ﯥÜÜ ﭼíﺮÜÜﻖ ﻟÜÜې ﺣÏ

،í Ü Üﻮړ ﮐÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜ ﺎﯾﻮﻧæﯧﺪÜÜÜﺳæÇ Ï ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑÜÜÜ ﻋæÇ ﯾﻨﻮÑﺎﻣﻮÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜﻣﺨ
åﻮÜÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜÜ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،íÏ ړېÇ ېÑÇÏÇ ﺎﻣﻲÜÜÜ ﻧﻈæÇ ﻲÜÜÜﯥ ﻣﻠﮑÜÜÜﮐ
ﻮړÜÜÜ ﺟÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻟæÏ Ï ﻪÜÜÜﺗﻤﺎﻧﻮﻧÑﭘﺎÇ %90 ÏÇﻮÜÜÜې ﻫﯧÏ Ï í ÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜﯾæ ﯥÜÜÜﭼ

ﻪÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜ ﻟæÇ íﺎړÜÜÜﻧﻐæÇÑ ﯥÜÜÜ ﻪ ﻣÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻲ ﮐﻮﻟÜÜÜﯿﻮ ﻋﻤﻠÜÜÜ ﭘﺎﻟﯿﺴÏ áÇﺘﻮÜÜÜﺳﯿﺎﺳ

.íÏ íﺷﻮ

ÑﺎÜÜÜ ﮐäÇﺮÜÜÜ ﺎﺗﻞÜÜÜ ﺳäÒÇﻮÜÜÜ ﺗÇÏ åÑﺎÜÜÜ ﻟﭙæÑÇÏÇ ﻮÜÜÜﻏÏ Ï .í ÜÜﮐæ íÑﺎÜÜÜ ﻫﻤﮑåﺮÜÜÜﺳ

ﻮﻧﮑﯽÜÜÜﺗﻠÇÑ ﻮﻣﺎﻧﻮÜÜÜ ﻣﺎﺷÏ ìæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،íÏ åډÇﯾﻦ ډÑﺎﻣﻮÜÜÜﺖ ﻣÜÜÜﻟæÏ Ï
ÜÜﻮې ﭘﺎﻟﯿﺴÜÜﻪ ﯾÜÜﺲ ﻟÜÜﻟæ ﺮېÜÜﻪ ﭼﯧÜÜﻪ ﮐÜÜ ﮑ،ìÏ íÑæﺮÜÜﺮ ﺿÜÜﺮ ډﯦÜÜ  ﻣ،ìÏ
åÏﻮÜÜÜﻟÇ ÏﺎÜÜÜ ﻓﺴíÑÇÏÇ Ï ìæÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ìÏ ﻞÜÜÜﻟﯿÏ ﺘﺮÜÜÜ ﺳÇﺪÜÜÜ ﻫﻤæÇ ìÏ ﻤﯿﻦÜÜÜﺗﻀ
åÏ ÇﺪÜÜÜ ﻫﻤåÑﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻÜÜÜﺪﻟﻮﻟﻮ ﻗÜÜÜ ﺑÏ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ÜÜÜ ﭘﺎﻟﯿﺴÏ ﻮÜÜÜ ﻧ،íæ ﻪÜÜÜﻖ ﻧÜÜÜﻓÇ ﻣﻮåﺮÜÜÜﺳ
ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

113

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

114

.í Ü ÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻲ ﺑﺪﻟÜÜÜÜﻪ ﭘﺎﻟﯿﺴÜÜÜÜ ﻫﻐæÇ í Ü ÜÜ ﮐÈﺎÜÜÜÜ ﮐﺎﻣﯿáÇﺘﻮÜÜÜÜ ﺳﯿﺎﺳìæÏ ﯥÜÜÜÜﭼ

ﻪÜÜ ﭘÝﺎÜÜﻧﮑﺸÇ äÒÇﻮÜÜ ﻣﺘæÇ ﮐﺖÑﺎÜÜﻲ ﻣﺸÜÜ ﻣﻠÏ ﯥÜÜﯾ

ÜÜﺮ ﻨÜÜﯥ ﺗÜÜ ﺑﻠﮑ،á ÜÜﮐ

Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜ ﺣﺘﻤåﺮÜÜÜ ﺧﺒÇÏ ﻲÜÜÜﯥ ﻃﺮﻓÜÜÜﮐﻮ ﺑÇæÑﺎÜÜÜﺎﻣﻲ ﭼÜÜÜ ﻧﻈÏ ﻪÜÜÜﻟﺘÏ

ÔﻼÜÜﻪ ﺗÜÜﯾﻐÑÏ ﯥÜÜ ﺑåÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜﻟæﺖ ﻟﻮړÜÜ ﻇﺮﻓﯿÏ ÏÇﮋÜÜﺘﻲ ﻧÜÜﭘﻮﺳÑ ﺗﻮÏ ÑﻮÜÜﻣﻨﻈ

ﻞÜÜÜﻪ ﻋﻤÜÜÜﻏÏ æÇ ﻲÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜې ﻋﻤﻠÑﻪ ﻻÜÜÜ ﻟäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ  ېÜ Üﻮﻟﯥ ﭘﺮﯦﮑÜÜÜﺲ ﻣﻌﻘÜÜÜﻟæ

ﻮÜÜﻟæﻪ ﺟﻮړÜÜ ﭘäﻼÜÜﺎﯾﻲ ﭘÜÜﺧﺘﯿÇﻦ ﭘﺮÜÜﺲ ﮐﻠÜÜ ﻟåﻮÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜﺳæﻪ ﭘﺮÜÜﻏÏ . ÜÜﮐæ

.í  ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐÈ ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮæÇ ﻏﯧﺰÇ ﻟﺖæÏ Ï  ﭼﯥ،ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ

ﯥÜÜÜ ﭼ،ÊﻣﺎÇﺪÜÜÜﻗÇ ﺰﻣﻦÜÜÜﻏﯧÇ ﻪÜÜÜﺖ ﻫﻐÜÜÜﻟæÏ Ï  ﯾﻼÜ Üﺎﻏﻠﻲ ﻣﺎﻧÜÜÜ Ï .å Ü Üﻞ ﮐÜÜÜﭘﯿ

ﺖÜÜﻟæÏ ﺮÜÜﻲ ﭘÜÜﺪې ﺷÜÜﻮ ﻻﻧÜÜ ﺮ ﭘÜÜﻞ ﺗÜÜﺻÇ ۍÑﺎﻻÜÜﺘﻪ ﺳÜÜ ﺷﺎﯾﺴÏ ﯥÜÜﻪ ﭼÜÜﮐﻠ

ææ ﺎﺗﻲÜÜÜ ﺣﯿáæﻲ ډÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﺎÜÜÜﻣÇ ﯾﺠﻲÑﺪÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜ ﭘåÑﺎÜÜÜ ﻟﭙãﻮÜÜÜﺖ ﻗÜÜÜﮐﺜﺮﯾÇ åﻮÜÜÜ ﯾÏ

ﺘﻪÜÜÜ ﺷﺎﯾﺴÏ .ﻲÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﻪ ﻣﻨÜÜÜﻢ ﻟÜÜÜ ﻫãæÇﺪÜÜÜ ﺗÊﺎÜÜÜ ﺛﺒÏ æÇ ﺘﻢÜÜÜ ﺧÏﺎÜÜÜﻋﺘﻤÇ ﺲÜÜÜﻟæ Ï

ۍÑﺎﻻÜÜÜﺘﻪ ﺳÜÜÜ ﺷﺎﯾﺴÏ åﺮÜÜÜﺪﻟﻮ ﺳÜÜÜﻪ ﺗﯧﺮﯦÜÜÜﯿﺰې ﭘÜÜÜﻮې ﻟﺴÜÜÜ ﯾÏ æÇ áﻮÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜﻋﻤﻠ

ﻪÜÜÜ ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺴåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﻟﮑ.ﻲÜÜÜړ ﺷæ ﺪﯾﻞÜÜÜ ﺗﻌÏ ﺎÜÜÜﻪ ﺑﯿÜÜÜﻞ ﮐﻠÜÜÜﺻÇ ۍÑﺎﻻÜÜÜﺳ

ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﮐæÑÇÏÇ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﮏ ﭼÜÜÜﺘﻲ ﺧﻠÜÜÜﭘﻮﺳÑﻪ ﺗﻮÜÜÜ ﻫﻐæÇ åÏﺎÜÜÜﻞ ﭘﯿÜÜÜﺻÇ

åÏÒ æﻮړÜÜ ﻟÏ áæ ډíæﺎÜÜﻪ ﻣﺴÜÜﻪ ﭘÜÜﻮ ﺗÜÜﻣÇﻗﻮÇ ﻮÜÜ ﻮﻟ،ﺮېÜÜﻪ ﭼﯧÜÜ ﮐ،ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﻮﻟﻨ

.á ﺷﻮáÑ ﻤﺎæ æﻧﺪÏ  ﻟﻪ ﯾﻮې ﻣﺨﯥ ﭘﻪææ ãæﺨﻪ ﻣﺤﺮ

ﯥÜÜÜ ﭼ،í Ü Üﮐæ ﺮÜÜÜﯥ ﻓﮑÜÜÜﺳÇÏ ﮏÜÜÜ ﺧﻠæÇ ﻮېÜÜÜ ﺷåﺮÜÜÜﺑÇ ﺑﺮíæ ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻣﯿﻨÒ æ Ü Üﮐ

ÑﻮÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜﻏÏ  ﯾﻼÜÜÜﻠﻦ ﻣﺎﻧÜÜÜÜﺎﻏﻠﻲ ﻧﯿﺴÜÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜÜﻓﺮﯾﻘÇ ﻮﯦﻠﻲÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﭘ

ÑﺎÜÜÜﻧﺤﺼÇ áæع ډæﺮÜÜÜﺎ ﻣﺸÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜ ﭘÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻟ

Ü Ü ﻲ ډﻟÜ ÜﻗﻠﯿﺘÇ ﻮېÜÜÜ ﯾÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ

ìﺪÜÜÜ ﮐﯧáﺎÜÜÜ ﻣﺜåÑﻮÜÜÜﻮ ﻏÜÜÜﻢ ﯾÜÜÜ ﻫåÑﺎÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﻟﭙÜÜÜ ﯥÜÜÜ ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺴÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ ãÇﺪÜÜÜﻗÇ

ﻮÜÜÜÜ ﻗﻮﻣﻮﻧæÑﻮÜÜÜÜ ﻧÏ åÑﺎÜÜÜÜﮐﺖ ﻟﭙÑﺎÜÜÜÜﻲ ﻣﺸÜÜÜÜ ﻣﻠÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼåÏ íÑæﺮÜÜÜÜ ﺿæÇ ìﻮÜÜÜÜﺷ

.í ﮐæ  ﭼﯥ ﭘﺮې ﻋﻤﻞ،ﺷﻲ

ìﺪÜÜﺎ ﮐﯧÜÜﯥ ﺑﯿÜÜ ﮐÊÑﻮÜÜﻪ ﺻÜÜﻏÏ ﻪÜÜ ﭘ.íﺮÜÜﻟæ ﻪÜÜﯥ ﺑﺮﺧÜÜ ﮐÑÇﺪÜÜﻗﺘÇ ﻪÜÜﻢ ﭘÜÜﮏ ﻫÜÜﺧﻠ

: اﻣﻜﺎﻧﺎت او وﺳﺎﻳﻞ-٤

ﺮÜÜÜﮐﻮﻟﻮ ﺗÇﺪÜÜÜﺎ ﭘﯿÜÜÜړﺗﯿæ ﯥÜÜÜﻣÒ ﻻÏ æÏÇﺮÜÜÜﻓÇ Ï ﯥÜÜÜ ﮐãﻮÜ Ü ﻗåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜﺷ
Ï ﻮÜÜ ﺧ،ﻲÜÜ ﺷá ÜÜﮐÑæ ÑÇﺪÜÜﻗﺘÇ ﯥÜÜﺖ ﮐÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜ ﺗí ÜÜ ﻏãﻮÜÜﻪ ﻗÜÜ ﻫﻐÏ ﻪÜÜﺧﺘæ

ﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻧÑﻪ ﮐﺎÜÜÜﺎﯾﻠﻮ ﺨÜÜÜﺳæ æÇ ﺎﺗﻮÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﺑåÑÇÏÇ ﻪÜÜÜﻏﯧﺰﻣﻨÇ åﻮÜÜÜﯾ
íﺪÜÜÜﺮ ﺟÜÜÜ ﺗÏÇﺮÜÜÜﻓÇ ﯥÜÜÜ ﮐãﻮÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜﻪ ﻫﻤﻐÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،åÏ ÇÏ åﺪÜÜÜﻧÏ ﻪÜÜÜﺖ ﻣﻬﻤÜÜÜﻟæÏ

åÏﻮÜÜÜ ﻣå ÜÜﻪ ﻟÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜÜ ﭼ،ìÏ ÇÏ ÑﺎÜÜÜﻮ ﻣﻌﯿÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜ ﻣﺆﺛﺮﯾÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï .ﻮﻟﯽÜÜÜﮐ

ﺘﻪÜÜÜÜ ﺷﺎﯾﺴÏ ﻪÜÜÜÜﻮ ﺑﯧﺮﺗÜÜÜÜﻟæÑﻪ ﻣﻘﺮÜÜÜÜ ﭘìﻮÜÜÜÜ ﻫﻐÏ æÇ ﻲÜÜÜÜﻧﯿﺴæ ﺪېÜÜÜÜﯥ ﻻﻧÜÜÜÜﻧÒæÑ

æﺰÜÜÜﯿﻤﻪ ﯾﯿÜÜÜﺳÇﻪ ﺧﻮÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻟæÏ íﺰÜÜÜ ﻣﺮﮐÏ ÊÇﺰÜÜÜ ﺗﺠﻬﯿíÑﺎÜÜÜ ﮐæÇ ﯥÜÜÜﯥ ﭘﯿﺴÜÜÜﮐ

ﯥÜÜÜ ﭼ،åÏ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜ Üﻪ ﭘÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﻟæÏ ﻲÜÜÜ ﯾﻌﻨ،í Ü Üﮐæ ﻮعÜÜÜﺟÑ ﻪÜÜÜﻞ ﺗÜÜÜﺻÇ ۍÑﺎﻻÜÜÜﺳ
æÇ ÊﺎÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ åﻮﻣﺮÜÜÜ ﯥÜÜÜ ﭼ،íæ ﺮÜÜÜﺲ ﺧﺒÜÜÜﻟæ æÇ ﻲÜÜÜ ﺷáﺘﻮÜÜÜﺳÇæ ﻪÜÜÜ ﺗæÑÇÏÇ
ﯾﻂÇﺮÜÜÜﺎ ﺷÜÜÜﺧﺘﯿÇﻧﯥ ﭘﺮÒÇﻮÜÜÜ ﻣﺘÏ ﻪÜÜÜ  ﺗﻮåﺰÜÜÜړﺧﯿÇ ﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻣÇﻗﻮÇ ﻮÜÜÜﻮﻟ

ﯧﺪﻟﻮÜÜÜÜﺳÑ Ï ﻮÜÜÜÜ ﭘﯿﺴÏ .íÏ ﯧﺪﻟﻲÜÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜÜې ﺗÑÇÏÇ ﻲÜÜÜÜ ﻣﺤﻠìæÏ Ï ﺎﯾﻞÜÜÜÜﺳæ

ﻪÜÜÜÜÜ  ﺗﻮåÑÇﺪÜÜÜÜÜﻣÇæÏ ﻪÜÜÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜÜÜﺻÇ ۍÑﺎﻻÜÜÜÜÜﺘﻪ ﺳÜÜÜÜÜ ﺷﺎﯾﺴÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،í ÜÜÜÜﺑﺮﮐÇﺑﺮ

Ï ﻲÜÜÜﺷæ ﺪÜÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜÜ ﭼ،ãÇﺪÜÜÜﻗÇ ì ﻮﻣÜÜÜ ﻟ،í ﯧÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜ ﺗÑﺎﻣﻮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﻮﻣ ۍÜÜÜﻟ

ﺎÜÜÜﻓﺮﯾﻘÇ ﻮﯦﻠﻲÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ﭘ،áæﻪ ډÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜ ﻣﺜÏ .ﻲÜÜÜﺎﺗﯥ ﺷÜÜÜ ﭘìړæﺎÜÜÜ ﭘﯿæÇ ìﺪÜÜÜﻧæژ
ÔﺎÜÜÜﺖ ﻣﻌÜÜÜﺧæ ﺮÜÜÜ ﭘæÇ åÑﻮÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺗÑﺎﻣﻮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﮐ.ìÏ åړÇ ﻪÜÜÜ ﭘÔﺎÜÜÜ ﻣﻌÏ ÑﺎﻣﻮÜÜÜﻣ
æÇ ﻢÜÜÜÜÜﻪ ﻋﻠÜÜÜÜÜﺘﻲ ﻟÜÜÜÜÜ ﭘﻮﺳÑﻮÜÜÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜÜÜﮐﺜﺮﯾÇ ﺘﻮÜÜÜÜÜﭙﯿﻦ ﭘﻮﺳÜÜÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜÜÜﻗﻠﯿÇ ﯥÜÜÜÜÜﮐ
ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﺎ ﭘÜÜ ﯾæÇ íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜﻢ ﻧÜÜﺎ ﻧﻈÜÜﺖ ﯾÜÜﻟæÏ ﯥÜÜ ﭼ،åÏ ÇÏ ﯥÜÜﯽ ﯾÜÜ ﻣﻌﻨí ﯧÜÜﺳÑ ﻪÜÜﻧæ
ÏÇﻮÜÜÜÜې ﻫﯧÏ Ï ﯥÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜﻮ ﮐﻠÜÜÜÜ ﺧ،ææ ﺎﺗﻠﻲÜÜÜÜﺮې ﺳÜÜÜÜ ﻟæÇ ãæﺮÜÜÜÜﺎﺗﻮ ﻣﺤÜÜÜÜﻣﻌﻠﻮﻣ
ÏÇÒÇ ﻪÜÜÜ ﺨäÇﺪÜÜÜﻧÒ ﻪÜÜÜ ﻟ، ﯾﻼÜÜÜﻦ ﻣﺎﻧÜÜÜ ﻧﯿﻠﺴ،ﺮÜÜÜﺘﯽ ﻣﺸÜÜÜﭘﻮﺳÑ ﺗﻮìړæﺎÜÜÜﭘﯿ

.ìÏ Ï ﻣﻮﺟﻮÏ ﻓﺴﺎæÇ  ﻏﻼ،ÊﺷﻮÑ
ېÑÇÏÇ ﯥÜÜÜ ﯿﻨ.íﺮÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜﯿﻠﻮ ﺗÜÜÜﺳæ ﻮÜ Ü ﺑﯧﻼﺑﯧﻠåÑÇÏÇ åﺮÜÜÜﺖ ﻫÜÜÜﻟæÏ Ï

ﺮÜÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ ﺎÜÜÜÜﻓﺮﯾﻘÇ ﻮﯦﻠﻲÜÜÜÜ ﺳÏ ﺘﻪÜÜÜÜﺳæÑæ åﺪÜÜÜÜ ﺑﻨåÏږæÇ ﺮÜÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜÜ ﺑﯧﺮﺗæÇ ﻮÜÜÜÜﺷ
،ﻮ ﺮÜÜÜÜ ﮐﻤﭙﯿ،ﻮ ﺮÜÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜÜې ﯾÑﻮÜÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜÜ ﯿﻨæÇ ﻮÜÜÜÜﻧæ ﻣﯿﺰ، ﻮﮐÜÜÜÜ ،ﺮÜÜÜÜﺗﻌﻤﯿ
ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜ  ﻮæﺪÜÜÜﻧÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﮐﻲ ﯾÇæÑﺎÜÜÜﺘﻲ ﭼÜÜÜﭙﯿﻦ ﭘﻮﺳÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜ ﻧ،ﻮÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜ ﺎﮐæ
ﻪÜÜﯿﻠﯥ ﻧÜÜﺳæ ÇÏ ﻪÜÜﻪ ﮐÜÜ ﻫﺮﮐﻠ.íﺮÜÜ ﻟÊÑæﺮÜÜﻪ ﺿÜÜ ﺗæÑﻮÜÜ ﻧæÇ ÜÜﻧ ﺮﻧÇ ،äﻮÜÜﻠﯿﻔ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

115

æÑæ ﺎÜÜÜÜ ﺑﯿæÇ í Ü ÜÜ ﮐﯧíÑﻮÜÜÜÜ ﺗåړÒ ì ﻮﻣÜÜÜÜﻧﮑﻲ ﻟæﮐﻮÑﺎÜÜÜÜې ﮐÑÇÏÇ Ï ﻮÜÜÜÜ ﻧ،íæ
.í ﺗﻪ ﻣﻼﺗ

 ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧæÑæ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

116

ﻪÜÜﻏÏ .ﻲÜÜ ﺷá ÜÜﮐÑæ ﺖÜÜﻫﻤﯿÇ ﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜ ې ﺗÜÜﻧæ ړېæﺎÜÜﺲ ﭘﯿÜÜﻟæ Ï ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﻧÑﺎ
ﻞÜÜÜÜÜﺲ ﺧﭙÜÜÜÜÜﻟæ ﺮېÜÜÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜÜÜ ﭼ،ÇÏ åﻮÜÜÜÜÜ ﯾíﺮÜÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜÜ ﻮÜÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜÜﻃﺮﯾﻘ

ﻮÜÜÜ ﻧ،ìÏ ﺪﻣﺖÜÜÜﻲ ﺧÜÜÜﻟﺴæ åﺪÜÜÜﻧÏ ﻠﻲÜÜÜﺻÇ ﯾﻨﻮÑﺎﻣﻮÜÜÜ ﻣÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ

ﺎÜ Üې ﻣﻌﻨÏ ﻪÜÜÜ ﭘ.ì ﺎﻧﯧÜÜÜﺳÇ ÑﺎÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﻟæÏ Ï ﻮÜÜÜ ﻧ،í Ü Üﯿﻦ ﮐÜÜÜﻪ ﺗﻌÜÜÜﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮﺑﻮﻧ

ﻮېÜÜÜې ﺷ

 کÜ Üﻪ ﺳÜÜÜﺗÑæ ﺖÜÜÜﻟæÏ æÇ íړÇﻮÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜﺑæÇ ﻠﻮÜ Ü

ﺎﻧÜÜÜ ﻪÜÜÜﺪﻣﺖ ﺗÜÜÜﻲ ﺧÜÜÜﻟﺴæ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺟÏﻪ ﺑﻮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼåÏ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﭘ

Ï ﻟﻲÇﻮÜÜÜﻟﺴæ åﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﭼ

ﻪÜÜÜﺗÑæ ﺮېÜÜÜﯥ ﭼﯧÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜﺳÑæ ﻪÜÜÜﺎﯾﻮﻧﻮ ﺗÜÜÜ ﻮÜÜÜﺖ ﻫﻐÜÜÜﺧæ ﺮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﭘﯿﺴ

ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﺎ ﺑÜÜÜﻮ ﺑﯿÜÜÜ ﺧ،ìÏ ﺪÜÜÜﺮ ﻣﻔﯿÜÜÜ ک ډﯦÜ Üﯥ ﻗﯿﺮﺳÜÜÜې ﭼÏ ﻪÜÜÜ ﻟåﺮÜÜÜ ﺳ،í Ü Üﻗﯿﺮﮐ

ﻲÜÜÜﻪ ﮐﻠÜÜÜﯥ ﺨÜÜÜﻣﯧﻨÒﻪ ﭘﻼÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼ،ﺘﻪÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻧæÏÇﯥ ﻫﯧﻮÜÜÜﺳÇÏ .íæ ÊÑæﺮÜÜÜﺿ

ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜﺲ ﺑÜÜﻟæ ﯥÜÜ ﭼåÏ ÇÏ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜ ﻪÜÜ ﺑﻠ.ﻲÜÜﺿÇÑ íæ ﻪÜÜﻪ ﻧÜÜﺖ ﺨÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﺲ ﻟÜÜﻟæ

Ï ﯥÜÜÜ ﮐåÑﻪ ﻻÜÜÜ ﭘæÇ í ﯧÜ ÜﺳÑ ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜ ﺑﺮﺧåﺮÜÜÜﻮ ډﯦÜÜÜﻮﯾﻮ ﭘﯿﺴÜÜÜ ﺷáæÏ Ü Ü ﻟﯧÏ ﻪÜÜÜﺗ

ﻪÜÜﻮ ﺗÜÜ ﭘﯿﺴæÇ ﺖÜÜﺧæ åﻮﻣﺮÜÜ áﭙ ﯦﺪÜÜژې ﺑﺸæﺮÜÜﻮې ﭘÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜﻲ ﭼÜÜ ﺷåﻮÜÜې ﭘÏ

íﻮÜÜÜÜ ﻣﺨﻨﯿÏ

ﻮÜÜﻪ ﭘﯿﺴÜÜ ﻟæÇ í Ü ﻢ ﮐÜÜﺘﻮﻧﻪ ﮐÜÜ

ÜÜÜÜﻏﻠÑÏ ېÏ Ï .í ﻮﯦÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜﮐﻮ ﺟﯿﺒﻮﻧÇæÑﺎÜÜÜÜ ﭼæﺪÜÜÜÜﻣﻔﺴ

ﻞ ﻟÜÜﯥ ﺧﭙÜÜ ﭼìÏ ړÇ ﺲÜÜﻟæ ﻮÜÜ ﻧ،íﺮÜÜﺎ ﻟÜÜړﺗﯿÇ

åﺮÜÜÜ ﮐåړÇ ﻪÜÜÜﺎﺗﻮ ﭘÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻮﯾﻮÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜﮐÑæ Ï ﻪÜÜÜﺲ ﺗÜÜÜﻟæ ﺪÜÜÜﺖ ﺑﺎﯾÜÜÜﻟæÏ åÑﺎÜÜÜﻟﭙ

ﻞÜÜÜﺖ ﭘﺨﭙÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜﻪ ﭘﯿﺴÜÜÜ ﮐ.í ÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺗﺮﻻﺳÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻏﯧﺰﻣﻨÇ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜﺨ

ÑÇﺪÜÜﯥ ﺣﻘÜÜ ﺑﺮﺧåﻮﻣﺮÜÜ Ï ﯥÜÜ ﭼ،ﻲÜÜ ﺷåﻮÜÜﺲ ﭘÜÜﻟæ ﯥÜÜ ﭼ،í ÜÜﮐÑæ ÊﺎÜÜﻣﻌﻠﻮﻣ

ﻪÜÜ ﺑÇÏ ﯥÜÜ ﭼ،í Ü  ﮐﯧÇﺪÜÜﮏ ﭘﯿÜÜ ﺷÇÏ ﯥÜÜ ﮐåړÒ ﻪÜÜﺲ ﭘÜÜﻟæ Ï í Ü  ﮐÝﺮÜÜﺮ ﻣﺼÜÜﺳ

.åﺳﯧﺪÑæ ﺗﻪÑæ å ﻮﻣﺮæÇ æ

ﻮېÜÜﯥ ﺷÜÜﻪ ﮐÜÜﻢ ﭘÜÜﻪ ﻫÜÜﺪۍ ﺑÜÜﻪ ﻏﻼﻏÜÜ ﮐæÇ íæ ﻮېÜÜ ﺷáﻮÜÜ ﻪ ﻟÜÜ ﻤﻪ ﺗﻮÜÜﻪ ﺳÜÜﭘ
.íæ

:ه اﺧﻴﺴﺘﻞ６ د ﺧﻠﻜﻮ وﻧ-٥

ﺘﻨﻪÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﻪÜÜÜﺲ ﺑﺮﺧÜÜÜﻟæ Ï ېÒÇﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻪ ﺗﻌﯿﻨﻮﻟÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮﺑﻮﻧÏ
ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،í Ü ﮐæ ﻞÜÜﺆﺛﺮ ﻋﻤÜÜﯥ ﻣÜÜ ﭼ،íړÇﻮÜÜﺖ ﻏÜÜﻟæÏ ﻪÜÜ ﮐ،íﻮÜÜﻪ ﮐÜÜﻨﻪ ﻧÜÜﻢ ﺑﺴÜÜﻫ

ﻮېÜÜÜﺘﺒﺪې ﻗÜÜÜﻮې ﻣﺴÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜې ﭘÑÇÏÇ ﻲÜÜÜﯥ ﻣﻠﮑÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÇÏ ﻫﯧﻮæﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﭘ
ﻪÜÜÜÜﻖ ﻧÜÜÜÜﺲ ﺣÜÜÜÜﻟæ ﯥÜÜÜÜ ﮐÏﺎÜÜÜÜﺗﺤÇ íæÑﻮÜÜÜÜﻧﻲ ﺷÇﻮÜÜÜÜﻪ ﭘﺨÜÜÜÜ ﭘ.íÏ ﻮېÜÜÜÜﺪﻟﯥ ﺷÜÜÜÜﺑ

ﻲÜÜﻟﺴæ ﻪÜÜﻧﯥ ﺗÑﺎÜÜ ÒÇÑ ﻪÜÜﻏÏ .í Ü ﮐÑæ ﻖÜÜﻧﯥ ﺣÑﺎÜÜ Ï ﻪÜÜﺲ ﺗÜÜﻟæ ﯥÜÜ ﭼåÏ ÑﺎÜÜﮐ

æÇ í ÜÜﮐæ ﺘﻨﻪÜÜÜ ﻪ ﭘﻮÜÜÜﻪ ﻫﮑﻠÜÜÜ ﭘæÑﺎÜÜÜ ﭼÏ ﻪÜÜÜﮐﻮ ﺨÇæÑﺎÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼ،ÏﻮÜÜÜﻟÑÏ

ﻪÜÜﻮ ﺨÜÜﻪ ﺧﻠﮑÜÜ ﻟåړÇ ﻪÜÜ ﭘæﺪÜÜﻧÏ æÇ ﻧﻮæÑﺎÜÜ ﮐÏ ﺖÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜ ﭼ،ﻲÜÜﯾÇæ ﻪÜÜﻧÑﺎ
.í ﭘﻪ ﮐﯥ ﻣﻨﻈﻤﯥ ﭘﻮ ﺘﻨﯥ ﮐﯧ

ﺮÜÜÜ ﺗÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻟæÏ Ï ﻪÜÜÜ ﺒﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜﻋﻤÇ áﻮÜÜÜ ìæÏÏ ﺮﻋﮑﺲÜÜÜﺑ
.ææ ﻧﯥ ﻻﻧﺪېÑﺎ
ﻮﻟﯥÜÜﻪ ﻧﯿÜÜﺎﻟﯿﯥ ﺨÜÜ ﯾÇ æÇ ﻲÜÜﺘﻲ ﺟﺮﻣﻨÜÜﻪ ﻓﺎﺷﯿﺴÜÜﺐ ﻟÜÜﺪې ﺗﺮﺗﯿÜÜﻪ ﻫﻤÜÜﭘ

ﻲÜÜÜÜﻟﺘæÏ ﻪÜÜÜÜﮏ ﻟÜÜÜÜﯥ ﺧﻠÜÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜÜ ﮐåÑÇÏÇ åﺮÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜ ﭘ،áæﻪ ډÜÜÜÜ ﭘíÑﺎÜÜÜÜ ﺳÏ
ﻪÜÜÜ ﭘ،íﻮÜ Üﺘﻨﯥ ﮐÜÜÜ ﺮې ﭘﻮÜÜÜﯾﻦ ﺗÑﺎﻣﻮÜÜÜﻮ ﻣÜÜÜ ﻧ،í Ü Üﺦ ﮐﯧÜÜÜ ﻣåﺮÜÜÜﯾﻨﻮ ﺳÑﺎﻣﻮÜÜÜﻣ
Ï ﯥÜÜÜÜ ﯾåÑﺎÜÜÜÜﺪﻟﻮ ﻟﭙÜÜÜÜﻏﯧﺰﻣﻨﯧÇ  ﻻÏ ېÑÇÏÇ Ï æÇ íﻮÜ ÜÜﯥ ﺛﺒﺘÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜ ﯥ ﺗﻮÜÜÜÜﻟﯿﮑﻠ

æﺘﺒﺪÜÜÜÜÜﻮ ﻣﺴÜÜÜÜÜې ﻮﻟÑﻮÜÜÜÜÜﯾﻮ ﭘÑﺎﺗﻮÜÜÜÜÜﯾﮑﺘÏ ﯿﺎﯾﻲÜÜÜÜÜﺳÇ æÇ ﺎﯾﻲÜÜÜÜÜﻓﺮﯾﻘÇ ﺮÜÜÜÜÜﺗ
. ﺗﺮ ﯧ ﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﻧﯿﺴﻲÑ ﭘﻪ ﻏﻮåﻧﮑﻮ ﺳﺮæﮐﻮÑ ﮐﺎæÑې ﻟﻪ ﻧﻮÑÇÏÇ
ﺘﺮÜÜÜÜ ﺳæÇ ﻞÜÜÜÜﺗÇ ،ﻪÜÜÜÜﺮ ﻧﺎﺑﻐÜÜÜÜﺖ ﻣﺸÜÜÜÜ ﺣﮑﻮﻣÏ ﻮÜÜÜÜﻏÇæÑÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜÜژﯾﻤﻮﻧÑ
äﺎÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜﺮﺗﺎﺑﻪ ﺗÜÜÜÜﺖ ﻣﺸÜÜÜÜ ﺣﮑﻮﻣÏ ېÒÇﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜې ﺑÑÇÏÇ æÇ ﻪÜÜÜÜﯿﺖ ﺑﺎﻟÜÜÜÜﺷﺨﺼ

ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜ ﭼ،ìÏ ÇÏ ﻞÜÜÜﺻÇ ﻞÜÜÜﻧﯥ ﺑÑﺎÜÜÜ ﻲÜÜÜﻟﺴæ Ï

Ü Üې ﺗﺮ ﻨÏ Ï

ﻪÜÜ ﭘ.ﻞÜÜﺘﺮ ﻪ ﮐﺘÜÜﭙﮑﻪ ﺳÜÜ ﺳåﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﯾÜÜﻪ ﺑÜÜﺲ ﺗÜÜﻟæ ﻮÜÜ ﺧ،ﻪÜÜ  ﺎáæﺆÜÜﻣﺴ

ﻪÜÜﺗﻮ ﭘÇÒﺎÜÜﻣﺘﯿÇ íÑﺎÜÜﻧﺤﺼÇ æÑﻮÜÜﺎ ﻧÜÜﻮ ﯾÜÜﻲ ﻤﮑÜÜﻟﺘæÏ Ï ﯥÜÜﻲ ﮐÜÜ ﮐﻠåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﭘ
 ﻮﻧﻮÜÜ ﺑﻨﺴæﻮﻟﻨﯿﺰÜÜ Ï ﺖÜÜﻟæÏ ﻮÜÜ ﻧ،ﻲÜÜ ﺷÇﺪÜÜﺘﻨﯥ ﭘﯿÜÜ  ﭘﻮåﺮÜÜﺲ ﺳÜÜﻟæ ﻪÜÜ ﻟåړÇ

åﺮÜÜﻞ ډﯦÜÜﺻÇ ېÏ ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﻮÜÜﻏﯧﺰﻣﻨÇ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜﻮ ﮐÜÜﺘﻮ ﮐﻠﻮﻧÜÜ  ﻠﻮﯾæﺮÜÜﺗﯧ
Ï ﻮعÜÜÜ ﻣﻮﺿÏ ﻪÜÜÜ ﺗìﻮÜÜÜ ﻫﻐæÇ ﺎﮐﻲÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜ ﮐﻤﯿﺴÏ ﻟﯿﻦæﺆÜÜÜﻣﺴ
ﻪÜÜÜﺘﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜ

 ﻟÏ æÇ ﻪÜÜÜﻪ ﺎﮐﻨÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮﺑﻮﻧÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،å ÜÜﮐæ åÏæ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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íÑÇﺪÜÜÜÜﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘÜÜÜÜ ..íﻮÜÜÜÜﮐÑæ ﻼﺣﯿﺖÜÜÜÜﻧﯥ ﺻÑﺎÜÜÜÜ ﻔﺎﻓﯥÜÜÜÜ ﺷæÇ ﯥÜÜÜÜﻧæÒÑÇ

.ﻲÜÜ ÇÑ ﻪÜÜ ﺗÓﻪ ﻻÜÜﻮ ﺨÜÜﺗﻮﻧÑÇÒæ æÏæﺪÜÜﻪ ﻣﺤÜÜﻢ ﻟÜÜﺪ ﻫÜÜﯾÇﺖ ﻋﻮÜÜﻟæÏ Ï áæډ

ÇÏ äæ Ü Ü ﻪÜÜÜﻏÏ ìæÏÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،íﺮÜÜÜﻟæ ﻪÜÜÜﯥ ﺑﺮﺧÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﮏ ﭘÜÜÜﯥ ﺧﻠÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜﻫﻐ

،åÏ ﻊÜÜÜﺗﻲ ﻣﻨﺒÇﺪÜÜÜ ﻋﺎﯾåﻮړÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﺨÇﻪ ﭘﺨﻮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﯥ ﻤﺮﮐﻮﻧÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜﭘ

Ï ÈﺎÜÜﻪ ﺑÜÜ ﭘæﺪÜÜﯾÇ ﻋﻮæÇ ﺘﻮﻧﻮÜÜ

ﺮÜÜÜÜÜÜﭘ

 ﻟÏ ﺖÜÜﻟæÏ Ï ﮏÜÜﯥ ﺧﻠÜÜ ﭼ،íﻮÜÜ ﮐíÑæﺎÜÜﺑ
.í ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﻟﺮÏ ﻗﯿﻘﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮÏ

.ì ÜÜÜﺎﻧﻪ ﮐÜÜÜﺳÇ åﺮÜÜÜ ډﯦÑﺎÜÜÜﻧﯥ ﮐÑﺎÜÜÜ ﯥÜÜÜﺳÇÏ Ï

ﺎﻟﻮﺟÜÜÜﺎﺗﻲ ﮑﻨÜÜÜﻣﻌﻠﻮﻣ

ﺎﻟﻮﺟÜÜÜÜÜÜﺎﺗﻲ ﯿﮑﻨÜÜÜÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣæÇ ﺗﻮÇﺎﺑﺮÜÜÜÜÜÜ ﻣﺨÏ åﺮÜÜÜÜÜÜﺳÑæ ÓæÇ ﯥÜÜÜÜÜÜﭼ

ﯥÜÜﻮﻧﮑﻲ ﮐÜÜﺗﻠÇÑ ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜ ﺧ،ﻮÜÜﻟﯽ ﺷæÏﺎÜÜﻢ ﯾÜÜﻪ ﻫÜÜﻮې ﻣﺎﻟﯿÜÜﻊ ﺷÜÜﺿæ ÑﮑﺘﻮÜÜﺳ
ÇﻮÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜ ﻟÊÑÇÒæ ﻧﻮÏﺎÜÜÜÜ ﻣﻌÏ ﺮﭼﯿﻨﻪÜÜÜÜ ﺳåﺘﺮÜÜÜÜﺳæﯾﺪÇ ﻋﻮÏÇﻮÜÜÜÜې ﻫﯧÏ Ï ﻪÜ ÜÜﺑ

ﻪÜÜÜﻧÑ ﺎÇÏ ،ﻮÜÜÜﺖ ﻧﯿﻮﻟÜÜÜﺧæ ﺮÜÜÜﻮﻧﯥ ډﯦÜÜÜﺎﺗﻮ ﻮﻟÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣÏ ﯥÜÜÜ ﭼáﺎÜÜÜﻪ ﻣﻬÜÜÜﻫﻐ

.ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ

ﻪÜÜÜﺘﺮ ﻮ ﭘÜÜÜ ﺳÏ ﻪÜÜÜﻟﻮﻧæﻤﯧﺮ ﺟﺪÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜ ډﯦÈﺎÜÜÜ ﺣﺴÏ ÓæÇ ﺮÜÜÜ  ﻣ،åæ ﻪÜÜÜ ﻧåÏﺎÜÜÜﺳ

Ï ﺮﻣﻨÜÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜÜﻟæÏ æÇ ﺲÜÜÜÜﻟæ Ï ﻪÜÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜÜډﻣﻨÇﻪ ډÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼæړÇﻮÜÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜÜﮐ

Ï ÒÇÑ ÇﺪÜÜ ﻫﻤ.ﻮﻣﻲÜÜ ﻣáﺎÜÜﻧﺘﻘÇ ﻪÜÜﻞ ﺗÜÜﻪ ﺑÜÜﻮټ ﺨÜÜ åﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ۍ ﻟÜÜ ﻧÏ ﯥÜÜ ﮐÑ

ﺖÜÜÜÜﻟæÏ æÇ ﺲÜÜÜÜﻟæ ﯥÜÜÜÜ ﭼåÏ ÑﺎÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜÜﺷÇÑ ﻪÜÜÜÜﺎ ﻣﻨ ﺘÜÜÜÜ ﻓﻀÏﺎÜÜÜÜﻋﺘﻤÇ

Ï åﺮÜÜÜﺳ

ﻒÜÜﺖ ﻣﮑﻠÜÜﻟæÏ æÇ ìÏ ﺖÜÜﻣﺎﻧÇ ﺲÜÜﻟæ Ï áﺎÜÜﻟﻤÇ ﺖÜÜﯥ ﺑﯿÜÜ ﭼ،ﻲÜÜ ﺷåﻮÜÜ ﭘåړÇæÏ

ﺎﻧÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜﻟÇæ ﺘﻪÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻮ ﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧÜÜÜﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧ

ÊﺎÜÜÜﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﺧæ ﻢÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﭘåړÇ ﺘﻮﻧﻮﭘﻪÜÜÜ

 ﻟíæژæﺮÜÜÜ ﭘæÇ ﻮﻧﻮÜÜÜﻣﻌﺎﺷ

ﻮÜÜ ﺧﻠﮑÏ æÇ í ÜÜﺪې ﮐÜÜﻧÇړæ ÈﺎÜÜﻪ ﺣﺴÜÜﺲ ﺗÜÜﻟæ ﻪÜÜ ﻔﺎﻓﻪ ﺗﻮÜÜﻪ ﺷÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،ìÏ

ﻪÜÜÜ ﭘæﺰÜÜÜﮐÇ ﻣﺮÏ ﻮÜÜÜ ﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧÏ ﻲÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜ ﮐÒÇÑÇﺪÜÜÜ ﻫﻤ.ﻲÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺗﺮﻻﺳ

.í  ﻋﻤﻠﻲ ﯾﯥ ﮐæÇ ﻧﯿﺴﻲæ ﺻﻼﺣﻲ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږÇ

Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜﻧﯿﺴæ ÓﺎÜÜÜÜﻪ ﺗﻤÜÜÜÜﻪ ﻧﯧﻐÜÜÜÜﻎ ﭘÜÜÜÜ ﻧﯧåﺮÜÜÜÜﺲ ﺳÜÜÜÜﻟæ ﻪÜÜÜÜﺘﻠﻮ ﻟÜÜÜÜﻧﯿﺴÇﭘﺮ

،ìÏ ÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﭘÜÜﻮ ﺨÜÜﻮﯾﻮ ﺑﺮﺧÜÜﺮ ﺷÜÜﮐÐ ﻪÜÜﻞ ﻟÜÜﻧﯥ ﭘﯿÑﺎÜÜ Ï ﻢÜÜﻪ ﻫÜÜ ﻪÜÜﮐ

ﺪېÜÜÜﻧÇړæ ÊﺎÜÜÜﻞ ﻧﻈﺮﯾÜÜÜ ﺧﭙåړÇ ﻪÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻪ ﻣﺆﺛﺮﯾÜÜÜ ﻧæÇ ﺖÜÜÜ ﻣﺆﺛﺮﯾÏ ﺘﻮﻧﻮÜÜÜ

ﻟ

،í ÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜې ﻧÏ ﻪÜÜﻧÑﻮ ﺎÜÜÜ ﺑﺮﺧæÑﻮÜÜÜﻪ ﻧÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼíﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜﯽ ﻧÜÜÜې ﻣﻌﻨÏ Ï ÇÏ ﻮÜÜﺧ

.í ﮐ

ÇÏ ﯥÜÜÜÜÜﺲ ﮐÜÜÜÜÜﻟæ ﻪÜÜÜÜÜ ﭘáﻮÜÜÜÜÜﺪې ﻧﯿÜÜÜÜÜﻧﯥ ﻻﻧÑﺎÜÜÜÜÜ ﺮÜÜÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜÜÜﯥ ﺑﺮﺧÜÜÜÜÜﺮ ﻣﻬﻤÜÜÜÜÜ ﻣ

íÑÇÏÇ Ï ﺘﻞÜÜÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﻪÜÜÜÜÜﻮ ﺑﺮﺧÜÜÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﻮﮐﯥÜÜÜÜÜﺳæﻮﯾﻮ ﭘﺮÜÜÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜÜÜﮐÐ ﻪÜÜÜÜÜﭘ

ìÏ ﻦÜÜÜ ژﻣåÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﻲ ﮐﻮﻟÜÜÜﻼﺣﺎﺗﻮ ﻋﻤﻠÜÜÜﺻÇ Ï ﺖÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،í ﯿﻨ ﻮÑæﺎÜÜÜﺑ

ېÏ ﻪÜÜÜﯾﻦ ﭘÑﺎﻣﻮÜÜÜﻲ ﻣÜÜÜﻪ ﻣﺤﻠÜÜÜ ﮐ.åÏ åÑ ﻻåÑﻮÜÜÜ ﺗﺮ ﻮﻟﻮﻏíﻮÜÜÜ ﻣﺨﻨﯿÏ ÏﺎÜÜÜﻓﺴ

.í ﻟﺮåÏÇÑÇ  ﯿﻨ ﻪæÇ

æÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ ﻮÜÜÜﻧÇﯾﺮÒæ ،ﺮÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ ﺎﺗﻮÜÜÜﺮ ﻣﻘﺎﻣÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜ ﺷåﻮÜÜÜﭘ

: رﺳﻤﻲ ﺣﺴﺎب ورﻛﻮﻧﻪ-٦

ﺗﻮÇÒﺎÜÜÜ ﻣﺠæÇ ﺎﺗﻮÜÜÜ ﻣﮑﺎﻓÏ ìﻮÜÜÜ ﻫﻐæÇ ﻲÜÜÜ ﺷìÇﯧﺪÜÜÜﺳÑ Ü Üﺲ ﻏÜÜÜﻟæ Ï ېÑﻮÜÜÜﭘ
ﻪÜÜÜ ﺗæړæ æ Ü Üﻮ ﮐÜÜÜ ﺧﭙﻠðÇÑﻮÜÜÜ ﻓíﻮÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜ ﭼﻠﻨåﺮÜÜÜ ﺳìæÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜﻞ ﻟÜÜÜﺻÇ Ï

.ﯦﺸﻠﯽ ﺷﻮæ ې ﺑﺮﺧﻮÑÏ  ﭘﻪáﺻﻮÇ ﮐﻮﻟﻮÑæ È ﺣﺴﺎÏ ﺳﻤﻲ ﺗﻮ ﻪÑ ﭘﻪ

ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜ ﺑﺪﻟÑﻮÜÜ ﮐﻠﺘåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﻪ ﭘÜÜﻧÑﻲ ﺎÜÜﻟﺴæ ﯥÜÜ ﭼåÑﺎÜÜې ﻟﭙÏ Ï .íﻮÜÜﮐÑæ ﺮÜÜﺗﻐﯿ
æÇ áﻮÜÜÜÜﺻÇ ﺒﯥÜÜÜÜ ﻣﺤﺎﺳÏ ﺪÜÜÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜÜÜ ﮐåÑÇÏÇ åﺮÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼÇÏ ì ﻮﻣÜÜÜÜﻟ
ﻞÜÜÜﯥ ﭘﯿÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺨæÑÇÏÇ ﺮﻓﻲÜÜÜ ﻣﺼæÇ ﺗﻲÇﺪÜÜÜﻮ ﻋﺎﯾÜÜÜﻪ ﻣﻬﻤÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜﻣÒﻻ
ﺘﻮﻧﻪÜÜ

 ﻟæÇ ﺪÜÜﯾÇ ﻋﻮáﻮÜÜ ﻪÜÜ  ﺗﻮåﺘﻨﺪÜÜﻪ ﻣﺴÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،íæ ﻊÜÜﺿæ ÊÇÑﺮÜÜﻣﻘ

ېÑÇÏÇ æÇ ﻪÜÜÜÜÜﺗﻮﻧÑÇÒæ ÏæﺪÜÜÜÜÜ ﻣﺤÜ ÜÜÜﺮ ﺑﻨﺴÜÜÜÜÜﺎﺗﻮ ﭘÜÜÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣÏ ﺎÜÜÜÜÜﻣÒ .ﻲÜÜÜÜÜﺷæ

ﻪÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜ ﭼ،ﯥÜÜÜÜ ې ﮐﻤﯧ

ﻲÜÜÜﻟﺘæÏ %20ðﺜﻼÜÜÜ ﻣ،íﺮÜÜÜﺪ ﻟÜÜÜﯾÇ ﻋﻮæÇ íﻮÜÜÜﺘﻮﻧﻪ ﮐÜÜÜ

ﺪÜÜÜﺣÇæ íﻮÜÜÜﺟÏﻪ ﺑﻮÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻟæÏ Ï æÇ íæ ﻮړېÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜﺷﺨﺎﺻÇ ﻠﮑﻲÜÜÜﻣﺴ

ﯥ ﻟÜÜÜ ﭼ،íÏ ﯥÜÜÜﺳÇÏ

.íﺖ ﮐﻮ

ﺎﻧÜÜÜÜ ﻧﯥÑﺎÜÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜÜﯾ

Ü ÜÜﺮ ﻨÜÜÜÜ ﺗæÇ í Ü ÜÜ ﮐÌÑÏ

 ﻟ%80 ېÑÇÏÇ
.íæ ېÏ ﻣﻮﺟﻮí ﻟﺮåﻟﯿﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړæﻧﯥ ﻣﺴﺆÑ ﺎÏ ﮐﯥ

ÇﺪÜÜÜÜ ﻫﻤ.íﺮÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜÜ

ﺮ ﻟÜÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜÜﺗﻮﻧÑÇÒæ ﻮﻫﻨﯥÜÜÜÜ ﭘæÇ ﻪÜÜÜÜﺧﻠÇÏ ،ﺎعÜÜÜÜﻓÏ Ï
، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻮﻧﻪæÇ ېÑÇÏÇ  ﻣﺤﺎﺳﺒﯥ ﻣﺴﺘﻘﻠﯥæÇ  ﺗﻔﺘﯿﺶÏ  ﭼﯥÇÏ ﯾﻢæÏ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

119

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

ﯾﻦÑﺎﻣﻮÜﻪ ﻣÜﺗﺒÑ ﻮړÜﺖ ﻟÜﻟæÏ Ï ﻲÜ ﮐﻮﻟﯽ ﺷæÇ í ﺻﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮí

ﭼﯥ ﺎﻧ

.ﻧﯿﺴﻲæ ﻧﯥ ﻻﻧﺪېÑ ﺗﺮ ﺎäÇ ﺧﭙﻠﻮì ﻫﻐﻮÏ æÇ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

120

،í ÜÜÜ ﮐﯧíﻮÜÜÜÜﺖ ﻗÜÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜÜ ﻫﻐÑæﺎÜÜÜÜ ﺑÇÏ æÇ åÏ å ÜÜÜﭘﺮﯦﮑ

ﺘÜÜÜÜﺳæÑæ å ÜÜÜﭘﺮﯦﮑ

Ï ﺪېÜÜÜﻮې ﺑﺎﻧÜÜÜﺎﯾﯿﻪ ﻗÜÜÜﻪ ﻗﻀÜÜÜ ﭘæÇ ﻲÜÜÜﺎﻟﻲ ﺷÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜ ﻧÏﺎÜÜÜﻪ ﻓﺴÜÜÜﺎﮐﻢ ﻟÜÜÜﯥ ﻣﺤÜÜÜﭼ

ﻮÜÜﮐﻮﻟÑæ ÈﺎÜÜ ﺣﺴÏ ﻪÜÜﻮې ﺗÜÜﯥ ﻗÜÜ ﻣﻘﻨﻨÇﻮÜÜﻪ ﺧÜÜﻮې ﻟÜÜﻲ ﻗÜÜﯾÇﺟﺮÇ Ï ﯿﻢÜÜﯦÑÏ

æÇ ÊﺰÜÜÜﯥ ﻋÜÜﯥ ﯾÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻮﻟﻨÜÜÜﯥ ﭘÜÜﻲ ﭼÜÜﺷæ ﻪÜÜ ﭘﺎﻧ ﻮﻧåﺘﺮÜÜÜ ﺳÇﻮÜÜﻪ ﺧÜÜﺖ ﻟÜÜﻟæÏ

،í ÜÜﮐÑæ ÈﺎÜÜﻪ ﺣﺴÜÜﻮ ﺗÜÜ ﻏ ﯾäﺎÜÜﻟﻤÑ ﭘﺎÏ ﻪÜÜﺖ ﮐﺎﺑﯿﻨÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜ ﭼ،ìÏ ﺮÜÜﺑﻬﯿ

Ï ÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜ ﻟææÇﻮÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜ ﻣﻘﻨﻨæÇ ﻲÜÜÜﯾÇﺟﺮÇ Ï ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ.íæ ﻆÜÜÜ ﺣﻔÏﺎÜÜÜﻋﺘﻤÇ

Ï ﯥÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜﻣÒ ﻻæÇ íﻮÜÜÜ ﮐÈﯾﺘﻮÒﺘﺎÜÜÜﺳÇ ﺲÜÜÜﻟæ Ï í Ü Ü ﻏäﺎÜÜÜﻟﻤÑ ﭘﺎÏ ﻪÜÜÜﮑ

ﻮﻟﯥÜÜÜﻲ ﺳÜÜÜﯾﻤÇÏ Ï ﻪÜÜÜ ﺗÏÇﻮÜÜÜﻮ ﻫﯧÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜﻣﻨæ ﯥÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜﻮې ﺗﻌﺒﯿÜÜÜﺎﯾﯿﻪ ﻗÜÜÜﻗﻀ

.í  ﮐÇÏÇ ﺟﯿﺒﻪæ æÇ ﻧﯥ ﺣﻖÑ ﺎÏ ﻟﺲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪæ

.íړﻟﻮ ﮐﯥ ﻟﻮﯾﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮæÇÑ  ﭘﻪÊ ﺛﺒﺎæÇ

ﻪÜÜÜÜ  ﺗﻮåÑÇﺪÜÜÜÜﻣÇæÏ ﻪÜÜÜÜ ﭘåﻮÜÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜÜﯾÇﺟﺮÇ ﯥÜÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜÜﻟæÏ ﺰﻣﻦÜÜÜÜﻏﯧÇ åﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﭘ

:ﺮﺑﻨـﺎ４ ز-ﻫـ

ﻨﯿﻮÜÜÜﺳÑ æﺰÜÜÜﻪ ﯾﯿÜÜÜ ډﻟÏ ÊﺎÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣÇÏ æÇ íﻮÜÜÜﮐÑæ ÈﺎÜÜÜﻪ ﺣﺴÜÜÜﻮې ﺗÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜﻣﻘﻨﻨ
Ï í Ü Ü ﻏäﺎÜÜÜﻟﻤÑ ﭘﺎÏ ﯥÜÜÜ ﯾÏﺎÜÜÜﺮ ﺑﻨﯿÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،í ﯧÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜﺲ ﺗÜÜÜﻟæ ﯿﻠﻪÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜﭘ

æÇ ﻮÜÜÜﻟæ ﻮﻧﻮﭘﻪ ﺟﻮړÜ Üﺎﯾﻲ ﺑﻨﺴÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï ﺖÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜ ۍ ﮐÜ Üﻼﻣﻲ ﻧÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜﭘ
Ï ﺮېÜÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜ ﮐæÇ íﻮÜÜÜÜﺘﻨﯥ ﮐÜÜÜÜ ﻪ ﭘﻮÜÜÜÜﮐﻮ ﺨÇæÑﺎÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜﻮې ﻟÜÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜÜﯾÇﺟﺮÇ
ﻮÜÜÜﺑæÇ Ï ﯥÜÜÜ ﯾáﺎÜÜÜﺪ ﻣﺜÜÜÜ ﺮ ﻨ،åÏ ﯥÜÜÜ ﻟﺮﻟå ÜÜÜﻧæ åﺘﺮÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﮐﻮﻟíﺪÜÜÜﺧﻮﻧ
Ï ﺗﻮÇÒﺎÜÜÜ ﻣﺠÏ ﻮېÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜﯾÇﺟﺮÇ ﻮÜÜÜ ﻧ،íæ ﻪÜÜÜړﻧæ ﺖÜÜÜ ﻗﻨﺎﻋÏ ÈÇﻮÜÜÜ ﺘﻨﻮÜÜÜ ﭘﻮ
æÇ íﻮÜÜÜﺪې ﮐÜÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜÜﻮې ﺗÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜﻪ ﻣﻘﻨﻨÜÜÜﻧæﻧﺪﯾﺰÇړæ ﻞÜÜÜ ﺧﭙÏﺎÜÜÜﻪ ﺑﻨﯿÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜﺻÇ

ﻮÜÜÜÜﺑæÇ Ï ÏæﺮÜÜÜÜ ﻫﺮﯾÏ ÊÇﺮÜÜÜÜ ﻫÏ ﺎظÜÜÜÜﯾﺨﻲ ﻟﺤÑﺎÜÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜ ﮐ.íÏ áﻮÜÜÜÜﺗﻨﻈﯿﻤ
Üﮐ

Ü  ړﻧÑﺎÜÜ ÊÇﺮÜÜ ﻫÏ ﺰÜÜ ﭼﻨ ﯿáﺎÜÜﻪ ﻣﻬÜÜ ﻫﻐ،ﻮÜÜﻧﯿﺴæ ﯥÜÜ ﮐãﺎÜÜﻪ ﭘÜÜﺶ ﭘÜÜﯦæ

ﯥÜÜ ﮐäﺎﻧﻮÜÜﻪ ﻗÜÜﻪ ﭘÜÜﻮ ﮐÜÜ ﺧ،íﻮÜÜﮐÑæ ÑﻮÜÜﭘÇÑ åړÇ ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜﺗÇÇﺟﺮÇ ﻮÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﻪÜÜﺑﯧﺮﺗ
åﺮÜÜﺲ ﺳÜÜﻟæ ﻪÜÜﺖ ﻟÜÜﻼﻣﻲ ﺣﮑﻮﻣÜÜﺳÇ .æړæﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ﻪ ﻣﻨÜÜﯥ ﻟÜÜ ﯾãﺎÜÜ ﻧﻈíﺮÜÜ ﻧﻬæÇ
ﺪﯾﻞÜÜ ﺗﻌÏ ﺎÜÜ ﯾæÇ íﺪﻟﻮÜÜ ﺑäﺎﻧﻮÜÜ ﻗåﻮÜÜﻪ ﻗÜÜﻮ ﻣﻘﻨﻨÜÜ ﻧ،íæ ېÏﻮÜÜﺘﻮﻧﺰې ﻣﻮﺟÜÜﺳ
ÊÇﺮÜÜ ﻫ. Ü  ﮐáﺎÜÜﻪ ﻓﻌÜÜﯥ ﺑﯿﺮﺗÜÜ ﯾãﺎÜÜ ﻧﻈíﺮÜÜ ﻧﻬìﻮÜÜﺷ

Ü  ړﻧæÇ á Ü ﻮ ﮐÜÜﻮﻧﻪ ﯾÜÜﻻﺳ

ﮐﻲÇæÑﺎÜÜÜﻮې ﭼÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜﯾÇﺟﺮÇ Ï ﻪÜÜÜ ﮐæÇ íﻮÜÜÜﺮې ﮐÜÜÜې ﻟæﺎÜÜÜ ﭘﯧﭽﻠﺘﯿÓﺎÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜﭘ

ﯥÜÜÜﻼﻃﯿﻦ ﯾÜÜÜﺪﺑﺮ ﺳÜÜÜ ﻣäÂ ﯥÜÜÜ ﭼÏﻮÜÜÜﻟÑÏ ÈﻮÜÜÜ ﻟﻮﻣ ﯾﺘåﺮÜÜÜﻣæÏ ãﺎÜÜÜ ﻧﻈíﺮÜÜÜﻪ ﻧﻬÜÜÜﺗ

.í ﺧﭙﻠﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺣﻞ ﮐﻮì ﻧﻮ ﻫﻐﻮ،íﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﺮ

æÇ ﻞÜÜÜﺗææÇÑ ﯥÜÜÜﻮ ﭘﺴÜÜÜﻟæﻪ ﺟﻮړÜÜÜﺎﻟﻮ ﭘÜÜÜﯾæ Ï ﺘﻪÜÜÜﺳæÑæ ېÑæÏ ﺮÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ﻣﻐﻮﻟÏ

åﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﻞ ﺗÜÜÜﺻÇ äÒÇﻮÜÜÜ ﺗæÇ áÏﺎÜÜÜ ﺗﻌÏ ﯥÜÜÜۍ ﮐÑÇﺪÜÜÜﻟﺘæÏ ﻪÜÜÜﻏﯧﺰﻣﻨÇ ﻪÜÜÜﭘ
.ﻫﻪÇæ  ﺑﯧﻞåږæÇ  ﭘﻪåږæÇ  ﺑﻪ ﯾﯥåﻟﺲ ﺳﺮæ ﻟﻪ
ﺎﺗﻞÜÜÜ ﺳáﺘﻘﻼÜÜÜﺳÇ ﻮېÜÜÜﺎﯾﯿﻪ ﻗÜÜÜ ﻗﻀæÇ ﯥÜÜÜﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤÜÜÜ ﺳÏ .í Ü Üﻪ ﮐﯧÜÜÜﭘﺎﻣﻠﺮﻧ

ېÑæÏ ﻪÜÜÜﺎﻧﻮ ﻟÜÜÜﯾÑ ﺗﯿﻤﻮÏ ﺶÜÜÜﯦæ ﻪÜÜÜ ﻋﺎﻗﻼﻧæÇ ﻪÜÜÜﻻﻧÏﺑﻮﻋﺎæÇ Ï ÊÇﺮÜÜÜ ﻫÏ

Ï äﺎﻧﻮÜÜÜÜ ﻗÏ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ ﺰﻣﻦÜÜÜÜﻏﯧÇ ﻪÜÜÜÜ ﮑ،ìÏ ﻦÜÜÜÜﮐÑ ﻢÜÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜÜﻞ ډﯦÜÜÜÜﺻÇ ېÏ Ï

æÇ ﻮÜÜÜÜ ﮐﻮﻟíﺪÜÜÜÜ ﺧﻮﻧÏ ﻮÜÜÜÜﺑæÇ Ï æÇ ìÏ ﺎﺗﯥÜÜÜÜ ﭘËÇﺮÜÜÜÜﻪ ﻣﯿÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻮږ ﺗÜÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜÜﺨ

äﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﺪېÜÜÜﺖ ﺑﺎﻧÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻮ ﮑÜÜÜ ﻧ،íæ ﻻړæ ÜÜÜﺮ ﺑﻨﺴÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﺣﺎﮐﻤﯿ
.åÏ ﻟﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪÇﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻟﻮ ﻧ ﯾﻮ
ﻧﮑﯽæÑﺎÜÜ ìﻮÜÜﺮ ﻟÜÜﻪ ډﯦÜÜﺎظ ﭘﺨﭙﻠÜÜﻪ ﻟﺤÜÜﺪۍ ﭘÜÜ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨÏ ﻖÜÜ ﺗﻄﺒﯿæÇ ﺮÜÜﺗﻌﺒﯿ
ﺎﯾﻲÜÜÜÜﭘæÑÇ æÇ ﯾﺎﻻﺗﻮÇæﺪÜÜÜÜﺎ ﻣﺘﺤÜÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï ﯥÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜ ﮐﻠﻮﻧ150æﺮÜÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜÜﭘ
.ìÏ
ﻪÜÜÜ ﻣﺤﮑﻤåﺘﺮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﺧﺎﺻÜÜÜﭘæÇ ﺎﮐﻢÜÜÜ ﻣﺤáﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻋﺎﻣÜÜÜﭘ

،áæﻪ ډÜÜ ﭘáﺎÜÜ ﻣﺜÏ ،ﻪÜÜ ﻟﺮﻟå ÜÜﻧæ åﺘﺮÜÜﯥ ﺳÜÜﻮ ﮐÜÜﻟæﻪ ﺟﻮړÜÜﺎ ﭘÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï ﻮÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ
ﯥÜÜÜﺪﯾ ﯾÜÜÜ ﻟﻮﯾæÇ ﯿÜÜÜ ﺧﺘÏÇﻮÜÜÜې ﻫﯧÏ Ï ﯥÜÜÜې ﭼÑﺘﺮې ﻻÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﺎ ﻫﻐÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï

ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜ ﺷíÑæﺎÜÜÜﮏ ﺑÜÜÜﺪ ﮐﻠÜÜÜﺲ ﺑﺎﯾÜÜÜﻟæ .íæ åﺎﻧ ﺮÜÜÜ ﺑﯿäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﺪÜÜÜﺑﺎﯾ
ﻪÜÜﯥ ﻧÜÜﻪ ﻣﺨﮑÜÜ ﺨáﺎÜÜ ﮐíÏﯿﻼÜÜ ﻣ1952 ﻪÜÜﻲ ﻟÜÜﺒﮑﻮ ﺗ ﻟÜÜﻮ ﺷÜÜﻪ ﻣﻨﻈﻤÜÜ ﭘåﺮÜÜﺳ
ﯥÜÜÜÜﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤÜÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜÜ ﻟÑﺎÜÜÜÜﻋﺘﺒÇ Ï äﺎﻧﻮÜÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧáﻮÜÜÜÜ
ﺮÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ ﺎﻻﺗﻮÜÜÜﯾÇ æﺪÜÜÜ ﻣﺘﺤÏ áﺎÜÜÜﻪ ﻣﻬÜÜÜﯥ ﻫﻐÜÜÜ ﭼ،ÑæﺎÜÜÜ ﻫäﺰÜÜÜﯾÇ áÇﺮÜÜÜ ﺟﻨ.ېæ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

121

æﮑﺮÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠﻮﻋﺴÜÜÜ ﻟáﺎÜÜÜﭘﺮﻣﻬ

ﻧÇﻮÜÜÜ ﯥÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﺖÜÜÜﺧæ ﻮÜÜÜ ﯾ،ﻮÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜ ﺎﮐæ

å Ü  ﭘﺮﯦﮑíﻮړÜÜ ﻧﻮﻣ.æ ﯽÜÜﻪ ﺗﻠﻠÜÜﺪﯾ ﺗÜÜﻪ ﻟﻮﯾÜÜ ﻪ ﺧﺘﯿÜÜﻟ

122

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

ﯥÜÜÜÜÜﻧﮑæژæ ÇÏ ﻪÜÜÜÜÜ ﮐæÇ í Ü ÜÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜÜÜﻪ ﻻﺳÜÜÜÜÜ ﻟÊﺎÜÜÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ېÏæ Ï æÇ ﺎÜÜÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ

ﺨﺘÜÜ ﺳåﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜ ﭘåﺮÜÜﺳ

æﺮÜÜÜﻟÇ ډæÏÑﺎÜÜÜ ﻣﯿﻠﯿ240Ï ÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧåÑÇÏﺎÜÜÜې ﻧÏ ﻪÜÜÜ ﺑÓæÇ ﻮÜÜÜ ﻧ،ìÇæ ﻪÜÜÜ ﻧå Ü Ü ﺟ

ﺎﻏﻠﻲÜÜÜ .ﻲÜÜÜﻮړې ﺷÜÜÜ ﺟáæﻲ ډÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﻪÜÜÜې ﺑﺎﯾﺪﭘÑﺎﺗﻲ ﻻÜÜÜ ﺣﯿÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼå Ü Üﮐæ

.åÏﻟﻮÑÏ ﯦﺮﺑﻨﺎﯾﻲ ﭘﺎﻧ ﻪÒ åÒÇﻧﺪÇ ﭘﻪ

å ÜÜÜ ﭘﺮﯦﮑÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،å ÜÜÜﺎﻧﻊ ﮐÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜې ﺗÏ åﻮÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜ ﻣﻘﻨﻨÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ ÑæﺎÜÜÜ ﻫäﺰÜÜÜﯾÇ

ÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ Ï ﻪÜÜÜÜﻓﯿÇﯥ ﺟﻐﺮÜÜÜÜ ﭼ،åÏ ÇÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜÜﻮ ﺑﻠÜÜÜÜﻟæ ﺟﻮړÏ ﺎÜÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï

ﻪÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜ ﭼ،åﻮÜÜÜÜ ﺷåﻮړÜÜÜÜ ﺟÑ ﻻÇÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﺑﯿÜÜÜÜ ﭘæﺮÜÜÜÜﻟÇﻧﻮ ډæÏÑﺎÜÜÜÜ ﻣﯿﻠﯿÏ æÇ ﻲÜÜÜÜﻣﻨæ

ېÏ Ü  ﻧåﺮÜÜﻞ ﺳÜÜﻪ ﺑÜÜﻮ ﻟÜÜ ﯾåﺮÜÜﻪ ﻧﻈÜÜ ﻟäﺎÜÜﻣÒ Ï ﻪÜÜ ﺎﯾﻮﻧæÇ ﻲÜÜ ÇÑ ﺪېÜÜﺰ ﻻﻧÜÜﻏﯧÇ ﺮÜÜﺗ

ﻦÜÜÜﻪ ﻟﻤÜÜÜ ﭘãﺎÜÜÜ ﻧﻈíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﯥÜÜÜﺳÇÏ åﻮÜÜÜ ﯾÏ ÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧáﻮÜÜÜ ÓæÇ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺑﺮﮐﺘ

ﻪÜÜÜﻪ ﯾﻮﻟÜÜÜ ﻤﮑÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﺎظÜÜÜﻪ ﻟﺤÜÜÜ ﭘäﺎÜÜÜﻣÒ Ï  ېÜ Ü ﺮ ﺟÜÜÜ  ﻣ،í Ü Üﮐﯧ

ﻪÜÜ ﻟÊÇﺪÜÜﻞ ﺗﻮﻟﯿÜÜﮏ ﺧﭙÜÜﯥ ﺧﻠÜÜﺖ ﮐÜÜﺧæ ﻢÜÜﺮ ﮐÜÜﻪ ډﯦÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،íﻮÜÜﺪ ﮐÜÜﻧæﯥ ژÜÜﮐ

ÏﺎÜÜﺑÇ áﻼÜÜﻪ ﺟÜÜﻞ ﺨÜÜﻪ ﮐﺎﺑÜÜ ﻟáﺎÜÜ( ﮐá ÜÜÜ ﻫ1355) ﻪÜÜ ﭘ،åæ  ېÜ ﺮې ﮐÜÜ ﻟåﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜﺑﻠ

.ﻧﺘﻘﺎﻟﻮﻟﯽ ﺷﻲÇ ﺨﻪ ﻟﻮﯾﺪﯾ ﺗﻪ

ﺧﺘﯿ

ﺪېÜÜﻧﻮ ﺑﺎﻧæﺪÜÜﻨﺎ ﺑﻨÜÜ ﻪ ﺑﺮﯦÜÜﯥ ﭘÜÜﻮ ﮐÜÜ ﮐﻠﻮﻧ100æﺮÜÜﻪ ﺗﯧÜÜﺖ ﭘÜÜﻟæÏ íﻮړÜÜﻧﻮﻣ

ﻞÜÜÜﮏ ﺗﻠÜÜÜﯥ ﺧﻠÜÜÜﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﮐÜÜ ﺳæ ﭙÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺗÑﺪﻫﺎÜÜÜ ﮐﻨæÇ ﻮÜÜÜې ﻧﯿﻤÑÏ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺗ
áﻼÜÜﻪ ﺟÜÜﻞ ﺨÜÜﻪ ﮐﺎﺑÜÜﺮﻋﮑﺲ ﻟÜÜﯥ ﺑÜÜ ﮐáﺎÜÜ( ﮐá ÜÜÜ ﻫ1383) ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜ ﺧ،ﻞÜÜﺗﻠÇÑ

ﻪÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜÜې ﻫﯧÏ Ï ﯥÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،íÏ ﻮﻟﯥÜÜÜ ﯥ ﻟÜÜÜﺮې ﭘﯿﺴÜÜÜډﯦ

.åæ Ñ ﯥ ﻻÑæ åæÏ  ﺗﻪÑ ﮐﻨﺪﻫﺎæÇ  ﺗﻪ ﻟﺲ ﺳﺎﻋﺘﻪÏﺑﺎÇ

ﻧﻮæﻮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺮﭼﯿﻨﻮ ﺨÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﺑæÇ ÑﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﺑæÇ Ï ﯥÜÜÜﺪﯾﺰ ﮐÜÜÜﻟﻮﯾ

áﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺪې ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜﺎ ﺑﺎﻧÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ ﻪÜÜÜ ﭘåÑﺎÜÜÜﺎ ﻟﭙÜÜÜﺧﺘﯿÇﺰې ﭘﺮÜÜÜړﺧﯿÇ ﺮÜÜÜ ﻫÏ

Ï ﯥÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜﭘæÑÇ æÇ äﺎÜÜÜﻪ ﺟﺎﭘÜÜÜ ﭘ.íﻮÜÜÜﺑæ ﯥ ﺧÜÜÜﺰې ﻤﮑÜÜÜﺮې ﮐﺮﻧﯿÜÜÜ ﻟåﻮﻣﺘﺮÜÜÜﮐﯿﻠ

ﻲÜÜÜﻪ ﻋﻤﻠÜÜÜ ﭘäﻼÜÜÜ ﭘÏ æÇ ﺎﮐﻠﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻣﻮﺧÏ ﯥÜÜÜﺰ ﯾÜÜÜﻏﯧÇ ﺮÜÜÜ  ﻣ،íÏ ÑæﺮÜÜÜﺿ

ېÏÏ ﯥÜÜÜÜÜÜ ﭼ،åæ ﻪÜÜÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ ﻪÜÜÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜÜÜﻧæﺟﻮړ

ÜÜÜÜÜÜﻞ ﭘ ﻠÜÜÜÜÜÜﯦÑ

ېÑ ﻻÏ ﻨÜÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜÜﻧﻮ ﺗæÑﺎÜÜÜÜ ææÏ Ï ÝﺪÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜ ﮐ.ìÏ ﯽÜÜÜÜې ﺗ ﻟÑﻮÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﮐﻮﻟ

.ìÏ ﻮﻟﯽÜÜÜÜ ﻨﻈﻢ ﺮÜÜÜÜ ﻣæÇ äæÒﻮÜÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜÜ ﻢ ﯾÜÜÜﻞ ﺳﯿﺴÜÜÜÜﯾÑ Ï ﻮÜÜÜÜﻧæÏÇﻫﯧﻮ

ÈﺎÜÜÜﻧﺘﺨÇ Ñ ﻻå Ü Ü ﻟﻨåﺮÜÜÜ ډﯦåﻮÜÜÜﺮﻣﻨ ﯾÜÜÜ ﺗæړÇæÏ Ï ﺪÜÜÜﺎ ﺑﺎﯾÜÜÜﻮ ﺑﯿÜÜÜ ﻧ،íæ áæ ÜÜﻟﻨ

ﻪÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜ

 ﻟæÇ ۍÑÇﺬÜÜÜ äﻼÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻗﯿﻘÏ ﯥÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ åړÇ ﻪÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï ﯿﻦÜÜÜﭼ

ﺎÜÜÜﻮ ﺑﯿÜÜÜ ﻧ،íæ áﺄﻣﯿﻨﻮÜÜÜې ﺗÏæ íÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻮﻟﯿﺰېÜÜÜ Ï ﻪÜÜÜﻪ ﻣﻮﺧÜÜÜ ﮐæÇ ﻲÜÜÜﺷ

.åﻣﻮﻧﺪæ ﺧﺘﯿﺎÇ ﭘﺮæÇ åÏæ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯥ

ﺮÜÜﻧ ﯿÒ ﻼﺗﻲÜÜﺻÇﻪ ﻣﻮÜÜﻏÏ Ï ﻢÜÜﻲ ﻫÜÜ ﮐﻠáﻮÜÜ ﻪÜÜﺗÇﻨ ﭘﺮÜÜﺮ ﻣÜÜﻧﻮ ﺗæÑﺎÜÜ Ï ﺪÜÜﺑﺎﯾ

Ï ﯥÜÜ ﭼ،ﺘﻪÜÜﻪ ﺷÜÜﻧæ ﻲ ﺧﻨÜÜﺮ ﻃﺒﯿﻌÜÜﯥ ډﯦÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮæﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜﭘ

ﻪÜÜÜ ﮐﻮﻧﻮ ﭘÜ Ü ﺳÏ åﺮÜÜÜﻧﻮﺳæÑﻪ ﺎÜÜÜﻲ ﻟÜÜÜﯥ ﮐﻠÜÜÜ ﭼÇÏ æÇ ﻲÜÜÜ ﺷá Ü Üﺗæ ﯿﻠﻪÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜﭘ

،í ÜÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﻣﺨÇÑ ﺪېÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜﯿﻢ ﭘÜÜÜ ﺗﻨﻈíÑÇÏÇ æÇ ﺖÜÜÜ ﺣﺮﮐíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ

Ï ﻪÜÜÜﻪ ﻣﻮﺧÜÜÜﻪ ﻣﻬﻤÜÜÜﻟﺘÏ ﯥÜÜÜ ﭼåﻮÜÜÜ ﺷåﺪÜÜÜﻮ ﺮ ﻨÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜ ﺷáﻠﻮÜÜÜ ﻧæ ﯿﻠﻪÜÜÜﺳæ

ﻢÜÜې ﻣﻬÏ ﻪÜÜ ﭘáﻮÜÜﺮې ﮐÜÜ ﻟæﺘﻮﻧﺰÜÜ ﺳÏ ﺪېÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜﻧﻮ ﭘæÑﺎÜÜﺎﯾﻲ ﮐÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï ﻮÜÜﺧ

.ﻟﻮæ  ﻟﻨÏ ېÑ ﻻÏ  ﻧﻪ،åæ  ﻧ ﻠﻮﻟﻮÏ ﮐﻠﯿﻮ

ﻪÜÜÜÜﻣﯿﻨÒ ÇÏ ﻪÜÜÜÜﻧﮑﻮ ﺗæﯧﺪÜÜÜÜﺳæÇ ÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ÇﻮÜÜÜÜﻮې ﺧÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜ ﭼ،íÏ

ﻪÜÜÜÜÜﺖ ﺨÜÜÜÜÜﯾÑﻪ ﺟﻤﻬﻮÜÜÜÜÜ ﻟäﺎÜÜÜÜÜﺧÏæÇÏ ÑÇÏﺮÜÜÜÜÜ ﺳÏ ،áæﻪ ډÜÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜÜ  ﺑﯧﻠÏ

ﻪÜÜÜﻟæÇ í Ü Üﮐ

Ü Üﻲ ﯿﻨÜÜÜړﯾﮑÇ íÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻪÜÜÜ ﻪ ﻣﻨÜÜÜﺮ ﺧﭙﻠÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜ ﭼ،íæﺮÜÜÜﺑÇﺑﺮ

Ï Ñﻪ ﻻÜÜÜ ﻟﻮﯾ،ﻮÜÜÜ ﺷÎﻮÜÜÜ ک ﭘÜÜÜ ﺳÑﺪﻫﺎÜÜÜ–ﮐﻨÊÇﺮÜÜÜ ﻫÏ ﯥÜÜÜې ﭼÏﺮÜÜÜﺪې ﺗÜÜÜﻧÇړæ

.í ﺧﻪ ﮐÇړﯾﮑﻮ ﻟﻤﻦ ﭘﺮÇ ﺳﯥÇÏ Ï  ﻧ ۍ ﺗﻪÇﺑﻠﯥ ﺧﻮ

ﯥÜÜ ﻧﻘﻄíﺰÜÜﺮې ﻣﺮﮐÜÜﺖ ډﯦÜÜﻻﯾæ ېÏ Ï ﯥÜÜﻪ ﭼÜÜﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪﻟÜÜﺖ ﺨÜÜﻻﯾæ ﻪÜÜ ﻟåÇﺮÜÜﻓ

åړÇ ﻪÜÜÜ ﭘæﺪÜÜÜ ﮐﯧåﺎÜÜÜ ﺗﺒÏ ﺎÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﻮÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜﺎ ﻮ ﮐÜÜÜ ﭘæﺮÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜﭘ

ﺖÜÜÜ ﺣﮑﻮﻣäﺎÜÜﻓﻐÇ ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜﺮ ﮐﻠÜÜÜ  ﻣ،ﯥÜÜ ﺗ ﻟåﺮÜÜÜ ﺳÑﺪﻫﺎÜÜ ﮐﻨæÇ ÊÇﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜﯥ ﻟÜÜﯾ

ېÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ìÏ ÇÏ ìﺎÜÜÜ

ﺪﺑﺨﺘÜÜÜ ﺑÏ .ﺖÜÜÜﻟﻮﺳæ ﯿﻦÜÜÜﮏ ﺗﺨﻤÜÜÜ ﺑﺎﻧáÇﻮÜÜÜ ﻧ ﯾÏ

å Ü Ü ﭘﺮﯦﮑ، Ü Üﻞ ﮐÜÜÜ ﭘﯿÑﺎÜÜÜﻮ ﮐÜ Ü ﭘﺨﻮﻟÏ  کÜ Üﻪ ﺳÜÜÜﻏÏ Ï ﻮÜÜÜﻧÇﻧﺠﻨﯿﺮÇ ﻲÜÜÜﺳæÑ æÇ

ﻪÜÜﻪ ﺑﯿÜÜ ﭘæﺮÜÜﻟÇ ډæÏÑﺎÜÜ ﻣﯿﻠﯿ240Ï ﯥÜÜ ﮐæﯿﺰÜÜﻮ ﻟﺴÜÜ ﻪÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜﻲ ﻫﯧÜÜ ﭙﻠå Ü ﺟ

ﻮÜÜ ﺧ،åæ å Ü ﯥ ﻟﻨÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮑ،í Ü  ﮐåﺮÜÜﺘﯥ ﺗﯧÜÜ Ï ﻪÜÜﺪ ﻟÜÜ ﺑﺎﯾåÑﯥ ﻻÜÜ ﭼå Ü ﮐæ ﯥÜÜﯾ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

123

124

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

،ﻮېÜÜﺎﺗﯥ ﺷÜÜﺮ ﭘÜÜﻪ ﺑﻬÜÜ ک ﺨÜÜﻪ ﺳÜÜﯿﻤﯥ ﻟÜÜﯥ ﺳÜÜﺮې ﻣﻬﻤÜÜﺖ ډﯦÜÜﻻﯾæ åÇﺮÜÜ ﻓÏ

ﺘﺮېÜÜÜÜﺮې ﺳÜÜÜÜ ﻫÏ æÇ ﺮÜÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜÜ ﺑﺪﯾﻠﻮﻧáæ ﯿﺰ ډÜÜÜÜ ﺑﻨﺴæÇ ﺪÜÜÜÜﻪ ﺮ ﻨÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜﭼ

ﺎظÜÜÜ ﻟﺤíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﮐåÑæÏ ﻪÜÜÜﻣﻬﺎﻟÏږæÇ æÇ ﻪÜÜÜﻪ ﻣﻨ ﻤﻬﺎﻟÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﭼ

ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜ ﭘﺮﺗﻠåﺮÜÜﻪ ﺳÜÜﻪ ﺑﻠÜÜﻪ ﯾﻮﻟÜÜﻧﻮﻧÇæﺗﺎæÇ ﯥÜÜ ژېæﺮÜÜﺎﯾﻲ ﭘÜÜﯦﺮﺑﻨÒ

ﯥÜÜﺘﻮﻧﻪ ﯾÜÜﻪ ﻓﺮﺻÜÜ æÇ åﻮÜÜ ﺷíæﺰÜÜ ﻣﻨåÇﺮÜÜﻪ ﻓÜÜ ﮑ،ÏﻮÜÜﻟÑÏ ﺰÜÜﻏﯧÇ ﻲÜÜﺮ ﻣﻨﻔÜÜډﯦ

ﺖÜÜÜې ﻇﺮﻓﯿÏ Ï ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇﺎﺗﯥ ﻫﯧﻮÜÜÜﺘﻪ ﭘÜÜÜﺳæÑæ ﻪÜÜÜ ﺑﺎﯾﺪﭘÓﺎÜÜÜﺳÇ ﺪېÜÜÜﻫﻤ

ìﻮÜÜÜﭙ ﺷÜÜÜ ک ﺑﺸÜÜÜ ﺳãÇÑﻻÏ–ﺞÜÜÜﻧÑÒ Ï ﯥÜÜÜ ﭼÓæÇ ﻮÜÜÜ ﺧ،ﻞÜÜÜﺗææ ﻪÜÜÜﻪ ﻻﺳÜÜÜﻟ

ﺎﯾﻲÜÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ ﻮېÜÜÜÜ ﯾÏ ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜ ﮐ.ﻲÜÜÜÜﺷæ ﻪÜÜÜ ﭘﺎﻧ ﻮﻧåﺘﺮÜÜÜÜ ﺳåÑﺎÜÜÜÜ ﻟﭙÏﺎÜÜÜﯾﺠÇ Ï

ﻪÜÜÜﻏÏ ﻪÜÜÜ ﻟåÇﺮÜÜÜﺚ ﻓÜÜÜﻪ ﺣﯿÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﺎﻟﻲ ﻣﻮﻗﻌﯿÜÜÜﺗﺼÇ ﻢÜÜÜ ﻣﻬåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜﻫﯧﻠ

ﻮÜÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜÜﺷæ ÇﻮÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﻟÜÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜÜ ﺑﻬﺮﻧﯿÏ ÊﺎÜÜÜÜ ﻣﻄﺎﻟﻌáﻮÜÜÜÜ ژېæﺮÜÜÜÜﭘ

.í Ü ﻪ ﮐÜÜ ﺗﺮﻻﺳÊﻬﺮÜÜ ﺷæÇ ãﻮÜÜﻞ ﻧÜÜﺎ ﺧﭙÜÜﻞ ﺑﯿÜÜ ﻮÜÜﻠﯧﺪﻟﻮ ﯾÜÜ ﻪ ﻧÜÜ ﭘåﺮÜÜ ک ﺳÜ ﺳ

ìﻮÜÜ ﻫﻐÏ ﻢÜÜﻪ ﻫÜÜﺲ ﺑÜÜﻟæ æÇ íæ ﻪÜÜﺮ ﻧÜÜﻪ ﺧﺒÜÜﺎﻟﻌﯥ ﻧÜÜﻪ ﻣﻄÜÜﻞ ﻟÜÜ ﺑÏ ﻪÜÜﺮﮐﺖ ﺑÜÜﯾﻮﺷ

ﺘﻮ ﺨﻪÜÜÜÜ Ï æÇ ﻮÜÜÜÜﻧæﻪ ﻏﺮÜÜÜÜ ک ﻟÜ ÜÜ ﺳÏﺎÜÜÜÜﺑÇ áﻼÜÜÜÜﺑﻲ–ﺟæﺮÜÜÜÜ ﺳÏ áæ ډÇﺪÜÜÜÜﻫﻤ

åﺎﻻﺧﺮÜÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜÜ ﭼ،ﻮﻟﯽÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻲ ﺗﺮﻻﺳÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜﻪ ﭘﻮﻫÜÜÜÜﺎﺗﻮ ﺨÜÜÜÜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌÜÜÜÜﻟ

æﺰÜÜÜ ﮐﺮﻧﯿæﺮÜÜÜ ډﯦÏ ﻪÜÜÜ ﺗÏﺎÜÜÜﺑÇ áﻼÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜﺑﻲ ﺨæﺮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ﻟåÑ ﻻåړÒ ﻮÜÜÜ ﺧí Ü Üﺗﯧﺮﯦ

. ﺷﻲìÇﺟﻨﺠﺎﻟﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﯧ ﯧﺪ

ﻪÜÜÜﺮ ﭘﺎﺧÜÜÜﮏ ﭘÜÜÜﯿﻤﯥ ﺧﻠÜÜÜې ﺳÏ Ï ÓæÇ ﯥÜÜÜ ﭼæÇ ﻪÜÜÜﻨ ﺗﯧﺮﯾﺪﻟÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﯿﻤﻮ ﺗÜÜÜﺳ

åÑÇÏÇ æژæﺮÜÜÜ ﭘæﺘﺮÜÜÜ ﺳÏ ﻪÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﺎﻟﻌﯥ ﻇﺮﻓﯿÜÜÜ ﻣﻄÏ æژæﺮÜÜÜﺎﯾﻲ ﭘÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï

áﺎÜÜÜﻧﺘﻘÇ Ï ﺗﻮÇﺪÜÜÜﻲ ﺗﻮﻟﯿÜÜÜﻋﺘÇÑÒ ﻮÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﯥÜÜÜ ﭼíÏ ړÇ ﻪÜÜÜﺗÇ ﭘﺮíÏ ﻪÜÜÜ ک ﻧÜ Üﺳ

ﯥÜÜÜÜﯥ ﻣﻨﻈﻤÜÜÜÜ ﭼ،íæ ÇÏ  ېÜ ÜÜﻧææÇ ﺪېÜÜÜÜﻧÏ ﯥÜÜÜÜ ﻣﻬﻤæÑÇÏÇ ﯥÜÜÜÜﺳÇÏ Ï .ﻲÜÜÜÜﯾÇæ

.í ﻣﺨﻪ ﮐÇÑ  ﺑﯿﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪæÇ  ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻲÏﺑﺎÇ á ﺟﻼì  ﻟﻮﻣåÑﻟﭙﺎ

áæ ډíÑﻮÜÜﻪ ﻓÜÜﻲ ﭘÜÜﺷÇÑ ﺘﻪÜÜﯥ ﻻﺳÜÜﯥ ﭘﯿﺴÜÜ ﭼ،ﻪÜÜﮐﻠæÇ í ÜÜې ﮐÑﺎÜÜژې ﺗﯿæﺮÜÜﭘ

،ﻲÜÜÜﺷæ ﯥÜÜÜﺳÇÏ íÑÇﺬÜÜÜ äﻼÜÜÜﺎﯾﻲ ﭘÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ ﺪÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜﺪې ﮐﺒﻠÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻧ

ãﻮÜÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜÜ Ñ ﻪÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜ ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮﺑﻮﻧÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜﻧﯿﺴæ ﻤﯿﻢÜÜÜÜې ﺗﺼÏÏ ېÏ

 کÜÜ ﺳíﻮÜÜ ﺣﻠﻘÏ .í ÜÜﮐæ ﺰÜÜﻏﯧÇ ﻪÜÜ ﻪÜÜﻧÇﻧﺪæ ژíÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇﻮ ﭘﺮÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﯥÜÜﭼ

.í  ﮐåÑ ﻋﻤﻠﻲ ﺑ ﻪ ﻏﻮì  ﻟﻮﻣÊﻧﻈﺮﯾﺎ

ﺎﺗﻲÜÜ ﺣﯿÇÑﻮÜÜ ﺧáﻠﯧﺪÜÜ  ﻧåﺮÜÜﻮ ﺳÜÜﻧæÏÇ ﯾﻮ ﻫﯧﻮÜ ﻧæﻪ ﺎÜÜﻪ ﻟÜÜﻮږ ﺗÜÜﯿﻠﻪ ﻣÜÜﺳæ ﻪÜÜﭘ

ﻪÜÜÜ ﭘﺮﯦﻤﺎﻧÏ ﻮږÜÜÜ ﻣæÇ åÏ ﺎÜÜÜړﺗﯿÇ å ﯿﺰÜ Ü ﺑﻨﺴåﺘﺮÜÜÜ ﺳäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﻨﺎÜÜÜ ﺑﺮﯦ

æÇ ﻲÜÜÜ ﮐﻠæÇ

ﻟÇﻮÜÜÜﻟﺴæ ﻮږÜÜÜﻣÒ  کÜ Ü ﺳÇﺪÜÜÜﺮې ﻫﻤÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜ  ﻣ،åÏ ﺎÜÜÜړﺗﯿÇ

ﻨﺎÜÜÜ ﻪ ﺑﺮﯦÜÜÜﻢ ﺧﭙﻠÜÜÜﻮ ﻫÜÜÜﻧæÏÇ ﯾﻮ ﻫﯧﻮÜ Üﻧæﺮ ﺎÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻪ ﻟﺮﻟÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﺑæÇ

، ﻮﻧÜÜÜÜÜÜ ﮐ،ﺎÜÜÜÜÜÜ ﭘﮑﺘﯿﮑ،åÇﺮÜÜÜÜÜÜ ﻓ،ﻏﯿﺲÏﺎÜÜÜÜÜÜ ﺑ،ÈﺎÜÜÜÜÜÜﯾÑﻪ ﻓﺎÜÜÜÜÜÜﻪ ﻟﮑÜÜÜÜÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ

ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﺮې ﻣÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜ ﭼ،æ ﻮﻫﯧÜÜÜﭘæ ﺪÜÜÜﻢ ﺑﺎﯾÜÜÜې ﻫÏ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﺧ،æÑﻮÜÜÜﭘﻠæ

ﻪÜÜÜﻧæ åﺮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜ ﯾÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ äﺎÜÜÜ ÒÑÇ ،í Ü ÜﯾﮑﻨÇÏ ،äﺎÜÜÜ ﺑﺎﻣﯿ،äﺎÜÜÜﺑﺪﺧﺸ

ﻪÜÜÜ ﭘæﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺪې ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜﻧﻮ ﺑﺎﻧæﺪÜÜÜﯧﺮ ﺑﻨÜÜÜ ﭘﻨﺠﺸæÇ ﻪÜÜÜ ﮐﻮﮐﭽ، ﻮﻧÜÜÜ ﮐ،ﻪÜÜÜﮐﺎﻣ

.ìﻧﺪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺄﻣﯿﻨﺪæ ژíÏﻗﺘﺼﺎÇ  ﻫﯧ ﮑﻠﻪ ﯾﻮ ﺑﺎﻧﻈﻤﻪíﻧ ﻠﻮ

ېÑﻮÜÜ ﭘæﺮÜÜﻟÇﻮ ډÜÜ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ1500 ﺮÜÜﻪ ﺗÜÜ ﺨ500 ﻪÜÜﺮې ﻟÜÜﯥ ﭘÜÜﯿﻦ ﮐÜÜ ﺗﺨﻤí ﻮﻣÜÜﻟ

،åÏ ﻪÜÜÜﻣÒﻲ ﻻÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ãﺎÜÜÜﻧﺘﻈÇ ﻢÜÜÜﺎ ﺳÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï ﯥÜÜÜ ﭼåÑﺎÜÜÜې ﻟﭙÏÏ ﻮÜÜÜﻧ

ﻮﯾﻮÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜﮐÐ ﻮÜÜÜﺗﻨﯿÑ ﭘﻮÏ åﺮÜÜÜﻮږ ﺳÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﺮې ﻟÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜ ÇÑ ﺖÜÜÜ

ﻟ

ﺮÜÜ ډﯦÓﺎÜÜﺳÇ ﺮÜÜﻮ ﭘÜÜﻮ ﺗﺠﺮﺑÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮÏ ﯥÜÜ ﭼ،æ Ü ﮐæ ãﺎÜÜﻪ ﭘÜÜﻮﻟﻮ ﺗÜÜﺻÇ ﻮÜÜﯥ ﻫﻐÜÜﭼ

í ﯦÑﺎÜÜÜ ﺗﯿÜÜﺮ ﻣÜÜÜﺎﻟﻌﯥ ﭘÜÜÜ ﻣﻄÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ÊﺎÜÜÜﭙ ﻣﻌﻠﻮﻣÜÜÜ ﺑﺸåړÇ ﻪÜÜÜﺎﺗﻮ ﭘÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ

:æﻧﻪ ﮐﻮæÏﺻﻮﻟﻮ ﯾﺎÇ ﺳﯥ ﻮÇÏ Ï ﻟﺘﻪÏ ،ææ ﺑﺮﯾﺎﻟﻲ

ﻪÜÜÜ ﻟ.ìÏÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯥ ﺎﯾÜÜÜ ﺑáﻮÜÜÜﻤﯿﻢ ﻧﯿÜÜÜﯥ ﺗﺼÜÜÜ ﮐÊÑﻮÜÜÜﻪ ﺻÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻧ،íæ ﻪÜÜÜﻧ
ﺮÜÜÜﻧﻮ ﭘæﯿﻨﺪÜÜÜ ﻮﺳÏ ېÒÇﻮÜÜÜﻟﯿﺖ ﯾæﺆÜÜÜ ﻣﺴæÇ å ÜÜÜﻧæ ﻮږÜÜÜﻣÒ åæﻼÜÜÜﻪ ﻋÜÜÜې ﻧÏ

: ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ-١

ﺪÜÜÜ ﺗﻮﻟﯿÏ ﻨﺎÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏﯿﻨﺪÜÜÜ ﻫﺮﺳÏﺪÜÜÜﻮږ ﺑﺎﯾÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜ ﺑﻠﮑ،í ﭙ ﯦÜÜÜﻪ ﺑﺸÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﻧæÒÑÇ
åﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﻮ ﭘÜÜﺪ ﻣÜÜﺮ ﺑﻨÜÜﯥ ﻫÜÜ ﭼ،æﺮÜÜﻟæ äﻼÜÜﻖ ﭘÜÜﻗﯿÏ æÇ ﻲÜÜﺳÑﻪ ﺑﺮÜÜ ﻣﻨﻈﻤåړÇ ﻪÜÜﭘ

ﻪÜÜÜÜÜ  ﭘﺎﻧåﺘﺮÜÜÜÜÜ ﺳÏﺎÜÜÜÜÜﯾﺠÇ æژæﺮÜÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﭘÜÜÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï ﻪÜÜÜÜÜ ﻮﻣﻲ ﺗﻮÜÜÜÜÜﻪ ﻋﻤÜÜÜÜÜﭘ
. ﺷﻲá ﻃﺒﯿﻌﻲ ﭘﺎﻧ ﻪ ﺑﺪåﺳﺘﺮ
،åÏ ÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜﻲ ﭘÜÜﺷæ ﻪÜÜ ﻤﻪ ﺗﻮÜÜﻪ ﺳÜÜﻪ ﭘÜÜ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÇÏ ﯥÜÜ ﭼåÑﺎÜÜې ﻟﭙÏ Ï .íړÇﻮÜÜﻏ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

125

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

126

Ï ﻮږÜÜÜÜﻣÒ åæﻼÜÜÜÜﻪ ﻋÜÜÜÜﺖ ﻧÜÜÜÜﯾÏﻪ ﻣﻮﺟﻮÜÜÜÜﯿﻨﻮ ﻟÜÜÜÜﻮ ﻣﺘﺨﺼﺼÜÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮÏ ﻪÜÜÜÜﮐ

æÇ ﮏÜÜÜ ﺑﺎﻧáÇﻮÜÜÜﻧﮑﻲ ﻧ ﯾæﻮÜÜÜ ﺗﻤﻮﯾﻠæژæﺮÜÜÜې ﭘÏ Ï ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﭘﺎﯾﻠÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،ېæ

ﻪÜÜﻪ ﻋﺎﺟﻠÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼåÏÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،ìﺪÜÜﻲ ﮐﯧÜÜﻪ ﺷÜÜ ﻧÊﺎÜÜ ﻣﻄﺎﻟﻌæژæﺮÜÜ ﭘæﺘﺮÜÜﺳ

Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،á ÜÜÜÜﻊ ﮐÜÜÜÜﺿæ ÊÇÑﺮÜÜÜÜﯥ ﻣﻘÜÜÜÜﺳÇÏ ﮏÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﺑﺎﻧÜÜÜÜﺧﺘﯿÇﯿﺎﯾﻲ ﭘﺮÜÜÜÜﺳÇ

Ï ﺎﺗﻮÜÜÜÜﯥ ﻣﻄﺎﻟﻌÜÜÜÜﺳÇÏ Ï ﯥÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜﺷæ ﻪÜÜÜÜﻮ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜÜﻮ ﺧﻠﮑÜÜÜÜﺮ ﺧﭙﻠÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜ ﺗﻮ

ﻮÜÜÜÜ ﻫﻐÏ æÇ í Ü ÜÜﯥ ﮐÜÜÜÜﺰې ﮐﻤÜÜÜÜﻏﯧÇ ﻲÜÜÜÜﺪې ﻣﻨﻔÜÜÜÜﻧÇړæﻪ ﭘﺮÜÜÜÜﻧÇﻧﺪæ ژÏ ﻮÜÜÜÜﺧﻠﮑ

ìæÏ ﻪÜÜÜ ﭘãæÇﺪÜÜÜ ﺗíÑﺎÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﺮﻣﻨ ﯾÜÜÜ ﺗæÇ í Ü Ü ﮐÇﺪÜÜÜﺎ ﭘﯿÜÜÜړﺗﯿæ ﻮÜÜÜ ﮐﻮﻟåﺮÜÜÜﺗﺮﺳ

ﻪÜÜÜﻖ ﻟÜÜÜ ﺗﻄﺒﯿÏ æژæﺮÜÜÜ ﭘÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﻧﯿﺴæ ÊﺎÜÜÜ ﺗﺮﺗﯿﺒìﺎÜÜÜ ﺮÜÜÜ ﭘåÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﺧﻠﮑ

.í  ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻢ ﻏ ﺘﻠﯽ ﮐÏ ﮐﯥ

.æ  ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥÏÇﻧﺪ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﺪæﮐﺒﻠﻪ ﯾﯥ ژ

Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ìÏ ﻪÜÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜÜې ﮐÏ ﻪÜÜÜÜې ﭘÒÇﻮÜÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜÜﻫﻤﯿÇ ﺖÜÜÜÜ ﻇﺮﻓﯿÏ ﯥÜÜÜÜﻧæÒÑÇ Ï

åﺮÜÜÜﺮ ډﯦÜÜÜ ﺗÓæÇ ÊÇﺎﺛﯿﺮÜÜÜﻲ ﺗÜÜÜ ﻣﻨﻔæژæﺮÜÜÜ ﭘæﺘﺮÜÜÜ ﺳÏ ﺎظÜÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﻟﺤÜÜÜ ﻪÜÜÜﭘ

ﻢÜÜÜژې ﻫæﺮÜÜÜړې ﭘæ ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﺮېÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜ ﺑﻠﮑ،ﻲÜÜÜﺷæ ÊﺎÜÜÜ ﻣﻄﺎﻟﻌæژæﺮÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻟﻮﯾ

ژېæﺮÜÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،íﻮÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻪ ﻣﺘﻮﺟÜÜې ﺗÏ äÇﺮÜÜﻧﺠﻨﯿÇ .ﻲÜÜÜﻢ ﺷÜÜ ﻫìÇﺪÜÜ ﮐﻤﯧåﺪÜÜﺣ

ﯥÜÜﺑﯿ

ﻨÜÜﺳæÇ Ï ﻪÜÜﻪ ﺑÜÜ ﺑﯿæژæﺮÜÜې ﭘÏ Ï æﺮÜÜﻟæ ﺖÜÜﯥ ﻇﺮﻓﯿÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜﯥ ﮐÜÜﺘﻪ ﭼÜÜﺷ

ﻲÜÜÜﯥ ﻣﻨﻔÜÜÜﺎظ ﯾÜÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﻟﺤÜÜÜ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜﯾﻦ ﺷÇﺰÜÜÜﻪ ډﯾÜÜÜ ﯥ ﺗﻮÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜﺑﺎﯾ

.í  ﯿ ﻪ ﮐÇÑ ﻧﯿﻤﺎﯾﻲ ﺗﻪ

ﺎعÜÜÜÜﺗﻔÑÇ ﻧﻮæﺪÜÜÜÜ ﺑﻨæﺘﺮÜÜÜÜ ﺳÏ ﻪÜÜÜÜ ﮐ،ﻪÜÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜÜ ﻣﺜÏ .íæ ﯥÜÜÜÜﺰې ﮐﻤÜÜÜÜﻏﯧÇ

æÑÇÏÇ æړæ æÇ ﻧ ﯿﻮæﻮÜÜÜÜÜÜÜÜ Ï ÏﺎÜÜÜÜÜÜÜÜﯾﺠÇ ﻧﻮæﺪÜÜÜÜÜÜÜÜ ﺑﻨæړæ Ï ﻨﺎÜÜÜÜÜÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏ

ﻪÜÜÜ ﺑﻠ.í Ü Ü ﮐﻤﯧÊÇﺎﺛﯿﺮÜÜÜﻲ ﺗÜÜÜﯥ ﻣﻨﻔÜÜÜ ﯾæﺪÜÜÜﯦÒﻪ ﮐﻮÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜﺮ ﻣﺘÜÜÜ ﻫÏ ﻲÜÜÜ ﺷåÒﻮÜÜÜﮐ

ﺖÜÜÜÜﺧæ åﺎﺗﺮÜÜÜÜﯾÒ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،íÏ ﯥÜÜÜÜ ﺪې ﺑﯧﻠÜÜÜÜ ﺮ ﻨæژæﺮÜÜÜÜې ﭘÏ Ï ÊÇﺮÜÜÜÜﺗﻌﻤﯿ

ﻮړÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜﻧæ ﺑﻨﺪåړÇæ ﻮÜÜÜ ìﺎÜÜÜ ﺪﭘﺮÜÜÜﺘﺮ ﺑﻨÜÜÜ ﺳåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،åÏ ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜﻃﺮﯾﻘ

ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼ،í ÜÜﯥ ﮐﯧÜÜÜﻪ ﭘﻠÜÜÜ ﻧÏﺎÜÜÜﻪ ﺑﻨﯿÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻧæÒÑÇ æÇ ãﺠﺎÜÜÜﻧﺴÇ ﻲÜÜÜﺳﺎﺳÇ åﻮÜÜÜﯾÏ

æÇ í ﻮﻟﯧÜÜÜ ÇÑ ﻨﺎÜÜÜ ﻪ ﺑﺮﯦÜÜÜﯥ ﺑﯧﺮﺗÜÜÜﯿﻠﻪ ﯾÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜﺒﮑﯥ ﭘÜÜÜﻮې ﺷÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﺷ

.íæ ﻟﺲ ﻧﺎﺧﻮ ﻪæ Ç ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮæÇ í  ﭘﯿﺴﯥ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﯧÇﯾﻮې ﺧﻮ

ﻲÜÜﯥ ﻣﻨﻔÜÜﺎظ ﯾÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﻟﺤÜÜ ﻪÜÜﺎ ﭘÜÜﻣÇ .íæﺪÜÜﻨﺎ ﺗﻮﻟﯿÜÜ  ﺑﺮﯦåÒÇﺪÜÜﻧÇ ﻪÜÜﻪ ﻫﻤﺎﻏÜÜﭘ
ﻮÜÜﺮ ﻮﻟÜÜﯥ ﺗÜÜﻞ ﭼÜÜﺻÇ ﻞÜÜ ﺑ.íÏ ﯥÜÜﻨﺎﺑﻨﺪ ﮐﻤÜÜ  ﺑﺮﯦìﻮÜÜﺮ ﻟÜÜﻪ ﺗÜÜﺲ ﻠÜÜﺰې ﻟÜÜﻏﯧÇ

:ﺰو ﻣﺨﻨﻴﻮى５ﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﭘﺮوژو د ﻣﻨﻔﻲ اﻏ４ د ز-٢
ﺰېÜÜÜÜÜﻏﯧÇ ﻲÜÜÜÜÜ ﻣﻨﻔåﺪÜÜÜÜÜ ﻋﻤåæÏ áæﻮﻣﻲ ډÜÜÜÜÜﻪ ﻋﻤÜÜÜÜÜژې ﭘæﺮÜÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﭘÜÜÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ

áæ ﯿﺰ ډÜÜﻪ ﺑﻨﺴÜÜ ﭘæÇ ﻪÜÜ ﻣﻔﺎﻫﻤåﺮÜÜﻮ ﺳÜÜﻪ ﺧﻠﮑÜÜﻪ ﻟÜÜ ﻫﻐìﻮÜÜﺖ ﺷÜÜ ﺛﺎﺑÑﻮÜÜ ډﯦﺮ
ﻪÜÜÜÜ ﮐ.íÏ ÊﻣﺎÇﺪÜÜÜÜﻗÇ í

ﺎﻧÜÜÜÜ åÑﺎÜÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜÜﻟæ ﺑﻬﺘﺮÏ ﻪÜÜÜÜﻧÇﻧﺪæ ژÏ ìﻮÜÜÜÜ ﻫﻐÏ

ﻮﻟﯽÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﻟæÏ ﻮÜÜÜ ﻧ،ﺪﻟﯽÜÜÜ ﻏ ﯧíæ ﻪÜÜÜ ﻧÓ ﻻÏﺎÜÜÜ ﻓﺴæÇ ÊﻮÜÜÜﺷÑ Ï ﺮېÜÜÜﭼﯧ
æÇ íæ ÜÜ ﻨæ åÑﺎÜÜﺖ ﻟﭙÜÜﺧæ ډﯦﺮÏ ژېæﺮÜÜﯥ ﭘÜÜﺳÇÏ ﻲÜÜ ﺷìÇﺪÜÜﯥ ﮐﯧÜÜ ﭼ،íﺮÜÜﻟ
.åÏ å ﻮﻟﻨﯿﺰå ﻟﻮﻣ ۍ ﺳﺘﻮﻧﺰæژæې ﭘﺮÏ Ï .í  ﮐãﯾﺎﯾﯥ ﻧﺎﮐﺎ
Ï åÑﺎÜÜÜﻖ ﻟﭙÜÜÜ ﺗﻄﺒﯿÏ ژېæﺮÜÜÜﺎﯾﻲ ﭘÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ ﺘﺮېÜÜÜﻮې ﺳÜÜÜ ﯾÏ ﻲÜÜÜ ﺷìÇﺪÜÜÜﮐﯧ

ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﮐﻠæÇ íÏ Ü Üﻪ ﮐﯧÜÜÜﺒﻪ ﺑﯿÜÜÜ ﻣﻨﺎﺳåﻮÜÜÜﺪې ﯾÜÜÜﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜﻮ ﭘﺮ ﻤﮑÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﻲÜÜÜﺷ
æژæﺮÜÜÜ ﭘÏ åﺮÜÜÜﺳ

ÜÜ ﻪ ﺧﻮÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜﺷÑæ Óﻪ ﻻÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻮ ﻗﯿﻤÜÜÜ ﻤﮑÏ ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﺧﻠﮑ

áﻮÜÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜﯥ ژﻣﻨÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ﺧﻠﮑæÑﺮÜÜÜﻪ ﻣﺘﻀÜÜÜ ﮐ.íÏ ږåﺎړÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜﻖ ﺗÜÜÜﺗﻄﺒﯿ
ﻪÜÜﻪ ﺎﯾÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜ ﻟÑﺎÜÜ ﺎÜÜﯽ ﯾÜÜﻮ ﮐﻠÜÜ ﯾæÇ ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜ ﺎ ﭘﯧÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜﯥ ﺗÜÜﻮ ﻤﮑÜÜﺧﻠﮑ
ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ Ï ﻢÜÜÜ ﻫìæÏ ﻪÜÜÜﺘﻪ ﺑÜÜÜﺳæÑæ Çﭙ ﯦﺪÜÜÜﺮ ﺑﺸÜÜÜژې ﺗæﺮÜÜÜ ﭘÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﺷ
.ﯾﺴﺘﻞ ﺷﻲÇ ړÇ ﺑﯥ ﺎﯾﻪ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﺗﻪ
ﻲÜÜÜ ﻣﻨﻔæژæﺮÜÜÜﺎﯾﻲ ﭘÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ æﺎﺗﺮÜÜÜﯾÒ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ۍ ﮐÜÜ ﭘﯧíÏﯿﻼÜÜÜﻠﻤﻪ ﻣÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﭘ

،í ÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻧæ ﺖÜÜÜﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔÜÜÜ ﺷìﺪÜÜÜ ﮐﯧíﺮÜÜÜﻟæ ÈﻮÜÜÜﯥ ﻟﻮﻣ ﯾﺘÜÜÜﺘﻠﻮ ﮐÜÜÜﺧﯿﺴÇ

ﺨﺖÜÜÜÜÜÜﺪې ﺳÜÜÜÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜÜÜÜ ﺧﻠﮑæÇ ﻮﺗﯥÜÜÜÜÜÜﺰې ﭘﺮﯦÜÜÜÜÜÜﻏﯧÇ ﻮﻟﻨﯿﺰېÜÜÜÜÜÜ

Ï æژæﺮÜÜÜÜ ﭘæﺘﺮÜÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،æﻮÜÜÜÜړ ﯾÇ ﻪÜÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ﻮږÜÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜÜ ﻣ
ﻢÜÜÜﻞ ﻫÜÜÜﻪ ﺗﺤﻠﯿÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜړﺧﻮﻧÇ ﻲÜÜÜ ﻣﻨﻔÏ ﻮÜÜÜ ﻫﻐÏ

ÜÜﺮ ﻨÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﺎﺗﻲ ﻇﺮﻓﯿÜÜÜﻣﻄﺎﻟﻌ

æﺘﺮÜÜ ﺳÏ ﻮÜÜﺑæÇ Ï ﯥÜÜﺪ ﮐÜÜﻪ ﻫﻨÜÜﯥ ﭘÜÜ ﯾáﺎÜÜ ﻣﺜìﻮÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼ،á ÜÜﮐæ ﻪÜÜﺣﺘﺠﺎﺟﻮﻧÇ
ﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﭘìﻮÜÜÜﺘﻪ ﻫﻐÜÜÜﺳæÑæ ﻮÜÜÜﮐﻮﻟÑæ ﺖÜÜÜﺮ ﻗﻨﺎﻋÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ﺧﻠﮑæÇ æﻮÜÜÜ ﺷåﻮÜÜÜﭘ
ﺎﻫﺮېÜÜÜﺎﺟﻲ ﻣﻈÜÜÜﺣﺘﺠÇ ﯥÜÜÜﺧÇﻮ ﭘﺮÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﺪېÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻟæ ﺟﻮړÏ ﻧﻮæﺪÜÜÜﺑﻨ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

127

ﻪÜÜÜ ﻟæÇ ﻲÜÜﺮ ﺷÜÜﺪ ﺑﻬﺘÜÜﻧæﻮ ژÜÜ ﺧﻠﮑÏ ÇﻮÜÜﻮې ﺧÜÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼ،æ ÜÜﺮﯾﮏ ﮐÜÜﯥ ﺷÜÜﮐ
.æ  ﮐÏﯾﺠﺎÇ ﯦﺮﺑﻨﺎÒ  ﮐﯥÏÇ ﭘﻪ ﻫﯧﻮåﺑﻠﻪ ﭘﻠﻮ
ﻪÜÜÜÜÜﭘ

Ü ÜÜÜ ﺗﺮ ﻨæﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜÜ ﺳæﻮﻟﻨﯿﺰÜÜÜÜÜ Ï ﻖÜÜÜÜÜ ﺗﻄﺒﯿæژæﺮÜÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﭘÜÜÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

128

ﯥÜÜﻞ ﭘﺴÜÜﻪ ﺑÜÜﻮ ﭘÜÜﺮ ﯾÜÜﻪ ﯧÜÜﻮ ﭘÜÜﮐﯿÑ ﮐﻮÏ ﻮÜÜ ﻟﻮﺑÏ ﻮﻣﺎﻧﻮÜÜ ﻣﺎﺷÏ ﻪÜÜﺗﻤﺎﻧﻮﻧÑﭘﺎÇ
ﺮÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺗﻤﺎﻧﻮﻧÑﭘﺎÇ ÜÜﻮ ﻟÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﮐåﺮÜÜÜﻮ ﻣﺘÜÜÜ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﯾ

ÜÜﺮ ﻨÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ﺧ،áﺪÜÜÜﻧ ﯦæ

åﺪÜÜÜ ﺮ ﻨå ÜÜÜﮐæ ﻪÜÜÜﺎﻧﻮ ﯧ ﻧÜÜÜﭘﻮﻫÑﯥ ﮐﺎÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﮐﻠ.áﻮÜÜÜﺎﺗﯥ ﺷÜÜÜﻻړ ﭘæ ìﺎÜÜÜ

ﻲÜÜ ﻃﺒﯿﻌåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ﭘåژæﺮÜÜﻪ ﭘÜÜ ﻟﻮﯾåﺮÜÜ ﻫ.ﻲÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﺰ ﮐÜÜﻏﯧÇ ﻢÜÜﻪ ﻫÜÜ ﻲ ﭘﺎﻧÜÜﻃﺒﯿﻌ

ﻪÜÜÜ ﻪ ﭼﻮﮐﺎÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﺗÇÑﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺮÜÜÜ ﺳÏ ﻪÜÜÜﺗﻤﺎﻧﻮﻧÑﭘﺎÇ ﻮﺗﻲÜÜÜﯥ ﭘﺮﯦÜÜÜ ﭼ،åﻮÜÜÜﺷ

ﯥÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮐﻠ.íæ åړæﺎÜÜﻪ ﻧÜÜ ﮐﻠæÇ ﻪÜÜ ﻪÜÜﯥ ﮐﻠÜÜ ﭼ،íﻮÜÜ ﮐåﺰÜÜﻏﯧÇ ﺪېÜÜ ﻢ ﺑﺎﻧÜ ﺳﯿﺴ

Ï æÇ ÑﺎÜÜÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜÜﯥ ﮐﯿﻔﯿﺘÜÜÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﺑÜÜÜÜÜÜﯾÏÇÏÑÇ ﻗﺮÏ æÇ ææ íﻮÜÜÜÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜÜÜÜﺮ ﺟÜÜÜÜÜÜﺑﻬ

äﺎÜÜ ﮐﺒìﺎÜÜ ﻪÜÜ ﻫﻐÏ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜﻣﻠÇ ﻪÜÜﻮ ﻟÜÜ ﻧ،í ﻮړﯦÜÜﺪ ﺟÜÜﺪې ﺑﻨÜÜﯿﻨﺪ ﺑﺎﻧÜÜ ﺳåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﭘ

ﻪÜÜÜÜﻧﻮﻧÇæﺎﻟﻲ ﺗﺎÜÜÜÜ ﻣæÇ ﺎﻧﻲÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜﻧÇÑÏ ﻪÜÜÜÜﻣﻠÇ ﻪÜÜÜÜ ﻟÏﺎÜÜÜÜ ﻓﺴíÑÇÏÇ Ï ﯾﻨﻮÑﺎﻣﻮÜÜÜÜﻣ

ﻲÜÜÜÜÜﻮې ﻃﺒﯿﻌÜÜÜÜÜ ﯾÏ ìﻮÜÜÜÜÜې ﻣﺨﻨﯿÏæ Ï ﺎﻧﻮÜÜÜÜÜ ﮐﺒÏ æÇ ﻮﻟﯽÜÜÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜÜ ﻧåÏæ

ﺘﺤﮑﻤﻮÜÜÜ ﻣﺴÏ ææ ﺘﺤﮑﻢÜÜÜﯥ ﻣﺴÜÜÜ ﭼÊÇﺮÜÜÜﻪ ﺗﻌﻤﯿÜÜÜﺮ ﻫﻐÜÜÜ  ﻣ،áﻮÜÜÜﺷ

íﻮÜÜÜ ﻣﺨﻨﯿÏ ﺰېÜÜÜﻏﯧÇ ﻲÜÜÜې ﻣﻨﻔÏ Ï æÇ åÏ åﺰÜÜÜﻏﯧÇ ﻲÜÜÜﻪ ﻣﻨﻔÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﭘÜÜÜﭘ

.áﻮÜÜÜﺎﺗﯥ ﺷÜÜÜﺘﺤﮑﻢ ﭘÜÜÜ ﻣﺴææ íﻮÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜ ﺟÜ Üﺮ ﺑﻨﺴÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻧﯿﻨÇ ﻗﻮæÇ ﻮﻟﻮÜÜÜﺻÇ

ﻮÜÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮÏ ﯥÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜÜﺎﺗﻨﯥ ﭘÜÜÜÜ ﺳÏ ﺎﻧﻮÜÜÜÜ ﮐﺒÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜÜﻣÒ ﻻåÑﺎÜÜÜÜﻟﭙ

Ï ﯥÜÜÜÜÜ ﮐæژæﺮÜÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﭘÜÜÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ ﻪÜÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜﻪ ﻮﺗÜÜÜÜÜﭘÇÏ áﺎÜÜÜÜÜﻪ ﻣﺜÜÜÜÜÜﻏÏ

. ﺷﻲáﻧﯿﻮæ  ﺗﻨﻈﯿﻢæÇ  ﺗﺮﺗﯿﺐÓﺳﺎÇ ﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪÇ

.í ﺖ ﻟﺮÒÑÇ  ﻟﻮړ ﺣﯿﺎﺗﻲå ﻮﻣﺮáﻋﺖ ﮐﻮÇﺻﻮﻟﻮ ﻣﺮÇ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﯧÜÜÜﭘ

،ìÏ ﺪÜÜﻨﺎ ﺗﻮﻟﯿÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﻪÜÜ ﺨæﮑﺮÜÜﻪ ﺳÜÜ ﻟæﺮÜÜ ډﺑÏ ﯥÜÜﺰ ﯾÜÜﻏﯧÇ ﻲÜÜﻞ ﻣﻨﻔÜÜﺑ

ﻪÜÜÜ ﭘíﻮÜÜÜﺤﺎﻟﻪ ﮐÜÜÜ ﺧﻮﺷåړÒ ﻮÜÜÜ  ﻣﻬﺎﻟﻮÜÜÜﻪ ﻟﻨÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼÕﺨﺎÜÜÜﺷÇ ﻪÜÜÜﻫﻐ

ﺪÜÜﻨﺎ ﺗﻮﻟﯿÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﻪÜÜﻮ ﺨÜÜﺑæÇ ﻪÜÜﺎ ﻟÜÜﻣÇ í ÜÜﻞ ﮐﯧÜÜﺎ ﻻﻣÜÜ ﮐﮑ ﺗﯿÏ ÇﻮÜÜ ﻫÏ ﯥÜÜﭼ

æÇ äﺎÜÜ ﻞÜÜﻢ ﺧﭙÜÜﯥ ﻫÜÜ ﮐåÏﻮÜÜﻪ ﻣÜÜ ﻣﻬﺎﻟÏږæÇ æÇ ﻪÜÜﻨ ﻣﻬﺎﻟÜÜﻪ ﻣÜÜﯥ ﭘÜÜﺖ ﮐÜÜﺣﻘﯿﻘ

Ï  ۍÜ ÜÜ ﻧÏ ﻪÜÜÜÜ ﮑ،íﺮÜÜÜÜﺰ ﻟÜÜÜÜﻏﯧÇ ﻪÜÜÜÜ ﺪېÜÜÜÜﻟﻲ ﺑﺎﻧÇﻮÜÜÜÜ ﻪ ﺮﻧÜÜÜÜ ﭘÇﻮÜÜÜÜ ﻫÏ ﺎÜÜÜÜﺑﯿ

،åژæﺮÜÜÜﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭘÜÜÜ ﺳåﻮÜÜÜ ﯾ.íæړÇ Ñæ ﻪÜÜÜﯾﺎﻧﻮﻧÒ ﺘﺮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻟÇæÏÇﻢ ﻫﯧﻮÜÜÜﻫ

ÏﺎÜÜﻪ ﺑÜÜﯥ ﻟÜÜﻲ ﭼÜÜﯾÇæ äﺎÜÜﭘﻮﻫÑ ﮐﺎæÇ í ﯦÏﻮÜÜﯥ ﺗÜÜﺮ ﺑﻠÜÜځ ﺗÑæ ﻪÜÜﺟÑÏ ﺧﯥæÏﻮÜÜﺗ

ﻮﻟﻮÜÜﺻÇ ﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲÜÜﻪ ﺳÜÜ ﭘåÒÇﺪÜÜﻧÇ ﻪÜÜﻪ ﻫﻤﺎﻏÜÜ ﭘíæ ﻪÜÜ ﻟﻮﯾåÒÇﺪÜÜﻧÇ åﺮÜÜﻪ ﻫÜÜﯥ ﭘÜÜﭼ

ﺪېÜÜÜ ﻫﻤÏ .ìÏ ÑﻮÜÜÜ ﺮÜÜÜ ډﯦåÑﺎÜÜÜﯿﻢ ﻟﭙÜÜÜﻗﻠÇ Ï ﺪÜÜÜﺮژۍ ﺗﻮﻟﯿÜÜÜﻧÇ Ï ﻪÜÜÜﺮ ﺨÜÜÜ ﻟﻤæÇ

.ìÏ íÑæ ﺿﺮáﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﻮ

ﺪÜÜﻨﺎ ﺑﺎﯾÜÜ ﯥ ﺑﺮﯦÜÜ ﭼ،íﻮÜÜﻊ ﺷÜÜﺿæ áﻮÜÜﺻÇ áÇﻮÜÜﯥ ﻧ ﯾÜÜ ﯿﻨÓﺎÜÜﺳÇ ﺮÜÜﻞ ﭘÜÜﻟﯿÏ

ﻪÜÜÜﻣﻠÇ ﻪÜÜÜ ﻟÑﺎÜÜÜﺎﻗﺺ ﮐÜÜÜ ﻧÏ ﺪÜÜÜﻮ ﺑﻨÜÜÜﻨﺎ ﯾÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻪ ﭘÜ Üﮐ

ﯥÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜﻪ ﺗﻐﯿÜÜÜﯿﻢ ﭘÜÜÜﻗﻠÇ Ï  ۍÜ Ü ﻧÏ ﻪÜÜÜ ﮑ،ﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﺪ ﻧÜÜÜﻪ ﺗﻮﻟﯿÜÜÜ ﺨæﮑﺮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻟ

åÑﺎÜÜÜÜ ﻟﭙÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧáﻮÜÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜÜﺰ ﯾÜÜÜÜﻏﯧÇ íÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻲÜÜÜÜﻮ ﻣﻨﻔÜÜÜÜ ﻧ،í ﻮﯦÜÜÜÜ æ

.í ﭘﺎﯾﻠﯥ ﻟﺮåړæﻧﺎ

ﺎﯾﻲÜÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ ﻪÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜ  ﭘﺎﻧÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼåÑﺎÜÜÜÜې ﻟﭙÏ Ï .ìÏ ﻮﻧﯽÜÜÜÜ ﻣﺮ
Ï ÓﺎÜÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﻮ ﺗﺠﺮﺑÜÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮÏ ﺪÜÜÜÜﻲ ﺑﺎﯾÜÜÜÜ ﺷì ÜÜÜÜ ﮐìﺪÜÜÜÜ ﺧﻮﻧæژæﺮÜÜÜÜﭘ

: ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻮډوﻧﻪ اوﻣﻘﺮرات-٣

ﻪÜÜÜﻮﻟﻮ ﭘÜÜÜﺻÇ ﻮÜÜÜﻏÏ Ï ﮐﻲÇæÑﺎÜÜÜﺖ ﭼÜÜÜﻟæÏ Ï ،ﻲÜÜÜﻊ ﺷÜÜÜﺿæ áﻮÜÜÜﺻÇ äﺎﺧﺘﻤﺎÜÜÜﺳ
ﻢÜÜÜ ﺳåﺮÜÜÜﺳÑæ ﺎﻫﺮﯾﻦÜÜÜﻲ ﻣÜÜÜ ﻓﻨæÇ äﺎÜÜÜﯾÏÇÏÑÇ ﻗﺮáﻮÜÜÜ æÇ ﻲÜÜÜ ﺷáﻤﺒﺎÜÜÜ ﺳå ÜÜ ﮐåÏÒ

ﺎﺗﯥÜÜﻪ ﭘÜÜ  ﺗﻮåÑÇﺪÜÜﻣÇæÏ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼíﺮÜÜﻪ ﻟÜÜ ﻪÜÜ ﺧﺎﺻáﺎÜÜﻪ ﻣﻬÜÜﺎ ﻫﻐÜÜﯦﺮﺑﻨÒ
ﻨﻈﻢÜÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜÜﮐ

ÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜÜﻣÒ ﻻåÑﺎÜÜÜÜې ﻟﭙÏ

.ﻣﻨﻲæ  ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻲ ﯾﯥåړÒ Ï æÇ ﺷﻨﺎ ﺷﻲÇ

Ï æÇ ﻲÜÜÜÜﺷ

.íﻟﺮæ  ﻋﻤﻠﻲ ﺑ ﻪæÇ íæ Ï ﻣﻮﺟﻮÊÇÑ ﻣﻘﺮæÇ ﻧﻪæﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﮐﻮډ

ﻮÜÜÜÜÜ ﻧ،íﺮÜÜÜÜÜﻟæ áﻮÜÜÜÜÜﺻÇ ﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲÜÜÜÜÜﻨﻈﻢ ﺳÜÜÜÜÜﻞ ﻣÜÜÜÜÜ ﺧﭙÏÇﻮÜÜÜÜÜﻮ ﻫﯧÜÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜÜﮐ
åÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜ ﺗﻄﺒﯿﻘﻮﻟÏ æژæﺮÜÜ ﭘæﺘﺮÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜ ﭼí ÜÜړ ﮐﯧÇ ﻪÜÜﻪ ﻧÜÜې ﺗÏ íÏÇÏÑÇﺮÜÜﻗ

ﯥÜÜ ﮐåﯿﺰÜÜﻪ ﻟﺴÜÜﻪ ﻧﻮﯾﻤÜÜ ې ﭘÜÜﻠﻤﯥ ﭘﯧÜÜ ﺷÏ ﯥÜÜ ﮐáﺘﺎﻣﺒﻮÜÜﺳÇ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﺗﺮﮐﯿÏ
ﻞÜÜÜÜﻮﻟﻮ ﻋﻤÜÜÜÜﺻÇ ﻪÜÜÜÜﯾﺎﻧﻮ ﭘæﺘﻨﺪÜÜÜÜ ﻣﺮﺳæÇ  ﻮﻧﻮÜ ÜÜﻲ ﺑﻨﺴÜÜÜÜﻟﻤﻠﻠÇ ﻮﺑﯿﻦÜÜÜÜ ﺧﺎﺻÏ
ìﻮÜÜÜÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜÜÜÜ ﭼ،åæ ړæ ÊﺮÜÜÜÜÜÜ ﺣﯿÏ æÇ ﻪÜÜÜÜÜÜﻏﻠÇÑ ﻪÜÜÜÜÜÜﻟﺰﻟÒ åﺘﺮÜÜÜÜÜÜ ﺳåﺮÜÜÜÜÜÜډﯦ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

129

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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،í ÜÜ ﮐå ﭙÜÜ ﺑﺸåژæﺮÜÜ ﭘåﺘﺮÜÜ ﺳåﻮÜÜﻧﮑﻲ ﯾæﮐﻮÑﺎÜÜ ﮐáÇﻮÜÜﯥ ﻧ ﯾÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮐﻠ.í ÜÜﮐæ

ﻪÜÜ ﭘ.ﻲÜÜ ﺷåﺮÜÜﻪ ﺗﺮﺳÜÜﻪ ﺑﯿÜÜ ﻪ ﯿÜÜ ﭘÑﺎÜÜﺖ ﮐÜÜﻪ ﮐﯿﻔﯿÜÜ Ï æÇ ﻲÜÜﻞ ﺷÜÜﻻﻣ

åﺎړÜÜﻪ ﻏÜÜ ﻮﻧﻮ ﭘÜÜﻲ ﺑﻨﺴÜÜ ﻣﻠÏ ﺖÜÜﻗﺒÇ ﻣﺮæÇ ﻆÜÜﯥ ﺣﻔÜÜﯥ ﯾÜÜ ﮐãﺎÜÜ ﻢÜÜﯾæÏ ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜﻧ

æÇ ﺖÜÜÜ ﮐﺜﺎﻓÏ áﻮÜÜÜﺻÇ ﯥÜÜÜ ﻣﻨﺎﻗﺼÏ ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮæﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﻲ ﺗﻮÜÜÜﻋﻤﻠ

Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،íÏ ÑﻮÜÜÜﮐﻲ ﻣﺠﺒÇæÑﺎÜÜÜﺖ ﭼÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜﯥ ﺣÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻧ،íæ

ﯾﻦÑﺎﻣﻮÜÜÜﺖ ﻣÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼíæ ÇÏ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺑﺮﺧåﻮÜÜÜ ﯾ.ﻲÜÜÜ ﺮﭼﯿﻨﻪ ﺮÜÜÜ ﺳÏﺎÜÜÜﻓﺴ

ÑﺎÜÜÜ ﮐìæÏ Ï ÇÏ æÇ í Ü Ü ﮐåÏÒ áﻮÜÜÜﺻÇ ﻒÜÜÜ ﻣﺨﺘﻠìﺎÜÜÜ ﺮÜÜÜﻮﻟﻮ ﭘÜÜÜﺻÇ áæﻮ ډÜÜÜﯾ

ﻲÜÜÜ ﺷﺨﺼÏ æÇ íﻮÜÜÜﮐﺖ ﮐÇﺮÜÜÜ ﺷåﺮÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺳÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮæÇ ﻮÜÜÜﻧﯿÑﻪ ﮐﻮÜÜÜﻟ

æÇ íæ áæﻮ ډÜÜÜ ﯾæÇ ﺪÜÜﺮ ﺮ ﻨÜÜ ډﯦáﻮÜÜÜﺻÇ ﯥÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜﻣÒﻮ ﻻÜÜÜ ﻧ،íﻮÜÜﯽ ﮐÜÜﭘﯧﭽﻠ

ﻪÜÜÜ ﻪ ﺑÜÜÜ ﺑﻠÏﺎÜÜÜ ﻓﺴíÑÇÏÇ Ï .íﻮÜÜÜﺪې ﮐÜÜÜﻮ ﻻﻧÜÜÜ ﺮ ﭘÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜ ﻲÜÜÜ ﻣﻠåÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜ

ﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲÜÜ ﺳæﺪÜÜ ﺮ ﻨÏ ﯥÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ .ﻲÜÜﻖ ﺷÜÜ ﺗﻄﺒﯿáæ ډåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﭘ

،íﻮÜÜÜ ﮐäæ Ü Üﯥ ﺗÜÜÜﺳÇÏ ﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﭘﺨﭙﻠÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜ ﭼ،íæ ﯥÜÜÜﺳÇÏ

Ï .í ÜÜ ﮐﯧáﺪÜÜﯥ ﻟﯿÜÜ ﮐﻮﻧﻮ ﮐÜ  ﺳíﻮÜÜﻪ ﺣﻠﻘÜÜﯥ ﭘÜÜﯥ ﯾÜÜ ﻟﻲ ﻧÇﺘﻮÜÜ ﻧﺸÏ ﻮﻟﻮÜÜﺻÇ

ﯥÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜﻪ ﻧﻮﺑÜÜÜ ﭘæÇ ﺎﮐﻲÜÜÜ æ ﯥÜÜÜﺘﻮ ﻣﺨﮑÜÜÜﺧﯿﺴÇ ÏÇÏÑÇﺮÜÜÜﺮ ﻗÜÜﻪ ﺗÜÜÜﯥ ﻗﯿﻤﺘﻮﻧÜÜÜﭼ

، کÜÜ ﺳÑﺪﻫﺎÜÜﮐﻨ-ﻞÜÜ ﮐﺎﺑÏ ﻮÜÜ ﺧ،ÑﺎÜÜ ﻣﻌﯿåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ک ﭘÜÜ ﺳÏﺎÜÜﺑÇ áﻼÜÜﺟ-ﻞÜÜﮐﺎﺑ

ﯥÜÜﺮ ﮐÜÜﻪ ﮑÜÜ ﭘåﺮÜÜﻮ ﺳÜÜ ﻪÜÜﻪ ﻋﺎﻣÜÜﻢ ﻟÜÜﻞ ﻫÜÜ ﻋﻤÇÏ ﯥÜÜ ﭼ،ﻲÜÜ ﺷìæﺪÜÜﻮ ﻨÜÜﻮ ﯾÜÜﯾ

ﻪÜÜÜ ﭘ،ææ ﺮﮐﺘﻮﻧﻪÜÜÜﻒ ﺷÜÜÜﯥ ﻣﺨﺘﻠÜÜÜ ﯾäﺎÜÜÜﯾÏÇÏÑÇﯥ ﻗﺮÜÜÜ ﭼåﺮÜÜÜ ﺳãﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜې ﺗÏ

.ìÏ

.ìÏ ìﻧﻮ ﺟﻮړ ﺷﻮæÑﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﻌﯿﺎ

ﯿﺎﻟÜÜﺳ

åﺮÜÜÜÜﮐﻮ ﺳÇæÑﺎÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜﻟﺘæÏ ﻪÜÜÜÜ ﻟäﺎÜÜÜÜﯾÏÇÏÑÇﯥ ﻗﺮÜÜÜÜ ﭼåÏ ÇÏ ﯥÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜ ﻪ ﺑÜÜÜÜﺑﻠ

ÑﻮÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﺳÇÏ æÇ ﻤﺎﻟﻲÜÜÜ ﺷ-ﻞÜÜÜ ﮐﺎﺑæÇ ﻪÜÜÜ ﻗﻠﻌãﻼÜÜÜﺳÇ-ÊÇﺮÜÜÜ ﻫÏ áæډÇﺪÜÜÜﻫﻤ

ãﻮÜÜÜÜÜ ﻣﻌﻠÓÑÏÇ ﺎﻧﻮÜÜÜÜÜﯾÏÇÏÑÇﻮ ﻗﺮÜÜÜÜÜﻮﻧﮑ

ﺎﻟﻲÜÜÜÜÜﺣﺘﻤÇ Ï ،ﻲÜÜÜÜÜﺮﯾﮏ ﺷÜÜÜÜÜﺷ

ﺮﮐﺘﻮﻧﻮÜÜﻮ ﺷÜÜ ﻣﺨﺘﻠﻔÏ æÇ íﺮÜÜﻮﭘﯿﺮ ﻟÜÜﻮڅ ﺗÜÜ ﻏåﺮÜÜﻞ ﺳÜÜﻪ ﺑÜÜﻮ ﻟÜÜ ﮐﻮﻧﻪ ﯾÜ  ﺳáﻮÜÜ

ﯥÜÜÜ ﯾáﺎÜÜÜﻮ ﻣﺜÜÜÜ ﯾ.ﻲÜÜÜﺑﺎﺳæ ﻪÜÜÜﻧÇﻪ ﻣﯿﺪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﯿﻠﻪ ﯾÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜ ﭘÑÒ ﺎÜÜÜ ﯾÑæÒ Ï .í Ü Üﮐ

ېÏ Ï .íÏ íﻮÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜﻮ ﺟÜÜ  ﺑæÇ ÓﺎÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜﻧﻮ ﭘæÑﺎÜÜﻮ ﻣﻌﯿÜÜÜ ﻣﺨﺘﻠﻔÏ ÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜﻟ

ﻠﯿﮏÜÜÜﻪ ﻻﺳÜÜÜ ﻤﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ﭘÏÇÏÇﺮÜÜÜ ﻗäﺎÜÜÜﯾÏÇÏÑÇﺮ ﻗﺮÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜ ﭼìÏ ﻢÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜﺳÇÏ

æÇ ﻆÜÜÜÜÜ ﺣﻔÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜﻪ ﻮﺗÜÜÜÜÜ ﭘÇÏ ﻪÜÜÜÜÜﻞ ﮐﯿﻔﯿﺘﻮﻧÜÜÜÜÜ ﮐﻮﻧﻮ ﺑﯧﻼﺑﯧÜÜÜÜﺳ

æÇ ﻲÜÜﺮﯾﮏ ﺷÜÜ ﺷåﺮÜÜﯾﻨﻮ ﺳÑﺎﻣﻮÜÜﻲ ﻣÜÜﻟﺘæÏ ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜﺎﯾﻲ ﮐÜÜﻪ ﻧﯿﻤÜÜﻮ ﭘÜÜ ﺧ،í ÜÜﮐ

ﻪÜÜډ ﻧÑ  ﻨÜÜ ﺳåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ﮐﻮﻧﻪ ﭘÜÜ ﺳáﻮÜÜ íﻮړÜÜﻪ ﻧﻮﻣÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜ ﻟãÇæÏ Ï æÇ ﺖÜÜﻗﺒÇﻣﺮ

.í  ﮐáﯾﻂ ﺑﺪÇ ﺷﺮÏÇÏÑÇ ﻗﺮÏ ﭘﻪ ﭘ ﻪ

 کÜÜ ﺳìﻮÜÜÜﻮ ﻧÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﭼ،íÏ ﻪÜÜÜ ﻧÑﻮÜÜÜ åÒÇﺪÜÜÜﻧÇ ﻪÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜ ﭘæÇ íﻮÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜ ﺟíÏ

Ï ÏÇÏﺮÜÜÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜÜÜﯿﻠﻪ ﯾÜÜÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜÜÜﻢ ﺷÜÜÜÜÜې ﻫÑې ﻻÑﻮÜÜÜÜÜﺮې ﻧÜÜÜÜÜډﯦ

ﻪÜÜﻪ ﻧÜÜ ﻪÜÜﻣÒﻢ ﻻÜÜﻪ ﻫÜÜې ﮐﺒﻠÏ ﻪÜÜﻪ ﻟÜÜﺖ ﺗÜÜﯥ ﻣﻠÜÜﻮ ﭼÜÜ ﺷìﻼÜÜﯾæ ﻮÜÜ ﻧ،íæ ÑﻮÜÜ

ﻪÜÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜÜ ﻫáﺎÜÜÜÜﻋﻤÇ áæ ډÇÏ æÇ í Ü ÜÜﺪې ﮐﯧÜÜÜÜﻮ ﻻﻧÜÜÜÜ ﺮ ﭘÜÜÜÜ ﺗáﻮÜÜÜÜﺻÇ ﯥÜÜÜÜﻣﻨﺎﻗﺼ

.ﺳﯧﺪﻟﯥÑ åÏ

.íÏ í ﺷﻮå ﻫﻢ ﭘﻪ ﻧ ۍ ﮐﯥ ډﯦﺮ ﻠﻪ ﺗﺮ ﺳﺮæÇ ﺳﯿﻤﻪ
ﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜﻣÒ ﻻåÑﺎÜÜÜ ﻟﭙíﻮÜÜÜ ﻣﺨﻨﯿÏ ﺎﻟﻮÜÜÜﻋﻤÇ æﺎﯾﺰÜÜÜﯥ ﻧﺎﺟÜÜÜﺳÇÏ Ï

:ﻮل請 ﻳﺎ ﻗﺮارداد ا３ د ﻣﻨﺎﻗﺼ-٤
ÏÇÏÑÇﺮÜÜÜÜﺎ ﻗÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜ ﻣﻨﺎﻗﺼÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜÜ ﻣﻬﻤåﻮÜÜÜÜ ﯾæژæﺮÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﭘÜÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï
.íÏ áﺻﻮÇ

Ï æÇ í Ü Üﻮړ ﮐÜÜÜﻧﯿﻦ ﺟÇﻮÜÜÜ ﻗæÇ ﯾﺢÇﻮÜÜÜ ﻟ،áﻮÜÜÜﺻÇ

Ü Üﯥ ﯿﻨÜÜÜ ﻣﻨﺎﻗﺼÏ ÏÇﻮÜÜÜﻫﯧ

ﻪÜÜÜÜﺲ ﺗﻨÜÜÜÜﺮې ﻟÜÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜ ﮐ.íﻮÜÜÜÜﭼÇæ ﻪÜÜÜÜ ﺎﺗﻨﻪ ﭘﺎﻧÜÜÜÜ ﺳæÇ ﻪÜÜÜÜﻧÒæÑ ﻪÜÜÜÜ ﭘæÏÇﺮÜÜÜÜﻓÇ
ﻪÜÜÜ ﺗÏÇﻮÜÜÜﻲ ﻫﯧÜÜÜﺷÇÑ ﯥÜÜÜ ﮐÓÇÑ ﻪÜÜÜ ﭘãﺎÜÜÜ ﻧﻈÏ ﯥÜÜÜ ﻣﻨﺎﻗﺼÏ äﺎÜÜÜ ﮐﺴåÑÇﺪÜÜÜﯾﻤﺎﻧÇ
.íﺳﻮÑæ ﻪ

ÇﻮÜÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜÜ ﻟÑﮑﺘﻮÜÜÜÜÜﻲ ﺳÜÜÜÜÜ ﺧﺼﻮﺻÏ ÓæÇ ژېæﺮÜÜÜÜÜ ﭘåﺎﺗﺮÜÜÜÜÜﯾÒ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼÇÏ

åﻟﺮÇﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧﻮ ډ

Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،åÏ ÑﺎÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜÜﻟæÏ ÏﺎÜÜÜÜﺪې ﺑﻨﯿÜÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜ ﻧ،í ÜÜÜÜﮐﯧÇﺟﺮÇ

ﯥÜÜÜ ﻣﻨﺎﻗﺼÏ ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﺘﻮﻧﮑﻲ ﻫﯧÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﺘﻪÜÜÜ ﻣﺮﺳãﻮÜÜÜﻪ ﮐÜ Üﺮې ﭘÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜﮐ

åﺪÜÜÜﻏﻨÑ Ï ﻨÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺗÜÜÜ ﺷÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﺎﮐﻲÜÜÜ æ áﻮÜÜÜﺻÇ ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜÜﻣﻨﺎﻗﺼ

ﻮÜÜﺮ ﯾÜÜﻪ ﻫÜÜﻧæÏÇﻧﮑﻲ ﻫﯧﻮæﻮÜÜﺘﻪ ﮐÜÜ ﻣﺮﺳáﻮÜÜ ﻪÜÜﻮ ﻫﻠﺘÜÜ ﻧ،íæ ﻪÜÜ ﻧáﻮÜÜﺻÇ ﻢÜÜﺳ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

132

ﺷﺮﯾﮑﻪ  Ïﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻮ  Ïﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻮ æÒÑÇﻧﻪ ﮐﻮ.í

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

131

ﺧﭙÜÜÜﻞ ﺧﭙÜÜÜﻞ ÇﺻÜÜÜﻮ áﺗﻄﺒﯿﻘÜÜÜﻮ ،íﭼÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﭘﺎﯾﻠÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯥ ÜÜÜﻮ áﻗﺮæÏÇÏÑÇﻧÜÜÜﻪ Ï

æÏﻟÜÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﺎ ،åÏ ÑﭼÜÜÜÜﯥ Ï Ïې ÇﺗﺤÜÜÜÜﺎÏﯾﯥ  ÏﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧÜÜÜÜﻮ Ï

ﺑﻬﺮﻧﯿÜÜﻮ ﺷÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﻻ ÓﺗÜÜﻪ ﻟÜÜﻮﯦ ÜÜ æÇ íﻪ ﻟÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﻮ åÏÇﺑﻬÜÜﺮ ÜÜﻲ ،ﭼÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ

ﻟﻮړæﻟÜÜÜﻮ  æÇﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜﻲ ﺗﻘÜÜÜﻮﯾﯥ ﻟﭙÜÜÜﺎ åÑﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜﻪ æﮐÇ Ï æÇ í ÜÜÜﺻÜÜÜﻮﻟﻮ ﭘÜÜÜﻪ

Ïې ﺻÜÜÜÜÜÜÜﻮ ÊÑﮐÜÜÜÜÜÜÜﯥ ﻣﻠÜ ÜÜÜÜÜﻲ ﻗﺮÏÇÏÑÇﯾÜÜÜÜÜÜÜﺎ äﭘÜÜÜÜÜÜÜﻪ æچ ډÇګ ﭘÜÜÜÜÜÜÜﺎﺗﯥ æÇ íæ
ې ﯾﺎ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ æﺧﺖ ﻧﻪ ﭘﯿﻠﯧ .í

ﻣﺮÇﻋÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺮې ﯿﻨ ÜÜÜﺎæ ÑﻟÜÜÜﺮ .íﻟﮑÜÜÜﻪ ﺮﻧ ÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜÜﺪ æÏ ÏﻟÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﺮ

Òﯦﺮﺑﻨﺎﯾﻲ ﭘﺮæژې ﻧﯿﻤ

ﮐﺎÑﻣﻨÜÜÜÜﺪÇﻧﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜÜﺪې  ÏﻣﮑﺎﻓÜÜÜÜﺎ æÇ ÊﻣﺠÜÜÜÜﺎÇ ÊÇÒﺻÜÜÜÜﻞ ﻋﻤﻠÜÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜÜﻲÏ ،

 -٥ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ:

ﻫﻤÜÜÜÜﺪې ÇﺻÜÜÜÜﻞ ﺗﻄﺒﯿÜÜÜÜﻖ ﭘÜÜÜÜﺮ ﻗﺮÏÇÏÑÇﯾÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜÜﺪې ﻫÜÜÜÜﻢ ﺿÜÜÜÜﺮÏ æÇ ìÏ íÑæ
Ç ÏﻏﯧﺰﻧÜÜÜÜﺎﮐﻮ æÏﻟﺘﻮﻧÜÜÜÜﻮ  ÏﺑﺮﯾÜÜÜÜﺎﻟﯿﺘﻮ ÈﯾÜÜÜÜﻮ ﻻﻣÜÜÜÜﻞ  ìÏ ÇÏﭼÜÜÜÜﯥ ìæÏ
Ïې ﺗÜÜÜﺮ ﻨÜÜ

ﻟÜÜÜﻪ ÏﻏÜÜÜﻪ ﺑﻬﯿÜÜÜﺮ ﺨÜÜÜﻪ  ÏﺧﻠﮑÜÜÜﻮ ÜÜÜ ÏﺎÑﻧﯥ ﭘﺮæﺳÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﻢ ډﯦÜÜÜﺮå

ﺿﺮ æÇ íÑæﻣﻬﻤﻪ .åÏ

ﮐÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜﻤﻪ ﺗﻮ ÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻪ ÒﯦﺮﺑﻨÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﭘÜÜÜÜﺮæژ æﺑﺎﻧÜÜÜÜﺪې ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜÜﻪ
æﮐ ،í Ü ÜﭼÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜﺪې ﻻÑې ﺧﭙﻠÜÜÜﻮ ﺧﻠﮑÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺎ íÑﻣÜÜÜﻮ ÏÑÇډﯦÜÜÜﺮ æÇ
ﻋﺎﻣﻪ

 -٦ﺗﺪارﻛﺎت:

ﯥ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐ .í

ﯧ ﻧﻮ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐ ې ،ﭼﯥ ﻫﻤﺪ ÓæÇ Çﭘﻪ ﻧ ۍ ﮐﯥ ﯿﻨﯥ ÇÏﺳﯥ ﻫﯧﻮæÏÇﻧÜﻪ

ﭘÜÜﻪ æﭼÜÜﻪ ﭘÜÜﺮ ÊæﯾÜÜﻮ ﻫﯧÜÜﻮ Ï ÏÇﺷÜÜﺮÇﯾﻄﻮ ﭘÜÜﻪ ﻟﺤÜÜﺎظ ﻟÜÜﻪ ﻫﻐÜÜﻮ ﻫﯧﻮæÏÇﻧÜÜﻮ
ﺳﺮ åډﯦﺮ ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻟﺮ ،íﭼﯥ ﺑﺤﺮ íﺑﻨﺪæÑﻧﻪ ﻟﺮ.í

ﺷﺘﻪ ﭼÜﯥ ﭘÜﻪ ﻣﺆﺛﺮﯾÜﺖ ﺳÜﺮ åﻫÜﻢ ﺧﭙÜﻞ ﻣﻠÜﻲ ﻋﻮÇﯾÜﺪ  æÇﻫÜﻢ ﻧ ﯾÜﻮÇﻟﯥ ﻣﺮﺳÜﺘﯥ
ﻣﺼﺮﻓﻮ .íﭘﻪ Ïې ﻫﯧﻮæÏÇﻧﻮ ﮐÜﯥ  ÏﻣﻠÜﻲ ﺳÜﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻇﺮﻓﯿÜﺖ ﺷÜﺘﻪ ÇæﻟÜﯽ Ï

 ÇÏډ áﻫﯧﻮæÏÇﻧÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜﯿﻤﻪ ﯾﯿÜÜÜÜﺰې ﻫﻤﮑÜÜÜÜﺎÑۍ ﺗÜÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜÜﺮ ﺑÜÜÜÜﻞ ﻫÜÜÜÜﺮ ﻫﯧÜÜÜÜﻮåÏÇ

Òﯦﺮﺑﻨﺎﯾﻲ ﻟ

ﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎ åÑﺿﺮ íÑæﺷﺮط ﻞ ﮐﯧ  .íﺟﺎﭘﺎ ،äﺳÜﯿﻨ ﺎﭘﻮ،Ñ

ÒﯾﺎﺗÜÜÜﻪ ÇړﺗﯿÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜﺮ ،íﭼÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ Ïې ﺗﻮ ÜÜÜﻪ æﮐÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﻲ  ÏﺧﭙÜÜÜﻞ ﺿÜÜÜﺮÊÑæ

ÇﯾﺮﻟﻨÇ ، ÜÜﺳÜÜﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺳÜÜﻮﯾﻠﻲ ﮐﻮÑﯾÜÜﺎ ،ﻣﺎﻟﯿﺰﯾÜÜﺎ æÏ æÇﺑÜÜ

ﺳÜÜﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣÜÜﻮ ÏÇﭘÜÜﻪ ﻣﻨﺎﺳÜÜﺐ æﺧÜÜﺖ  æÇﻻ ãÒﮐﯿﻔﯿÜÜﺖ ﺗÜÜﺮ ﻻﺳÜÜﻪ ﮐ  .í ÜﮐÜÜﻪ

ﻏÜÜﻮ åÑﻣﺜﺎﻟﻮﻧÜÜﻪ  ،íÏﮑÜÜﻪ ÏﻏÜÜﻮ ﻫﯧﻮæÏÇﻧÜÜﻮ  ÏﻣﻠÜÜﻲ ﺳÜÜﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻇﺮﻓﯿÜÜﺖ Ï

ﭼﯧÜÜﺮې ﯾÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﺳÜÜﻤﻨﺪ íÑﺑﻨÜÜﺪæÑﻧﻮ ﮐÜÜﯥ Ç ÏړﺗﯿÜÜﺎ æړ ÇﺟﻨÜÜﺎ ÓﻟÜÜﻪ ﯾÜÜﻮې ﺗÜÜﺮ

Ïæې ﻟﭙÜÜﺎ åÑﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜﻪ æﮐ  ،å Üﺮ ﻨÜÜﺪ ÇﺻÜÜﻮ æÇ áﻣﻘÜÜﺮ ÊÇÑﯾÜÜﯥ  æﺎﮐÜÜﻞ  æÇﭘÜÜﻪ

ÑÏې ﻣﯿﺎﺷÜÜÜÜﺘﻮ ﭘÜÜÜÜﻮÑې ÜÜÜÜﺎæ áﺧÜÜÜÜﻮ ،íÑﻧÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜﺎæÑÇÒﻧﻮ ﮐÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜﯥ Ï

ﻫﻤﺪې ﺗﻮ ﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﻲ ﻋﻮÇﯾÜﺪ æÇ æﻧ ﯾﻮÇﻟÜﻮ ﻣﺮﺳÜﺘﻮ ﺨÜﻪ ÇﻏﯧﺰﻣﻨÜﻪ

ÇﺟﻨﺎﺳÜÜÜﻮ ﺑﯿÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﺮ åﻟÜÜÜﻮړﯦ  ،íﭼÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ æﭼÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺮÇ ÊæﻓﻐﺎﻧﺴÜÜÜﺘﺎÇÏ äﺳÜÜÜﯥ

Çﺳﺘﻔﺎæ åÏﮐ .å

ﺗﺮﺧÜÜﯥ ﺗﺠﺮﺑÜÜﯥ ﮐ ÜÜې  Ï æÇ íÏﺎæﻧ ÜÜﯾﻮ ﭘÜÜﻪ ﺑﺤÜÜﺮ íﺑﻨÜÜﺪæÑﻧﻮ ﮐÜÜﯥ ﯾÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ

Ï Ïې ﻫﯧﻮæÏÇﻧÜÜﻮ

Ï Ïې ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧÜÜÜÜÜÜÜÜﻮ Ç ÏﯾﺠÜÜÜÜÜÜÜÜﺎ ÏﻟﭙÜÜÜÜÜÜÜÜﺎ Ï åÑﺧﺼﻮﺻÜÜÜÜÜÜÜÜﻲ æÏ æÇﻟﺘÜÜÜÜÜÜÜÜﻲ
ﺳÜÜÜﮑﺘﻮæÑﻧﻮ ﺗÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﻨ ﮐﻠﮑÜÜÜﻪ ﻫﻤﻐ æÇ í ÜÜÜﻫﻤﮑÜÜÜﺎ íÑﻻÒﻣÜÜÜﻪ  æÇﺿÜÜÜﺮíÑæ

ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ Ç Ïړﺗﯿﺎ æړ ﻣﻮ ÏÇﻨ ﯦﺪﻟﻲ .íÏ
 ÏﺑﺤÜÜÜﺮ íﺑﻨÜÜÜﺪæÑﻧﻮ ﻟﺮæﻧﮑÜÜÜﻲ ﻫﯧﻮæÏÇﻧÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ æﭼÜÜÜﻪ ﭘﺮﺗÜÜÜﻮ ﻫﯧﻮæÏÇﻧÜÜÜﻮ

ÜÜÜ æÇ åÏﻪ ﻻ åÑﯾÜÜÜﯥ  åÏ ÇÏﭼÜÜÜﯥ ÜÜÜﻮ áﺷÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ÏﯾÜÜÜﻮې ÇﺗﺤÜÜÜﺎÏﯾﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﺑ ÜÜÜﻪ

ﺳÜÜÜÜÜÜÜﺮ åډﯦÜÜÜÜÜÜÜﺮ ﺗÜÜÜÜÜÜÜﻮﭘﯿﺮﻟﺮ ÇÏ æÇ íﺗÜÜÜÜÜÜÜﻮﭘﯿﺮ ﻣÜÜÜÜÜÜÜﻮږ  ÏﮐﺎﺑÜÜÜÜÜÜÜﻞ _ ﭘﯧ ÜÜÜÜÜÜÜﻮ،Ñ

ﺳÜÜﺮÜÜ ÇÑ åﻮ áﺷÜÜﻲ  æÇﯾÜÜﻮ åﻣﻨﻈﻤÜÜﻪ ﺳÜÜﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻮﻟﻨÜÜﻪ ﺟÜÜﻮړ åﮐ ،í ÜÜﭼÜÜﯥ Ï

ﭘﺮﺗﻠÜÜﻪ ﮐÜÜﻮﻟﯽ

ÇﺻÜÜÜÜﻮﻟﻮ  æÇﻣﻘﺮÇÑﺗÜÜÜÜﻮ  ÏﭘﯿÜÜÜÜﺮ íæﯿﻨ ÜÜÜÜﻪ ژﻣﻨÜÜÜÜﻪ æﮐ Ï æÇ í ÜÜÜÜﮐﻤﯿÜÜÜÜﺖ æÇ

ﺷÜÜﻮ ،ﭘÜÜﻪ ﺎæﻧ ÜÜﯾﻮ ﻫﯧﻮæÏÇﻧÜÜﻮ ﮐÜÜﯥ  ÏﯾÜÜﻮ åﮐﯿﻠÜÜﻮ ﻣﺘÜÜﺮ ﺳ ÜÜک  ÏﻗﯿÜÜﺮ ﮐﻮﻟÜÜﻮ

ﮐﯿﻔﯿÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻪ ﻟﺤÜÜÜﺎظ ﻣﻌﯿﺎæÑﻧÜÜÜﻪ æﺿÜÜÜﻊ Ç Ï æÇﺧﻼﻗÜÜÜﻲ ÇﺻÜÜÜﻮﻟﻮ ﻟÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜﯥ

ﺑﯿÜÜﻪ Ç åÑÒ120ﻣﺮﯾﮑÜÜﺎﯾﻲ ډÇﻟÜÜﺮ åﮐﯧ ،í ÜÜﻣ ÜÜﺮ ÒﻣÜÜﻮږ ﭘÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﻮ ÏÇﮐÜÜﯥ  ÏﯾÜÜﻮå

ÑæﺗÜÜﻪ ﭘﺎﺑﻨÜÜﺪ ﭘÜÜﺎﺗﯥ ﺷÜÜﻲ .ﻫﻤÜÜﺪ Çډ áæﯾÜÜﻮÇ åﺗﺤﺎÏﯾÜÜﻪ ﺑÜÜﻪ ﻟÜÜﻪ æÏﻟÜÜﺖ ﺳÜÜﺮ åﭘÜÜﻪ

ﮐﻨÜÜﺪﻫﺎ_ÑﮐÜÜﻮﯾ ﯥ  æÇﻫÜÜﺮ _ ÊÇﻣﺸÜÜﻬﺪ ﺗÜÜﺮ ﻣÜÜﻨ ﭘÜÜﻪ ÇﺳÜÜﺎﻧ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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ﻮÜÜ ﻧ،íړæÇ ﻢÜÜ ﻫæﺮÜÜﻟÇﻮ ډÜÜ ﻟﮑæÑﻮÜÜﻪ ﻠÜÜﻪ ﻟÜÜﻮ ﺑﯿÜÜﺮ ﮐﻮﻟÜÜ ﻗﯿÏ  کÜÜﻮﻣﺘﺮ ﺳÜÜﮐﯿﻠ

ﻪÜÜÜ ﭘÇÏ ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ،íÏ íﻮÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜ ﺗäÒæ ﻪÜÜÜ ﻨ10 ﻪÜÜÜ ﺨ7 ﻪÜÜÜ ﮐﻮﻧﻪ ﻟÜ Üﺳ

ﺎﯾﻲÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï ﻮږÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﮐæÇ íÏ ﯥÜÜﺘﯥ ﮐﻤÜÜÜ ۍ ﻣﺮﺳÜÜ ﻧÏ åﺮÜÜﻮږ ﺳÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼÇÏ

æÇ æﻮÜÜ ﯾÕﻼÜÜﻪ ﺧÜÜ ﺨäÇæﺎÜÜﺘﺮ ﺗÜÜﻪ ﺳÜÜﻪ ﻟÜÜﻮږ ﺑÜÜ ﻣ،ﻲÜÜﺐ ﺷÜÜ ﺗﻌﻘﯿáæ ډÑﺮÜÜﻣﻘ

Ï ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﺘﯥÜÜÜÜ ﻣﺮﺳÇÏ æ ÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻮړ ﻧÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜÜ ﮐﯿﻔﯿæÇ ﻪÜÜÜÜ  ﯿÇÑ ﻪÜÜÜÜ ﺑﯿæژæﺮÜÜÜÜﭘ

ﻪÜÜ ﻣﺮﻏåﺪÜÜﻪ ﺑÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼÓæÇ ﻪÜÜ ﻟﮑæÇ ﻲÜÜ ﺷáﻮÜÜﻪ ﻧﯿÜÜﻧæ ﯥÜÜ ﮐãﺎÜÜﻪ ﭘÜÜ ﭘáﻮÜÜﺻÇ ÇÏ ﻪÜÜﮐ

.ìÇ ﺳﺒﺐ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺮ ﯧﺪä ﺑﺪﻟﻮíÏﻗﺘﺼﺎÇ ﺳﺎﺳﻲÇ

ﺮÜÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜÜﻣÒ ۍÑ ې ﻻÜ ÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜÜې ﺑÑﻮÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜ ﻨ100ﺮÜÜÜÜ ﺗäÇ ﻮﻟﯥÜÜÜÜﻮ ﻧﯿÜÜÜÜ ﻨ50 ﻪÜÜÜÜﻟ

: ﺣﻔﻆ او ﻣﺮاﻗﺒﺖ-٧

ﻮږÜÜﻮ ﻣÜÜ ﻧí ÜÜﻪ ﮐﯧÜÜﯥ ﻧÜÜﺖ ﯾÜÜﻗﺒÇ ﻣﺮæÇ ﻆÜÜﻢ ﺣﻔÜÜ ﺳæÇ íÏ ﯥÜÜﻧÇæÑ ÇÑ  ﮐﻮﻧﻮÜÜﺳ
ÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،æ ÜÜ ﮐÏﺎÜÜÜﺑÇ åﺮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ﮐﻮﻧﻪ ﻟÜÜ ﺳÇÏ ﺘﻪÜÜÜﺳæÑæ ﻪÜÜ ﮐﺎﻟ7 ﯥÜÜÜ ﭼ،æﻮÜÜÜړ ﯾÇ

ﺖÜÜÜÜﻫﻤﯿÇ ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﯾÕﺨﺎÜÜÜÜﺷÇ ﯥÜÜÜÜﺮې ﮐﭽÜÜÜÜ ﻫÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜÜ ﻫﻐÇÏ
æÇ íﺮÜÜÜﮐæ ﻪÜÜÜﺮ ﻤﮑÜÜÜ ﻮ ﺑﺰÜÜÜﺮې ﯾÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ،ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜ ﭘíÑﺎÜÜÜ ﺳÏ .í ﻮﻫﯧÜÜÜﭘ

ﻧﻮæÑﺎÜÜﻮ ﺑÜÜﻧÑÏ Ï äÇﺪÜÜﻧæﻮ ﺧﺎÜÜ ﻮÜÜﯾÑ ﻻÏ ﻢÜÜﻪ ﻫÜÜ ﻪÜÜ ﮐ.ìÏ äÇæﺎÜÜﺘﺮ ﺗÜÜﺮ ﺳÜÜډﯦ

ﻪÜÜﻧæ ﻪÜÜﻧÑﻪ ﺎÜÜﻣÒ ﻻåÑﻮÜÜ ﻧæÇ ÑﻮÜÜﻪ ﺧÜÜﺑæÇ ،åæﺎÜÜﻪ ﺧﺸÜÜ ﻤﻪ ﺗﻮÜÜﻪ ﺳÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﯾÜÜﺑﯧﺮﺗ

ﻪÜÜ ﭘäﺎÜÜﯾÒ ﯥÜÜ ﯾåÑﺎÜÜﺲ ﻟﭙÜÜﻟæ Ï ﻮÜÜ ﺧ،íﻮÜÜ ﮐÇﺪÜÜﭘﯿ

Ü ﭘæÑ ﻮÜÜ ﻪÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜﻮ ﻟÜÜړﻟæÇÑ

.í ﺳﯧÑ æﻟﺮÇ ﺗﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧﻮ ډáæﻗﯿﻖ ډÏ
ﯥÜÜÜ ﭼ،íæ ﻪÜÜÜ ﻧåﻮﻣﺮÜÜÜﻞ ﻫﻐÜÜÜﻲ ﺣﺎﺻÜÜÜ  ﭘÏ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﮑﻪ ﺑÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜ ﻧ،í Ü Üﮐ
æÇ ﻆÜÜÜÜ ﺣﻔÏ ﺎÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﻫﻤﯧﺸÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﺎﻣﻮÜÜÜÜ ﻧﺎﮐæÇ ﺰېÜÜÜﻏﯧÇ ﯥÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﭘ
ﻪÜÜﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨÜÜﯾﻮ ﺳæÑﺎÜÜ ﻮÜÜ ﺧﭙﻠÏ ÑÇﺪÜÜﻮ ﻣﺎﻟÜÜﻪ ﯾÜÜ ﮐæÇ ﻲÜÜ ﺷìﺪÜÜﺮې ﮐﯧÜÜﻊ ﺗÜÜﺗﻮﻗ
äÇﻮÜÜﺮې ﻟﯧÜÜﯥ ﺗÜÜﻪ ﯾÜÜﺎ ﺑÜÜ ﯾæÇ íæ ﺮÜÜ  ډﻧÑÇﻮÜÜﻪ ﺧÜÜﺎ ﺑÜÜﻮ ﯾÜÜ ﻧ،í Ü ﻪ ﮐÜÜﻧæ ﻪÜÜﻧÒæÑ æÇ

ﻪÜÜﺟÏﻪ ﺑﻮÜÜﻪ ﭘÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜ ﻣﻬﻤÇÏ ﻢÜÜﺎ ﻫÜÜ ﯾæÇ ﻲÜÜﺳÑ ﻪÜÜﺖ ﻧÜÜﺧæ ﺮÜÜﻪ ﭘÜÜﺟÏﺖ ﺑﻮÜÜﻗﺒÇﻣﺮ

.íÑﺧﻮæ

ﺎﯾﻲÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ ﺘﺮÜÜÜﺲ ﺳÜÜÜﻟæ Ï ﯥÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﭘﺎﯾﻠÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،í ÜÜÜﺧﻠﯧÇÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﮐ
ﯥÜÜÜ ﯾåÒﺮÜÜÜ ﭘåﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﭼ،ﻪÜÜÜﻧæﻨﺎ ﺑﻨﺪÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﻪÜÜÜ ﻟﮑ.ﻲÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﻪ ﻣﻨÜÜÜ ﻮﻧﻪ ﻟÜ Üﺑﻨﺴ

،íÏ ړÇ ﮏÜÜÜÜﻧﮑﻲ ﺧﻠæﯧﺪÜÜÜÜﺳæÇ ﺪېÜÜÜÜ ﻻﻧãﺎÜÜÜÜﯿﻦ ﺑÜÜÜÜ ﺮ ﺧÜÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜÜ ﻧÑÇﻫﻤﺪ
ﺎﻧÜÜÜﻓﻐÇ åÑÒ ﻞÜÜÜﺎﯾﻲ ﺷÜÜÜ ﺖÜÜÜﯥ ﻗﯿﻤÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜ ﺳí ﻮﻣÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﺑÇﺧﺮ
ﻪÜÜ ﮐæÇ í Ü  ﮐÜ ﺧﯧÇ ãﺎÜÜﻞ ﺑÜÜﻪ ﺧﭙÜÜ ﻣﺨÏ ﺖÜÜ Ñæ ﺮÜÜﻧﻮﻧﻮ ﺗÇÑﺎÜÜﻤﻲ ﺑÜÜ ﻣﻮﺳÏ ﯥÜÜﭼ
ﻪÜÜﻪ ﻧÜÜﻧÇÑﻪ ﺑﺎÜÜﺮ ﻟÜÜﯥ ﺳÜÜﻪ ﯾÜÜﺎ ﺑÜÜﯾæÇ í ﻮﯦÜÜﻟæ ÇÑ ﺮېÜÜﻪ ﭘÜÜﺎ ﺑÜÜ ﯾí ÜÜﻪ ﮐÜÜﻧæ ﯥÜÜﺳÇÏ

ﻢÜÜې ﻫÒﺮÜÜې ﭘÑﻮÜÜﯥ ﻧÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜ ﭘÑﺎÜÜ ﻓﺸÏ ﻮÜÜﻲ ﻧÜÜﻪ ﺷÜÜ ﻧåﻮړÜÜﻪ ﺟÜÜﻮ ﮐÜÜ ﺧ،íæ

.í ﭘ ﯧ

åﻮړÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧåﺎﻻﺧﺮÜÜÜ ﺑæÇ ﻮÜÜÜﯥ ﻟﮑﻮﻧÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺑﯿæÇ í ﻮﯦÜÜÜ ﻟåÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻟ
ﻪÜÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜÜې ﺑﺮﺧÏ ﻪÜÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﺎکÜÜÜÜﻏﯧﺰﻧÇ .íﺎﺗﻮÜÜÜÜﻼ ﻣÜÜÜÜﺲ ﻣÜÜÜÜﻟæ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜﺷ

ÈÇﺮÜÜÜ ﮐﻮﻧﻪ ﺧÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﮐﻠ.åÏ ﻪÜÜÜ ﺮﯾﮑﻪ ﭘﺎﻧÜÜÜﺲ ﺷÜÜÜﻟæ áﻮÜÜÜ Ï ﺎÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ
ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻪÜÜÜ ﻤﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜﺮ ﮑÜÜÜ ﺳáﻮÜÜÜ íæ

ﻪÜÜﺲ ﻟÜÜﻟæ Ï ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜﻧﯥ ﭘÑﺎÜÜ æÇ ﺎﺗﻨﯥÜÜ ﺳÏ æÇ íﻮÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧÜÜﮐﻠﮑ
.ﺧﻠﻲÇ ﻪ

æÇ íﺪÜÜÜÜÜÜÜ ﺗﻮﻟﯿ،íæ åﻮړÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜÜÜÜټ ﺑﯿÑﭙﻮÜÜÜÜÜÜÜﻧﺴÇ ﺮÏ .ﻮﻟﯽÜÜÜÜÜÜÜﻲ ﺗﻨﻈﯿﻤÜÜÜÜÜÜÜﺷ

åÑې ﻟﭙﺎÏې ﻣﻮÏږæÇ Ï ﯦﺮﺑﻨﺎﯾﻲ ﭘﺎﻧ ﯥ ﺨﻪÒ

ﻪÜÜÜÜﻪ ﻮﺗÜÜÜÜ ﭘÇÏ ÜÜÜﮐæ ﺮÜÜÜÜﻖ ﻓﮑÜÜÜÜﻗﯿÏ ﺪېÜÜÜÜﻪ ﺑﺎﻧÜÜÜÜې ﺑﺮﺧÏ ﻪÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﻪÜÜÜÜﮐ
Ï ﯥÜÜﺎﯾﻂ ﯾÜÜﺳæ æÇ ﻮﻣﻲÜÜﻪ ﻣÜÜ ﻧáﺎÜÜﻧﺘﻘÇ åﺮÜÜﺳ

ﺎﻧÜÜﺳÇ ﻪÜÜ ﭘáÇﻮÜÜﻣÇ  ﺮﯾﺰÇÏﻮÜÜﺳ
ﺎﺗﻨﯥÜÜ ﺳÏ åÑﺎÜÜ ﻟﭙÏÇﻮÜÜﺐ ﻫﯧÜÜﻮ ﻏﺮﯾÜÜ ﯾÏ ﺮÜÜﻪ ﯧÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﯥÜÜ ﭼ،í ÜÜﮐﯧ

ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﻢÜÜÜﻨﺎ ﻫÜÜÜ  ﺑﺮﯦ.íﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻧﻮﻧÇæﻪ ﺗﺎÜÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜÜﻮﻟﻮ ﻟÜÜÜ ﻮ ﭘﯧÜÜÜﺿÑÇ ﻋﻮæﺮÜÜÜډﯦ
æÇ ﺎﺗﻨﯥÜÜ ﺳÏ .ìÏ áæﻮ ډÜÜﻪ ﯾÜÜﻮ ﺗÜÜﯥ ﻮﻟÜÜ ﯾäÇæﺎÜÜ ﺗ،íæ ﻪÜÜﻪ ﻧÜÜﯥ ﮐÜÜ ﭼåÏ ﺎÜÜﯦﺮﺑﻨÒ

Ï ﯥÜÜÜÜې ﺑﺮﺧÏ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ìÏ ړÇ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ .åÏ ﻪÜÜÜÜ ﻣﻬﻤÇÑﻮÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜﻧﯥ ﺑﺮﺧÑﺎÜÜÜÜ æÇ

ﺮېÜÜÜ ډﯦåﺮÜÜÜﺐ ﺳÜÜÜﻪ ﺗﻌﻘﯿÜÜÜﻮﻟﻮ ﭘÜÜÜﺻÇ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ìÏ ÇÏ ﺖÜÜÜﻫﻤﯿÇ ﺘﺮÜÜÜﻧﯥ ﺳÑﺎÜÜÜ

ﯾﻄﻮÇﺮÜÜﻨﯿﻮ ﺷÜÜﺳæÇ ﻪÜÜﻮږ ﻟÜÜﻣÒ ﯥÜÜ ﭼ،ﺎﮐﻲÜÜ æ áﻮÜÜﺻÇ ﯥÜÜﺳÇÏ åÑﺎÜÜ ﻟﭙãﺠﺎÜÜﻧﺴÇ
ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜ ﺧá Ü ﻪ ﮐÜÜ ﻃﺮﺣáﻮÜÜﺻÇ ﻞÜÜﺻÇ ﻮÜÜﯥ ﻣÜÜﻞ ﮐÜÜې ﻓﺼÏ ﻪÜÜ ﭘ.íﻮÜÜ  ﻟÎړÇ åﺮÜÜﺳ

ﺮېÜÜﻪ ﺗÜÜﺧﺘæ åﺮÜÜﺮ ډﯦÜÜ ﺗæÇ íﻮÜÜ ﮐÇﺪÜÜ ﭘﯿÊﺎÜÜﻪ ﻧﺠÜÜﺮ ﺨÜÜﻪ ﺧﻄÜÜﺎﻧ ﯥ ﻟÜÜﻮﯾﯥ ﭘÜÜﻟ
ﻪÜÜﺐ ﭘÜÜ ﺗﺮﺗﯿÏ ﺎÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï æÇ ﻮÜÜ ﮐﻮﻟÇﺪÜÜ ﭘﯿÏ ÑﺎÜÜ ﮐÏ ﻪÜÜﯥ ﺑÜÜﻞ ﮐÜÜﻮﻧﮑﻲ ﻓﺼÜÜﺗﻠÇÑ
åﺎﺗﺮÜÜÜÜﯾÒ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ .ìÏ  کÜÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜÜ ﯾáﺎÜÜÜÜﯥ ﻣﺜÜÜÜÜ ﭼ،í ÜÜÜÜﺘﻞ ﮐﯧÜÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﻪÜÜÜÜ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

135

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

.æ ﮐæ ﻧﻪæﻧﺪﯾﺰÇړæ  ﯾﻮ ﻟåړÇ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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ﻮÜÜÜ ﮐﻤﭙﻨﯿ،ﻧﻮæÑﺎÜÜÜ ،ﻮÜÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ ﻮÜÜÜ ﻣﺨﺘﻠﻔÏ ﯥÜÜÜ ﭼìÏ ÇÏ ﯥÜÜÜ ﯾÝﺪÜÜÜ ﻫ،ﻮÜÜÜﺷ
Ï æÇ í ﻮﻟﯧÜÜÜÜ ÇÑ ﮏÜÜÜÜﻪ ﺧﻠÜÜÜÜﻪ ﮐﭽÜÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧáﻮÜÜÜÜ Ï ﺎÜÜÜÜ ﯾæÇ ﺮﮐﺘﻮﻧﻮÜÜÜÜ ﺷæÇ

:ﻪ／ ﺑﺸﺮي ﭘﺎﻧ-و
(Õ) ﺮﯾﻢÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜ ﻧﺒÏ ،ìÏ ﻻړæ ÈÇﺪÜÜÜﺮ ﺗﻬÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜ ﻋﻠÏ ÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻨﯽÜÜÜﺳæÇ

ﻞÜÜÜÜ ﺧﭙåﺮÜÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜÜﻗÏ ﻪÜÜÜÜ ﭘæÇ íﻮÜÜÜÜﺪې ﮐÜÜÜÜﻧÇړæ ÑﻮÜÜÜÜ ﻧÇ ﻮﻧﮑﯽÜÜÜÜﺗﻠÇÑ ÏÇﻮÜÜÜÜﻫﯧ
í ﻮﻫﯧÜÜﭘæ ﯥÜÜ ﭼ،íﻮÜÜﻪ ﮐÜÜ ﭘﺮﺗﻠåﺮÜÜ ﺳÑﻮÜÜ ﻧÇ ﻮﻧﮑﻲÜÜﺗﻠÇÑ ﻪÜÜﺖ ﻟÜÜﻨﯽ ﺣﺎﻟÜÜﺳæÇ
ãﻮÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜ ﺣìæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﮐåÑﻪ ﻻÜÜÜﻟﻮ ﭘæ ﭙÜÜÜ ﺑﺸÏ ﻮÜÜÜ ﻣﻮﺧÏ ﺘﻘﺒﻞÜÜÜ ﻣﺴÏ ìæÏ Ï

ﯿﻦÜÜﻪ ﭼÜÜﻪ ﭘÜÜﻮ ﮐÜÜﻟæ Æ Ü ﮐæ ﺐÜÜﻢ ﻃﻠÜÜ ﻋﻠÏ) :ﺎﯾﻲÜÜﯥ ﻓﺮﻣÜÜ ﭼìÏ ﺪﯾﺚÜÜک ﺣÑﺎÜÜﻣﺒ
ÇÏ ﯥÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮐﻠæÇ ﻲÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜ ﮐìﻮÜÜﻮ ﻣﺨﻨﯿÜÜﻮ ﻣﻮﺧÜÜ ﻫﻐÏ ﯥÜÜ ﭼ،íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜﻧæ ﺧﻨ
ېÏæ Ï ﻢÜÜÜ ﻋﻠÏ ﯥÜÜÜې ﮐÑæÏ íﻮÜÜÜ ﻏﺰﻧæÇ ﻲÜÜÜﻪ ﻋﺒﺎﺳÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﻣﺨÏ .(íæ ﯥÜÜÜﮐ
کÑﺎÜÜÜﺗﻨﻲ ﻣﺒÑﻮÜÜÜ ﭘÏ .íÏ í Ü Üﺪې ﮐÜÜÜﻧÇړæ ÊﺎÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣÈﺎÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮæÇ

ﻮÜÜÜ ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧÏ ﯥÜÜÜ ﯾåÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﺮې ﮐﻮﻟÜÜÜ ﻟÏ ﻮÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜ ﺷãﻮÜÜÜﻪ ﻣﻌﻠÜÜÜﺗÑæ ﻪÜÜÜﻧæ ﺧﻨ

 ۍÜ Ü ﻧÏ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺑﯧﺮﺗæÇ áﻮÜÜÜ ÇÑ ãﻮÜÜÜ ۍ ﻋﻠÜ Ü ﻧÏ ìﻮÜÜÜﯥ ﻫﻐÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜ Ñ ﻪÜÜÜﺪﯾﺚ ﭘÜÜÜﺣ

ﻮېÜÜÜ ﯾåÑﺎÜÜÜ ﻟﭙæﯧﺪÜÜÜﺳÑ Ï ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻪ ﻣﻮﺧÜÜÜ ﻣﻨ ﻤﻬﺎﻟæÇ í ÜÜÜﻼ ﺗÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﺗÏﺎÜÜÜﯾﺠÇ
.í ﺳﯧÑ ﺮ ﻨﺪې ﻧﺘﯿﺠﯥ ﺗﻪ

ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜﺧﺘﻮﻧæ ﺘﻮÜÜﺳæÑæÇÑ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜ ﻣﺮﻏåﺪÜÜﻪ ﺑÜÜﻮ ﻟÜÜ ﺧ،áﻮÜÜﺳÑæ ﻪÜÜﻮ ﺗÜÜ ﺑﺮﺧæﺮÜÜډﯦ
،ÏﻮÜÜÜÜﻟÑÏ ﻢÜÜÜÜ ﻫÝﺪÜÜÜÜﻞ ﻫÜÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﻞ ﺨÜÜÜÜ ﺷ،ﻞÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﺎﺗﯿﺮ ﻟÜÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜÜ ﮐÇډ
Ï æÇ å Ü Üﻪ ﮐÜÜÜﻧæ ﻪÜÜÜﻪ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜﻣÒﻮ ﻻÜÜÜﻮ ﺧﻠﮑÜÜÜﺮ ﺧﭙﻠÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻼﻣﻲ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧÜÜÜﺳÇ
ﻪÜÜÜÜÜ ﻟæÇ ﺰېÜÜÜÜÜﻏﯧÇ ﯥÜÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﯾæÑæ ،æÑæ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼåæ ÇÏ ﻪÜÜÜÜÜې ﻧﺘﯿﺠÏ

ﻞÜÜÜ ﺷ،ﻞÜÜÜ ﺷÏ ﯥÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﻪ ﻃﺒﺎﺑÜÜÜﺘﺮ ﻮ ﭘÜÜÜ ﺳÏ æÇ æ ﺮÜÜÜ ﮐÇﺘﺮ ﻮ ډÜÜÜ ﺳÏ ìﻮړÜÜÜﻧﻮﻣ

Ï æÇ ﻮÜÜ ﺷæﺪÜÜﯾﺎﺗﯧÒ ﻪÜÜﻮﭘﯿﺮ ﭘÜÜﯥ ﺗÜÜﺮ ﺑﻠÜÜځ ﺗÑæ ﯥÜÜ ﯾåﺮÜÜﻮ ﺳÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﺎﮐﻮÜÜﻏﯧﺰﻧÇ

å ﭙÜÜÜﻪ ﺑﺸÜÜÜﺘﺮ ﯥ ﭘÜÜÜ ﺳåړÇæÏ ﻪÜÜÜﯥ ﺑﻮﯾÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜ ﮐåÏﺎÜÜÜﻓÇ ﯽÜÜÜ ﻣﻌﻨÇÏ ÍﻄﻼÜÜÜﺻÇ
íﺮÜÜÜÜ ﻟäÇﻮÜÜÜÜﺪ ﺗÜÜÜÜﻞ ﻟﯿÜÜÜÜ ﺷ،ﻞÜÜÜÜ ﺷÏ ﯥÜÜÜÜﻮک ﭼÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜ ﻫﻐæÇ íﻮÜÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜ ﺗﻮ

ﻮÜÜﻪ ﺧﻠﮑÜÜﺗæﯥ ﺛﺮÜÜﻪ ﺑÜÜﻪ ﭘÜÜ ﺨæﺪÜÜﺗﻤﻨæﻪ ﺛﺮÜÜﮏ ﻟÜÜ ﺧﻠåﺎﺗﺮÜÜﯾÒ  ۍÜÜﻼﻣﻲ ﻧÜÜﺳÇ
Ï ÝﺪÜÜÜ ﻫåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﺪÜÜÜﺎﻧﻪ ﻟﯿÜÜÜ æÑ ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ ﯽÜÜÜ ﻣﻌﻨ،íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﺎ ﻧÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻋﯿﻨﮑ
ﺮÜÜÜ  ﻣ،å ÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻧæ åÏæ ړæ ãﺎÜÜÜ ﭘÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﭘÜÜÜ ﭘíﺮÜÜÜﯥ ﺑﺸÜÜÜ ﭼ،áﻮÜÜÜ ﺷáﺪÜÜÜﺑ
ﻪÜÜÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﭘÜÜÜÜÜ ﭘíﺮÜÜÜÜÜ ﺑﺸÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼæ. ﺎÜÜÜÜÜ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾÏÇﻮÜÜÜÜÜﻼﻣﻲ ﻫﯧÜÜÜÜÜﺳÇ  ﯿﻨﯽÇﻮÜÜÜÜÜﯾ

Ï åﺮÜÜÜ ﺳÇﻮÜÜÜ ﺗﻘæÇ ﻢÜÜÜﻪ ﻧﻈÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﻮﻟﻨåﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﭼ،ìÏ ﻦÜÜÜړﯾÇ ﺮÜÜÜ ډﯦåÑﺎÜÜÜﯿﻦ ﻟﭙÜÜÜﺗﻌ

ÑﺎÜÜﺮ ﮐÜÜ ډﯦåﺮÜÜﺲ ﺳÜÜﻟæ ﻞÜÜﻪ ﺧﭙÜÜﯥ ﻟÜÜﯥ ﯾÜÜﻪ ﮐÜÜې ﺑﺮﺧÏ ﻪÜÜ ﭘæÇ ﻮÜÜ ﺷåﻮÜÜﺖ ﭘÜÜﻫﻤﯿÇ

ﻪÜÜÜ ﭘæÇ íﺮÜÜÜﻟæ ﻪÜÜÜﻧæÑﺪ ﻣﻌﯿﺎÜÜÜ ﺮ ﻨåÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﻲ ﮐﻮﻟÜÜÜ ﻋﻤﻠÏ ﻮﺧﯥÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜﻫﻐ
åÑﺎÜÜÜړﻟﻮﻟﭙæÇÑ ﻪÜÜÜ ﺗÓ ﻻÏ ÝﺪÜÜÜ ﻫÏ ﻪÜÜÜ ﯥ ﺮﻧÜÜÜ ﭼí ﻮﻫﯧÜÜÜﭘæ ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜ ﺎﻫﺎﻧÇ

åÑÇﺪÜÜÜÜﻣæÏ (ﺪÜÜÜÜﺎﺗﯿﺮ ﻣﺤﻤÜÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜÜ ﮐÇﺮ )ډÜÜÜÜ ﻣﺸÏ ﺎÜÜÜÜ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾÏ ، ÜÜÜ ﮐåﺮÜÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜÜﺗ
.íﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮ

åﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﺎ ﻟÜÜﯥ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾÜÜﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐÜÜﻮ ﮐÜÜﯦﺮﺷÏ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،ﻮېÜÜﺚ ﺷÜÜې ﺑﺎﻋÏ Ï ﯥÜÜ ﻫ
ﺮÜÜ ﮐÇ ډÏ .í ÜÜ ﮐáﺪÜÜ ﺑÏÇﻮÜÜ ﻫﯧÑÇÏ ﺮﻣﺎﯾﻪÜÜ ﺳæÇ ﺮÜÜﻣﯿÇ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜ ﺨÏÇﻮÜÜﺮ ﻫﯧÜÜﻓﻘﯿ

ﻪÜÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ Ï ﺎﻧ ﯥÜÜÜÜ ﭘíﺮÜÜÜÜ ﺑﺸÏ ﺚÜÜÜÜﻪ ﺣﯿÜÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﭘÜÜÜÜ ﻮېÜÜÜÜ ﯾÏ ﻢÜÜÜÜﻮږ ﻫÜÜÜÜﻣ
ﯥÜÜﺳÇﻪ ﻫﻤﺪÜÜﻪ ﭘÜÜ ﮐæÇ æﺮÜÜﺎ ﻟÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜ ﺗäﻼÜÜﺪ ﭘÜÜ ﺮ ﻨåﻮÜÜﯥ ﯾÜÜﺳÇÏ åÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜﮐﻮﻟ

ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ( ﭘﻼﻧﻮﻧ20-20) ﻞÜÜÜ ﺷ،ﻞÜÜÜ ﺷÏ ﯥÜÜÜ ﭼæ ÇÏ ÑﺎÜÜÜﺑﺘﮑÇ ìړæﺎÜÜÜﺎﺗﯿﺮ ﭘﯿÜÜÜﻣﻬ
ې

ﺎﻧÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ ﺲÜÜÜﻟæ Ï ﻪÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜ ﻮﻣﻲ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻋﻤÜÜÜ ﭘæ Ü Üﻪ ﮐÜÜÜﻧæ ÑﺎÜÜÜ ﮐÊﺪÜÜÜﺷ

.á ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐ
íÏﯿﻼÜÜﻞ ﻣÜÜ ﺷÏ ÇÏ ﯥÜÜ ﭼ،íﻮÜÜﯥ ﮐÜÜﺳÇÏ ﺮÜÜﻞ ﺗﻌﺒﯿÜÜﻞ ﺷÜÜ ﺷÏ ﮏÜÜﺮ ﺧﻠÜÜډﯦ

æړÇﻮÜÜﻮږ ﻏÜÜﻪ ﻣÜÜ ﮐ.íæ ì Ü ﺎﯾﻊ ﮐÜÜ ﺿÏÇﺘﻌﺪÜÜﺳÇ ﻞÜÜ ﻧﺴäÇﻮÜÜ Ï ﻮÜÜﻪ ﻣÜÜﻪ ﺑÜÜ ﺗﻮ

äﻼÜÜﻞ ﭘÜÜ ﺷÏ ﯥÜÜﯥ ﭼÜÜﻧﻮ ﮐæÑﺎÜÜ æÇ ﻮÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ ﻮÜÜﻪ ﮐﻮﻣÜÜﯥ ﭘÜÜ ﯾﻌﻨ،ìÏ áﺎÜÜﮐ

ﻪÜÜÜ ﭘìæÏ Ï ﻪÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺘﻮ ﻟﻮﯾÜÜÜ ﻣﺮﺳÏ ﯥÜÜÜﻤﯧﺮ ﭼÜÜÜﻧﻮ ﺷÇÑﻼﮐﺎÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜ ﺑﻬﺮﻧﯿÏ ﯥÜÜÜﭼ
ﯥÜÜ ﭼåÏÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،æ ÜÜﻢ ﮐÜÜﻲ ﮐÜÜ æ åÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﺘﻮﻧﻮ ﻟÜÜ

 ﻟæÇ ﻮﻧﻮÜÜﻣﻌﺎﺷ

ﻮﺧﯥÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﻣﻨ ﻤﻬﺎﻟáﺎÜÜÜ ﮐíÏﯿﻼÜÜÜﻞ ﻣÜÜÜ ﺷÏ ﯥÜÜÜ ﯾÝﺪÜÜÜ ﻫ،åÏ ÍﺮÜÜÜ ﻣﻄåﺮÜÜÜﺧﺒ
ﻪÜÜ ﭘæÇ ﻮÜÜ ﺷäﺘﻨﺎÜÜ

ÑﻮÜÜﻞ ﮐÜÜ ﺧﭙÏ æÇ æ ÜÜﮐæ ﻪÜÜﺎﻧﻮ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜﻧÇﻮ ﻮÜÜﺮ ﺧﭙﻠÜÜﭘ

áÏﻮÜÜÜ  ﮐﯧÓﺎÜÜÜﺳÇ ﯥÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜﻪ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﯾì ﻮﻣÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﭘﻼﻧﻮﻧÇÏ .íÏ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

ﺎÜÜÜﺮ ﺑﻨÜÜÜ ﭘæÇ ﻮÜÜÜﺧﻠÇæ ﻪÜÜÜ ﯥÜÜÜﻪ ﺗﺠﺮﺑÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻧÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜﻏﯧﺰﻣﻨÇ Ï ﯥÜÜÜ ﮐÏÑﻮÜÜÜې ﻣÏ

ﺎÜÜ ﯾæÇ  ۍÜ ﻪ ﻧÜÜﺎ ﻟÜÜﺪ ﯾÜÜ ﺑﺎﯾÊﺎÜÜ ﺗﺎﺳﯿﺴÑﻮÜÜ ﻧæ ÜÜ ﮐåÏÒæﻮړÜÜ ﻟÏ æÇ ﻪÜÜﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧ

ﻲÜÜÜ ﻣﻠíﺮÜÜÜﺳÇﻮې ﺳﺮÜÜÜ ﯾåړÇ ﻪÜÜÜ ﭘÑﻮÜÜÜ ﻧÇ ﻮﻧﮑﻲÜÜÜﺗﻠÇÑ Ï ÏÇﻮÜÜÜﻞ ﻫﯧÜÜÜ ﺧﭙÏ ﯥÜÜÜﯾ

ﯿﺎﻟﻲÜÜﺎظ ﺳÜÜﻪ ﻟﺤÜÜﻮﯾﯥ ﭘÜÜ ﺳÏ åﺮÜÜﻮ ﺳÜÜﻧæÏÇﻪ ﻫﯧﻮÜÜﯿﻤﯥ ﻟÜÜ ﺳÏ ﻪÜÜﻪ ﮐﻤÜÜﻢ ﻟÜÜﻢ ﮐÜÜﻫ

.æ Ü ﯿﻦ ﮐÜÜﻮﺧﯥ ﺗﻌÜÜﯥ ﻣÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜ  ﺗﻮå ﯿﺰÜ ﻪ ﺑﻨﺴÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،æ ﯧÜÜﺳÑæ ﻪÜÜﺎع ﺗÜÜﺟﻤÇ

.í ﮐæ

:æ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻮáæ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډáﺻﻮÇ  ﯿﻨﯥåړÇ ېÏ ﭘﻪ

:و اﻫﻤﻴﺖ７ د ﻟﻮړو زده ﻛ-١

åﺮÜÜÜﻼﻧﻮ ﺳÜÜÜﻪ ﻣﺤﺼÜÜÜ ﻟäﻮÜÜÜﻞ ﭘﻮﻫﻨﺘÜÜÜ ﮐﺎﺑÏ ﺎÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜ ﮐ2005 ﻪÜÜÜﭘ
Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ææ ﻧﮑﻲæﺘﻮÜÜÜÜ ې ﻏﻮÏ Ï áﻮÜÜÜÜ ،ÏﻮÜÜÜÜﻟÑÏ ﺚÜÜÜÜﺘﻨﯽ ﺑﺤÜÜÜÜې ﻣﯿﺎﺷÑÏ
ﻊÜÜÜﺿæ áﻮÜÜÜﺻÇ ﯥÜÜÜې ﯿﻨÏ åÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﻟæﺖ ﻟﻮړÜÜÜ ﻇﺮﻓﯿÏ ﯿﻼﺗﻮÜÜÜﺎﻟﻲ ﺗﺤﺼÜÜÜﻋ

ﻪÜÜÜÜÜ ې ﺗﻮ

ﺎﻧÜÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜÜﺪﻧﻲ ﻮﻟﻨÜÜÜÜÜ ﻣæÇ ÏﺎÜÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ ،åÑÇÏÇ

ﯥÜÜﻪ ﺑÜÜ ﭘﻮﻫÇÏ æÇ ،íﺮÜÜﺎ ﻟÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜﺮﺗﺎﺑﻪ ﺗÜÜ ﻣﺸæÇ ﻮﻫﯥÜÜﻲ ﭘÜÜ ﺗﺨﻨﮑ،ﺪﯾﺮﯾﺖÜÜﻣ

ﻪÜÜÜÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼíæ åﺪÜÜÜÜÜ ﺮ ﻨÇÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﯾÓﺎÜÜÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜÜﺷ

ﯥÜÜÜ ﻮﻧﻪ ﭼÜ Üﯥ ﺑﻨﺴÜÜÜﺳÇÏ æ Ü Ü ﮐåÏÒ æﻮړÜÜÜ ﻟÏ ﮐﯥÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜې ﭼÏ ﻪÜÜÜﻟ

æÇ íﺮÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧáæ ډãﻮÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐÜÜÜ ﮐ20æÇ 10ﻮÜÜÜﺗﻠﻮﻧﮑÇÑ
.ìÏ ﻻړæ ﺪېÜÜÜﻧﻮ ﺑﺎﻧæÑﮑ ﻮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﻪ ﮐﻮﻣÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﯾÓﺎÜÜÜﺳÇ ېÏæ íÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ Ï

.í ﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﯧÇÑ  ﻧﻪíﻟﺮæ ﻟﻪ ﺳﻮﯾﻪÇﻧ ﯾﻮ
Ï ېÏæ æÇ ﺎÜÜÜÜÜړﺗﯿÇ Ï ﻪÜÜÜÜﺎ ﺑÜÜÜÜﻮ ﺑﯿÜÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜÜÜﺎﻧﻪ ﺷÜÜÜÜ æÑ áﻮÜÜÜÜﺻÇ ÇÏ ﯥÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜﮐﻠ
ææ ﻪÜÜÜﺦ ﻧÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜ ﭘåﺮÜÜÜﻣæÏ ÊﺎÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻼﺗﻲÜÜÜﺻÇﯥ ﻣﻮÜÜÜﺎﻧﻮ ﮐÜÜÜﻣÒ ÇﻮÜÜÜﻪ ﭘﺨÜÜÜﭘ
ãﻮÜÜﻪ ﮐÜÜﺎ ﻟÜÜﭘæÑÇ ﺎÜÜﺎ ﯾÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï äﻮÜÜﻮ ﭘﻮﻫﻨﺘÜÜ ﯾÏÇﻮÜÜﯿﺎﯾﻲ ﻫﯧÜÜﺳÇ Ï ﯥÜÜ ﭼ،ﻲÜÜﺗﻠﻠ

ÇÏ .ﻲÜÜﻧﯿﺴæ ÊÑﻮÜÜ ﺻÊﯿﻤﺎÜÜﯥ ﺗﻘﺴÜÜﻮ ﮐÜÜﻪ ﭘﻮﻫﻨ ﯿÜÜ ﭘÓﺎÜÜﺳÇ ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜﭘﻼﻧﻮﻧ

Ï ﻮÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﻪÜÜÜﻮ ﮑÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﻧﯿﺴæ ÓﺎÜÜÜﻪ ﺗﻤÜÜÜﻪ ﻧﯧﻐÜÜÜﻎ ﭘÜÜÜ ﻧﯧåﺮÜÜÜ ﺳäﻮÜÜÜﭘﻮﻫﻨﺘ

æÇ ﻲÜÜ ﺷÜÜ åﺮÜÜﻞ ﺳÜÜﻪ ﺑÜÜﻮ ﻟÜÜﺪ ﯾÜÜﻮﻫﻨ ﯽ ﺑﺎﯾÜÜ ﭘãﻮÜÜﯥ ﮐÜÜﻲ ﭼÜÜﻪ ﺷÜÜﺪ ﺟﻮﺗÜÜﺑﺎﯾ
Ï ېÏ ﻪÜÜÜÜ ﻤﻨ ﻮﻧÑ ډﯾﭙﺎãﻮÜÜÜÜ ﮐ.¿ﻲÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ íﻮÜÜÜÜې ﻧÏ ﻮﻫﻨ ﻲÜÜÜÜ ﭘãﻮÜÜÜÜﮐ

á ÜÜﻪ ﻟﯧÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜﻏÏ äﺎÜÜÜﻧÇﻞ ﻮÜÜÜ ﺧﭙåÑﺎÜÜÜ ﻟﭙáﻮÜÜÜ ﺣﺼÏ ﻮﻫﯥÜÜÜﻮړې ﭘÜÜÜﻟ
Ü ÜÜ ﻤﻨÑ ډﯾﭙﺎÏ ېÏ ﻮﻫﻨ ﻲÜÜÜÜ ﭘãﻮÜÜÜÜ ﮐæÇ ﻲÜÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜÜﻮﻫﻨ ﻲ ﮐﭽÜÜÜÜﭘ
ﻪÜÜﻪ ﻫﻐÜÜﻪ ﭘÜÜ ﻃﺮﯾﻘÇÏ .íﺮÜÜﯥ ﻟÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﻧÜÜ ﭼí ÜÜ ﮐÇﺪÜÜﻪ ﭘﯿÜÜﯥ ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜﭼ
. ﺷﻲáړæÇÑ ﮐﭽﯥ ﺗﻪ

ﭙﯧﺘﻤﻪÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﮑ،æ ﻢÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜﺎﺛﯿﺮ ﯾÜÜÜﺮ ﺗÜÜÜ  ﻣ،åæ ﺒﻪÜÜÜﯥ ﻣﻨﺎﺳÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﺧæ
ﺮÜÜÜ ﺑﻬäﺎÜÜÜﻧÇﻤﯧﺮ ﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻮﺗÏ ﺖÜÜÜ ﺣﮑﻮﻣäﺎÜÜÜﻓﻐÇ ﯥÜÜÜ ﮐåﯿﺰÜÜÜ ﻟﺴíÏﯿﻼÜÜÜﻣ

ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﻮ ﺮÜÜÜ ﮐﻤﭙﯿÏ ﯥÜÜÜ ﭼíﺮÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜړﺗﯿÇ äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ،ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜ ﻣﺜÏ
Ï ﻮÜÜÜ ﻧ،íæﺮÜÜÜﺑÇ ﺑﺮåﺮÜÜÜﯾﻄﻮ ﺳÇﺮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻮږ ﻟÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼí Ü Üﻮړ ﮐÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜﻣﻮﻧÇ ﺮæﭘﺮ

Ï äﻮÜÜÜﻞ ﭘﻮﻫﻨﺘÜÜÜ ﮐﺎﺑÏ ﺲÜÜÜﺮ ﻋﮑÜ Üې ﺑÏ Ï ﻮÜÜÜ ﺧ،á Ü Üﻟﯧæ åÑﺎÜÜÜ ﻟﭙæ Ü Ü ﮐåÏÒ Ï ﻪÜÜÜﺗ
åﺮÜÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜÜ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧæﻮړÜÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï ﯥÜÜÜÜÜﻮﻫﻨ ﻲ ﭼÜÜÜÜÜﺮۍ ﭘÜÜÜÜÜﻧﺠﻨﯿÇ

ÇÏ ﯥÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜÜ ﻤﻨ ﻮﻧÑﯥ ډﯾﭙﺎÜÜÜÜﺳÇÏ ﺎÜÜÜÜې ﯾÏ åÑﺎÜÜÜÜﻠﮏ ﻟﭙÜÜÜÜې ﻣﺴÏ

äﻼÜÜÜÜﻤﯧﺮ ﻣﺤﺼÜÜÜÜ ﺷÜ ÜÜ ﯥÜÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜÜﺪې ﻫﯧÜÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜÜ ﭘáÏﻮÜÜÜÜﻟÑÏ ﻪÜÜÜÜﻣﯿﺘﻮﻧÇﺗﻮ

ﻮÜÜÜÜ ﯥÜÜÜÜﺳÇÏ ېÏ ﺎÜÜÜÜ ﯾæÇ ﻲÜÜÜÜ ﺷÏﺎÜÜÜÜﯾﺠÇ ﯥÜÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜÜﺪې ﻫﯧÜÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜﻇﺮﻓﯿ
.íﺳﻮÑæ  ﺳﺮ ﺗﻪÑ ﮐﺎÇÏ ﺷﻲ ﭼﯥÇÑ ﭘﻮﻫﻨ ﻲ ﻣﻨ ﺗﻪ

.áÒæÑæ
ﺎﺗﻲÜÜÜÜ ﺣﯿáæﻮړÜÜÜÜﻮﻫﻨ ﻲ ﺟÜÜÜÜﻼﻣﻲ ﭘÜÜÜÜﺳÇ ﯥÜÜÜÜﺳÇÏ åﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜÜÜ ﻧÑÇﻫﻤﺪ
äﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ ﻪÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜ ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧæÇ ì Ü Üﺮ ﮐÜÜÜﯾﻄﻮ ﺗﻐﯿÇﺮÜÜÜ ۍ ﺷÜ Ü ﻧÏ áﻤﻬﺎÜÜÜﺳæÇ
ﻪÜÜÜÜﯥ ﺑﯧﺮﺗÜÜÜÜ ﮐÏÇﺪÜÜÜÜﻢ ﺗﻌÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜ ﭘ،ﻲÜÜÜÜ åÑﺎÜÜÜÜ ﻟﭙæ ÜÜÜÜ ﮐåÏÒ Ï ﻪÜÜÜÜﺮ ﺗÜÜÜÜﯥ ﺑﻬÜÜÜÜﭼ

ﻪÜÜÜÜÜ ﻟäﺪÜÜÜÜÜﻼﻣﻲ ﺗﻤÜÜÜÜÜﺳÇ åﺪÜÜÜÜÜ ﻼﻧÏ äﺎÜÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ ﻲÜÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜÜﮐæ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،íÏ

æÇ í Ü Üﺎﺗﯥ ﮐﯧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇﺎﻏﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜﮐﺜﺮﯾÇ ،í ﺘﻨﯧÜÜÜﺳÇÑ

.í ﺷﻨﺎ ﮐÇ åÑ ﭘﻮå ﺳﺮíﭘﯧﮋﻧﺪ ﻠﻮ
ﯥÜÜÜÜ ﭼ،åÏ ÇÏ åﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜ  ﻏåﺮÜÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜÜ ﺑﻠåﻮÜÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜÜ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧÏ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ

. ﻲÇÑ  ﺗﻪ ﻧﻪÏÇﺑﯿﺎ ﻫﯧﻮ
ﺎﯾﻲÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ ÈﺎÜÜÜﻮﻫﻨ ﻲ ﻧﺼÜÜÜ ﭘíﺮÜÜÜﻧﺠﻨﯿÇ Ï ،ìÏ ﻪÜÜÜ ﻧáæﻮ ډÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﯾÈﺎÜÜÜﻧﺼ
ÏÇﻮÜÜÜÜÜÜ ﻫﯧÏ ﻮږÜÜÜÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜÜÜÜ ﭼ،ìÏ ېÏ ﺮÜÜÜÜÜÜﺚ ﭘÜÜÜÜÜÜﻮږ ﺑﺤÜÜÜÜÜÜﻣÒ áﻤﻬﺎÜÜÜÜÜÜﺳæÇ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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 ﻢÜÜÜÜﻲ ﺳﯿﺴÜÜÜÜÜ ﺟﺮﻣﻨåړÇÒ ﻪÜÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜÜ ﯾÈﺎÜÜÜÜÜﻮﻫﻨ ﻲ ﻧﺼÜÜÜÜÜ ﭘÏﺎÜÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ Ï æÇ ìÏ

ÏÇﻮÜÜÜې ﻫﯧÏ Ï ﻪÜÜÜﯥ ﺑﻮﯾÜÜÜ ﭼíﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﯽ ﻧÜÜÜې ﻣﻌﻨÏ Ï ﯥÜÜÜ ۍ ﮐÜÜې ﭘﯧÏ ﻪÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻫﻮﯾ

ﻢÜÜÜﺎﺑﻮﻧﻪ ﻫÜÜÜﻮ ﻧﺼÜÜÜ ﭘﻮﻫﻨ ﯿæÑﻮÜÜÜ ﻧÏ ﺐÜÜÜﺪې ﺗﺮﺗﯿÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜ ﭘæÇ ìÏ ìﻮÜÜÜ ﺷÑﺎÜÜÜﻋﯿ

íÑﻮÜÜÜﻮږ ﮐﻠﺘÜÜÜﻣÒ ﺮﻋﮑﺲÜ Üې ﺑÏ Ï ﯥÜÜÜ ﺑﻠﮑ،ﻲÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﻪ ﻣﻨÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﻗﻮﻣﯿﺘﻮﻧåړÇæ

.í ﻟﺮåړÇ ېÑ ﺳﯿﺴ ﻤﻮﻧﻮ ﭘﻮæÑﭘﻪ ﻧﻮ

ېÏ Ï ﯥÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮑ،íæﻮړÜÜ ﺟÜÜ ﺑﻨﺴíﻮÜÜﻟﻲ ﻗÇæﻮÜÜﻲ ﯾÜÜ ﻣﻠÏ ﻮږÜÜﻣÒ

ﺘﻤﻨÜÜﺷ

ﻨﻈﻢÜÜÜ ﻣåÑﺎÜÜÜﻮﻧﮑﻲ ﻟﭙÜÜÜﺗﻠÇÑ Ï ﺮÜÜÜﻪ ﯧÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾÏ ﯥÜÜÜ ﭼæړÇﻮÜÜÜﻮږ ﻏÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﮐ

ﺖÜÜÜﺎﻧﻲ ﻫﻮﯾÜÜﻓﻐÇ ﻞÜÜÜﺮ ﺧﭙÜÜﻢ ﭘÜÜÜ ﻫäﺎÜÜﻓﻐÇ ﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜﯥ ﺑÜÜÜﺎ ﮐÜÜړﺗﯿæﻪ ﭘﯿﺎÜÜÜﺘﻤﻨﯿﻮ ﭘÜÜﺷ

ﻪÜÜÜ ﯥ ﺗﻮÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜ ﺑﺎﯾÈﺎÜÜÜﯿﻼﺗﻮ ﻧﺼÜÜÜﺎﻟﻲ ﺗﺤﺼÜÜÜ ﻋÏ ﻮÜÜÜ ﻧ،æﺮÜÜÜﻟæ äﻼÜÜÜﭘ

ﻪÜÜÜÜژﺑ

Ï ﻲÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜﮐæ ﻪÜÜÜÜ ﺘﺮﮐﻪ ﺗﻮÜÜÜÜﻪ ﻣﺸÜÜÜÜﻮﻫﻨ ﻲ ﭘÜÜÜÜ ﭘáﻮÜÜÜÜ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜÜﺟ

ﺮÜÜÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﺪÜÜÜÜﺑﺎﯾ

ÏﺎÜÜﯾﺠÇ ﺖÜÜ ﮐﻔﺎﯾíÑﺎÜÜ ﮐæÇ ﻪÜÜﻲ ژﻣﻨÜÜ ﻣﻠ،ﻪÜÜﺣﯿæÑ ﻲÜÜﻨ ﻣﻠÜÜﺮ ﻣÜÜﻼﻧﻮ ﺗÜÜﻣﺤﺼ

ېÏ ﺎﺑﻖÜÜﯾﺖ ﻣﻄÇﺪÜÜ ﻫÏ äﺎﻧﻮÜÜﻲ ﻗÜÜﺳﺎﺳÇ Ï æÇ ﻲÜÜﺷæ ﯥÜÜﻢ ﯧ ﻧÜÜﻮ ﻫÜÜ ژﺑæÑﻮÜÜﻧ

ﺎﺗﻮÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻮÜÜÜﻣÒﻪ ﻻÜÜÜﯿﻦ ﭘÜÜÜﻮږ ﻣﺘﻌﻠﻤÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻪ ﻟﯧﺴÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼÇÏ .í ÜÜÜﮐ

åÏÒ ﻮړېÜÜÜ ﻟ.í Ü Üﮐæ ﯥÜÜÜ ﯥ ﻫÜÜÜﻣÒ ﻻåړÇ ېÏ ﻪÜÜÜ ﻮﻧﻪ ﭘÜ Ü ﺑﻨﺴæ Ü Ü ﮐåÏÒ æﻮړÜ Ü ﻟÏ

ﻮÜÜÜﺪ ﯾÜÜÜﺮ ﺑﺎﯾÜÜÜﻪ ﻧﻈÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﻣÒ æÇ ìÏ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ ﻓﮑÑæﻪ ژÜÜÜې ﺗÏ ،íÏ ﻪÜÜÜ ﻧáﻤﺒﺎÜÜÜﺳ

:íÒæÑæ ې ﺻﻔﺎﺗﻮÑÏ  ﭘﻪäﻧﺴﺎÇ ﮐ ې ﺑﺎﯾﺪ

،ﻮ ﺮÜÜÜÜ ﮐﻤﭙﯿ،ﻟﻲÇﻮÜÜÜÜ ﻟﯿﮑ،ãﻮÜÜÜÜﻲ ﻋﻠÜÜÜÜﻲ ﻃﺒﯿﻌÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ åÑﺎÜÜÜÜ ﻟﭙìæÏ Ï áﺎÜÜÜÜﮐ
. ﺷﻲáﻧﯿﻮæ  ﮐﯥã ﮐ ې ﭘﻪ ﭘﺎåÏÒ íÑ ﮐﻠﺘﻮæÇ ﯾﺦÑ ﺗﺎ،ژﺑﯥ

ﻧÑﻮÜÜÜÜ ﻣåÏ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،íæ íÑæﺎÜÜÜÜې ﺑÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻢ ﺑÜÜÜÜ ﻫæÇ íﻮÜÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜÜﻓﺘﺨÇ
ÜÜÜﺮ ﻨÜÜÜÜې ﺗÏ Ï .åÏ ړæ ãÇﺮÜÜÜÜﺣﺘÇ Ï æÇ ﻪÜÜÜÜﻣﺤﻔﻮﻇ

åﻮÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜ ﮐáﻮÜÜﻪ ﺣﺼÜÜ ﭘæ ÜÜ ﮐåÏÒ æﻮړÜÜ ﻟÏ ﺪÜÜ ﺑﺎﯾäﺎÜÜﻧﺴÇ ﻮÜÜﯥ ﯾÜÜ ﭼÇÏ áæÇ
ﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜ ﮑ،ﻲÜÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜÜ ﺟáﺎÜÜÜÜ ﻣﺜæÇ ﻪÜÜÜÜﺖ ﻧﻤﻮﻧÜÜÜÜﻲ ﻫﻮﯾÜÜÜÜ ﻣﻠæÇ ﻼﻣﻲÜÜÜÜﺳÇ

ﯥÜÜÜ ﯾﻌﻨÓÑÏ ﺪÜÜÜ ﺑﻌﯿÏ ÓæÇ åÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﻲ ﻋﻠﻮﻣÜÜÜ ﻃﺒﯿﻌÏ ﻪÜÜÜﺮ ﺨÜÜÜﻪ ﺑﻬÜÜÜﻟ

ﻪÜÜÜ ﺨãﻼÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﺧ،íﺮÜÜÜﻟæ ﻪÜÜÜﻲ ﭘﻮﻫÜÜÜ ﺗﺨﻨﯿﮑåﻮړÜÜÜ ﻟåﺮÜÜÜ ډﯦäﺎÜÜÜﻧﺴÇ

æÇ ﻮﻟﻨﯿﺰېÜÜÜ ﻮÜÜÜ ﺧ،ﻲÜÜÜ ÇÑ ﺖÜÜÜ

ﻢ ﻟÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜﺪې ډﯦÜÜÜ ﺑﺎﻧå ÜÜÜ ﮐåÏÒ ﻦÜÜÜﻪ ﻻﯾÜÜÜﭘ

ﻪÜÜﯥ ﻫﻐÜÜ ﭼÆﻮÜÜﺮ ﮐÜÜﻪ ﻓﮑÜÜ ﻮÜÜ ﻧ،íæ ÞﺮÜÜﯥ ﻏÜÜﺐ ﮐÜÜﻮﻣﻲ ﺗﻌﺼÜÜﻪ ﻗÜÜ ﭘæÇ ﺎﺧﺒﺮÜÜﻧ

ﻪÜÜÜÜ ﻧÏ ﺪېÜÜÜÜﯾﺦ ﺑﺎﻧÑﺎÜÜÜÜﻧﻲ ﺗÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧæÇ ﻮÜÜÜÜﻮ ژﺑÜÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜÜ ې ﭘÜ ÜÜ ﮐåÏÒ íÑﻮÜÜÜÜﮐﻠﺘ

¿í ﮐæ  ﻪ ﺧﺪﻣﺖåÑ ﻟﭙﺎÏÇ ﻫﯧﻮæÇ  ﻣﻠﺖå ﯾﻮÏ ﺑﻪ

ﺮÜÜﻞ ﭘÜÜﻟﯿÏ ﺪېÜÜﻪ ﻫﻤÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،ìﻠﯧﺪÜÜﻲ ﺣﺎﺻÜÜﻪ ﺷÜÜﯥ ﻧÜÜ ﮐÊÑﻮÜÜﻪ ﺻÜÜ ﭘæﺪÜÜﭘﻮﻫﯧ
íÑæﺮÜÜÜ ﺿåﺮÜÜÜ ډﯦáﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜ ﻟﺤﺎﻇíÑﻮÜÜÜﻪ ﮐﻠﺘÜÜÜﺪې ﻟÜÜÜﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜﻮ ژﺑÜÜÜ ﭘﻨ

ېÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﯿﻲ ﭼÜÜÜ æ ﻪÜÜÜﻲ ﭘﻮﻫÜÜÜې ﺗﺨﻨﯿﮑÏ ﻪÜÜÜ ﺗäﺎÜÜÜﻧﺴÇ ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ ﻢÜÜÜﯾæÏ
.í ﮐæ  ﺗﻪ ﺧﺪﻣﺖÏÇ ﻫﻢ ﻫﯧﻮæÇ  ﻲæ íÒæÑ  ﺗﻪäې ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺎÑﻻ

Ï ﯥÜÜÜ ﭼíÏ ﯥÜÜÜﻪ ژﺑÜÜÜ ﻫﻐ،íﺰÜÜÜﻧ ﺮﯾÇ æÇ ﻲÜÜÜ ﻋﺮﺑ،ﻲÜÜÜﺑﮑÒÇ ،íÑÏ ،ﺘﻮÜÜÜ  ﭘ،åÏ

åﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ﺪÜÜÜÜ ﺑﺎﯾäﺎÜÜÜÜﻧﺴÇ ﻪÜÜÜÜﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘÜÜÜÜﻮ ﺗﻌﻠÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜ ﭼìÏ ÇÏ ﻞÜÜÜÜﺻÇ ﻢÜÜÜÜﯾÑÏ

ﻮږÜÜ ﻣ.åÏ ﺎﺗﻲÜÜﻪ ﺣﯿÜÜﺮې ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜ ﭘåÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜﻪ ﮐﻮﻟÜÜﺮ ﻻﺳÜÜ ﺗÏ ﻮÜÜﻮ ﻣﻮﺧÜÜﺗﻨﯿÑﭘﻮ

ﻞÜÜﺮ ﺧﭙÜÜ ډﯦæÑﻮÜÜﺮ ﻧÜÜﺪې ﺗÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜﻮ ﭘÜÜﻟÇæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﺚÜÜﻪ ﺣﯿÜÜ ﭘáÇﻮÜÜﻃﻨæ

Ï æÇ æﺮÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻮ ﻟﯿﮑﻠÜÜﻧﯿﻨÇ ﻗﻮæﺮÜÜÜ ډﯦÏ ﻪÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜ ﭘãﺎÜÜ ﻧﻈíﻮÜÜÜ ﻧåﻮÜÜ ﯾÏ

ﻮږÜÜÜﻣÒ  ېÜ Ü ﮐåÏÒ ﻮړېÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﮑ،í Ü Üﮐæ ﺮېÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜ ﻋﻤæÇ ﻲÜÜÜﭘﯧﮋﻧæ ﺐÜÜÜﺟﺎﯾæ

ﯥÜÜÜÜﻲ ژﺑÜÜÜÜ ﻋﺮﺑÏ ﯥÜÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼæﻮÜÜÜÜړ ﯾÇ åÑﺎÜÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜÜ ﻟﯿﮑﻠÏ äﺎﻧﻮÜÜÜÜﻗ

ﻪÜÜÜﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘÜÜÜﻪ ﺗﻌﻠÜÜÜﻮ ﮑÜÜÜ ﻧ،í ﺄﻣﯿﻨﯧÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻪ ﭘﯿﺴÜÜÜﺲ ﭘÜÜÜﻟæ Ï ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﭘ

áﻮÜÜÜ ﺣﺼÏ æ Ü Ü ﮐåÏÒ ﻲÜÜÜﯾﻨÏ Ï ÇﻮÜÜÜﻮې ﺧÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼ،æﺮÜÜÜﻟæ ﺰÜÜÜﮐÇ ﻣﺮíړæﺎÜÜÜﭘﯿ

åﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜﻣÒ ﻻæÇ í ÜÜﮐæ ﺪﻣﺖÜÜÜﺲ ﺧÜÜÜﻟæ Ï ﯥÜÜÜ ﭼíÏ ړÇ äﺎÜÜÜﻧÇﻮ

.åÏ ﻣﻨﺒﻊ

 ﯿﻨÇ ﯾﻮåÑ ﻟﯿﮑﻠﻮ ﻟﭙﺎÏ ä ﻗﺎﻧﻮÏ Ç ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮæÇ

ﻪÜÜ ﺮÜÜﻮږ ډﯦÜÜﯥ ﻣÜÜ ﭼåÏ ÇÏ ﻪÜÜﻮ ﻣﻬﻤÜÜﺮ ﻮﻟÜÜ ﺗ.í ÜÜﺮې ﮐÜÜ ﭘÑﻮÜÜ ﭘÇÏ ۍÑÇﺪÜÜﯾﻤﺎﻧÇ

åﺪÜÜÜÜې ﻋﻤÑÏ ÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧÏ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﻲÜÜÜÜﺑﮑÒÇ æÇ íÑÏ ،ﺘﻮÜÜÜÜ  ﭘáæ ډÇﺪÜÜÜÜﻫﻤ

åﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼ،íÏ ÑﻮÜÜÜÜ ﻣﺠﺒäﺎÜÜÜÜﻧÇﻮږ ﻮÜÜÜÜﻣÒ ÓæÇ æÇ í ÜÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜÜﻪ ﻻﺳÜÜÜÜﻟ

ﯥÜÜÜ ﭼíړÇﻮÜÜÜ ﻏÇÏ áﺪÜÜÜﻲ ﮐﯧÜÜÜﯥ ﻋﻤﻠÜÜÜﺳæ ﭘﺮÏ ﻮÜÜÜﻟæﺖ ﺟﻮړÜÜÜ ﻣﻠÏ æÇ íÏ ﯥÜÜÜژﺑ

æÇ íæÑÏæ ﻮÜÜÜÜ ﻪ ﭘÜÜÜÜ ﭘåړÇæ ېÑÏ ÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ æÇ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ ،ﺖÜÜÜÜﯥ ﻣﻠÜÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜÜﺧæ

ﻲÜÜÜ ﻣﻠäﺎÜÜÜﻓﻐÇ ﺪÜÜÜﺣÇæ Ï .ﻲÜÜÜﺷæ ﻪÜÜÜﻲ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﻮÜÜÜﻮ ژﺑÜÜÜﯾÑÏ ﻮÜÜÜﻏÏ ﻪÜÜÜﭘ

ېÑÏ ﯥÜÜ ﭼåÏ ÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،ﺎﯾﻲÜÜﺦ ﺑﯿÜÜﺮ ﻣÜÜﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﭘæﺆÜÜې ﻣﺴÑÏ ÇÏ ﯥÜÜﻪ ﭼÜÜﮐﻠ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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áæÏﺎÜÜÜÜﯾﺠÇ ÈﺎÜÜÜÜﻮ ﻧﺼÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜﺳÇÏ Ï .íæ  ېÜ ÜÜﻠﯥ ﮐÜÜÜÜﯥ ﺣﺎﺻÜÜÜÜﻮﻫﯥ ﯾÜÜÜÜ ﭘåړÇæ

ﺎﻟﺠﻮﻧﻮÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜ ﮐﻠﻨåæÏ ﻮÜÜÜÜ ﻫﻐÏ ﺖÜÜÜÜﺧæ ÇÏ ﯥÜÜÜÜ ﮐÇﻮÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜ ﭘæ Ü ÜÜ ﮐåÏÒ æﻮړÜÜÜÜﻟ

ÇﺪÜÜÜ ﻫﻤæÇ íﻮÜÜÜﭘﻮﻫæ ﻮÜÜÜﻟæﻪ ﺟﻮړÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜ ﻣﻠÏ ﺮÜÜÜﻧﺠﻨﯿÇ ﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﭼ،íÏ ﻦÜÜÜړﯾÇ

æÇ ﻮÜÜﺑæÇ ،ﯥÜÜ ﮐﺮﻧÏ ﻲÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﯥ ﮐÜÜ ﭼ،æﺮÜÜﺎ ﻟÜÜړﺗﯿÇ åﺪﯾﺪÜÜﻢ ﺷÜÜﻪ ﻫÜÜﻮ ﺗÜÜﻟæﺟﻮړ

ﯥÜÜÜÜ ﭼ،í ÜÜÜ ﮐåÏÒÑæ ﯥÜÜÜÜﻮ ﻃﺮﯾﻘÜÜÜÜﻟæ ﺟﻮړÏ ÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ Ï ﻪÜÜÜÜﺐ ﺗÜÜÜÜﯾÏÇ ﻮÜÜÜÜ ﯾáæډ

ﻮړÜÜﻪ ﻟÜÜ ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧíÑﺎÜÜﯥ ﮐÜÜﻮټ ﮐÜÜ ﺮÜÜﻪ ﻫÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜ ﻫﯧÏ ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜﻨﺎ ﭘÜÜ ﺑﺮﯦ

ﻪÜÜÜÜﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﻠÜÜÜÜ æÑ ÈﺎÜÜÜÜې ﻧﺼÏ Ï ﯥÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜﻠﻮ ﮐﻠﻮﻧÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜﺗﻠﻮﻧﮑÇÑ ﻪÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜﻣﻠ

ﯥÜÜÜÜ ﭼ، ېÜ ÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻮ ﺛﺎﺑﺘÜÜÜÜﻮ ﺗﺠﺮﺑÜÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮ.íÒæÑæ äﺎÜÜÜÜﻧÇﻤﯧﺮ ﻮÜÜÜÜ ﺷÜÜÜÜ æÇ

ﯥÜÜÜ ﮐÇﻮÜÜÜﻪ ﻣﺤﺘÜÜÜﯿﻼﺗﻮ ﭘÜÜÜﺎﻟﻲ ﺗﺤﺼÜÜÜﻨﯿﻮ ﻋÜÜÜﺳæÇ Ï ﺪÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜﻮ ﮑÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﯾﻨææ

Ï ﺪﻣﺎﺗﻮÜÜÜ ﺧæÇ ﻨﻌﺖÜÜÜ ﺻ،ﯥÜÜÜ ﮐﺮﻧÏ  ﻮﻧﻪÜÜÜﻲ ﺑﻨﺴÜÜÜﻦ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜ ﮐﻠåæÏ ﯥÜÜÜﺳÇÏ

.ﺷﻲÇÑ äﺳﺎﺳﻲ ﺑﺪﻟﻮÇ

.íÏ í ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮÑﻮ

 ډﯦﺮåÑﺧﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎÇﭘﺮ

،ﻲÜÜÜ ﺷáﻤﺒﺎÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜ  ﺗﻮå ﯿﺰÜ Üﻪ ﺑﻨﺴÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧáﻮÜÜÜ ÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ

:و اﻫﻤﻴﺖ７ﺮﻣﻨﻮ د زده ﻛ５ د ﻣ-٢

æﺮÜÜÜÜﻪ ﻣﻌﺘﺒÜÜÜÜ ۍ ﻟÜ ÜÜ ﻧÏ Ü ÜÜﺮ ﻣÜÜÜÜﺎﺗﻮ ﭘÜÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻼﺗﻲÜÜÜÜﺻÇﻨﯿﻮ ﻣﻮÜÜÜÜﺳæÇ Ï ﯥÜÜÜÜﭼ
ﻮÜÜÜ ﻫﻐÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،í ﻧﯧÇﻮÜÜÜﺗæ äﻼÜÜÜ ﻣﺤﺼæÇ ﻲÜÜÜ ﺷá ÜÜÜﺗæ åﺮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧ

áæÑ ﺪÜÜÜÜÜﺮ ﻼﻧÜÜÜÜÜﻮ ډﯦÜÜÜÜÜﯥ ﻣﯧﺮﻣﻨÜÜÜÜÜ ﮐäﺪÜÜÜÜÜﭙﯧ ﻠﻲ ﺗﻤÜÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜÜ ﭘãﻼÜÜÜÜÜﺳÇ Ï
.ﺧﻠﻲÇæ ﻪ

ﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ ﺨﻪÇ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ
،åæ ﺮﻣﻦÜÜÜÜﻣﯧ

ﻮﻣ ﻧÜÜÜÜ( ﻟÖÑ) t
ìﺮÜÜÜÜﻟﮑﺒÇ ﺔÜÜÜÜ ﺧﺪﯾﺠÊﺮÜÜÜÜ ﺣﻀ،ìÏ ﻮﻟﯽÜÜÜÜﻟﻮﺑ

Ï ﯥÜÜÜ Ñæ Ï ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜ ﺣﺮﮐáﺎÜÜÜ ﻓﻌÏ ﺪÜÜÜﻮﻫﻨ ﻲ ﺑﺎﯾÜÜÜﭙﯥ ﭘÜÜÜ ﺷÏ
ﺪﯾﻘﻪÜÜÜﻪ ﺻÜÜÜ ﻋﺎﯾﺸÊﺮÜÜÜ ﺣﻀ.åﻮÜÜÜﺮﻓﻪ ﺷÜÜÜﻦ ﻣﺸÜÜÜﯾÏ ﯿﻦÜÜÜﺮ ﻣﺒÜÜÜ ﭘãﻼÜÜÜﺳÇ Ï ﯥÜÜÜﭼ
ﻪÜÜÜÜÜﺖ ﻫﻐÜÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﻪÜÜÜÜÜ ﮑ،íﺮÜÜÜÜÜﻟæ ÊﺎÜÜÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ áﻮÜÜÜÜÜ ﺮÜÜÜÜÜﻪ ﯧÜÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜÜﭘﻮﻫﻨ ﯿ
ﯥÜÜﯥ ﯾÜÜ ﮐáﺎÜÜﻧﺘﻘÇ ﻪÜÜﯾﺜﻮ ﭘÏﺎÜÜﺣÇ íﻮÜÜ ﻧﺒÏ ﯥÜÜ ﭼ،åæ ﺮﻣﻦÜÜﻣﯧ

ﻮﻣ ﻧÜÜ( ﻟÖÑ)

åæ ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻣﯿﻨÒ æ Ü Ü ﮐåÏÒ æﻮړÜÜÜ ﻟÏ ﻪÜÜÜﺗÑæ ﻪÜÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜÜ ﻟæ Ü Ü  ﺟÏ ﯥÜÜÜ ﭼäÇﺪÜÜÜﻣﻨÑﮐﺎ
Ï (ÖÑ) ÇﺮÜÜÜÜﻟﺰﻫÇ ﺔÜÜÜÜﻲ ﻓﺎﻃﻤÜÜÜÜﻲ ﺑÜÜÜÜ ﺑÊﺮÜÜÜÜ ﺣﻀæÇ ﺘﻪÜÜÜÜﺧﯿﺴÇæ å ÜÜÜﻧæ åﺘﺮÜÜÜÜﺳ
.í  ﮐå ﮐ ې ﺗﺮ ﺳﺮåÏÒ ﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮ ﻪÇ  ﺷﻮې ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪåﺑﺮÇﺑﺮ
ﻪÜÜﻮ ﺨÜÜﺎﻟﻲ ﻣﯧﺮﻣﻨÜÜﻮ ﻋÜÜﻪ ﻫﻐÜÜ ﻟãﻼÜÜﺳÇ Ï ﻢÜÜﻲ ﻫÜ ﻲ ﺑÜÜ ﺑÑﻮÜÜ( ﻟÕ) ﺮﯾﻢÜÜﻲ ﮐÜÜﻧﺒ
æﺪÜÜÜﺧﻠﯧÇÏ Ï ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﯥ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜÜﻏÑﻮ ﻓﺎÜÜÜﻮ ﻫﻐÜÜÜ ﻟﯧﺴÏ
.íﻧﺎﻣﯥ ﻟﺮÑ ﭼﯥ ډﯦﺮې ﮐﺎ،åÏ
(å ÜÜ ﮐåÏÒ ﻦÜÜﻪ ﻻﯾÜÜﻮﻧﻪ )ﭘÜÜﺳÑÏ ﺪÜÜﺪ ﺑﻌﯿÜÜ ﺑﺎﯾ،ì ÜÜﻪ ﮐÜÜﺮ ﻻﺳÜÜ ﺗìÏ ﻪÜÜﺎﻧﺲ ﻧÜÜﭼ
ېÏ Ï ﯥÜÜÜÜ ۍ ﮐÜ ÜÜﻠﻤﻪ ﭘﯧÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜې ﭘÒÇﻮÜÜÜÜ ﻮ ﯾÜ ÜÜ ﯥÜÜÜÜ ۍ ﮐÜ ÜÜﻲ ﻧÜÜÜÜﻪ ﻏﺮﺑÜÜÜÜﭘ
áړæﻮÜÜÜﺦ ﯾÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﺐ ﭘÜÜÜ ﺗﺮﺗﯿÇÏ ÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻧﮑﻮ ﻟæﮐﻮÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﺑﺎﻧﻈﻤÏ æÇ ﻲÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜﭘﯿ
åﻮÜÜÜﻟﺲ ﺳÑÇﻮÜÜÜ ﻮÜÜÜ ﺧ،íﺮÜÜÜﻟæ ﻖÜÜÜﺖ ﺣÜÜÜ ﻣﻠﮑﯿÏ ﯥÜÜÜ ﭼÜ Üﻪ ﮐÜÜÜﺮ ﻻﺳÜÜÜ ﺗÑﺎÜÜÜﺧﺘﯿÇ
،í ÜÜÜÜ ﮐåÑﻮÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﻧæÑﯥ ﻣﻌﯿﺎÜÜÜÜ ﭼí ÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜ ﺛﺎﺑﺘäﺎÜÜÜÜﻧÇﻪ ﻮÜÜÜÜ ﮐ،ﻲÜÜÜÜﺷ
å ﺮÇÏﻮÜÜÜ ﺳåﺘﺮÜÜÜ ﺳÑﺎÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜ ﻣﮑÏ ﺮﻣﻦÜÜÜﻠﻤﺎﻧﻪ ﻣﯧÜÜÜ ﻣﺴåﻮÜÜÜﺪې ﯾÜÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜÜﮐﺎﻟ
.í ﮐÑæ ﺗﻨﺎﻣﯥÏ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺎäﭘﻮﻫﻨﺘﻮ

ﻪÜÜÜ ﻟÒﺎÜÜÜ ﺣﺠÏ ﯥÜÜÜ ﮐæÇ ÜÜÜ ﭘí ﻮﻣÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﭘãﻼÜÜÜﺳÇ Ï (ÖÑ)ﺪﯾﺠﯥÜÜÜﻲ ﺧÜÜÜﻲ ﺑÜÜÜ ﺑ.åæ

ﻮÜÜÜÜ ﮐﻠﻮﻧæ ﭙÜÜÜÜ ﺷæÇ æÑﻮÜÜÜÜ ﻠ،ææÏ ﻪÜÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜÜ ﺑﺎﯾÈﺎÜÜÜÜﻮ ﻧﺼÜÜÜÜ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧÏ
ﻪÜÜﻮ ﺗÜÜﯾÑﺗﻮÇﻣﭙﺮÇ æÑﻮÜÜ ۍ ﻧÜÜ ﻧÏ ﻪÜÜ ﺮﯾﺰ ﻣﺎﻟﻮﻧÇÏﻮÜÜﻞ ﺳÜÜﻪ ﺧﭙÜÜﺎﻧﻮ ﺨÜÜ ﺎﭘﻮ
Ï ﻢÜÜÜÜÜ ﻫæÇ  ېÜÜÜÜ ﮐåÏÒ Ï ﻢÜÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜÜÜÜﻧÇ ﻮæﺎﺗﺮÜÜÜÜﯾÒ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜﯿﻢ ﺷÜÜÜÜﺗﻘﺴ
ìﻮÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜ ډﯦÏﺎÜÜÜﯥ ﻮﻫﺮﺷÜÜÜﯥ ﻣﻠﮑÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜ ﻋﺼíÑﻮÜÜÜﻪ ﺗﯿﻤÜÜÜ ﭘÒÇÑ ÇﺪÜÜÜ ﻫﻤ.á Ü Üﻟﯧ
Ï æÇ íÏ ﻢÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﻣﻮﻧÇ ﺮæﻦ ﭘﺮÜÜÜ ﮐﻠåæÏ .ﻲÜÜÜ ﺷåﺮÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜﻣﯿﻨÒ ﮐﻮﻟﻮÑﺎÜÜÜﮐ
ﻞÜÜÜﯥ ﺧﭙÜÜÜ ﯾåÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﻟæ ﺟﻮړÏ ﺎﺗﻮÜÜÜﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴÜÜÜ ﻋﺎﻣÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،áﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻧæÏÇﺟﺎﯾﺪ
Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜ ﺷìﺪÜÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜﺮ ﻻﺳÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﭘﻮﻫÜÜÜﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻐÜÜÜﻲ ﻣÜÜÜﺗﺨﻨﯿﮑ
ﯥÜÜÜÜ ﮐäÇÑæÏ ﻠﻄﻨﺘﻲÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜÜÜﺳæ ﻫﻨﺪÏ .á ÜÜÜﻒ ﮐÜÜÜÜﻗæ ﻪÜÜÜÜﻧæÏÇﺮ ﺟﺎﯾﺪÜÜÜÜډﯦ
ﻢÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜﻣﻮﻧÇ ﺮæﻦ ﭘﺮÜÜÜÜﭙ ﮐﻠÜÜÜÜﺪ ﺷÜÜÜÜﺑﺎﯾ

ÜÜÜﺮ ﻨÜÜÜÜې ﺗÏ Ï .åÏ ﺎÜÜÜÜړﺗﯿÇ ژېæﺮÜÜÜÜﭘ
Ï ﺪېÜÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜÜﯾÑﺑﺎÑÏ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼåﺪÜÜÜÜﻧﯧÇﺗﻮæ ېÏ ﻪÜÜÜÜﯿﻪ ﭘÜÜÜÜﺿÑ äﻠﻄﺎÜÜÜÜﺳ

Ï ﻮږÜÜÜﻮ ﻣÜÜÜ ﺧ،íÏ ﻢÜÜÜ ﻣﻬåÑﺎÜÜÜﺘﻮ ﻟﭙÜÜÜﺧﯿﺴÇ  ﺮۍÜ Ü ﻣﺎﺳÏ ﯥÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ
Ï ÑﻮÜÜÜÜ ﺧäﺪﺧﺎÜÜÜÜﺖ ﻣﺤﻤÜÜÜÜﺳæÏ ﺮÜÜÜÜﻣﯿÇ Ï .í ÜÜÜÜﯦÑÏæ ﻪÜÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜÜﻻﻣﺮ ﭘÇﻮÜÜÜÜﻟæÇ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

143

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

144

ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﯾÑæÑæ ېÏ Ï ﯥÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜﺳæÑæ  ېÜ Ü ﯥ ﺟÜÜÜﺮ ﻫﻐÜÜÜﯿﺲ ﺗÜÜÜﻧ ﻠÇ _ äﺎÜÜÜﻓﻐÇ

íﺪÜÜÜﺖ ﺧﻮﻧÜÜÜ ﯥ ﻣﻠﮑﯿÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜﻦ ﮐÜÜÜﯾÏ کÑﺎÜÜÜﻪ ﻣﺒÜÜÜ ﭘãﻼÜÜÜﺳÇ Ï ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ

ﻪÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜﯾÒ ﻏﺎÏ ﯥÜÜ ﭼáﻮÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﮐæ ،å ÜÜﻟﯧæ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜﺪ ﺗÜÜ ﻫﻨæÇ ÜÜﺮې ﮐÜÜﻪ ﻟÜÜﮐÇæ

ﺎﺗﻮÜÜÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ Ï ﯥÜÜÜÜÜ ﺑﻠﮑ،ﻪÜÜÜÜÜﻮ ﻧÜÜÜÜÜ ﺣﻘﻮﻗÏ ﺌﻠﻪÜÜÜÜÜﻠﻲ ﻣﺴÜÜÜÜÜﺻÇ ÓæÇ ﻮÜÜÜÜÜ ﻧ،ìÏ

.ﺧﻠﻲÇæ  ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﯥ ﻟﻮﯾﻪ ﺑﺮﺧﻪæÇ ﺗﺸﻮﯾﻖ

ææ ﻪÜÜÜﯾﻨÑ ﻧﺎæÇ  ﻮÜ Ü ﻪÜÜÜﻞ ﻟÜÜÜ ۍÒæÑ Ï ﺪﮐﯥÜÜÜﻧæﻲ ژÜÜÜﻪ ﻧﻨﻨÜÜÜ ﭘ.íÏ áæﺮÜÜÜﺑÇﺑﺮ

ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،åæ ﻪÜÜÜﻲ ﻋﺎﻟﯿÜÜÜﻲ ﺑÜÜÜ ﺑåﺮÜÜÜﻫﺒÑ

ﺘÜÜÜﺳæÑæ ﺖÜÜÜﺎﻧﻲ ﻧﻬﻀÜÜÜ æÑ Ï

ﯥÜÜ ﭼá Ü ﺎﻧﻊ ﮐÜÜﯥ ﻗÜÜې ﯾÏ ﻪÜÜ ﭘæÇ áﻮÜÜﻧﯿæ ﺪېÜÜ ﻻﻧÑﺎÜÜﺮ ﻓﺸÜÜ ﺗáﻮÜÜﯥ ﻣﻐÜÜﻮ ﯾÜÜﮐﻠﻮﻧ
.í ﮐÑæ ﺗﻪ ﻟﻮړ ﻣﻨﺼﺒﻮﻧﻪ

ﻧÑې ﮐﻮÏ Ï

ﻲÜÜÜÜ ﺗﺨﻨﯿﮑæÇ ﻲÜÜÜÜﻪ ﻋﻠﻤÜÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜÜ ﺧ،í ÜÜÜﮐæ ÑﺎÜÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜÜ ﭼíړÇﻮÜÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜÜ ﺨæړÇæÏ
ﺪÜÜÜﻨﺎ ﺗﻮﻟﯿÜÜÜ ﻪ ﺑﺮﯦÜÜÜ ﮐ،ﻲÜÜÜ ﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﯦÜÜÜ ﻧáﻮÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜ ﮐåæﻼÜÜÜﻪ ﻋÜÜÜﻮﻫﯥ ﺨÜÜÜﭘ
ﻪÜÜÜ ﻟäﻮÜÜÜ ﻠﻮﯾﺰﯾÏ åÑﺎÜÜÜﺎﻧﻮ ﻟﭙÜÜÜ ﻫﻠﮑæÇ ﻮÜÜÜ ﻧﺠﻮﻧæړæ Ï åﺮÜÜÜﺳ

ﺎﻧÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜﺷ

 ېÜ ÜÜ ﮐåÏÒ Ï ﻮÜÜÜÜ ﻣﯧﺮﻣﻨÏ ﯥÜÜÜÜ ﮐäﺪÜÜÜÜﻼﻣﻲ ﺗﻤÜÜÜÜﺳÇ åﺪÜÜÜÜﻪ ﻼﻧÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼÇÏ

ﻲÜÜÜÜ ﺗﺨﻨﯿﮑìﻮÜÜÜÜ ﻫﻐÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜ ﺷìÇﺪÜÜÜÜﻪ ﺟﻮړﯦÜÜÜÜﻣﻮﻧÇ ﺮæﯥ ﭘﺮÜÜÜÜﺳÇÏ ېÑﻻ

ﻪÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜ ﭼåÏ åﺪÜÜÜې ﻋﻘﯿÏ ﻪÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜ ۍ ﻫÜ Ü ﻧåÑﻮÜÜÜ ﻧÓæÇ ìﻮÜÜÜﺪ ﺷÜÜÜﺖ ﺮ ﻨÜÜÜﻫﻤﯿÇ

ﻪÜÜÜÜÜﻣﯿﻨÒ ېÏ Ï ﻢÜÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜÜ ﺗÑﻮÜÜÜÜÜﻮې ﻣÜÜÜÜÜﻨﺎ ﯾÜÜÜÜÜ  ﺑﺮﯦ،í ÜÜÜÜﮐÑæ åÏæ ﻪÜÜÜÜÜﻮﻫﯥ ﺗÜÜÜÜÜﭘ

ﻪÜÜÜÜÜÜ ﭘ.åÏ ﻮﻧﯥÜÜÜÜÜﺎ ﻧﺎﺷÜÜÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮåﻮﻟﻨﯿﺰÜÜÜÜÜ í ÜÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜﻧæ å ÜÜÜÜÜ ﮐåÏÒ ﺮﻣﻦÜÜÜÜÜﻣﯧ

ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜ ﮐ.íÒæÑæ ﻪÜÜÜÜ ﻤﻪ ﺗﻮÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜ ﭘäﻮﻣﺎÜÜÜÜﻞ ﻣﺎﺷÜÜÜÜﯥ ﺧﭙÜÜÜÜ ﭼ،íæﺮÜÜÜÜﺑÇﺑﺮ

ﯥÜÜÜﺪﻟﯥ ﭼÜÜÜﻪ ﺮ ﯧÜÜÜ ﻣﻘﻮﻟåﻮÜÜÜ ﯾåﺮÜÜÜﺧﺒÇÏ ÓæÇ ﯥÜÜÜ ﻮﻧﻮ ﮐÜÜÜﺎﯾﻲ ﺑﻨﺴÜÜÜﺧﺘﯿÇﭘﺮ

ﻪÜÜÜﻧæÑ ﮐﺎÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ áﻮÜÜÜ ﮐæÑﺎÜÜÜ ﺟÑﻮÜÜÜ ﮐÏ ،ﻞÜÜÜ ﺎﻟﯿﻮ ﻣﯿﻨÜÜÜ ﮐÏ ،ﯽÜÜÜﯽ ﭘﺨﻠÜÜÜﺧﻠÇ

ﻪÜÜ ﮐæÇ íﻮÜÜﺮ ﮐÜÜ ﺗﻐﯿåﺮÜÜﺳÑæ ﻞÜÜﻮ ﻧﺴÜÜﻲ ﯾÜÜ ﺷåÏÇﻮÜÜﺎ ﺳÜÜﮏ ﺑÜÜﻮ ﻫﻠÜÜﻪ ﯾÜÜﻲ ﮐÜÜﯾÇæ

åﺮÜÜﺮ ﺳÜÜﯿﻠﻪ ﺗÜÜﺳæ ﻪÜÜﻨﺎ ﭘÜÜ  ﺑﺮﯦÏ íﻮÜÜﻮﻧﻮ ﮐÜÜﻪ ﻻﺳÜÜﯥ ﭘÜÜﯥ ﻣﯧﺮﻣﻨÜÜ ﯾÓæÇ ﯥÜÜﭼ

ﺮÜÜÜﺖ ﺗﻐﯿÜÜÜ ﻣﺜﺒåﺮÜÜÜﺳÑæ ﻠﻪÜÜÜﻪ ﻧﺴÜÜÜ ﻪ ﭘﻨÜÜÜﻪ ﮐﻤÜÜÜﻢ ﻟÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜ ﺷåÏÇﻮÜÜÜﺑﺎﺳ

Ü Üﻧﺠﻠ

åﺮÜÜﻮ ﺳÜÜﻧæÏﻻæÇ ﻮÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼíﭙﻤﻮÜÜﺳæ ﺖÜÜﺧæ ﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜﺪې ﺑÜÜﻮ ﻣﯧﻨÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﺷ

íﺮÜÜ ﻟå Ü ﻧæ ﻪÜÜﻮ ﻣﻬﻤÜÜﺮ ﻮﻟÜÜﯥ ﺗÜÜﻪ ﮐÜÜﻧÒæÑ ﻪÜÜ ﭘÏﻻæÇ Ï ÑﻮÜÜﻪ ﻣÜÜ ﮑ.ﻲÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﮐ

ﻲÜÜÜ ﻻﺳæÇ ﻪÜÜÜﭼﻮﻧæ æﻮÜÜÜ ﻣﯧÏ ،ﺎﺗﻨﻪÜÜÜﺎﻟﻮﻧﻮ ﺳÜÜÜ ﻣÏ ﻪÜÜÜ ﻧÑÇ ﻫﻤﺪ.í ÜÜÜﮐæ ÑﺎÜÜÜﮐ

.íﻮÜÜÜﯾﻘÒﻪ ﺗﺮÜÜÜﺖ ﻣﯿﻨÜÜÜ ﻣﻌﺮﻓæÇ ﻮﻫﯥÜÜÜ ﭘÏ åﺮÜÜÜ ﺳæﯿﺪÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻲ ﺗÜÜÜﻞ ﺑﭽÜÜÜ ﺧﭙæÇ

ﻪÜÜÜÜﺗÑæ

ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺷÑÏ ﻪÜÜÜﺷÇÑ æÇ ﺎﻣﯥÜÜÜ ﺟ،ﻪÜÜÜﺑæÇ ،ﯿﻲÜÜÜ ﺪÜÜÜﻧæﻪ ژÜÜÜ ﺗãﻮÜÜÜﻞ ﻣﺎﺷÜÜÜ ﺧﭙÑﻮÜÜÜﻣ

ﻪÜÜÜ ﺘﻘﯿﻤﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻣﺴÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﻣﯧﺮﻣﻨÜÜÜﻧﻮ ﺨæÑﺎÜÜÜې ﮐÏ ﻪÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜ ﺧ،íﺮÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜړﺗﯿÇ

.íﺗﻨﻈﯿﻤﻮ

ﻧﻮæÑﺎÜÜ æÇ ﻮÜÜ ﮐﻠﯿÏ ﯥÜÜ ﭼæړÇﻮÜÜﻪ ﻏÜÜ ﮐ.ﻮﻟﯽÜÜﻪ ﮐÜÜﺮ ﻻﺳÜÜﻲ ﺗÜÜﻪ ﺷÜÜ ﻧÊÇﺪÜÜﻋﺎﯾ

ﻧÑﻮÜÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜÜ ﭼ،íÏ ﺎﯾﻒÜÜÜÜﻇæ í

ﺎﻧÜÜÜÜ ﻮÜÜÜÜ ﻣﯧﺮﻣﻨÏ áﻮÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜﻧæÑﮐﺎ

ﻪÜÜ ﮐæÇ íﻮÜÜﻧﻪ ﮐæﻮÜÜ Ñﻪ ﻻÜÜﯿﻮ ﺗÜÜﺎ ﻟﻤﺴÜÜﻮ ﺑﯿÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﺎ ﺷÜÜ ﻧﯿÑﻮÜÜﯥ ﻣÜÜﻪ ﭼÜÜﮐﻠ

ﯥÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜﻣÒ ﻻ،ﻲÜÜÜﺷÑæ Óﻪ ﻻÜÜÜ ﭘÊÇﺪÜÜÜ ﻋﺎﯾáæﻲ ډÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻣﯧﺮﻣﻨ

ﻲÜÜÜ ﺣﻘﯿﻘÇÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،ﺎﻟﻲÜÜÜ ﭘÑﻮÜÜÜ ﮐáﻮÜÜÜ ﻠﻪÜÜÜﻢ ﻧﺴÜÜÜﯾÑÏ ﺮÜÜÜﻲ ﺗÜÜÜﺎﺗﯥ ﺷÜÜÜﺪۍ ﭘÜÜÜﻧæژ

åﺮÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜﻣﯿﻨÒ ﻪÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﻧÒæÑ ﻲÜÜÜ ﺗﺨﻨﯿﮑìæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﮐæÑﻮÜÜÜﻣÇ ﻮÜÜÜﻮ ﻮﻟÜÜÜﻏÏ ﻪÜÜÜﭘ

.íæ  ﭘﺎﺗﯥÊÇې ﯾﯥ ډﯦﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮÑ ﭼﯥ ﺗﺮ ﭘﻨ ﻢ ﻧﺴﻠﻪ ﭘﻮåÏ åﺧﺒﺮ

.æ ﮐ

ډۍæﻪ ډÜÜ ﺗÏﻻæÇ ﻞÜÜ ﺧﭙÇﻮÜÜﻮې ﺧÜÜﻪ ﯾÜÜ ﻟÑﻮÜÜ ﻣåﻮÜÜﻲ ﯾÜÜﻪ ﺷÜÜ ﺎ ﭘﯧÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜﮐ

åÑﻮÜÜﻪ ﮐÜÜﻮﻟﯽ ﻟÜÜﻲ ﮐÜÜﻪ ﺷÜÜﯥ ﻧÜÜﻮږ ﻣﯧﺮﻣﻨÜÜﻣÒ ﺎظÜÜ ﻟﺤíÑﻮÜÜﻪ ﮐﻠﺘÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼÇÏ

ﻧﻲÑﻮÜÜÜ ﮐåﻮÜÜÜ ﯾÏ .íﻮÜÜÜﻢ ﮐÜÜÜﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫÜÜÜﻢ ﻣÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜ ﯾÇﻮÜÜÜﯥ ﺧÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜ ﻟæÇ ﻲÜÜÜ ﻢÜÜÜﻫ

ﻮÜÜ ﻧ،í Ü ﺐ ﮐÜÜﻮﻧﻪ ﺗﻌﻘﯿÜÜﺳÑ ﮐﻮìﺎÜÜ ﻮÜÜ ﯾåﺮÜÜ ﺳææ ﻪÜÜﯾﻨÑﻪ ﻧﺎÜÜﺮ ﻟÜÜ ﺑﻬæÇ ﻲÜÜ ææ

íæ ﺪۍÜÜﻧæﯥ ژÜÜﺗﻮ ﮐÇﺎﻃﺮÜÜﻪ ﺧÜÜﻠﻮﻧﻮ ﭘÜÜ ﻧﺴÏ ﻪÜÜ ﻫﻤﯧﺸÑﻮÜÜﺚ ﻣÜÜﻪ ﺣﯿÜÜ ﭘÑﻮÜÜﮐﻠﺘ

ﺎﻧﻪÜÜÜÜﺳÇ åﺮÜÜÜÜ ډﯦåÑﺎÜÜÜÜ ﭼÇÏ ÓæÇ Ü ÜÜﺮ ﻣÜÜÜÜﺎﺗﻮ ﭘÜÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻲÜÜÜÜﻨﯿﻮ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜÜﺳæÇ Ï

Ï ﯥÜÜÜﮐ

ﻧÑﻮÜÜÜﺎﻧﻲ ﮐÜÜÜﻓﻐÇ æÇ ﻼﻣﻲÜÜÜﺳÇ åﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،ìÏ ﻞÜÜÜﻟﯿÏ ÇﺪÜÜÜ ﻫﻤæÇ

ìﺪÜÜÜÜﺑﺮﯦÇ ﺑﺮÊﺎÜÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﺮÜÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜÜﺳÇÏ ﻢÜÜÜÜې ﻫÑﻪ ﻻÜÜÜÜ ﻟäﻮÜÜÜÜ ﻠﻮﯾﺰﯾÏ æÇ ﻮېÜÜÜÜﺷ

ﺎﯾﻢÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜړﯾﮑÇ ﻻړæ ãÇﺮÜ ÜﺣﺘÇ ﻞÜÜÜﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑÜÜÜﻨ ﭘÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜ ﺗææ ﻪÜÜÜﯾﻨÑ ﻧﺎæÇ ﻮÜÜÜﻣﯧﺮﻣﻨ

í ÜÜﮐæ ﺘﻪÜÜﯥ ﻣﺮﺳÜÜﻮ ﮐÜÜﻟæﻪ ﻟﻮړÜÜﺖ ﭘÜÜﻲ ﻇﺮﻓﯿÜÜ ﺗﺨﻨﯿﮑÏ  ﻮÜÜ Ï ﯥÜÜ ﭼ،ﻲÜÜﺷ

.íæ

ﯥÜÜﺳÇÏ æ ÜÜ ﮐåÏÒ ﻮÜÜ ﭼ ﮑÏ ﻪÜÜﺗÑæ ﯥÜÜﺎټ ﮐÜÜ ﭼﻮﮐíÑﻮÜÜﻪ ﮐﻠﺘÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼÇÏ ﺎÜÜ ﯾæÇ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

145

.íÒæÑæ ﺳﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥÑﮐﻮ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

146

ﯥÜÜÜÜ ﯾìæÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﯥÜÜÜÜﺎﻧ ﻮ ﮐÜÜÜÜ ﻮÜÜÜÜﻮ ﻮﻟÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜÜﻧæ ژÏ ﯥÜÜÜÜﯥ ﻣﯧﺮﻣﻨÜÜÜÜﭼ

ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﻏﺘﯿæÑ Ï ﯥÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﻻﯾæ äﺎÜÜÜﻪ ﺑﺎﻣﯿÜÜÜ ﭘ،áæﻪ ډÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜ ﻣﺜÏ

ﻪÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ  ﻣ.ﻲÜÜÜﺧﻠÇæ ﻪÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﻣÒ ﻻ،íﺮÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜﺗÑæ ÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧæÇ íړÇﻮÜÜÜﻏ

ﻪÜÜ ﻣﺮﻏåﺪÜÜﻪ ﺑÜÜ ﻟ.å Ü  ﮐåﺮÜÜﺮ ﺳÜÜﻪ ﺗÜÜﺗﺠﺮﺑ

ﻪÜÜÜÜÜ ﮑ،åÏ ﺎﺗﻲÜÜÜÜÜ ﺣﯿåﺮÜÜÜÜÜ ډﯦå Ü ÜÜÜﻧæ ﻮÜÜÜÜÜ ﻣﯧﺮﻣﻨÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﮐæÑﺎÜÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﭼÜÜÜÜÜﻏﺘﯿæÑ

ﺎﻟÜÜ ﺑﺮﯾåﺮÜÜﺮې ډﯦÜÜ ﮐÇﺎﻧﯥ ډÜÜﻓﻐÇ ﻮېÜÜﯾ

ﻪÜÜÜ ﻟãﻮÜÜÜ ﻣﺎﺷæÇ ÑﻮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﺮ ﻠÜÜÜﻮږ ډﯦÜÜÜﺖ ﻣÜÜÜﺧæ ﺮÜÜÜ ې ﭘÜÜﮐæÒ Ï ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﭘ

.íﻟﺮ

ﻏæÑ ﭘﻪ ﻟﻮﯾﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﺎä ﻣﺎﺷﻮﻣﺎæÇ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ

ﻪÜÜÜÜﺎﺗﻮ ﻧÜÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻮÜÜÜÜﻣÒ ﻻæÇ áﺎÜÜÜÜﺤﻲ ﭼﺎﭘﯧﺮﯾÜÜÜÜ ﺻåړæﺎÜÜÜÜ ﻧÏ æÇ æﻮÜÜÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜÜﻻﺳ

،åÏ ﻪÜÜÜ ﻣﻮﻧﺪﻧÑÇÒﺎÜÜÜﺎ ﺑÜÜÜﯾ

ÜÜÜﮐﯿ ﯿﻨÑﺮ ﻣﺎÜÜÜ ﻞ ډÜÜÜﻮﻫﯥ ﺑÜÜÜ ﭘÏ ﻮÜÜÜ ﻣﯧﺮﻣﻨÏ

åﻮÜÜÜ ﯾ.íﻮÜÜÜﻒ ﮐÜÜÜﻢ ﺗﻠÜÜÜ ﻫäﻮﻣﺎÜÜÜې ﻣﺎﺷÏﻮÜÜÜﻣ

Ü Üﻪ ﮐﻠﻨÜÜÜ  ﭘﻨÏ ﺖÜÜÜﺧæ ﺮÜÜÜ ډﯦáﺮÜÜÜﻟ

åﺪÜÜÜ ﻋﻤÏ ﻮÜÜÜ ﻣﯧﺮﻣﻨÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﭘíﺮÜÜÜ ÑÒ æÇ íÑÇﺪÜÜÜ ﻣﺎﻟ،ﻪÜÜÜﻧæÑﻲ ﮐﺎÜÜÜﯥ ﻻﺳÜÜÜﭼ

ﺎﻧﯥÜÜÜ ﯥÜÜÜ Ç ﺧﻮæÇ ﺪېÜÜÜﻲ ﻣﯿﻨÜÜÜ ﮐﻠåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜ ﭼåﺪÜÜÜﻧﯧÇﺗﻮæ åﺮÜÜÜ ﮐÇﻪ ډÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ

.ﻟﯽ ﺷﻮæÏﺗﻲ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﯾﺎÇﻋﺎﯾﺪ

 ېÜ ﮐæÒ Ï ﯥÜÜﻪ ﭘﺴÜÜﺮ ﻟÜÜﯥ ﭘÜÜ ﯾåﺮÜÜ ﺳìæÏ ﻪÜÜ ﻟ، ېÜ ﻮﻟﯥ ﮐÜÜ ÇÑ ﻪÜÜ ﺗìﺎÜÜ åﻮÜÜﯥ ﯾÜÜﯾ

Ï ÏÇﻮÜÜÜﺮ ﻫﯧÜÜÜﻞ ﻫÜÜÜ ﺑÏ  ۍÜÜÜ ﻧÏ ﯥÜÜÜ ﭼíﺮÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜړﺗﯿæ ېÏ Ï ﺮﻣﻦÜÜÜﻪ ﻣﯧÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ

ﻪÜÜÜ ﮐﻠ. ېÜ Üﺮﯾﮑﯥ ﮐÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜﯥ ﺗﺠﺮﺑÜÜÜ ﺧﭙﻠåړÇ ﻪÜÜÜ ﭘãﻮÜÜÜ ﻣﺎﺷæÇ ÑﻮÜÜÜ ﻣÏ áﺎÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜﭘ

Ï ﺮېÜÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜ ﺧ،í ÜÜÜ ﮐÇﺪÜÜÜÜﺖ ﭘﯿÜÜÜÜﻲ ﻇﺮﻓﯿÜÜÜÜﺮ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜÜﻪ ﯧÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﻣﯧﺮﻣﻨ

ﻮېÜÜ ﺷåﻮÜÜﺖ ﭘÜÜﻫﻤﯿÇ ﻪÜÜﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘÜÜﻮ ﻣﻮﺿÜÜﻏÏ Ï ﯥÜÜﺮې ﻣﯧﺮﻣﻨÜÜﭙﯿﻦ ﺳÜÜﯥ ﺳÜÜﭼ

ÑﺎÜÜÜﯾÒ ﻲÜÜÜ ﻻﺳìæÏ Ï ،ﻲÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜﻧﯿæ ﺐÜÜÜﻢ ﺗﺮﺗﯿÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜ ﮐﻮﻟÇﺪÜÜÜ ﭘﯿÏ Ü ÜﮐﯿÑﻣﺎ

ﻲÜÜÜﻮﻟﯥ ﻻړې ﺷÜÜÜ ﯥÜÜÜ ﭼ،å ÜÜﮐÑæ åÒﺎÜÜÜﺟÇ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺗæﺪÜÜÜ ﻧﻨ ﯿﺎﻧæÇ ﻮÜÜÜ ﻮ ﻟﻮÜÜÜﺧﭙﻠ

Ï ﻪÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜ  ﺑﯧﻠíÑﺎÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜ ﺧﭙﻠæÇ í Ü ÜﮐÑæ ﻪÜÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜ åﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﺖ ﺑÜÜÜﺣﻤÒ æÇ

æÑﻮÜÜÜ ﻮÜÜÜﻏÏ Ï .í Ü Ü ﮐåﻮÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻮﻋﺎﺗﻮ ﺎﻧﻮﻧÜÜÜﻪ ﻣﻮﺿÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜې ﺨÏ Ü Üﻪ ﻧÜÜÜ ﻟæÇ

ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼåÏ ړæ ﻟﻮæÏﺎÜÜ ﯾÏ åﺮÜÜ ﺧﺒÇÏ ﻮÜÜ ﺧ،íﻮÜÜﺳÑæ ﻪÜÜﻧﻮ ﺗæÑÇÒﺎÜÜﻮ ﺑÜÜ ۍ ﻮﻟÜÜﻧ

Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،áﻮÜÜÜÜﻊ ﺷÜÜÜÜﺿæ ﻪÜÜÜÜﻣﻮﻧÇ ﺮæﯥ ﭘﺮÜÜÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﺑﺤﺜﻮﻧ

،ﻨﺎÜÜÜ ﻪ ﺑﺮﯦÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜﺎ ﻫÜÜÜﯥ ﺑﯿÜÜÜ ﯾáﺎÜÜÜﻧﺘﻘÇ æÇ ﺖÜÜÜ ﻇﺮﻓﯿÇÏ ﯥÜÜÜﯾﻄﻮ ﮐÇﺮÜÜÜﻨﯿﻮ ﺷÜÜÜﺳæÇ

æÇ ﯿﻮÜÜÜ Ç ﺧﻮÏ æÇ å ÜÜﻪ ﮐÜÜÜ  ﯿÇÑ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﮐﭽÜÜÜ ﻣ ﯾﻨÏ ﻮﻣﺎﻧﻮÜÜÜ ﻣﺎﺷæÇ æﺪÜÜÜﻣﯿﻨ

.ìÏ ې ﺗ ﻟﯽÑ ﭘﻮä ﻠﯿﻔﻮæÇ ﮐﻤﭙﯿﻮ ﺮ

ﺮÜÜﻢ ﺑﻬﺘÜÜ ﻫÊﺒﺎÜÜﯿﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳÜÜﺳæ ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜﻣﻮﻧÇ ﺮæﻮ ﭘﺮÜÜﻏÏ Ï ﻨÜÜﺮ ﻣÜÜ ﺗæﺪÜÜﻧﻨ ﯿﺎﻧ

: ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﭘﻮﻫﻪ-٣

.áﺷﻮ
ﯥÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧæÇ ﻮÜÜÜÜﻪ ﻟﯧﺴÜÜÜÜ ﭘåæﻼÜÜÜÜﺎﺗﻮ ﻋÜÜÜÜﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤÜÜÜÜﻪ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜÜﻟ

ﻪÜÜ ﻟ.æﻮÜÜﺎﻣﺦ ﯾÜÜ ﻣﺨåﺮÜÜﻟﻮ ﺳÇﺎﺧﻮÜÜﻮ ﻧÜÜﻪ ﻋﺠﯿﺒÜÜﮐﯥ ﻟÏÇﻮÜÜﻞ ﻫﯧÜÜﻪ ﺧﭙÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣ
ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼ،ìÏ ÑﺎÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﺐ ﭘÜÜÜÜ ﺗﺮﺗﯿæ ÜÜÜ ﮐåÏÒ ﯥÜÜÜÜﺳÇÏ Ï ﻪÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜﻮ ﻧﺠﻮﻧÜÜÜÜﭘﯧﻐﻠ

 ﯾﻮÜÜÜÜﻧæ ﺎÔﻼÜÜÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜÜÜ ﭘÑﺎÜÜÜÜÜ ﮐÏ äﺎﻧﺎÜÜÜÜÜﻧﺴÇ ﻮÜÜÜÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧÜÜÜÜÜ ﭘÇﻮÜÜÜÜÜﻮې ﺧÜÜÜÜÜﯾ

ﯥÜÜÜÜ ﻲÜÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜÜﮐæ æÇ ﻲÜÜÜÜÜﺧﻠÇæ ﻪÜÜÜÜÜ ﺮېÜÜÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜÜÜ ﮐæÏÑÇﻮÜÜÜÜÜﻮ ﻣÜÜÜÜÜﺗﻨﯿÑﭘﻮ

ﻮÜÜÜÜÜ ﯿﻨæÇ ﻪÜÜÜÜÜﻣﯧﻨÒﻪ ﭘﻼÜÜÜÜÜ ﭘåﻮÜÜÜÜÜﻪ ﭘﻠÜÜÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜÜÜ ﻟæÇ íÏ äÇæÑ ﻪÜÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜÜﻧæÏÇﻫﯧﻮ

.íæ ﻧﯥÇÏﺳﺘﺎÇ
ﺎﯾﻪÜÜÜÜÜÜ ﻫﻤﺴÏ åÑﺎÜÜÜÜÜÜﻧﻮ ﻟﭙæÑﺎÜÜÜÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜÜÜÜ ﺗﺨﻨﯿﮑíÏﺎÜÜÜÜÜÜ ﻋÏ ﯥÜÜÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ
ﻼﻧﻮÜÜÜ ﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼÜ Ü Ï ﯥÜÜÜ ﮐäﻮÜÜÜﻞ ﭘﻮﻫﻨﺘÜÜÜﻪ ﮐﺎﺑÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜ ﮐ1385 ﻪÜÜÜﭘ
.í ﻣﯧÇﺳﺘﺨﺪÇ í æ ﻧﻮæÏÇﻫﯧﻮ
،åÏ %30 ÏﺎÜÜÜﺮ ﺑﻨﯿÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻮ ﺗﺨﻤﯿﻨﻮﻧÜÜÜ ﯿﻨÏ ﯥÜÜÜ ﮐ1388 ﻪÜÜÜ ﭘæÇ åæ ﻠﻨﻪÜÜÜ ﺳ%20

í ﻮﻫﯧÜÜÜ ﭘÑ ژ،í ÜÜﻮړ ﮐÜÜﻞ ﺟÜÜÜ  ﻫﻮæÇ ، ÜÜﮐﯿÑ ﻣﺎ،ÑﻮÜÜﯥ ﮐÜÜÜﻮک ﭼÜÜ ﺮÜÜﻫ

åﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜ ﭘåÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜﻪ ﮐﻮﻟÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ Ï ﻮﻟﻨﯥÜÜ ﺎﻟﻤﯥÜÜﻮې ﺳÜÜ ﯾÏ ﺪÜÜﻮږ ﺑﺎﯾÜÜﻮ ﻣÜÜﺧ

Ï ﺖÜÜÜÜﺧæ ﺮÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜﺧæ ﺪÜÜÜÜﺘﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜÜﺳæÑæ æﺪÜÜÜÜﺮ ﺟﻮړﯦÜÜÜÜ ﺗäﺎﺧﺘﻤﺎÜÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜÜﭼ

ﻪÜÜﻢ ﻧÜÜې ﻫÏ ﻪÜÜﺌﻠﻪ ﭘÜÜﻮ ﻣﺴÜÜ ﺧ،ææړÇæ ﻮÜÜﺮ ﭘﻨ ﻮﺳÜÜﺎ ﺗÜÜ ﺑﯿæÇ 40 ﻠﻨﻪÜÜ ﺳÇÏ å ÜÜﺑﯿ
ېÏ ﻪÜÜÜÜ ﭘæÇ ﻲÜÜÜÜﺷæ ﺮﻣﯿﻢÜÜÜÜﺎﯾﻠﻮ ﺗÜÜÜÜﺳæ ﺪﻟﻮÜÜÜÜﯦÑ ﮐﺎÏ ﯥÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜ ﭘæÇ äﺎﺧﺘﻤﺎÜÜÜÜﺳ
ìÏ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﭘ

ÜÜ ﯥ ﮐﻮÜÜ ﺑﻠﮑ،ﻲÜÜÜ ﺷåﻮړÜÜÜﻠﻨﻪ ﻟÜÜÜې ﺳÒÇﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﭼí ÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜﺣ
ﻮږÜÜﻣÒ ﻮÜÜ ﺧ،æﻮÜÜﺎﯾﻊ ﮐÜÜﻪ ﺿÜÜ ﺮ ﭘﺎﻧÜÜﻟÇﻮ ډÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧÜÜ ﭘáﺎÜÜﺮ ﮐÜÜﻮږ ﻫÜÜﻪ ﻣÜÜ ﺗﻮ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

147

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

148

æÇ ìﻮÜÜÜ ﺷìÏ ﻪÜÜÜﺮ ﻧÜÜÜﻲ ﻓﮑÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﺎﺗﻮÜÜÜﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤÜÜÜﻪ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﭘ

:ې７ زده ﻛ９ﻨ％ ﻣﻨ-٤

ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜ ﺨÏﺘﺎÜÜﺳÇ ﻪÜÜ ﻟÏﺎ ﺮÜÜﻮ ﺷÜÜﻢ ﯾÜÜ ﻫÓæÇ ﻪÜÜﺗﻮﻧÑﻲ ﻣﻬﺎÜÜ ﺗﺨﻨﯿﮑíÑæﺮÜÜﺿ
ﺮÜÜÜÜÜ ﻻ ﺗíÑﺎÜÜÜÜÜ ﻣﻌﻤæÇ ﻧﻲÇæﺪÜÜÜÜÜ ﻧﻠ،íÑﺎÜÜÜÜÜ ﻧﺠ.íﻮÜÜÜÜÜ ﮐåÏÒ ﺘﻪÜÜÜÜÜﺳæÑæ ﻮÜÜÜÜÜﮐﻠﻮﻧ
ﯥÜÜÜ ﮐæ ÜÜ  ﺟæﺮÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼÇÏ æÇ í ÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜ ﻪÜÜÜﭘﯧﺸ

åÏÒ ﻮÜÜÜÜﻪ ﻣﻨ ﻨﯿÜÜÜÜ ﭘÑﺎÜÜÜÜﻣﻌﯿ

Ü ÜÜ ﭘﺮﻣﺨﺘíÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ Ï ﻮﻟﻨﯥÜÜÜÜ ﻮېÜÜÜÜ ﯾÏ

ÜÜﻧÑﻢ ﭘﻼÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﺳæÇ

.ìÏ ې ﺗ ﻟﯽÑ ﭘﻮæ ﮐ

ﻢÜÜ ﻫåﻤﯧﺮÜÜﺎﻫﺮﯾﻨﻮ ﺷÜÜ ﻣÏ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜﻮ ﮑÜÜ ﻧ،åæ ﻪÜÜﺎ ﻧÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜﺗﻮﻧﻮ ﺗÑﺎÜÜﯥ ﻣﻬÜÜﺳÇÏ
ì ﻮﻣÜÜﯥ ﻟÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﭘÜÜﻪ ﮐﭽÜÜﻪ ﻫﻤﻐÜÜ ﭘíﻮÜÜ ﮐåÏæ ÏÇﻮÜÜﻮ ﻫﯧÜÜﯥ ﯾÜÜ ﭼåﻮﻣﺮÜÜ ﺮÜÜﻫ
.åÏ ﮐﻤﻪ
.í ﺪﯦÜÜÜÜ ﺮ ﻨÇÑ ﺖÜÜÜÜﻫﻤﯿÇ æ Ü ÜÜ ﮐåÏÒ æﻮړÜÜÜÜ ﻟÏ ﺎÜÜÜÜ ﺑﯿæÇ æ Ü ÜÜ ﮐåÏÒ ﻮÜÜÜÜ ﻣﻨ ﻨﯿÏ
ﺗﻮﻧﻮÑﺎÜÜÜﻲ ﻣﻬÜÜÜ ﻣﻬﺎﻟﻮ ﺗﺨﻨﯿﮑÜ Üﻮ ﻟﻨÜÜÜﻏÏ Ï ﻪÜÜÜﻪ ﻣﺮﻏÜÜÜﻪ ﻧﯧﮑÜÜÜ ﻟÓæÇ ﺮÜÜÜ ﻣ
ﭙÜÜÜﻪ ﺷÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،ﺘﻪÜÜﻪ ﺷÜÜﻪ ﺗﺠﺮﺑÜÜﻟÇﻧ ﯾﻮ

ﺎﻟÜÜ ﺑﺮﯾåﺮÜÜ ډﯦåﻮÜÜ ﯾåÑﺎÜÜﯥ ﻟﭙÜÜﻧÒæÑ Ï

، ﻣﻬﺎﻟﻮÜÜÜÜ ﻟﻨÏ ﻮږÜÜÜÜÜﻣÒ ﻢÜÜÜÜÜﺪ ﻫÜÜÜÜ ﺑﺎﯾÈﺎÜÜÜÜÜ ﻧﺼæ ÜÜÜÜ ﮐåÏÒ ﻮÜÜÜÜÜ ﻣﻨ ﻨﯿÏ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ
ﻮÜÜÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮÏ ﻢÜÜÜÜÜ ﻫæÇ ﻢÜÜÜÜÜ ﺳåﺮÜÜÜÜÜﯾﻄﻮ ﺳÇﺮÜÜÜÜÜﺎﻟﻮ ﺷÜÜÜÜÜﻣﻬÏږæÇ æÇ ﺎﻟﻮÜÜÜÜÜﻣﻨ ﻤﻬ

ﺎÜÜÜﺎ ﺑﯿÜÜÜ ﺑﯿæÇ ﻲÜÜÜ ﺷáÒæÑæ äﺎÜÜÜﻮ ﮐﺴÜÜÜﻪ ﻟﮑﻮﻧÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜ ﺷìÇﺪÜÜÜﯥ ﮐﯧÜÜÜﺘﻮ ﮐÜÜÜﻣﯿﺎﺷ
ﺮېÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜې ﺑﺮﺧÑÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ÓﺎÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜﺑﻮ ﭘÑﺎÜÜÜﺗﺠ
Ï ﯥÜÜÜÜﻮ ﭼÜÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜÜ  ﺮﻧ.ﻲÜÜÜÜ ﺷåﺮÜÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜÜﻣﯿﻨÒ ﺎﺗﻮÜÜÜÜﯥ ﺗﻌﻠﯿﻤÜÜÜÜﺳÇÏ Ï ﻪÜÜÜÜﺗÑæ
.íÏ ﻣﻬﻤﯥ
íﻮÜÜÜ ﺣﺮﻓáæ ډÇﺪÜÜÜﻞ ﻫﻤÜÜÜﯾææ ÈﺎÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜ ﭘæ Ü Ü ﮐåÏÒ Ï ﻮÜÜÜ ﻣﯧﺮﻣﻨæÇ ﻮﻣﺎﻧﻮÜÜÜﻣﺎﺷ

ﻮÜÜÜÜﻪ ﻣﻨ ﻨﯿÜÜÜÜ ﭘÈÇﺪÜÜÜÜﺖ ﺗﻬÜÜÜÜﻼﻣﻲ ﻫﻮﯾÜÜÜÜﺳÇ æÇ ﻲÜÜÜÜ ﻣﻠÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼÇÏ ì ﻮﻣÜÜÜÜﻟ

ﻮÜÜÜ ﺧ،ﻲÜÜÜ ﺷìﺪÜÜÜ ﮐﯧåÏÒ

ﻪÜÜÜÜ ﭘÊﺎÜÜÜÜﺣﺴﺎﺳÇ äÇﻮÜÜÜÜ åﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜÜÜ ﮑ.ﻮﻣﻲÜÜÜÜﺖ ﻣÜÜÜÜ

ﺎﻧÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜې ﻫÑﻪ ﻻÜÜÜ ﻟäﻮÜÜÜ ﻠﻮﯾﺰﯾÏ ÊﺎÜÜÜﺗﻌﻠﯿﻤ

ﯥ ﯿﻨÜÜÜÜ ﮐæ ÜÜÜ ﮐåÏÒ

Ï áæ ډÝﻔﺎÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜې ﭘÏ ﻪÜÜÜÜﻧﻮ ﺨÇ ﺮÑﺎÜÜÜÜې ﮐÏ ﻪÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜÜ ﻣﻬﻤåﺮÜÜÜÜ ﺧﺒÇÏ
ﻮÜÜÜÜÜ ﯿﻨíÑﻮÜÜÜÜÜې ﻟÏ Ï ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،íﮐﻮÇﺪÜÜÜÜÜ ﭘﯿìÑﻮÜÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜÜÜﺧæ ﺪېÜÜÜÜÜﻫﻤ
ﯥÜÜÜﺮ ﭘﻨ ﻤÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﻮﻣ ۍ ﺨÜÜÜ ﻟÏ æÇ ﻲÜÜÜ ﺷåﺮÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜﺘﻮ ﻃﺮﯾﻘÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﻮﯾﻨﯥÜÜÜﻣÒÇ
ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜﻣÒﻮ ﻻÜÜÜ ﻧ،íﻮÜÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜﺮ ﻧÜÜÜﺗﻐﯿ

ﺎﻧÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﻪ ﺑﯿÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﯾ ﻮﻧÑÏ

äﺎﺧﺘﻤﺎÜÜÜÜ ﺳåﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ﺎÜÜÜÜﯥ ﺑﯿÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜÜﮐÑæ ﻧﻪæﻨﺪÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜﺗÑæ ېÏ ﯥÜÜÜﺟÑÏ

ﺎﻧﻪÜÜ æÑ ﻪÜÜﺖ ﭘÜÜﻼﻣﻲ ﻫﻮﯾÜÜﺳÇ æÇ ﻲÜÜﯥ ﻣﻠÜÜ ﮐÈﺎÜÜﻪ ﻧﺼÜÜﯥ ﭘÜÜﺖ ﮐÜÜﺧæ ﺪېÜÜﻫﻤ

ﻮﯾﻪÜÜÜ ﺮ ﺳÑﺎÜÜÜ ﮐíﻮÜÜÜ ﺷãÇﺘﺨﺪÜÜÜﺳÇ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،í ﻮﻫﯧÜÜÜﭘæ

ﺆﺛﺮېÜÜÜ ﻣÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜ ﻫﻮﯾÏ ﻪÜÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜÜﻧÇ ﻮæÇ ﻲÜÜÜﻨﻌﮑﺲ ﺷÜ Üﻪ ﻣÜÜÜ ﺗﻮ

ﺎﻧÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜﮏ ﭘÜÜÜﻣﺎﻟ

.  ﺷﻲáﮐﻮÑæ íÑæÏ ﻣﺰå ﮐﯥ ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻮﻣﺮá ﭘﻪ ﺑﺪæÇ åﻮﻣﺮ
. ﺷﻲåﺑﺮÇﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮÒ ېÏæ æÇ ﯧ ﻧﯥ
ﻪÜÜÜﺮ ﻻﺳÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﻧﻮ ﻧæÑﺎÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜﻮ ﻋﻤﻠÜÜÜﻪ ﻟﻮﻣ ﯾÜÜÜې ﭘÒÇﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻲ ﭘﻮﻫÜÜÜﺗﺨﻨﯿﮑ

ﺮÜÜﻲ ﻓﮑÜÜﻨﻈﻢ ﻋﻘﻼﻧÜÜ ﻣÏ ﯥÜÜ ﭼ،ﻟﯥÏﻮÜÜ ﻮÜÜﻮ ﺗﺠﺮﺑÜÜﻟÇﯥ ﻧ ﯾﻮÜÜ ﭼÇÏ ﻢÜÜﯾæÏ

ﺪﯾﺮﯾﺖÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜ ﺗæژæﺮÜÜÜ ﭘæړæ Ï ﻮﻟﯥÜÜÜﻪ ﻧﯿÜÜÜۍ ﺨÑÇﺎﺑﺪÜÜÜﻪ ﺣﺴÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﮑ،í ÜÜﮐﯧ

ېÏ Ï ﯥÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜﯾﻠæ ﻮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﻣﺨÏ ﻮÜÜÜ ﻧ،íÏ ãﻮÜÜÜﻲ ﻋﻠÜÜÜﯾﺎﺿÑ æÇ ﺮÜÜÜﻟﺠﺒÇ ÈÇﺪÜÜÜﺗﻬ

.íړÇﻧﻪ ﻏﻮÒæÑ  ﺑﻬﯿﺮ ﺗﺨﻨﯿﮑﻲáې ﻮÑﭘﻮ
ÇÏ æÇ åÏﻮÜÜÜﻟÑÏ å Ü Üﻧæ åﺘﺮÜÜÜﺎﻧﻮ ﺳÜÜÜﻼﻣﻲ ﭘﻮﻫÜÜÜﺳÇ ﯥÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜﻪ ﺗﮑﺎﻣÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻋﻠﻮﻣ
ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜﻣÒﻮ ﻻÜÜÜ ﻧ،æ Ü Ü ﮐåÑﻮÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜړﺗﯿÇ ÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼæړÇﻮÜÜÜﻮږ ﻏÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﮐ
ﻪÜÜÜ ﭘæ Ü Ü ﮐåÏÒ ﻮÜÜÜ ﻣﻨ ﻨﯿÏ æ Ü Üﻞ ﮐÜÜÜ ﺣﺎﺻãﻮÜÜÜ ﻋﻠÇÏ ﺎÜ Üﻞ ﺑﯿÜÜÜ ﻮÜÜÜﻮږ ﯾÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜﭼ
ﺮÜÜې ډﯦÑﻮÜÜﻮﻟ ﻲ ﭘÜÜ ﻢÜÜﻟﺴæÏ ﺮÜÜﻪ ﺗÜÜﻮﻟ ﻲ ﺨÜÜ ﻢÜÜﻪ ﻧﻬÜÜﯥ ﻟÜÜ ﮐãﺎÜÜ í ﻮﻣÜÜﻟ
ﯥÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧÏ æÇ æﺮÜÜÜﻟæ ﻧ ﻲæﻮÜÜÜ ﻲÜÜÜﻤﯧﺮ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜﺷ

.íÏ Ñ ﭘﻪ ﮐﺎáﮐﻮÑæ å ﻧæ ﺗﻪ ﻣﻬﻤﻪÑæ  ﮐﯥÈﻧﺼﺎ
ﻮﻟﯽÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜ ﭼ،åÏ ﯿﻠﻪÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﻲ ﭘﻮﻫÜÜÜﯥ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜ ﮐãﺪÜÜÜﯿﻢ ﻗÜ ÜﯦÑÏ ﻪÜÜÜﭘ

ېÏ Ï ﻧﻪæÏÇﺘﻌﺪÜÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜÜ ﭼ،æﺮÜÜÜÜﻟæ ﻪÜÜÜÜﻣﻮﻧÇ ﺮæﻦ ﭘﺮÜÜÜÜ ﮐﻠåæÏ ﯥÜÜÜÜﺳÇÏ
æÇ í Ü Ü ﮐì Ü Üﻪ ﻏÜÜÜﻫﻤﯿﺘÇ ﺎÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﺑÜÜÜ Ï غÑﺎÜÜÜﻮ ﻓÜÜÜ ﯾæ Ü Ü ﮐåÏÒ ﻮÜÜÜ ﻣﻨ ﻨﯿÏ ﻲÜÜÜﺷ
.íÒæÑæ  ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮ ﻪåÑ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎå ﺗﺮ ﺳﺮÏ ﻧﻮæÑﮐﺎ
ÇÏ ﻪÜÜÜغ ﺗÑﺎÜÜÜﻧ ﻲ ﻓæﻮÜÜÜ Ï ﻤﻮﻟﯿﺖÜÜÜﻮﻫﯥ ﺷÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜ ﺗﺨﻨﯿﮑÏ ﯥÜÜÜ ﮐÈﺎÜÜÜﻪ ﻧﺼÜÜÜﭘ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

149

.í ﮐæ  ﭼﯥ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖíﮐﻮÑæ ﭼﺎﻧﺲ
ﻮÜÜÜﻪ ﺗﺮﺧÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮæÑﻮÜÜÜ ﻧÏ

Ü Üﺮ ﻨÜÜÜ ﺗÏÇﻮÜÜÜﻞ ﻫﯧÜÜÜ ﺧﭙÏ ﺪÜÜÜﻮږ ﺑﺎﯾÜÜÜﻣ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

150

ﯥÜÜÜﯿﻂ ﮐÜÜÜ ﻣﺤáæﻪ ډÜÜ ﻪÜÜÜ ﭘãﻮÜÜÜﯥ ﻣﺎﺷÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜﻢ ﻣﻬﻤÜÜÜ ﻫåﺮÜÜ ﺧﺒÇÏ

ÜÜﺮ ﻨÜÜﺗ

ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧíÑﺎÜÜ ﻪÜÜ ﭘäﺎÜÜﻮ ﻫﻠﮑÜÜ ﮐﻠﯿÏ ﻪÜÜﯥ ﺑÜÜ ﭼÇﻮÜÜ ﭘﺨ.íﻮÜÜﺪ ﮐÜÜﻧæژ

ﻮÜÜÜﻧæÏÇﺎﺗﯥ ﻫﯧﻮÜÜÜﺘﻪ ﭘÜÜÜﺳæÑæ æﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜ ﭘ.ﻮÜÜÜﺧﻠÇæ ÓÑÏ ﺖÜÜÜﻪ ﻣﺜﺒÜÜÜﻮ ﺨÜÜﺗﺠﺮﺑ

ﻪÜÜﻧÇﻧﺪæ ژÏ ﻮÜÜﻪ ﮐﻠﯿÜÜ ﮑ،áﺘﻨﯧﺪÜÜﻪ ﺳÜÜﻪ ﻧÜÜﻮ ﺗÜÜﻪ ﮐﻠﯿÜÜﺎ ﺑÜÜﻮ ﺑﯿÜÜ ﻧ،áﻮÜÜ ﺷáÒæÑæ

æÇ æﺪÜÜÜﺎﯾﻊ ﮐﯧÜÜÜ ﺿÏ ﺖÜÜÜﺧæ Ï ﺎﻧﻮÜÜÜﻧÇ ﻮÏ ﻪÜÜÜﺮ ﻠÜÜÜ ې ډﯦÜÜ ﮐåÏÒ

ÜÜﯥ ﻣﻨ ﻨÜÜÜﮐ

ﯥÜÜÜÜÜﻧﻮ ﮐæÑﺎÜÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜÜ ﺑäﺎÜÜÜÜÜ ﻫﻠﮑæÇ áÏﻮÜÜÜÜÜﻟÑÏ ÈﺒﺎÜÜÜÜÜﺳÇ ﯾﻲÇﺪÜÜÜÜÜﺑﺘÇ ﺮÜÜÜÜÜډﯦ

.íæﺑﺮÇﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮÒ æ ﮐﯧﺪÇ ﭘﯿﺪÏ  ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺗﻌﺼﺒﺎﺗﻮÏ  ﺗﺮ ﻣﻨìæÏ Ï

ÝﺎÜÜÜÜÜﻧﮑﺸÇ äÒÇﻮÜÜÜÜÜ ﻣﺘÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜÜﻮږ ﺗÜÜÜÜÜ ﻣÓæÇ .áﺘﯧﺪÜÜÜÜÜﻣﯧﺸ

ﻪÜÜÜﺮ ﻻﺳÜÜÜﻪ ﺗÜÜﻪ ﭘﻮﻫÜÜÜﻫﻤﯿﺘÇ ﺎÜÜÜﯥ ﺑÜÜې ﭼÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﺑäﺎÜÜﻧÇﻮ ﻮÜÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧÜÜﭘ

ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺪې ﭼÜÜÜﯿﻤﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜﻮږ ﺑﺎﯾÜÜÜ ﻣæÇ íÏ ﻲÜÜÜﻣÒﺘﻞ ﻻÜÜÜﺳæÇÑ

ﯥÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜﻪ ﻮﻟ ﯿÜÜÜÜ ﭘæ ÜÜÜÜ ﮐåÏÒ ېÏ Ï ﯥÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﻪ ﮐﻠﻮﻧÜÜÜÜ ﺪ ﭘﻨÜÜÜÜﻧæ ژÏ ،í Ü ÜÜﮐ

ﯥÜÜÜÜﺳÇÏ æÇ æ ÜÜÜﮐæ ﻪÜÜÜÜ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÏﻮÜÜÜÜﻟÑÏ ﺪÜÜÜÜﻧæﺮﯾﺦ ژÜÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜÜﺎظ ﯾÜÜÜÜﯾﺨﻲ ﻟﺤÑﺎÜÜÜÜﺗ

ﻪÜÜÜ ﭘÝÇﺪÜÜÜﻫÇ æÇ ﺖÜÜÜﯥ ﮐﯿﻔﯿÜÜÜې ﭼÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﺑÏÇﺪÜÜÜ ﺗﻌæÇ ﺖÜÜÜﺮ ﮐﻤﯿÜ Ü ﭘ.í Ü Üﺗﯿﺮﯦ

.í ﮐÇ ﭘﯿﺪÊﻣﮑﺎﻧﺎÇ ãÒﻟﻮ ﻻæﻧﺪ ﺗﯧﺮæ ژÏ  ﭼﯥæ ﮐÑæ ﺧﺘﯿﺎÇﭘﺮ

ÇÏ æÇ íÏ áﻮÜÜÜﻞ ﻏﻮﻟÜÜÜ ﻧﺴíﻮÜÜÜ ﻧÏ áﻮÜÜÜﭼÇ ÑæÒ ،íæ íﻮÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜﯥ ﻧﯿÜÜÜ ﮐãﺎÜÜÜﭘ
. ﻧﻪ ﺷﻲå ﺑﺎﯾﺪﺗﺮ ﺳﺮåÑﻧﮑﯥ ﭼﺎæ ﮐﻮåﺗﺒﺎ

ﯥÜÜﻪ ﭼÜÜ ﻣﺨÏ æﺪÜÜﺮ ﺟﻮړﯦÜÜﻮ ﺗÜÜﻲ ﻣﮑﺘﺒﻮﻧÜÜﻟﺘæÏ Ï ﯥÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ
ﻮﻓﯿﻪÜÜÜÜÜ ﺻæÇ ﯥÜÜÜÜÜﺳÑ ﻣﺪ،ﻪÜÜÜÜÜ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧ.åæ ﻪÜÜÜÜÜﻪ ﻟﯿﺴÜÜÜÜÜﯥ ﺣﺒﯿﺒﯿÜÜÜÜÜ ﯾì ﻮﻣÜÜÜÜÜﻟ
ﺘﻌﺪÜÜÜﻮ ﻣﺴÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﭼæ ãﺎÜÜÜ ﻋÏæÏ ÇÏ .ææ ﺰÜÜÜﮐÇ ﻣﺮáﻮÜÜÜ ﺣﺼÏ ﻢÜÜÜ ﻋﻠÏ ﯥÜÜÜﻃﺮﯾﻘ

:ې７ زده ﻛ９ﻧ７ ﻟﻮﻣ-٥
ېÏﻮÜÜÜﺮې ﻣÜÜÜ ډﯦÏ ﯥÜÜÜ ﯾãﻮÜÜÜﯥ ﻣﺎﺷÜÜÜ ﭼ،ìÏ ÞﻮÜÜÜﯾﻨﯽ ﻣﺨﻠÒÇﻮÜÜÜ ﯾäﺎÜÜÜﻧﺴÇ

 ېÜÜÜ ﮐåÏÒ

ﻮﻣ ﻧÜÜÜ ﻟåﺮÜÜÜﺎﺣﺐ ﺳÜÜÜﻼ ﺻÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻲ ﻟÜÜÜ ﮐﻠÏ ì ﻮﻣÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﺑãﻮÜÜÜﻣﺎﺷ

،ﺖÜÜÜﻻﯾæ ، ﻟÇﻮÜÜÜﻟﺴæ ÔﻼÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜ ﻋﻠÏ ﻪÜÜÜﺘﻪ ﺑÜÜÜﺳæÑæ ﻪÜÜÜﺮ ﻫﻐÜÜÜ ﺗæÇ ﻮﻟﯥÜÜÜﮐ
.ﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻮæÏÇ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﻫﯧﻮæÇ ﻣﯧﻨﯥÒﭘﻼ

ﺰېÜÜÜ ﻏﺮﯾíﺮÜÜÜﺮې ﻓﻄÜÜÜ ډﯦäﺎÜÜÜﻧﺴÇ .íﺮÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜﺎﻟﻨﯥ ﺗÜÜÜ ﭘæÇ ﯥÜÜÜﻧÒæÑ åÑﺎÜÜÜﻟﭙ
ÇÏ æÇ ìÏ ړæ ﺖÜÜÜÜÜÜﻫﻤﯿÇ ÕﺎÜÜÜÜÜÜ ﺧÏ ﻪÜÜÜÜÜÜﺗÑæ áæÑ  ېÜ ÜÜÜÜ ﮐåÏÒ Ï ﻮÜÜÜÜÜÜ ﺧ،íﺮÜÜÜÜÜÜﻟ

ﻪÜÜÜﯥ ﺎﻧﻮﻧÜÜÜ ﯾåÑﺎÜÜÜ ﻟﭙáﻮÜÜÜ ﺣﺼÏ ÓÑÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼææ äﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﺮÜÜÜډﯦ

ﺮÜÜÜﻦ ډﯦÜÜÜﻫÐ ãﻮÜÜÜ ﻣﺎﺷÏ .í ﺪﯦÜÜÜﯥ ﺮ ﻨÜÜÜ ﮐæ ÜÜÜ ﮐåÏÒ ﻮÜÜÜﻪ ﻟﻮﻣ ﻧﯿÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻫﻤﯿÇ

ﺮÜÜÜ ﺗ.ææ ﻮﻟﻲÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜې ﺗÑﻮÜÜÜﺪﯾﻨﯥ ﻣﻨÜÜÜ ﻣæÇ ﯥÜÜÜﯥ ﻣﻌﻈﻤÜÜÜ ﻣﮑ،ÏÇﺪÜÜÜ ﺑﻐ،ÇÑﺎÜÜÜﺑﺨ

í Ü Ü ﮐåÏÒ ﻪÜÜÜ ﻲ ﺗﻮÜÜÜﺳﺎﺳÇ åﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺮÜÜÜﻲ ﻫÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜ ﮐæÇ íæ ﺘﻌﺪÜÜÜﻣﺴ

áﻮÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜﺰ ﺟÜÜÜﮐÇ ﻣﺮÏæﺪÜÜÜ ﻣﺤæ Ü Ü ﮐåÏÒ íﺮÜÜÜ ﻋﺼÏ ﻪÜÜÜﯥ ﮐﻠÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜﺳæÑæ ېÏ

.åÏ å  ﮐåÏÒ  ژﺑﯥÏ  ﯾﯥáﭼﯥ ﯾﻮ ﻣﺜﺎ

ﻪÜÜÜﻮﯾﻨﯥ ﭘÜÜÜﻣÒÇ ﻮÜÜÜ ﻮﻟ ﯿ7 æÇ 5،6 Ï ﻪÜÜÜﺎﻧﻮ ﺑÜÜÜﻏÑﺎﺗﻮ ﻓﺎÜÜÜ ﺗﻌﻠﯿﻤíﻮÜÜÜ ﻋﻨﻌﻨÏ

ﻪÜÜ ﺨﺘﻪ ﺗﻮÜÜﻪ ﺳÜÜﺎ ﭘÜÜ ﯾæÇ ﺎﻧﻪÜÜﺳÇ ﻪÜÜﺎ ﭘÜÜﻪ ﯾÜÜ ژﺑåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﺲ ﺑÜÜﺮ ﮐÜÜﻪ ﻋﻤÜÜ ﭘﺎﺧÏ

ېÏ ﻪÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ  ﻣ،áﻮÜÜÜﺎﻣﻞ ﺷÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻧ ﯿﻮﮐﯥ ﺑæﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ  ېÜ ÜﮐÑæ ﻞÜÜÜ åﻮÜÜÜﯾ

ﻪÜÜÜÜﻧæ ÊÑﺎÜÜÜÜ ﻣﻬæÇ ﻼﺑﺖÜÜÜÜﻪ ﺻÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜﺮ ﻫﯧ ﮑﻠÜÜÜÜ  ﻣ.í ÜÜÜ ﮐåÏÒ

ÇﻮÜÜﯥ ﺧÜÜﻪ ﺑﻠÜÜ ﻟæÇ ﯽÜÜﻟÇæ ﺘﻪÜÜ ﺷäﻮÜÜ ﻠﻮﯾﺰﯾæÇ  ﯾﻮÜÜﯾæ ،ﻨﺎÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﯥÜÜ ۍ ﮐÜÜﭘﯧ

ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜژﺑ

ﻮÜÜ ﻣﯧﺮﻣﻨæÇ ﻮﻣﺎﻧﻮÜÜ ﻣﺎﺷÏ ﺖÜÜﯾÏﻧﻮ ﻣﻮﺟﻮÇﺮÜÜﻮﯾﻪ ﻣﺸÜÜﺎ ﺳÜÜ ﺑÏ ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜﻪ ﮐﻠﯿÜÜﭘ

ﻧÑﻮÜÜÜ ﻣÏ ﻪÜÜÜ ژﺑåﺮÜÜÜ ﻫãﻮÜÜÜﻮ ﻣﺎﺷÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜ  ﻣ،íæ ﻪÜÜÜﻣÒﯥ ﻻÜÜÜ ﭼí ÜÜﻏ ﯦ

.íﺳﺎﻧﻮÇ å ﺗﺮ ډﯦﺮåÑﻧﯥ ﭼﺎÒæÑ Ï

.í ﮐﻮåÏÒ ﯧﺮ
ﺰÜÜÜÜﻏﯧÇ ﺪÜÜÜÜﻧæÑÏ áﺎÜÜÜÜﺪې ﭼﺎﭘﯧﺮﯾÜÜÜÜ ﺑﺎﻧåÏæ æÇ ÏÇﺘﻌﺪÜÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜÜ ﭘãﻮÜÜÜÜ ﻣﺎﺷÏ

،ﻢÜÜﺮ ﻣﻌﻠÜÜ  ﻣ،íÏ ﻢÜÜﺮ ﻣﻬÜÜ ډﯦáæﻮړÜÜﻧ ﯿﻮ ﺟæﻮÜÜ Ï ﻪÜÜ ﻲ ﺗﻮÜÜﻪ ﻓﺰﯾﮑÜÜﭘ

ﺖÜÜÜÜﺣﻤÒ æÇ ۍÑÇﻮÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜ ﭘÏﺘﺎÜÜÜÜﺳÇ Ï åÏæ ãﻮÜÜÜÜ ﻣﺎﺷÏ ﻪÜÜÜÜ ﺑÇﻮÜÜÜÜ ﭘﺨ.íÏ ÜÜÜÜﭘﺮﯦ

ãﻮÜÜÜ ﻣﺎﺷÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،íÏ ړæ ﺖÜÜÜﻫﻤﯿÇ Ï ﻢÜÜÜې ﻫÏ ﺮÜÜÜﺎﯾﻞ ﺗÜÜÜﺳæ ﻲÜÜÜﺳÑÏ æÇ ÈﺎÜÜÜﻧﺼ

ﺖÜÜÜ ﮐﯿﻔﯿíÑﺎÜÜÜ ﮐÏ ﻧﻮÇÏﺘﺎÜÜÜﺳÇ Ï ÓæÇ ﻮÜÜÜ ﺧ،åﺪÜÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜ åﺮÜÜÜې ﻣﻨﺤﺼÑﻮÜÜÜﭘ

ﯥÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜﻣÒﻪ ﻻÜÜÜﻮ ﮑÜÜÜ ﻧ،í Ü Ü ﮐåﺮÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜﻣﯿﻨÒ åﺰÜÜÜړﺧﯿÇ ﺮÜÜÜ ﻫåÑﺎÜÜÜې ﻟﭙÏæ Ï

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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ﻣÜÜÜﻮﺧﯥ  ÏﺗÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜﺮ åﮐﻮﻟÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﺎ åÑﻣÜÜÜﻮږ  ÏﻣﻠÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻪ ﺣﯿÜÜÜﺚ Çړ ﯾÜÜÜﻮ ،æﭼÜÜÜﯥ Ï

ÒﻣÜÜÜÜﻮږ Ñæ Ï ÓÑÏ Ïﮐ ÜÜÜÜې  åÏÒ æÇﮐ ÜÜÜÜې ﭘÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﯿﻮ åﮐÜÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜÜﻢ ﺗﻐﯿÜÜÜÜﺮÊÇ

ÇﺑﺘﺪÇﯾÜÜÜﻪ  åÏÒﮐ æ Ü ÜﻣﻌﻠﻤÜÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜÜﻪ  ÏﻫﻮﺳÜÜÜﺎ ژæﻧﺪÇﻧÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﺮÇﯾﻂ ﺑﺮÇﺑÜÜÜﺮ ﮐ،æ Ü Ü

ÇÑﺷÜÜÜÜﻲ Ï .ﻣﺤÜÜÜÜﺪ æÏæﮐﺘÜÜÜÜﺎﺑﻮﻧﻮ  åÏÒﮐ Ï å Ü ÜÜﻣﺎﺷÜÜÜÜﻮ ãﻟÜÜÜÜﻪ Ïæې ﺳÜÜÜÜﺮ åډﯦÜÜÜÜﺮå

ﮑÜÜÜﻪ  ìæÏ ÏﻧﻈﺮﯾÜÜÜﺎ ÊﭘÜÜÜﺮ ﻧﺴÜÜÜﻠﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜﺪې ﭘÜÜÜﻪ ﻣﺜﺒÜÜÜﺖ  æÇﯾÜÜÜﺎ ﺧÜÜÜﺪ ìÇﻣÜÜÜﻪ

ﻣﺮﺳÜÜﺘﻪ ﻧÜÜﻪ ﺷÜÜﻲ ﮐÜÜﻮﻟﯽ ،ﮐÜÜﻪ ÇﻣﮑﺎﻧÜÜﺎ ÊﭘÜÜﺮ ÎÇﺷÜÜﻲ ﻣﺎﺷÜÜﻮﻣﺎ äﮐÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﻲ

ﮐ  åﭘﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻮ ﻪ ډﯦﺮ Çﻏﯧﺰ ﮐﻮ.í

ÇÏﺳÜÜÜÜﯥ ﻣﻀÜÜÜÜﺎﻣﯿﻦ ﭘÜÜÜÜﻪ Çﻧ ﺮﻧﯧ ÜÜÜﮐÜÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜÜﻢ æﻣÜÜÜÜﻮﻣﻲ ،ﻣ ÜÜÜÜﺮ  ÏﻣﺎﺷÜÜÜÜﻮÏ ã

 -٦ﻛـﺮﻧـ５ــﺰې زده ﻛ７ې:

ÇﻓÜÜﺎﻗﻲ ﭘÜÜﻮﻫﯥ ﻟﭙÜÜﺎÇ ÇÏ åÑړﯾﻨÜÜﻪ  ،åÏﭼÜÜﯥ ﻫﻐÜÜﻮ ìﺗÜÜﻪ  ÏﭘÜÜﻮﻫﯥ ﺳÜÜﺮﭼﯿﻨﯥ ﭘÜÜﻪ
ﻮﺗÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻲ Ç æÇﺻÜÜÜﻠﻲ ﺗﻤﺮﮐÜÜÜﺰ  ÏﻣﺎﺷÜÜÜﻮ ãﭘÜÜÜﺮ ﻓﮑÜÜÜﺮ åÏæ íﺑﺎﻧÜÜÜﺪې ÜÜÜ ÇÑﻮá

ﭘÜÜÜﻪ ﻧ ÜÜۍ ﮐÜÜÜﯥ ﮐﺮﻧÜÜÜﻪ  ÏﯾÜÜÜﻮې ﭘÜÜÜﻮﻫﻨﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﺗﻮ ÜÜÜﻪ ﭘﯧﮋﻧÜÜÜﺪ áﮐﯧ ،í ÜÜﻣ ÜÜÜﺮ
ÒﻣÜÜﻮږ ﭘÜÜﻪ ﻋﻨﻌﻨÜÜﻮ íﻮﻟﻨÜÜﻪ ﮐÜÜﯥ  ÇÏﯾÜÜﻮÇÏ åﺳÜÜﯥ ﻋﻨﻌﻨÜÜﻪ ÜÜﻞ ﮐﯧ  í ÜﭼÜÜﯥ ﻟÜÜﻪ

ﺷÜÜÜﻲ ،ﭼÜÜÜﯥ æﮐÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﻲ ﺧﭙÜÜÜﻞ ÇÑﺗﻠÜÜÜﻮﻧﮑﯽ  ÏﭘÜÜÜﻮﻫﯥ ﻟÜÜÜﻪ ﺣﺼÜÜÜﻮ áﺳÜÜÜﺮå

ÇﺳÜÜÜﻼﻓﻮ ﺨÜÜÜﻪ ÇﺧﻼﻓÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﻣﯿÜÜÜﺮ ËÇﭘÜÜÜﺎﺗﯥ ﮐﯧ Ï æÇ í ÜÜﺗﯧÜÜÜﺮ æﻧﺴÜÜÜﻠﻮﻧﻮ

æﺗ ،í Ü ÜÜﮑÜÜÜÜﻪ  ÏﻣﺎﺷÜÜÜÜﻮ Ï ãﺟÜÜÜÜﺬ ÈﻗÜÜÜÜﻮ åﭘﯿÜÜÜÜﺎæړې  Ï æÇ åÏﻓﮑÜÜÜÜﺮÏæ íې
ﻟﭙﺎ åÑﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﭙﯿﻮ ﺮ ﭘﻪ Çﺧﺘﯿﺎ Ñﮐﯥ Ñæﮐﻮ áﺷﻲ.

 ÏﺗﺠÜÜﺎÑﺑﻮ ﻫﻐÜÜﻪ ﺗﺴﻠﺴÜÜﻞ ﺑﻠÜÜﻞ ﮐﯧ í ÜÜﭼÜÜﯥ ÇÑﺗﻠÜÜﻮﻧﮑﻲ ﻧﺴÜÜﻠﻮﻧﻪ ﺗÜÜﺮې ÜÜﻪ
ﭘﻪ ﻧ ﯾﻮ áÇﻣﺎÑﮐﯿ ﮐÜﯥ  ÏﮐﻤﭙﯿÜﻮ ﺮ ﺑﯿÜﻪ Ñæځ ﺗÜﺮ ﺑﻠÜﯥ ﭘÜﻪ ﯿ ﯧÜﺪÇÏ .åÏ æ
Çﺧﻠﻲ.
ÒﻣÜÜÜﻮږ ÜÜÜ Ïﻮﻟﻨﯥ  ÇÏﺗﺼÜÜÜﻮ ÑﻫÜÜÜﻢ ﺳÜÜÜﻢ  ،ìÏﭼÜÜÜﯥ ﺮﻧ ÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﻋﻨﻌﻨÜÜÜﻮí

ÇÒÑÇﻧÜÜﻲ ﮐÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﻲ ﻟÜÜﻪ ﯾÜÜﻮې ﺧÜÜﻮ ÇﺳÜÜﺒﺐ ﺷÜÜﻲ ﭼÜÜﯥ  ÏﺑﯧﻮÒﻟÜÜﻮ ﻫﯧﻮæÏÇﻧÜÜﻮ

ﺗﻮ ÜÜÜﻪ ﺧﻠÜÜÜﮏ ﭘÜÜÜﻮﻫﯧ  íﭼÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﮐﻮﻣÜÜÜﻮ ﻣﻮﺳÜÜÜﻤﻲ ﺷÜÜÜﺮÇﯾﻄﻮ ﮐÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﻮã

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﮐﻤﭙﯿﻮ ﺮ Ñæﺳﯧ  æÇ íﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻠÜﻮ Ï åﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯿÜﻮ æÑæ æÇﺳÜﺘﻪ
ﭘﺎﺗﯥ ﻫﯧﻮæÏÇﻧﻮ  Ïﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ Ç Ïﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ﺗﻮﭘﯿﺮ ﮐﻢ ﮐ .í

ﺣﺒﻮﺑÜÜÜÜﺎ ،ÊﻣﯧÜÜÜÜﻮې  æÇﺳÜÜÜÜﺒﺰﯾﺠﺎ åÏæ ÊﮐÜÜÜÜﻮ ،íﻣ ÜÜÜÜﺮ Ï Ïې ﺣﻘﯿﻘÜÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜÜﺮ
ﮐÜÜﻪ ﻣÜÜﻮږ ﻏÜÜﻮÇړ æﭼÜÜﯥ Ç ÏﻣﮑﺎﻧÜÜﺎﺗﻮ  ÏﺷÜÜﺘﻪ ÇæﻟÜÜﻲ ﭘÜÜﻪ ﻟﺤÜÜﺎظ ﻫﻐÜÜﻪ 150
ﻨÜÜ

ﺑﺎﯾÜÜﺪ ﭘÜÜﻪ Ïې ﻣﻔﮑÜÜﻮ åÑﮐÜÜﯥ ﯾÜÜﻮ ÜÜﻪ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧÜÜﻪ ﻫÜÜﻢ ÇÑﻣﻨ ﺘÜÜﻪ ﺷÜÜﻲ.
 æÇﺑÜÜﺪﻟﻮ äﭘÜÜﻪ ﺣÜÜﺎ áﮐÜÜﯥ  ،íÏﮐﺮﻧÜÜﻪ

ﮐﺎﻟÜÜﻪ ﭼÜÜﯥ ﻟÜÜﻪ ﻻﺳÜÜﻪ ﻣÜÜﻮ æﺗﻠÜÜﻲ ،ﺟﺒÜÜﺮ äÇﮐ ،æ ÜÜﻧÜÜﻮ ﻻÒﻣÜÜﻪ  åÏﭼÜÜﯥ  ÏﺧﭙﻠÜÜﻮ

ﭘÜÜﻪ ﺣÜÜﺎ áﮐÜÜﯥ  .åÏﮐÜÜﻪ ﭼﯧÜÜﺮې ﯾÜÜﻮ ﺑﺰ ÜÜﺮ ﻋﺼÜÜﺮí

ﻣﺎﺷÜÜÜÜﻮﻣﺎﻧﻮ  Ï åÏæﯾÜÜÜÜﻮ åﺣﯿÜÜÜÜﺎﺗﻲ ﻟﻮﻣ ﯾﺘÜÜÜÜﻮ ÈﭘÜÜÜÜﻪ ﺗﻮ ÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﺎ ãﮐÜÜÜÜﯥ

ﺮﻧ ÜÜﻪ ﭼÜÜﯥ ﻧÜÜﻮ ÑﻋﻠÜÜﻮ Ï ãﭘﺮﻣﺨﺘÜÜ
ﻫÜÜﻢ  ÏﺑÜÜﺪﻟﻮ æÇ äﭘﺮﻣﺨﺘ Ü

æﻧﯿﺴﻮ ،ﭼﯥ  Ïﻫﻮﺳﺎ ÇÑﺗﻠﻮﻧﮑﻲ Òﻣﯿﻨﻪ Ñæﺗﻪ ﺑﺮÇﺑﺮ åﺷﻲ.
æﺳÜÜﺎﯾﻞ  æÇﻧÜÜﻮې ﭘﻮﻫÜÜﻪ æﻧÜÜﻪ ﻟÜÜﺮ ،íﻧÜÜﻮ ﭘÜÜﻪ ﻣÜÜﺆﺛﺮ åﺗﻮ ÜÜﻪ ﻧÜÜﻪ ﺷÜÜﻲ ﮐÜÜﻮﻟﯽ ﻟÜÜﻪ
 ÏﯾÜÜÜÜﻮ åﻣﺎﺷÜÜÜÜﻮ ãﺳÜÜÜÜﻮﯾﻪ  ÏﮐÜÜÜÜﻮÑﻧ

ﺧﭙﻠﯥ ﻤﮑﯥ ﺨﻪ ﺑﻨﺴ ﯿﺰ åﻪ Çæﺧﻠﻲ.
ÒﻣÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﻮ ÏÇﮐÜÜÜﯥ ﭘﯧ Ü Üۍ ﭘﯧ Ü Üۍæ ،ړÇﻧÜÜÜﺪې ﺧﻠÜÜÜﮏ  ÏﮐﺮﻧÜÜÜﯥ ﭘÜ Üﺮ

ﻟÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﻋÜÜÜÜﻼ åæﻧÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﻲ

ﻟﻮړﯦÜÜÜﺪ ،ìÇﻧ ﯾﻮÇﻟÜÜÜﻮ ﺗﺠﺮﺑÜÜÜﻮ ÜÜÜ æﻮÏﻟﻪ ﭼÜÜÜﯥ ﮐﻠÜÜÜﻪ ﻣﯿﻨÜÜÜﺪې ÜÜÜ Ïﻮæﻧﯥ æÇ
ÒæÑﻧÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﺑﻬﯿÜÜﺮ ﮐÜÜﯥ ﻣﺴÜÜﺘﻘﯿﻤﻪ æﻧ Çæ å ÜﺧﻠÜÜﻲ  ÏﻣﺎﺷÜÜﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳÜÜﻮﯾﻪ ډﯦÜÜﺮå

ÇﻫﻤﯿÜÜÜﺖ ﭘﻮﻫﯧÜÜÜﺪ .áﭘÜÜÜﻪ  921ﻫ Þ.ÜÜÜÜﮐÜÜÜﺎ Ï áﻫÜÜÜﺮ ÊÇﭘÜÜÜﻪ ÜÜÜﺎÑﮐﯥ ﻗﺎﺳÜÜÜﻢ ﺑÜÜÜﻦ
ﻟÜÜﻮړﯦ  .íﭘÜÜﻪ ﻧﯿﭙÜÜﺎ áﮐÜÜﯥ ﭼÜÜﯥ ÇﻗﻠﯿﻤÜÜﻲ  æÇﺟﻐﺮÇﻓﯿÜÜﺎﯾﻲ ﺷÜÜﺮÇﯾﻂ ﯾÜÜﯥ ÒﻣÜÜﻮږ
ﯾﻮﺳÜÜÜﻒ ÇﺑÜÜÜﻮ ﻧﺼÜÜÜﺮ ﻫÜÜÜﺮÑÇ Ï íæﺷÜÜÜﺎÇ ÏﻟﺰÇÑﻋÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﻧﺎﻣÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﺘﺮ ﮐﺘÜÜÜﺎÈ
æﻟﯿﮑÜÜﻪÏ Ï .ې ﮐﺘÜÜﺎ ÈﭘÜÜﻪ ﯾÜÜﻮ åﺑﺮﺧÜÜﻪ ﮐÜÜﯥ ÇÑﻏﻠÜÜﻲ " :íÏﻫÜÜﺮ ﻫﻐÜÜﻪ ﺑﺰ ÜÜﺮ ﭼÜÜﯥ
ﭘÜÜﻪ ﯾÜÜﻮ åﻓﺼÜÜﻞ ﮐÜÜﯥ ﻟÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜﯥ ﻤﮑÜÜﯥ  ÑÒﻣﻨÜÜﻪ ﺣﺎﺻÜÜﻞ ÇﺧﻠÜÜﻲ  Ï æÇﻟ Ü

ﭘÜÜﻪ

ﻟÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﻮ ÏÇﺳÜÜﺮÇ åړ Îﻟ ÜÜﻮ ،íﻣﯿﻨÜÜﺪ æÇ æﭘﻠﺮæﻧÜÜﻮ  Ïﻟﻮﻣ ﻧﯿÜÜﻮ  åÏÒﮐ æ ÜÜﭘÜÜﻪ
ﺗﻤﻮﯾﻞ  åÑÇÏÇ æÇﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ æﻧ Çæ åﺧﯿﺴﺘﻪ.
ﻟÜÜÜÜﻪ ÇﺑﺘÜÜÜÜﺪ ÇﺨÜÜÜÜﻪ  ÏﻣﺎﺷÜÜÜÜﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙÜÜÜÜﺎ Ï åÑﺳÜÜÜÜﭙﻮÑټ ÜÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﺟÜÜÜÜﻮړáæ

æﺟÜÜÜﻪ ﻧﻬÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻮ åﻣﻨÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﺮ ﻻﺳÜÜÜﻪ ﮐ ،í Ü ÜﻻÒﻣÜÜÜﻪ  åÏﭼÜÜÜﯥ  ÏﺳÜÜÜﻞ ﻣﻨÜÜÜﻪ ﺿÜÜÜﺎﯾﻊ
ﻫﻐÜÜÜﻮ ìﺗÜÜÜﻪ  ÏﻣﺸÜÜÜﺮﺗﺎﺑﻪ ÜÜÜ æÇﻮﻟﻨﯿﺰې ﻫﻤﮑÜÜÜﺎÑۍ æÒÇÑﻧÜÜÜﻪ ÜÜÜ ÑæﯿﻲÏ Ï ،ې
ﺷÜÜﻮې ﻏﻠÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ Çړ åﭼÜÜﯥ  ÏﺧﻠﮑÜÜﻮ ﻟÜÜﻪ ﻻﺳÜÜﻪ ææﺗÜÜﻪ ﺗÜÜﺮې ﭘﻮ ÜÜﺘﻨﻪ æﺷÜÜﻲ".
ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

153

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

154

ﺪÜÜﺎﺑﻲ ﭼﻠﻨÜÜﯥ ﺣﺴÜÜﺳÇÏ ﺪېÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜﺮ ﭘÜÜ  ﺑﺰÏ ﮐﯥÏÇﻮÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﺮې ﭘÜÜﻪ ﭼﯧÜÜﮐ

ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﭘﺎﯾﻠÜÜﯥ ﭘÜÜ ې ﭼÜ ﺪ ﮐÜÜﯥ ﺗﻮﻟﯿÜÜ ﻮ ﻣÜÜﻧÇﻮ ﺑﺰ ﺮÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،ﻮېÜÜﺷ

ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜﻼﺗﻮ ﭘÜÜ ﺣﺎﺻæÇ ﯥÜÜ ﮐﺮﻧÏ æﺮÜÜﻣæﻪ ﻫﺮÜÜﯥ ﺑÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻮﻟﻨÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،íæ

. ﮐæ äÇæ ﻮﻟﻮ ﺗﺎæÇ Ê ﭘﺮﯦﻮÇÑ Îﯾﯥ ﻧﺮ

.íﻟﺮæ ﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ

ﺪÜÜÜﻲ ﺑﺎﯾÜÜÜﻮ ﺳﻤﻼﺳÜÜÜ ﻧæÑﻮÜÜÜ æ ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ﻤﮑæﺎړÜ Ü ﺷÏÇﻮÜ Üﻞ ﻫﯧÜÜÜ ﺧﭙÏ ﻪÜÜÜﮐ

ﯥÜÜÜ ﭼìÏ ÊﻮÜÜÜﺘﺮ ﺛﺒÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜﻫﻤﯿÇ Ï ﯥÜÜÜ ﮐﺮﻧÏ ÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،åÏ åﺮÜÜÜ ﺧﺒåÑﮑﺎÜÜÜ

Ï ÑﻮÜÜÜﺮ ﻏÜÜÜﻪ ډﯾÜÜÜ ﭘåÑﺎÜÜÜۍ ﻟﭙÒÇﯧﺮÜ Ü Ï ﻮÜÜÜﻮ ﻤﮑÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ،ﻮÜÜÜ ﺷÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﭘÓﻻ

ﻮږÜÜÜ ﻣ.ìÏ ì ÜÜﮐÑæ ìﺎÜÜÜ ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻮ ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮﺑﻮﻧÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺗÑæ ÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜﯾ

ﯥÜÜÜÜﺳÇÏ ﺲÜÜÜÜﻟæ ﻞÜÜÜÜ ﺧﭙæÇ æ Ü ÜÜ ﮐåﺮÜÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜÜﻣﯿﻨÒ ﻮﻫﯥÜÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜÜ ﻋﻠﻤæÇ ﻲÜÜÜÜﻋﻤﻠ

ﺚÜÜÜÜﯿﻠﻲ ﺑﺤÜÜÜÜﺖ ﺗﻔﺼÜÜÜÜﻫﻤﯿÇ ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﮐﺮﻧÏ ﯥÜÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜÜﻮﻧﮑﻲ ﻓﺼÜÜÜÜﺗﻠÇÑ ﻪÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﺑ

ﺪﻟﻮÜÜÜ ﮐﯧÇﺪÜÜÜ ﭘﯿÑﺎÜÜÜ ﮐÏ æÇ ېÏæ íÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ Ï ﻮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﯥ ﮐﺮﻧÜÜÜ ﭼ،æ ÜÜ ﮐáﻤﺒﺎÜÜÜﺳ

ﯥÜÜ ﺑåÏæ ﯥÜÜ ﮐﺮﻧÏ ﯥÜÜ ﭼíæ ﺲÜÜﻞ ﺑÜÜﯾæ åﺮÜÜﻣæÏ ېÒÇﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﻪ ﺑÜÜﻟﺘÏ ﻮÜÜ ﺧ،æ ÜÜﮐæ

. ﺮ ﻲæ ﺳﯿﻠﻪ

ﻲÜÜﺳﺎﺳÇ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜﺮ ﺗÜÜ  ﺑﺰæÇ í Ü ﮐæ ﻪÜÜﻪ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜﺮې ﻣﻨﻈﻤÜÜﺖ ﭘÜÜﻟæÏ ﯥÜÜې ﭼÏ ﻪÜÜﻟ

: ﺳﭙﻮر！ﻲ ﭘﻮﻫﻨﻪ-٧

ﺘﯿﻨﯥÜÜÜ Ñ ﻪÜÜÜ ﭘí ÜÜ ﮐåﺮÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜﻣﯿﻨÒ ﻤﻪÜÜÜﻮﻫﻨﯥ ﺳÜÜÜ ﭘæÇ ﻢÜÜÜ ﻋﻠÏ ﯥÜÜÜ ﮐﺮﻧÏ ﻪÜÜÜ ﺗﻮ
. ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻟﯽæÇ

ﺗﻮ ﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘ
ﻠﯿﻢÜÜÜﯥ )ﺳÜÜÜ ﭼ،í Ü Ü ﮐﯿÑﺎÜÜÜ  ﯿﻨåﺮÜÜÜې ﺧﺒÏ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺨãﻼÜÜÜﺳÇ ÑﺪÜÜÜﻪ ﺻÜÜÜﻟ

ﺪÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜﻮ ﮐÜÜﻧæﻲ ﻣﺮﮐﺰÜÜﻻﯾﺘæ ﻪÜÜ ﭘå Ü ﺮ ﻟÜÜ ﺗÜ ﺎ ﻟÜÜ ﯾæÇ

ﻟÇﻮÜÜﻟﺴæ ﺮېÜÜﻪ ﻫÜÜﭘ

ﺎﺗﻨﻪÜÜﻪ ﺳÜÜﻞ ﭘÜÜﻠﯿﻢ ﻋﻘÜÜ ﺳæÇ ÏﻮÜÜﺟæ ﺎﻟﻢÜÜ ﺳÏ (íæ ﯥÜÜ ﮐäﺪÜÜﺎﻟﻢ ﺑÜÜﻪ ﺳÜÜﻞ ﭘÜÜﻋﻘ

ìæÏ Ï ﯥÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜﭘﻮﻫæ äÇﺮÜÜÜ  ﺑﺰæÇ íæ ېÏﻮÜÜÜﯥ ﻣﻮﺟÜÜÜې ﻧﻘﺸÑæﺎÜÜÜ ﺧÏ
ﺎÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜ ﺗÑﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﺑæÇ åﻮﻣﺮÜÜÜ ﻞÜÜÜ ﻓﺼãﻮÜÜÜ ﮐæÇ íﺮÜÜÜﻧﯥ ﻟ

.í ﻟﺮáæÑ  ډﯦﺮ ﻣﻬﻢÊÑﮐﯥ ﺳﭙﻮ

ﺎﻧÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﻪÜÜÜﻤﮑ
ﻮﻧﻮÜÜÜﺳÑÏ ﺮÜÜÜﻧ ﻲ ﺗæﻮÜÜÜ Ï .íÏ äﺎÜÜÜﻧÇﻪ ﻮÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﻟﻮﯾÜÜÜ Ï ﻮږÜÜÜﻣÒ
.íﻟﺮ
ﺮﯾﺢÜÜÜÜ ﺗﻔÏ ټÑﭙﻮÜÜÜÜ ﺳÏ ﻟﻲÇﻮÜÜÜÜﺎﺗﻮ ﻧﺸÜÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ  ﻲÑﭙﻮÜÜÜÜ ﺳÏ ﻪÜÜÜÜﺗÑæ ﺘﻪÜÜÜÜﺳæÑæ

ﺞÜÜﯾÇÑ áﻮÜÜﮐÑæ ﻪÜÜﺑæÇ ﺎﺗﯥÜÜﯾÒ ﻪÜÜﻠﻮﻧﻮ ﺗÜÜﯥ ﻓﺼÜÜ ﮐÑﻮÜÜﺰ ﮐﻠﺘÜÜﻪ ﮐﺮﻧﯿÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ

æﻮﻟﻨﯿﺰÜÜÜÜÜ æÇ ﺖÜÜÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜÜÜﻮ ﮑÜÜÜÜÜ ﻧ،åÏ  ېÜ ÜÜÜ ﮐåﺮÜÜÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜÜÜﻣﯿﻨÒ å Ü ÜÜÜ ﻟåﺮÜ ÜÜÜډﯦ

ﻮÜÜÜﺑæÇ åﻮﻣﺮÜÜÜ ﻠﻮﻧﻪÜÜÜﯥ ﻓﺼÜÜÜ ﭼ،æﻮÜÜÜﮐÑæ ﺖÜÜÜ ﻗﻨﺎﻋÇÏ ﻪÜÜÜﺮ ﺗÜÜÜ ﻪ ﺑﺰÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﺧ،íÏ

Ï ìæÏ Ï åÏæ ټÑﭙﻮÜÜÜÜÜÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜÜÜÜÜÜ ﭼ،íÏÑﺎÜÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﮐÜ ÜÜÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜÜÜÜÜﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗÒﺎÜÜÜÜÜÜÜÜﺳ

ﺎÜÜﮐﺘﻔÇ ﻮÜÜﮐﻮﻟÑæ ﯿﻪÜÜﻪ ﺗﻮﺻÜÜې ﭘÒÇﻮÜÜﯥ ﯾÜÜ ﭼåÏ ÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،íﺮÜÜﺎ ﻟÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜﺗ
.íæ ﻓﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯥÇﻫﺪÇ æÇ ﻣﻮﻧﻮÇ ﺮæﭘﺮ
ﺪÜÜÜﺮ ﺑﺎﯾÜÜÜ  ﺑﺰáæ ډÇﺪÜÜÜ ﻫﻤ.ﻲÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜﻧÒæÑ ﻲÜÜÜﯥ ﻋﻤﻠÜÜÜ ﺑﻠﮑ،ﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻧæ

ÇﺪÜÜÜﭘﯿ

Ï ìÏ ﻪÜÜ ﮐæÇ íﺮÜÜ ﻟÎﺮÜÜﻪ ﻧÜÜ ﻨﺲÜÜ ﺟãﻮÜÜﯥ ﮐÜÜ ﮐÜÜﮐﯿÑﻪ ﻣﺎÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼí ﻮﻫﯧÜÜﭘæ

ﺖÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜ ﻫﻐ.åÏ ﯿﻠﻪÜÜÜﺳæ ﺖÜÜÜ ﺗﺜﺒﯿÏ ÊﻬﺮÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜ ﻣﻠÏ ÇﻮÜÜÜﯥ ﺧÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜ ﻟæÇ ﻮÜÜÜﮐﻮﻟ

ﺘﻤﻨÜÜÜ ﺷÏ ÇﻮÜÜÜﻮې ﺧÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜټ ﻟÑﭙﻮÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﯾﻄﻮ ﮐÇﺮÜÜÜﻨﯿﻮ ﺷÜÜÜﺳæÇ ﻪÜÜÜﭘ

ﻮÜÜÜ ﺮ ﭘﻨÜÜÜ ﺗÑﻮÜÜÜﯥ ﻠÜÜÜ ﭼ،íﺮÜÜÜ ﮐÊﺎÜÜÜﯥ ﻧﺒﺎﺗÜÜÜﺳÇÏ åÑﺎÜÜÜې ﻟﭙÏﻮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻣﻨ ﻤﻬﺎﻟ
Ï ﻮÜÜÜÜ ﻧ،ﯥÜÜÜÜ ﻠæ

ﯿﺎﻟÜÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜÜ ۍ ﻣﻬﻤÜ ÜÜ ﻧÏ  ﻟﯥÜÜÜ ﻟﻮﺑÜ ÜÜ ﮐﺮﮐäﺎÜÜÜÜﻓﻐÇ ﯥÜÜÜÜﭼ

æÇ ÎﺮÜÜ ﻧÏ ﮐﯥÑÇÒﺎÜÜﻪ ﺑÜÜﻪ ﭘÜÜﯥ ﺑÜÜ ﮐåÏﻮÜÜ ﻣåﺮÜÜﻣæÏ ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﺖ ﻧﯿﺴÜÜﺧæ ﻮÜÜﮐﻠﻮﻧ
Ï æÇ ، ÜÜÜﮐæ áﺘﻘﺒﺎÜÜÜﺳÇ ìæÏ Ï ÔæﺮÜÜÜ ﺧæÇ ÔﻮÜÜÜﺮ ﺟÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﺧﻠﮑÏÇﻮÜÜÜﻫﯧ
ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮæﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜ ﭘ.ﻲÜÜÜﺷÇÑ ÊÇﺮÜÜÜﻪ ﺗﻐﯿÜÜÜ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﺗﻘﺎﺿ

äÇﻮÜÜÜ åﻮÜÜÜ ﯾÑﺎÜÜÜ ﻞÜÜÜ ﮐﺎﺑÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﯿﺎﻟﯿﻮﮐﯥÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﮏ ﭘÜÜÜﻟﻤﭙﯿÇ Ï áﺎÜÜÜ ﮐ2008

ﻪÜÜﯥ ﮐﻠÜÜ ﭼæÇ  ېÜÜﻪ ﮐÜÜ ﻋﺮﺿåﻮÜÜ ﻣﯧåﻮÜÜ ﯾæﺮÜÜ  ﺑﺰåﻮÜÜﻮ ﺳÜÜ ﯥÜÜ ﭼíﻮÜÜﯥ ﺷÜÜﺳÇÏ

ﻪÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﺎړ ﻣﺨÜÜÜﯾæ ﺮÜ Üﻪ ډﯦÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﯾäﺎÜÜÜﻪ ﻧﻮﮐﺎﺑﻠﯿÜÜÜ  ﺎæ áÇ Ü Üﺎ ﻣÜÜÜﷲ ﻧﯿﮑﭙÇ ÍæÑ

ﻮ ﻲÜÜ ﭘﺮﯾåﺮÜÜﻣæÏ ﻪÜÜﻮ ﻧﺮﺧﻮﻧÜÜ ﻧ،ﻲÜÜ ﺷåﻮړÜÜﻪ ﻟÜÜﯥ ﮐﭽÜÜ ﻋﺮﺿÏ ÇﻮÜÜﻪ ﺧÜÜ ﻟæÑﻮÜÜ ﻧÏ
ﺮېÜ Üﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ..áﻮÜÜÜﺚ ﺷÜÜÜﺑﺎﻋ

ﺤﺎﻟÜÜÜﻲ ﺧﻮﺷÜÜÜﺘﺮې ﻣﻠÜÜÜﻮې ﺳÜÜÜ ﯾÏ æÇ ﻞÜÜÜﻏﻠÑæ

ﯥÜÜÜﻧÇﯥ ﺮÜÜÜ ﻞ ﻣÜÜÜ ﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﯿﻦ ﮐÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﭘ.í Ü Üﺎﺗﯥ ﮐÜÜÜې ﻣæﻼÜÜÜﻮ ﻣÜÜÜ ﻮﻟÏ ﯥÜÜÜﭼ
ﻲÜÜÜ ﻣﻠæÇ íﻮÜÜÜﻪ ﻮﻟﻮﻋﻨﻌﻨÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜﻣÒﻮ ﻻÜÜÜ ﻧ،åÏ åﺮÜÜÜﺧﺒ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺎﻟÜÜÜ ﺧﻮﺷÏ ÇÏ
ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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Ü ﻪ ﺑﺰﮐﺸÜÜ ﻮﻧﻮ ﻟÑﭙﻮÜÜﺳ

: د وﻃﻨﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻮق او وﺟﺎﻳﺐ-ز

 ﻮﻧﻮÜÜ ﺑﻨﺴæﻧﯿﺰæﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜټ ﻟÑﭙﻮÜÜÜ ﺳ.ﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﺧÇﯥ ﭘﺮÜÜÜﺎﺣﻪ ﯾÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜ ﻓﻌﺎﻟﯿÏ æÇ
åÏÒ ﻮÜÜﻪ ﻟﻮﻣ ﻧﯿÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼåÏ ÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜړﯾﮑÇ ﻪÜÜﻮ ﮐﻠﮑÜÜﺮ ﻮﻟÜÜ ﺗåﺮÜÜﺳ

æÇ ÞﻮÜÜÜﺎﻋﻮ ﺣﻘÜÜÜﺗﺒÇ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،í ﺆﺛﺮﯦÜÜÜﺖ ﻣÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜﺖ ﻫﻐÜÜÜﻟæÏ ﺮÜÜÜﻮ ﻣﻌﺎﺻÜÜÜﯾ
ﻮÜÜﻟæﺑﺮÇﻪ ﺑﺮÜÜﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮﭘÇ  ﻲÑﭙﻮÜÜ ﺳÏ ېÑﻮÜÜ ﭘæ ÜÜ ﮐåÏÒ æﻮړÜÜﺮ ﻟÜÜﻪ ﺗÜÜ ﺨæ ÜÜﮐ
Ï ÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜÜ ﯾÏ .í ÜÜÜ ﮐåÑﻮÜÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜÜ ﻲ ﺑÜÜÜÜ ﻋﻤﻠæÇ íæ ãﻮÜÜÜÜﯥ ﻣﻌﻠÜÜÜÜﺐ ﯾÜÜÜÜﺟﺎﯾæ
. ﺷﻲæ ÊﻣﺎÇﻗﺪÇ ãÒﮐﯥ ﻻ
äﺎﻧﻮÜÜﺮ ﻗÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،ﻮÜÜﺪﻟﻲ ﯾÜÜﯥ ﻏ ﯦÜÜﺪې ﻣﺨﮑÜÜﺎﯾﺒﻮ ﺑﺎﻧÜÜﺟæ ﻪÜÜﻧﮑﻮ ﭘæﯧﺪÜÜﺳæÇ
æÇ æÑﺎÜÜÜÜﻓﮑÇ Ï ﺎﻧﻮÜÜÜÜﻧÇ ﻮÏ .åÏ ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜ ﻪ ﭘﺎﻧÜÜÜÜﯥ ﺎﯾÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜټ ﮐﻮﻣÑﭙﻮÜÜÜﺳ
ﺎﺗﻮÜÜÜÜﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤÜÜÜÜ ﻟ،ﺎﺗﻨﻪÜÜÜÜﺎﻧ ﻮ ﺳÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜ ﻋﺎﻣÏ ،å Ü ÜÜﮐÑæ ﺎﻟﯿﯥÜÜÜÜ ﻣÏ ،íﺪÜÜÜÜﭘﺎﺑﻨ
ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻮﻟﻨÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ .åÏ ﺎÜÜړﺗﯿÇ ﺎﺗﻲÜÜﻮ ﺣﯿÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮÏ ﺎﺗﻨﻪÜÜﻤﻮﻧﻮ ﺳÜÜﺟﺴ
.íÏ ﻋﯿﺖ ﻣﻨﻞæ ﻣﺸﺮÏ ﻟﺖæÏ Ï æÇ ﺧﯿﺴﺘﻞÇ ﻪ

ﺨﻪ ﻣﺜﺒﺘﻪ

íÑﺎÜÜÜ ÒæÑ ﯥÜÜÜ ﺑåﻮÜÜÜﻪ ﭘﻠÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜ ﻟæÇ áﺘﻌﻤﺎÜÜÜﺳÇ ﻮÜ Üﻲ ﺗﻮﮐÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﻧﺸÏ ÇﻮÜÜÜﻮې ﺧÜÜÜﯾ
،ﻮÜÜÜﻠﯽ ﺷÜÜÜﯦﺸæ ﻮÜÜÜ ﺑﺮﺧåæÏ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﻮﻣﻲ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻋﻤÜÜÜ ﭘÞﻮÜÜÜﻮ ﺣﻘÜÜÜﻟÇﻃﻨﻮæ Ï
ﻢÜÜ ﻫäﺎÜÜﻧÇ ﻮåÑﺎÜÜﯥ ﮐÜÜ ﺑæÇ ﻲÜÜ ﺑﺎﺳåÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜ ﻟäﺎÜÜﻧÇﯥ ﻮÜÜ ﭼ،íÏ ېæﻼÜÜﻪ ﺑÜÜﻫﻐ
ﻮÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜ ﻟáÇﻮÜÜÜﻃﻨæ ﻪÜÜÜ ﮐ.åÏ ﻲÜÜÜﯥ ﻣﻨﻔÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺑﻠæÇ ﻪÜÜÜﯥ ﻣﺜﺒﺘÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺑﺮﺧåﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﭼ
. ﺷﻲì ﺳﺘﺮ ﺧﻄﺮ ﺮ ﯧﺪåÑ ﻮﻟﻨﯥ ﻟﭙﺎÏ  ﻫﻢæÇ ä ﺧﭙﻞ ﺎÏ
ﻪÜÜ ﭘ.í ﯧÜ ﺳÑ ﻪÜÜ ﻧÑﺮÜÜﯥ ﺿÜÜﻪ ﯾÜÜﺲ ﺗÜÜﻟæ ÑﻮÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﺧﻠÇæ ﻪÜÜ ﻪÜÜﻮ ﺨÜÜ ﺣﻘﻮﻧÇæÑ
ﻪÜÜÜÜټ ﭘÑﭙﻮÜÜÜÜ ﺳÏ ﻪÜÜÜÜﻧæﺮ ﺧﻄﺮÜ ÜÜﯥ ډﯦÜÜÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﻟﯥÏﻮÜÜÜÜ ﻮÜÜÜÜﻮ ﺗﺠﺮﺑÜÜÜÜﺧ
íÏÇÒÇ ﺖÜ ÜÜÜ ﺣﺮﮐÏ æÇ ،å ÜÜÜÜÜ ﮐåÏÒ ،ﺎﺗﻨﻪÜÜÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜÜÜ ﻣﻠﮑﯿÏ ﯥÜÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜÜې ﺣﻘﻮﻗÏ
ÌﻼÜÜÜÜﻪ ﻋÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜÜﻧÇ ﻮæÏﺎÜÜÜÜ ﻣﻌﺘÏ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ ﻮÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜ ﭼÇÏ .í Ü ÜÜﯿﻠﻪ ﮐﻤﯧÜÜÜÜﺳæ
äﺎﻧﻮÜÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜ ﮐÊÑﻮÜÜÜÜﻪ ﺻÜÜÜÜﺘﻠﻮ ﭘÜÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﯥÜÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،íÏ ﺎﻣﻞÜÜÜÜﺷ
ﯥÜÜÜﺎﯾﯥ ﭘﯿﺴÜÜÜﻗæ ﻪÜÜÜې ﭘÏ Ï ì ﻮﻣÜÜÜﺪ ﻟÜÜÜﺮ ﺑﺎﯾÜÜÜﻪ ﻓﮑÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﻣÒ ،íﻮÜÜÜ ﯥ ﻟÜÜÜﭘﯿﺴ
.í ﺧﯿÇ ﻟﻤﻦ ﭘﺮÊ ﺛﺒﺎÏ æÇ í ﻻ ﯿﻨ ﯿ
.ﻮÜÜﯽ ﺷÜÜﯥ ﻠÜÜﻪ ﯾÜÜ ﻋﻤﻠﯿíﺎﯾﻮÜÜﻗæ ﯥÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜ ﭼ،ìÏ ټÑﭙﻮÜÜ ﺳæÇ íﻮÜÜ ﻟæ
ﺘﻠﻮﮐﯥÜ ÜﺧﯿﺴÇ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺮې ﯾÜ Üﻪ ﭼﯧÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜ ﭼ،íÏ ÞﻮÜÜÜﻪ ﺣﻘÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺑﻠ
ﯥÜÜÜ ﯥ ﻏﻮÜÜÜﻢ ﺧﭙﻠÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜ ﭼíÏ ﻪÜ ÜﺗÑæ ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻮ ﭼﯿﻨﺠﯿÜ Ü ﻫﻐäﺎÜÜÜﻧÇ ﻮÏﺎÜÜÜﻣﻌﺘ
،ﻲÜÜﺧﻠÇ ﯥÜÜﮏ ﯾÜÜﻪ ﺧﻠÜÜ ډﻟåﻮÜÜﻮ ﯾÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﺎﺗﻞ ﺷÜÜﻪ ﺳÜÜﻧæ ﯥÜÜ ﮐãﺎÜÜﻪ ﭘÜÜﯾﺖ ﭘÏæﺪÜÜﻣﺤ
ﺎکÜÜÜې ﺧﻄﺮﻧÏ ﺮÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ﺧ،ﭙﯧﻠﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻧæ ﻮ ﻫÜÜÜﻧﯿÑﻮ ﮐﻮÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﻢÜÜÜ ﻫæÇ íÑﻮÜÜÜﺧ
ﺮﻣﻨÜÜﻲ ﺗÜÜ ﮐﻠåﻮÜÜ ﯾÏ ﺮېÜÜﻪ ﭼﯧÜÜ ﮐ،áæﻪ ډÜÜ ﭘáﺎÜÜﻣﺜÏ .íﺎﻧﻤﻨﻮÜÜﯾÒ ﻪÜÜﻪ ډﻟÜÜﻮ ﺑﻠÜÜﺧ
Ï ﻪÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﺨÜÜÜÜﻧÇ ﻮæÏﺎÜÜÜÜﻪ ﻣﻌﺘÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜÜﺧæ ÓæÇ ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼìÏ ÇÏ æÇ ÜÜÜﭘ
،íﺮÜÜﻖ ﻟÜÜﮏ ﺣÜÜﻲ ﺧﻠÜÜﻪ ﮐﻠÜÜ ﻫﻐÏ ،íæ ﺘﯽÜÜ ﻮ ﻟÜÜﺑæÇ Ï ﺎÜÜ ﯾæÇ íæ ﯦﺰÑﺎÜÜﻮ ﮐÜÜﯾ
.í ﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯿÇ ﻪ

 ﻫﻢåÑ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎæﺗﺮﻫ ﺮﯾﺰ
ﻪÜÜﺗÇ ﺧﻮÝÇﺮÜÜﺻÇ Ï ﻪÜÜ ﻃﺮﯾﻘáﺘﻌﻤﺎÜÜﺳÇ Ï ﻪÜÜﺮ ﮐÜÜ  ﻣ،ﻲÜÜﺧﻠÇæ ﺮېÜÜﻪ ﺗÜÜ ﯥÜÜﭼ

ﻪÜÜÜÜﻣﯿﻨÒ ﺮﯾﺢÜÜÜÜ ﺗﻔÏ åÑﺎÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﻟﭙÜÜÜÜﻧÇ ﻮÏ ېÒÇﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﻮ ﻧÜÜÜÜټ ﻮﻟﻨÑﭙﻮÜÜÜÜ ﺳÏ
ﺪېÜÜ ﻻﻧÏ ﻮÜÜ ﻧ،ﻲÜÜ ﺷáﻮÜÜﻪ ﻧﯿÜÜﻧæ ﯥÜÜ ﮐãﺎÜÜﻪ ﭘÜÜﯾﺖ ﭘÏæﺪÜÜ ﻣﺤãÒ ﻻæÇ ﻲÜÜ ﺷåﻻړ
ÑﺎÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜﭘæ ﺮæÇ ﺮﺗﺎﺑﻪÜÜÜ ﻣﺸ،ۍÑﺎÜÜÜﻮﻟﻨﯿﺰې ﻫﻤﮑÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜ ﺑﻠﮑ، ېÜ Ü ﮐåﺮÜÜÜﺑÇﺑﺮ
ﻮÜÜﺑæÇ Ï .ﻲÜÜﯾﻨæ äﺎÜÜﯾÒ æÇ í ÜÜﺎﺗﯥ ﮐﯧÜÜ ﭘí ÜÜﻠﻮﻧﻪ ﺗÜÜﻮ ﻓﺼÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﻮÜÜﻮ ﮐﻠﯿÜÜﭘﺮﺗ
.íﺮÜÜﺎ ﻟÜÜړﺗﯿÇ åﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜﺗÑæ äﺎÜÜﻧÇﯥ ﻮÜÜ ﭼ،í ÜÜﺮې ﮐÜÜﺑÇﯥ ﺑﺮÜÜﯥ ﯾÜÜﻣﯿﻨÒ ﯥÜÜﺳÇÏ
ﭼﯥæﻮÜÜﻪ ﮐÜÜﺟﻌÇﻪ ﻣﺮÜÜ ﺗíæﺮÜÜﻢ ﻫÜÜﻟﻘﺎﺳÇﺑﻮÇ ﻢÜÜﺎ ﻫÜÜﯥ ﺑﯿÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜﯿﻢ ﭘÜÜ ﺗﻘﺴÏ
ﻪÜÜﻲ ﭘÜÜﯾÇæ ﯥÜÜ ﭼ،ﺘﻪÜÜﻪ ﺷÜÜﯥ ﻋﻨﻌﻨÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜ ﻣﺮﻏåﺪÜÜﻪ ﺑÜÜﯥ ﻟÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻮﻟﻨÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ
åﺪÜÜÜÜ ﺮ ﻨÇÏ ﯥÜÜÜÜﺐ( ﮐÜÜÜÜ ﻗﻠÈÂ ﻖÜÜÜÜ )ﻃﺮﯾÈﺎÜÜÜÜ ﮐﺘí

ﺎﻧÜÜÜÜ ﻞÜÜÜÜﻪ ﺧﭙÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻫﻐ

ﻮﻧﻮÜÜÜﺳÑÏ ﻪÜÜÜ ﭘäÇÏﺎ ﺮÜÜÜﻖ ﺷÜÜÜﯥ ﻻﯾÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜټ ﭘÑﭙﻮÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜﻧ ﻲ ﮐæﻮÜÜÜ
áﻮÜÜÜÜ æÇ íæ ﺎﮐﻠﻲÜÜÜÜ ﺪÜÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜÜﻧæÑﯿﻢ ﻣﻌﯿﺎÜÜÜÜ ﺗﻘﺴÏ ﻮÜÜÜÜﺑæÇ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ، ېÜÜÜÜﮐ
ìÏ ÏﺎÜÜÜﻨ ﺗﻀÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜ ﻓﻌﺎﻟﯿíﺮÜÜÜ ﻓﮑæÇ ﻤﻲÜÜÜ ﺟﺴÏ ÇÏ æÇ íæ ﺎﻻﯾﻖÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﮐ
ìﻮÜÜﻪ ﻣﺨﻨﯿÜÜﺎﻟﻮﻧﻮ ﺨÜÜ ﺟﻨﺠæÇ æ ﺨÜÜﻪ ﺷÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼ،í ﻮﻫﯧÜÜﭘæ ﺮېÜÜ ﭘäÇﺮÜÜ ﺑﺰ
.  ﺷﻲì ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺮې ﮐ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

157

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

.ﺷﻲæ
ﺮÜÜÜﯿﻢ ﭘﺮﺳÜÜÜ ﺗﻘﺴÏ ﻮÜÜÜﺑæÇ Ï ﻲÜÜÜﯾÇæ ﯥÜÜÜ ﭼ،ìÏ ÏﻮÜÜÜﯿﻦ ﻣﻮﺟÜÜÜﻮ ﺗﺨﻤÜÜÜ ﯾÓæÇ
1،1 ÇﺧﻮæﺎÜÜÜÜÜ ﺷæÇ ،ﻮﻟﯥÜÜÜÜÜﻪ ﻧﯿÜÜÜÜÜﻣﺨ
ﻪÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜﺑæÇ ÓﻼÜÜÜ ﻮÜÜÜ ﯾÏ ﺎکÜÜÜ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

158

ﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﺑﺎﯾﺪﭘåﻮÜÜÜﻪ ﭘﻠÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜ ﻟæÇ ﻲÜÜÜﺄﻣﯿﻦ ﺷÜÜÜﻞ ﺗÜÜÜﺻÇ ÑﻮÜÜÜ ÇÏ ﺪÜÜÜ ﺑﺎﯾÇﻮÜÜÜﺧ
ﻮÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻲ ﮐﻮﻟÜÜÜ ﻗæÇ ﻤﻮﻟﻮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜې ﺑﻬﯿÏ Ï ﻪÜÜÜ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜﻮﮐﯥ ﭘÜÜÜﻣﺮﺣﻠ

ÜÜÜÜ ﭘﺮﻣﺨﺘÏ ﺮﯾﺖÜÜÜÜÜ ﺑﺸÏ ﻮÜÜÜÜÜﮐ ﮐﯧﭽﻮﻧ
Ï ﯥÜÜÜځ ﮐÑæ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﯾí Ü Ü æ äﻮÜÜÜﻣﯿﻠﯿ
. íÏ í  ﮐãæﻣﺤﺮ

ﺘﻪÜÜÜÜÜﺳæÑæ ﻮÜÜÜÜÜﺮ ﭘﯧ ﯾÜÜÜÜÜ ﺗ.åÏ íÏÇÒÇ äﺎÜÜÜÜÜ ﺑﯿÏ áﺎÜÜÜÜÜﻞ ﻣﺜÜÜÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜÜÜې ﺣﻘﻮﻧÏ Ï

. ﺷﻲÇÑ ﺟﻤﺎع ﻣﻨ ﺘﻪÇ åﯾﻮ
æÇ ﻮÜÜÜÜ ﺣﻘﻮﻗÏ ﻮÜÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﯥÜ ÜÜ ﭼ،ì Ü ÜÜﻏﯧﺰﻣﻨﯧÇ ﺖÜÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜÜﺖ ﻫﻐÜÜÜÜﻟæÏ ﻮÜÜÜÜﯾ
ﻲÜÜÜ ﻣﻠÏ æÇ ﺪﻟﻮÜÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ Ï áÏﺎÜÜÜ ﺗﻌÏ .ﻲÜ ÜﻟæÇÑ áÏﺎÜÜÜﺮﻣﻨ ﺗﻌÜÜÜﺎﯾﺒﻮ ﺗÜÜÜﺟæ
ﻪÜÜ ﺑﺎﯾﺪﭘáﻮÜÜﺻÇ ﻮÜÜ ﺪېÜÜﺖ ﻻﻧÜÜﻮ ﺛﺎﺑÜÜﻪ ﺗﺠﺮﺑÜÜ ﭘåÑﺎÜÜﺖ ﻟﭙÜÜ

íÏÇÒÇ ﺘﻠﻮÜÜÜ ﻟﻮﺳæÇ ﻮÜÜÜﺪې ﮐﻮﻟÜÜÜﻧÇړæ ﺎﺗﻮÜÜÜ ﻧﻈﺮﯾ،ﻮÜÜÜ ﮐﻮﻟæﺮÜÜÜ ﺧﺒÏ ﻮﻧﻮÜÜÜﻟﺴæ

 ﯿﻨÏ ﻟﻲÇæﻮÜÜﯾ

: ﺷﻲáﻧﯿﻮæ  ﮐﯥãﭘﺎ

ﺎﯾﻲÜÜÜÜﭘæÑÇ ﺮÜÜÜÜې ډﯾÑﻮÜÜÜÜ ۍ ﭘÜÜÜÜ ﭘﯿíÏﯿﻼÜÜÜÜﻤﯥ ﻣÜÜÜÜﺮ ﻧﻮﻟﺴÜÜÜÜ ﺗ.å ÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﺗﺮﻻﺳ

: ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺗﻌﺎدل-١

ﻪÜÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜÜ ۍ ﮐÜ ÜÜ ﭘﯧíÏﯿﻼÜÜÜÜﻠﻤﻪ ﻣÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜ ﭘæÇ ææ ﺘﺒﺪÜÜÜÜﻪ ﻣﺴÜÜÜÜﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧ
ۍÏÇÒÇ ﺮÜÜÜÜ ﭘäﺎÜÜÜÜ ﺑﯿÏ ﯥÜÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜÜﭘæÑÇ ﻮﯾﻠﻲÜÜÜÜﺳæÇ íæÑﻮÜÜÜÜ ﺷ،ﺎÜÜÜÜﯾ ﺎﻟﯿÇ ،äﺎÜÜÜÜﻟﻤÇ

ÝﺎÜÜÜÜÜÜﻧﮑﺸÇ äÒÇﻮÜÜÜÜÜÜ ﻣﺘÏ ،ﺖÜÜÜÜÜÜﺧæ ﯥÜÜÜÜÜÜ ﻨ،ﺖÜÜÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﻣﻮﻗﻌﯿÜ ÜÜÜÜﻓﯿÇﺟﻐﺮ
ﺎﯾﻲÜÜÜÜÜÜﭘæÑÇ æÇ ﺎÜÜÜÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ ﻤﺎﻟﻲÜÜÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜÜÜ ﮐ.ææ ﻊÜÜÜÜÜÜﺿæ ﻪÜÜÜÜÜÜﻧæﺨﺖ ﺑﻨﺪﯾﺰÜÜÜÜÜÜﺳ

ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﯥÜÜÜÜﮐ

íÏÇÒÇ Ï ﻮÜÜÜÜÜ ﺧ،íÏ ﯿﻦÜÜÜÜÜۍ ﻣﻤﺜﻠÏÇÒÇ Ï äﺎÜÜÜÜÜ ﺑﯿÏ æÑﻮÜÜÜÜÜ æ ﻪÜÜÜÜÜﯾﯥ ﺗÏﺎÜÜÜÜÜﺗﺤÇ

ﻮÜÜÜÜÜﻮ ﻣﻬﻤÜÜÜÜÜ ﺎÜÜÜÜÜ ﯾæÇ ﯥÜÜÜÜÜﻣﯧﻨÒ ﭘﻼÏ íﺮÜÜÜÜÜ ﻟäﺎÜÜÜÜÜﺎ ﺟﺮﯾÜÜÜÜÜﺧﺘﯿÇﻪ ﭘﺮÜÜÜÜÜﻧÒÇﻧﺎﻣﺘﻮ

ﻮÜÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜ ﭘ.ﻲÜÜÜÜ ﺮ

ÜÜÜÜﺘﺮ ﺧﻨÜÜÜÜﺪې ﺳÜÜÜÜﻧÇړæﭘﺮ

ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜﻖ ﺨÜÜﻪ ﺣÜÜﻏÏ ﻪÜÜﻮﻟﯽ ﻟÜÜﻲ ﮐÜÜﻪ ﺷÜÜ ﻧì ÜÜ æ ﻮÜÜ ﯾæÇ íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜﯾﺘﻮﻧÏæﻣﺤﺪ
ﻪÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜ ﺧ،íæ äÇæÑ ﺮﻣﺦÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻧæÑ ﮐﺎíﺪÜÜÜÜﻧ

ﯥÜÜÜÜﺎﺣﻪ ﮐÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ

ﯥÜÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜÜﻪ ﺧﻄÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ æÇ ﺪÜÜÜÜﻧæژ،Ñﻗﺎæ æ Ü ÜÜ æ æÑﻮÜÜÜÜ ﻧÏ ﺘﻠﻮÜÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﻪÜÜÜÜ
ﻪÜÜÜ ﻧÑﺎÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮÏ ﺎÜÜÜﯿﻤﻮﮐﯥ ﺑﯿÜÜÜﺮې ﭘﺮﺗﻮﺳÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﺎظ ﭘÜÜÜﺎﯾﻲ ﻟﺤÜÜÜﻓﯿÇﺟﻐﺮ
ﻞÜÜ ãﺮÜÜﯥ ﺟÜÜﻪ ﻣﺨÜÜ ﻟäﺎﻧﻮÜÜ ﻗÏ ﺎÜÜﻮ ﺑﯿÜÜ ﻧ،í Ü ﮐæ ﻞÜÜﯥ ﻋﻤÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜﮐæÇ íﻮÜÜﭼÇæ

ﻢÜÜÜÜﻮ ﻣﻬÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜﻧæ ﺎﯾﻲ ﺧﻨÜ ÜÜﻓﯿÇﻢ ﺟﻐﺮÜÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜ ÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜÜﻣÒ ،í Ü ÜÜﮐﯧ

.í ﮐﯿ

.íړÇ ﭼﯥ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻏﻮ،íړﺧﻮﻧﻪ ﻟﺮÇ

åﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﮐﻠÜÜÜÜﺎ ﯥ ﮐÜÜÜÜ ﭙÑæ ېÑﻬﻮÜÜÜÜ ۍ ﻣﺸÜ ÜÜ ﻧÏ ،ﻪÜÜÜÜﺪې ﮐﺒﻠÜÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜÜﻟ
ﻲÜÜÜÜ ﻣﻠ،

ÜÜÜÜ ﭘﺮﻣﺨﺘ،ÊﺎÜÜÜÜ ﺛﺒÏ ﺖÜÜÜÜ ﻣﻠÏ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ

ﻟÇﻮÜÜÜÜﻟﺴæ íﺮﺣﺪÜÜÜÜﺳ

Ï í Ü ÜÜ ﮐÏÑÇæ ÊﺎÜÜÜÜﺗﻬﺎﻣÇ ﯥÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻪ ﻟﯿﮑﻨÜÜÜÜﻪ ﮐﻮﻣÜÜÜÜﺪې ﭘÜÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜÜﺨﺺ ﭘÜÜÜÜﺷ

ﻟﯿﻮÇﻮÜÜÜÜÜÜﻟﺴæ ېÏ Ï ﻪÜÜÜÜÜÜ ﮐ،íÏ ìæﺎﺗﻨﺪÜÜÜÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜÜÜÜﻲ ﻫﻮﯾÜÜÜÜÜÜ ﻣﻠæÇ ﻟﻲÇæﻮÜÜÜÜÜÜﯾ

äﺎﻧﻮÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜ ﮐæÇ ì ÜÜ ﮐﯧáﻮÜÜﺪې ﻧﯿÜÜÜﯥ ﻻﻧÜÜÜﺮ ﯿ ﻧÜÜÜﯿﻠﻪ ﺗÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜﻗﺎﻧﻮﻧﭙﻮﻫ

æÇ ﻮÜÜÜ ﺧﻠﮑæÑﻮÜÜÜ ﻧÏ äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﻪÜÜÜ ﺗìæÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜ ﺷåﻮÜÜÜﻧﮑﻲ ﭘæﯿﺪÜÜÜﺳæÇ

ﺮÜÜÜ ﻧﺸÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،í ﻮﻫﯧÜÜÜﭘæ ﻪÜÜÜ ﮐæÇ í ÜÜﯥ ﮐÜÜÜ ﯾåÑﺎÜÜÜ ﻧﻮﺧﭙ،í ÜÜﮐÑæ ﻼﺣﯿﺖÜÜÜﺻ
ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻧ،íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﭘﻼﻧﻮﻧåÑﺎÜÜÜﺎ ﻟﭙÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮÏ ìæÏ Ï æÇ åÏ ﻪÜÜÜﺖ ﺗﻮﺟÜÜÜﺣﮑﻮﻣ
ﻮÜÜﻪ ﻫﻐÜÜﻪ ﭘÜÜ ﻣﺮﻏåﺪÜÜﻪ ﺑÜÜﻮ ﻟÜÜ؛ ﺧíﻮÜÜ ﮐåﯥ ډډÜÜ ﯾíæÇﺮÜÜﻪ ﺧﭙÜÜ ﻟíﺮÜÜﻪ ﻟÜÜﯥ ﻧÜÜﻖ ﯾÜÜﺣ
íÏ äæﺆÜÜÜﻧﻪ ﻣﺼæﺮﺣﺪÜÜÜﺳæÇ ìÏ

ÜÜÜ ﯿﻨäæ ÜÜÜﻲ ﺗÜÜÜﯥ ﻣﻠÜÜÜ ﮐÊÑﻮÜÜÜﻪ ﺻÜÜÜﻫﻐ

ﻲÜ ÜÜﺷÇÑ ﻪÜÜÜÜ ﻣﻨ ﺘáæﺎﭘﻲ ډÜÜÜÜ ﻪ ﻧﺎÜÜÜÜ ﭘíÏÇÒÇ äﺎÜÜÜÜ ﺑﯿÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﻮﮐﯥÜÜÜÜﻧæÏÇﻫﯧﻮ

Ï ﯥÜÜ ﭼ،íﻮÜÜﺮ ﮐÜÜﻮ ﻓﮑÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜﻧæ ﻪÜÜﻪ ﺗﻮﺟÜÜ ﺗìﻮÜÜﺮﻋﮑﺲ ﻫﻐÜÜې ﺑÏÏ ﻪÜÜﮐæÇ

ﻮÜÜﻮ ﺧﻠﮑÜÜﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔÜÜﻮﻟﻨﯥ ﭘÜÜ Ï ﯥÜÜﻤﯥ ﯧ ﻧÜÜﻪ ﺳÜÜﯥ ﻟÜÜﺖ ﺑÜÜﺧæ ﺮÜÜﺎ ډﯦÜÜﻪ ﺑﯿÜÜﻫﻠﺘ

ﻪÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜ ﭘæÇ í ÜÜÜ ﮐﯿÏÑﻮÜÜÜ ﺑﺮﺧåﺮÜÜÜﺳÑæ ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﺎﻋﻮ ﭘÜÜÜﺗﺒÇ ﻪÜÜÜﺟÑÏ ﻪÜÜÜﯾﻤæÏ

áÑﭙﺎÜÜﻪ ﺳÜÜﺮ ﺗÜÜﻲ ﻧﺸÜÜﺷæ ÑﻮÜÜﯥ ﻏÜÜ ﭼ،ېÏ ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜ ﺑæÇ .í ÜÜ ﮐﯧáﻮÜÜ ﻪ ﻟÜÜﻧæÑﺗﻮ
.í ﻧﯿﺖ ﺗﺨﺮﯾﺒﯧæ ﻣﺼﺆíﺧﺖ ﮐﯥ ﺑﯿﺎ ﺳﺮﺣﺪæ
ﻮېÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﮑ،åÏ ÑﺎÜÜÜﻠﻪ ﭘﮑÜÜÜ ﺣﻮﺻåﺮÜ Üﯥ ډﯦÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﺧæ ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜ ﭘ.í Ü Üﮐﯧ
ﻪÜÜÜÜﯾﺦ ﭘÑﺎÜÜÜÜ ﺗÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،åÏ åﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﺳÜÜÜÜﻓﯿÇﻪ ﺟﻐﺮÜÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ ﻲÜÜÜÜﻏﺮﻧ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

159

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

160

ìÏ ﻪÜÜÜ ﻧãﺎÜÜÜﯧ ﭘÜ Üﯥ ﻫÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜ ﭘÝﺎÜÜÜﻧﮑﺸÇ äÒÇﻮÜÜÜ ﻣﺘÏ ﻪÜÜÜﺗÑæ ﯥÜÜÜ ﮐæÏږæÇ

¿í Ü Ü ﮐåﺮÜÜÜﺐ ﺗﺮﺳÜÜÜﺟﺎﯾæ ﻞÜÜÜﺪې ﺧﭙÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻃﺒﻘæﺮÜÜÜ ﻓﻘﯿÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﺷ

íÏ ﻪÜÜÜﺗÇﻮﮐﯥ ﭘﺮÜÜÜﻧæﻪ ﻏﺮÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧÜ Ü ډﯦäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ÇÏ æÇ ìﻮÜÜÜﺷ

Ï ﺎÜÜÜÜﯥ ﺑﯿÜÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜÜ ډﯦæÇ íÏ äÇﺮÜÜÜÜﮏ ﻓﻘﯿÜÜÜÜ ﺧﻠåﺎﺗﺮÜÜÜÜﯾÒ ﯥÜÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜÜﻣÒ

ﻧﯥÒÇﻮÜÜÜÜ ﻣﺘÏ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ ﺪÜÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜÜﻪ ﻣﻮﺧÜÜÜÜ ﭘíÑÇﻮÜÜÜÜ ﻫÏ ﺘﻮﻧﺰېÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜ ﻧ،ېÏÏ

ﻪÜÜÜﻪ ﻻﺳÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻣﻮﻧÇﻧﺪÇ ÏﻮÜÜÜﺟæ Ï æÇ íÏ íﻮÜÜÜ ﺷÑæﺬÜÜÜﻪ ﻣﻌÜÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜÜ ﻟæ ÜÜ ﺟ

ﺎﻣﻞÜÜﻮﮐﯥ ﺷÜÜﻮ ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮﺑﻮﻧÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜﯿﻤﯥ ﭘÜÜﻪ ﺳÜÜﻏÏ ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜﺎ ﭘÜÜﺧﺘﯿÇﭘﺮ

Ï ﻣﻮﻧﻮÇﺪÜÜﻧÇ ﻨﻮﻋﻲÜÜ ﻣﺼÏ ﻮږÜÜﻢ ﻣÜÜې ﻫÑﻮÜÜﻪ ﭘÜÜﺳæÇ ﺮÜÜﻮ ﻻ ﺗÜÜ ﺧ،íÏ í ÜÜﮐÑæ

åÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﻟæ ﺟﻮړäÒÇﻮÜÜÜﺒﻲ ﺗÜÜÜ ﻧﺴÏ ﯥÜÜÜ ﯾåﺮÜÜÜﯿﻤﻮ ﺳÜÜÜ ﺳæÑﻮÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ؛ ﮑí ÜÜﮐ

.æ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻪ ﻟﺮã ﮐﻮåÑﺟﻮړﻟﻮ ﻟﭙﺎ

æÇ ÑﻮÜÜﺮ ﻏÜÜ ډﯦåÏ ﺌﻠﻪÜÜÜﻪ ﻣﺴÜÜÜ ﻣﻬﻤåﻮÜÜÜ ﯾÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ .åÏÑﺎÜÜÜﻪ ﭘﮑÜÜÜ ﭘﺎﻧ ﻮﻧåﺆﺛﺮÜÜÜﻣ

،íÏ äÇﺮÜÜÜ ﺮÜÜÜ ډﯦáæÑﺎÜÜÜﻣﻮﻧﻮ ﺗﯿÇﺪÜÜÜﻧÇ ﻨﻮﻋﻲÜÜÜ ﻣﺼÏ ﯥÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ ﻪÜÜÜﭘ

ﻪÜÜﻪ ﻮﺗÜÜﻪ ﭘÜÜﻧæÑﺪ ﻣﻌﯿﺎÜÜﯥ ﺮ ﻨÜÜ ﯾåÑﺎÜÜﺎ ﻟﭙÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮÏ ﯥÜÜ ﭼ،íړÇﻮÜÜﺚ ﻏÜÜﺑﺤ

åﺮÜÜﻟÇﺖ ډÜÜ ﻪ ﻠﻮﯦÜÜﺎ ﭘÜÜﯥ ﺑﯿÜÜﯿﻤﻪ ﮐÜÜﻮﻣﯥ ﺳÜÜ ﻧÑﻮÜÜﻪ ﺟﯿﭙÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜﺳæ ﻫﻨﺪÏ ﻮÜÜﺧ

.ﺷﻲ

áÇﻮÜÜÜﯥ ﻧ ﯾÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻪ ﮐﯿﻔﯿÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،í ﻮړﯾÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜ ﻨﻮﻋﻲ ﭘÜÜÜﻣﺼ

ﻪÜÜﻪ ﭘﺮﺗÜÜ ﻲ ﭘﺎﻧÜÜﯥ ﻃﺒﯿﻌÜÜﯿﻤﻮ ﮐÜÜﻮ ﺳÜÜﻪ ﻏﺮﻧﯿÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ ،ﻪÜÜﻪ ﻣﺮﻏÜÜﻪ ﻧﯧﮑÜÜﻟ
ﻪÜÜÜÜې ﻫﯿﻠÏÏ ﻪÜÜÜÜﻮږ ﺗÜÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜÜﺑæÇ æÇ äÏﺎÜÜÜÜﯥ ﻣﻌÜÜÜÜ ﯾáæ ډí

ﺎﻧÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼ،åÏ

ﻪÜÜﻏÏ ﻪÜÜﯥ ﺑÜÜﺖ ﮐÜÜﺧæ Ü ﺮ ﻟÜ ﻪ ډﯦÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﺷæ ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜ ﭘÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜﯥ ﮐÜÜ ﭼ،íﻮÜÜﮐÇÑ
.í ﮐæ åÏæ  ﻪåﺳﯿﻤﯥ ډﯦﺮ
ﺪېÜÜÜ ک ﺑﺎﻧÜ Ü ﺳíﻮÜÜÜﻪ ﺣﻠﻘÜÜÜ ﭘåÑﺎÜÜÜﺘﻠﻮ ﻟﭙÜÜÜﺳæÇÑ Ï ÝﺎÜÜÜﻧﮑﺸÇ äÒÇﻮÜÜÜ ﻣﺘÏ
Ï æÇ åÏÑﻻ

ﺎﻟÜÜÜ ﺑﺮﯾåﺪÜÜÜ ﺑﺮﯾåﺮÜÜﺮ ډﯦÜÜÜﻢ ﺗÜÜÜ ﻫá ÜÜﯿﻤﯥ ﺗÜÜÜﻮﻟﯥ ﺳÜÜÜ ÏÇﻮÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜ ﯾÏ
. í ﮐﻦ ﻞ ﮐﯧÑ ﺳﺎﺳﻲÇ  ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻮÏ ﻟﺖæÏ

ﻨﻮﻋﻲÜÜÜﻪ ﻣﺼÜÜÜﻧÇÒÑÇ ﯥÜÜÜﻏﺴÏ ﺮÜÜÜﻪ ﯧÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜ ﻫﻨÏ .ìÏ ì Ü Üﻪ ﮐÜÜÜ ﺗﺮﻻﺳÊﻬﺮÜÜÜﺷ
. ﻟﯽ ﺷﻲæÑÏ  ﭘﺮ ﭘ ﻮäﻧﺴﺎﻧﺎÇ Ì ﻮﻟﻨﯥ ډﯦﺮ ﻣﻔﻠﻮÏ ﻣﻮږÒ ﻣﻮﻧﻪÇﻧﺪÇ
æ Ü ÜÜ ﮐåÏÒ áæ ډÇÏ Ï ﯥÜÜÜÜ ﮐÈﺎÜÜÜÜﻲ ﻧﺼÜÜÜÜﻪ ﻃﺒÜÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜÜﻣÒ ﺪÜÜÜÜ ﺑﺎﯾÒÇÑÇﺪÜÜÜÜﻫﻤ
ÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜ ﭘåÑﺎÜÜﺘﯥ ﻟﭙÜÜ ﻣﺮﺳÏ ﻮÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻨÏ æÇ ﻲÜÜﺷæ ÊﻣﺎÇﺪÜÜﻗÇ ÕﺎÜÜ ﺧåÑﺎÜÜﻟﭙ
. ﺷﻲìÇ ﺑﺮ ﮐÇ ﺑﺮÊﻣﮑﺎﻧﺎÇ í

ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺎﻧÇ Ï  ﭼﯥ،åÏ

،ìÏ ﺮÜÜÜﻪ ﻗﺸÜÜÜﻟÒæ ﯥÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻞ ﻫﻐÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﺑÜÜÜ Ï ﻮږÜÜÜﻣÒ äﺎÜÜÜ ﯾﺘﯿﻤæÇ  ېÜ Üﮐﻮﻧ
ﻪÜÜÜې ﭘÒÇﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜﯿﻦ ﻟÜÜÜ ﺗﺨﻤåﻮÜÜÜ ﯾÏ .íړÇﻮÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧ

ﺎﻧÜÜÜ ﯥÜÜÜﭼ

ﯥÜÜÜﺳÇÏ åÑÒ  ﻮﻧﻮÜ Üﻪ ﻟﺴÜÜÜ ﭘæÇ íÏ  ېÜ Ü ﮐﻮﻧåÑÒ ÓﻮÜÜÜ ﯥ ﭘﻨÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜÜ ﻞÜÜÜﮐﺎﺑ

: وړ ﻗﺸﺮوﻧﻪ３ې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧ７／ﺎﻧ＄  د-٢

ﮐﻮﻟﻮÇﺪÜÜÜﻪ ﭘﯿÜÜﺎﻧﯿﻮ ﭘÜÜﻓﻐÇ ﻠﻮÜÜ ﺷÏ ﻪÜÜﺨ
ﯥÜÜ ﭼ،íﻮÜÜﮐ

ﻪÜÜﯥ ﮐÜÜ ﭼ،ﺘﻪÜÜﻧﻪ ﺷæﺮÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﻗﺸÜÜ í

ÜÜﭙ ﮐﻠﻨÜÜﻪ ﺷÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼ،íÏ äﺎÜÜﯾﺘﯿﻤ

ÜÜ  ﮐﻮæÇ ﻲÜÜ  ﺮäÇÏﺮ ﺮÜÜﯥ ﺳÜÜﻮ ﮐÜÜ ﻮﻧÇæ ﻪÜÜ ﭘÑﺎÜÜ Ï ﯥÜÜﭘﺴ

ﺎﻧÜÜ ﯥÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜ ﻮﻟﻨåﺮÜÜﻪ ﻫÜÜﭘ
.í ﮐÇﺗﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﭘﯿﺪ

ﻧÑﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮ

.í ﺑﯧÇﺿﻌﻪ ﯾﯥ ﺧﺮæ ﻧﻪÇﻧﺪæ ژÏ ﻧﻪ ﺷﻲæ ﺗﻪÑæ ãﭘﺎ
ﻠﻮÜÜÜ ﺷÏ ãﻮÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜ ﻣﺎﺷÏ ﯥÜÜÜﻧﺴÇ ﻓﺮÏ ﺎÜÜÜﺪې ﻣÜÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜÜ ﮐﺎﻟÑﻮÜÜÜﻠ
ìﻮÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ äæ Ü ÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﺗÜÜÜÜ

Ü ÜÜﯥ ﯿﻨÜÜÜÜ ﭼ،ﻮﮐﯥÜÜÜÜﻪ ﻫﻐﻮ ﻮﻟﻨÜÜÜÜﭘ
ﺎﻧﻲÜÜÜÜﻓﻐÇ ﻮېÜÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﺘﻞÜÜÜÜﻟﻮﺳæ ﻪÜÜÜÜﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﯿﮑﻮﻧÜÜÜÜ ﻣﺎﺷäﺎÜÜÜÜﻓﻐÇ ﻮÜÜÜÜﻫﻐ

åÑﺎÜÜÜﯥ ﻟﭙÜÜÜﻧÒæÑ æÇ ﺎﺗﻨﯥÜÜÜ ﺳÏ ﻧﻮæﺮÜÜÜﯥ ﻗﺸÜÜÜﺳÇÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ìÏ ﻒÜÜÜﺖ ﻣﮑﻠÜÜÜﻟæÏ
åﺮÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜﻣﯿﻨÒ  ېÜÜÜ ﮐåÏÒ Ï ﺖÜÜÜﻟﻮﺳ-ﮏÜÜÜ ﻟﯿÏ ﻪÜÜÜﺗÑæ ÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻣﺆﺳﺴ
. ﺧﻠﻲÇæ åﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړæﯾﻮ ﻟ ﻣﺴﺆ
æﺮÜÜÜﯥ ﻓﻘﯿÜÜÜ ﭼ،æ ÑﻮÜÜÜ ﻧÇ ﻪÜÜÜﻫﻐ

ﺘÜÜÜ ﻧﯧﺴÏ ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜې ﻟﯿﮑﻮﻧÏ ﻪÜÜÜ ﭘ.åæ ﻮېÜÜÜﺷ

،íړÇﻮÜÜÜ ﻏÊﺎÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﺘﻞÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﻟﯿﺘﻮﻧﻮæﺆÜÜÜﯥ ﻣﺴÜÜÜﺳÇÏ Ï ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﻪÜÜÜﮐ
ﻪÜÜÜÜ ﭘÇÏ .æ ﻠﯽÜÜÜÜ  ﮐåÑﺎÜÜÜÜﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙÜÜÜÜ ﻣﺎﺷÏ ﯥÜÜÜÜﻧﺴÇ ﻓﺮÏ ﻮﻣﺎﻧﻮÜÜÜÜ ﻣﺎﺷäﺎÜÜÜÜﻓﻐÇ
ﻮﻟﯽÜÜÜﮐæ ﻪÜÜﻪ ﺑÜÜÜ ﻮ ﻨÜÜÜ ﻧ،í ÜÜﻼ ﮐﯧÜÜÜ ﻏÊﺎÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﻦÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜ ﭼÇÏ ﻮÜÜÜﺧ
ﺮÜÜﻟÇﻪ ډÜÜﻮﻧﻮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧÜÜﻪ ﺳÜÜﺖ ﭘÜÜﻟæÏ Ï äﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﯥÜÜ ﭼ،ﯥÜÜ ﮐáﺎÜÜﯥ ﺣÜÜﺳÇÏ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ
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ﺩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻧﺪﯤ

162

Ï äﻮﻣﺎÜÜÜÜﺮ ﻣﺎﺷÜÜÜÜﻪ ﻓﻘﯿÜÜÜÜﻏÏ æÇ í ﻮﯾÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﺟﯧﺒﻮﻧÜÜÜÜﮐÇæ ÑæÒ ﻮÜÜÜÜ Ï

(Õ)

æÇ ﯥÜÜÜﯥ ﻧﻬﯿﻠÜÜÜﯥ ﺧﭙﻠÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜ  ﺮäÇÏﺮ ﺮÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﻪ ﮐﻮÜÜÜ ﭘÑﺎÜÜÜ ﺎړÜÜÜﯾﺠæ

ﺮÜÜ ﮐﻔäﺎÜÜﻧﺴÇ ﺮÜÜﯥ ﻓﻘÜÜ ﭼ،ﺎﺗﻪÜÜﺳæ ﻪÜÜﺮ ﺨÜÜﻪ ﻓﻘÜÜﻮ ﻟÜÜ( ﻣÌ)ìÇﺪÜÜﯥ ﺧÜÜ ﭼ،ﺎﯾﻲÜÜﻓﺮﻣ

.í ﮐÇﺪÜÜÜډۍ ﭘﯿæ ۍ ډÜÜÜ ﻣåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺗæﺪÜÜÜﻮﻣﻮ ﺧﻮﯦﻨÜÜÜ ﻣﺎﺷæÇ ÑﻮÜÜÜې ﻣÑﻮÜÜÜ ﻧÑ

% 80 ÏÇﻮÜ Ü ﻫﯧÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ ÓﺎÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜﻧﻮ ﭘæÑﺎÜÜÜﻮ ﻣﻌﯿÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮÏ .íﻮÜÜÜې ﮐÏ ÜÜﻪ ﻧÜÜÜﺗ

ﻞÜÜÜÜﯥ ﺧﭙÜÜÜÜ ﭼ،åÏ åﺪÜÜÜÜﻧÏ ﺖÜÜÜÜ ﻣﻠåÏÑÏﺎÜÜÜÜ ﺑåﻮÜÜÜÜ ﯾæÇ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ ﺮÜÜÜÜ ﻣﻌﺎﺻåﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ÇÏ

ﻪÜÜﯿﻤﻪ ﻧÜÜ ﺳæÇ ﺬﻫﺐÜÜ ﻣ،ﻪÜÜ ژﺑ،ãﻮÜÜﺮ ﻗÜÜ ﻓﻘ.íÏ ﺦÜÜ ﻣåﺮÜÜﺮ ﺳÜÜﺪﯾﺪ ﻓﻘÜÜﻪ ﺷÜÜﮏ ﻟÜÜﺧﻠ

ﻮﻧﮑﻲÜÜÜﺗﻠÇÑ Ï ﻮﻣﺎﻧﻮÜÜÜﻮ ﻣﺎﺷÜÜÜﻟÒæ ﯥÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﺳÇÏ Ï ﻟﯿﺖæﺆÜÜÜﻪ ﻣﺴÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺗäÇﺪÜÜÜﺟæ

ÜÜ ﻮﻟﻨﯿﺰ ﮐﻮÜÜ ﺘﺮÜÜ ﺳåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼ،ﻮﻟﯽÜÜﻲ ﮐÜÜﻪ ﺷÜÜﻪ ﻧÜÜﻮږ ﻮﻟﻨÜÜﻣÒ .ﻲÜÜﭘﯧﮋﻧ

ﺮﯾﻢÜÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜÜﻪ ﻧﺒÜÜÜÜ ﮑ،íæ áړæ ﻪÜÜÜÜ ﻪ ﻣﻨÜÜÜÜﻟ

. ﻲÜÜÜﻧﯿﺴæ ﯥÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﮐÜÜﻪ ﻏﯧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﻣﯿﻨÏ æÇ í ÜÜﺑﺮﮐÇﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮÜÜÜ ﻓﺮﺻãÒ ﻻåÑﺎÜÜÜﻟﭙ

ÜÜÜﻟÒæ ﯥÜÜÜÜ ﺑæÇ ﺮÜÜÜÜ ﻓﻘÏ ﻪÜÜÜÜﻣﻮﺧ

.í  ﮐá ﻐﺮ ﻮåﺳﭙﯧﺮ

ﻟÒæ  ﺑﯥÏ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ

ﻪÜÜﻟﺘÏ ﯥÜÜﺎ ﯾÜÜ ﯾæÇ í ﯧÜ ﺳæÇ ﯥÜÜﺮ ﮐÜÜﻪ ﺑﻬÜÜﺎ ﭘÜÜﯥ ﯾÜÜ ﭼ، ﻧÑﻮÜÜ ﮐäﺎÜÜﻓﻐÇ ﻪÜÜ ﻫﻐåﺮÜÜﻫ

áﺎÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻣæﻲ ﻣﻘﺎÜÜÜ ﻣﯧ ﻧäﺎÜÜÜﻓﻐÇ Ï ﺪېÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜ ﯾﺮﻏíæÑﻮÜÜÜ ﺷÏ

ﺘﻨﯽÜÜÜÜﯥ ﻣﯿﺎﺷÜÜÜÜﻧÒæÑ Ï ãﻮÜÜÜÜ ﻣﺎﺷåﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ،ﻲÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜ ﮐìÏ ﺎÜÜÜÜﺪ ﻫﻮﺳÜÜÜÜﻧæژ

Ï ﻪÜÜÜÜÜﻧæÑæ ﺪﯾﻦÜÜÜÜÜﺮ ﻣﺠﺎﻫÜÜÜÜ ډﯦæÇ ﻮېÜÜÜÜÜ ﺷåﺎÜÜÜÜÜﺗﺒ

.ﺧﻠﻲÇæ åﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړ

ﻟ

ﻪÜÜÜÜÜÜﻮﻟﯥ ﺗÜÜÜÜÜÜﻼ ﺧÜÜÜÜÜÜ ﺑÏ

ﺘÜÜÜÜÜÜ ﻧﯧﺴÏ

ﺘﻤﻨÜÜÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﻮږÜÜÜÜÜﻣÒ

ÜÜÜÜÜﺖ ﺗﺮ ﻨÜÜÜÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿæÇ ﯾﺖÑæﺬÜÜÜÜÜÜﻣﻌ

ﻮÜ ÜÜﻻﻧÒﯥ ﺑﯧﻮÜÜÜÜﺳÇÏ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﯥÜÜÜÜﯾﻪ ﻣﺆﺳﺴæﺘﻨﺪÜÜÜÜﻟﯥ ﻣﺮﺳÇﻮÜÜÜÜﻪ ﻧ ﯾÜÜÜÜﻫﻐ

ﻮÜÜÜÜÜﻟÒæ ﯥÜÜÜÜÜ ﺑÏ ﻢÜÜÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜÜÜ ﭼ،åÏ åﺪÜÜÜÜÜﻧÏ ﺖÜÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﻮږÜÜÜÜÜﻣÒ ÓæÇ .áﺪÜÜÜÜÜﻟﻮﯾæ

ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜ ﻫæ ﺪÜÜÜ ﺑﺎﯾ،ﻲÜÜÜ ﺷìﺪÜÜÜﻪ ﮐﯿÜÜÜﺮې ﺗﺮﻻﺳÜÜÜﺘﯥ ﺗÜÜÜ ﻣﺮﺳåÑﺎÜÜÜﻟﭙ

äﺪﻟﻮÜÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜÜﻧæﻪ ژÜÜÜÜ ﭘæﺪÜÜÜÜﻮ ﺧﻮﯾﻨÜÜÜÜ æÑæ æÑﻮÜÜÜÜ ﻧÏ ﻢÜÜÜÜ ﻫæÇ ﺪﯾﻨﻮÜÜÜÜﻣﺠﺎﻫ

ﯥÜÜÜÜ ﭼÓæÇ ﻪÜÜÜÜﻪ ﻟﮑÜÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜÜﺳÇÏ ﻮÜÜÜÜ ﺧ،í ÜÜÜﺪۍ ﮐÜÜÜÜﻧ

ﯥ ﻻÜÜÜÜﯥ ﻠÜÜÜÜﯥ ﻫﻠÜÜÜÜﺧﭙﻠ

ﻪÜÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜÜﻣﯿﻨÒ íÑﺎÜÜÜÜ ﮐÏ æÇ ﺮکÜÜÜÜ ﺗﺤíÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ Ï ÑﺎÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻏÏ ﻮÜÜÜÜ ﺧ،ﻲÜÜÜÜﻟæÇÑ

ì ﻮﻣÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻮ ﻧÜÜÜﻮ ﻣﺆﺳﺴÜÜÜﻏÏ ﻪÜÜÜﻟﯿﻦ ﻟæﺆÜÜÜﯥ ﻣﺴÜÜÜﯥ ﺑﺮﺧÜ ÜﻏÏ Ï ÑﺎÜÜÜ ﻞÜÜÜﮐﺎﺑÏ

ﯥÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜې ﻓﺼÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜ ﻫﯿﻠ.í ÜÜ ﮐﯧåﺮÜÜÜﻪ ﺗﺮﺳÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻪ ﭘﺮﺗÜÜÜ ﺨÏﺎÜÜÜﯾﺠÇ

åÒﺎÜÜÜÜﺟÇ ﻮÜÜÜÜﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟÜÜÜÜ ﺧÏ ﻮÜÜÜÜﻟÒæ ﯥÜÜÜÜ ﺑÏ ﻪÜÜÜÜﺗÑæ ﺎÜÜÜÜ ﺑﯿæÇ íړÇﻮÜÜÜÜ ﻏÊﻮÜÜÜÜﺷÑ

æÇ áﻮÜÜÜÜÜÜﺻÇ ﻪÜÜÜÜÜÜۍ ﻫﻐÑÇﺪÜÜÜÜÜÜﻟﺘæÏ ﯥÜÜÜÜÜÜﻏﯧﺰﻣﻨÇ Ï ﻪÜÜÜÜÜÜﻧﮑﻮ ﺗæﺘﻮÜÜÜÜÜÜﻮ ﻟﻮﺳÜÜÜÜÜÜﻣ

ÏÇﻮÜÜ ﻫﯧÏ ﻮږÜÜﻣÒ ﺪېÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮÏ åﺮÜÜﻞ ﺳÜÜې ﻋﻤÏ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،íﻮÜÜﮐÑæ

Ï ﻲÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﮐæ ﯥÜÜÜ ﯾÓﺎÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،íæ í ÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻮﺗÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻧæÑﻣﻌﯿﺎ

.íﺳﻮÑ ﻧﻪ ﺻﺪﻣﻪÑÏ  ﺗﻪÑﻋﺘﺒﺎÇ

.í ﮐæ  ﭘﺎ ﻟﯿﺴﯿﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﺗﻮﭘﯿﺮæﻏﯧﺰÇ  ﺑﯥæÇ ﻏﯧﺰﻣﻨﻮÇ

Ï ÇÏ ﻪÜÜÜ ﮑ،íﺮÜÜÜﻟæ ﺖÜÜÜ ﺣﯿﺜﯿÓﺎﻣﻮÜÜÜ ﻧÏ ÏÇﻮÜ Üﻪ ﻫﯧÜÜÜﻏÏ Ï ﺪÜÜÜ ې ﺑﺎﯾÜ Üﮐﻮﻧ

Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،æ ÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻮﺗÜÜÜﭘÇÏ ﻪÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜﻮﻧﮑﻲ ﻓﺼÜÜÜﺗﻠÇÑ ﻪÜÜÜ ﭘÈﺎÜÜÜې ﮐﺘÏÏ

åÑﺎÜÜÜﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙÜÜÜ ﺳÏ ۍÏÇÒÇ Ï ﻦÜÜÜﻃæ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ېæ ﯥÜÜÜﺎﻧﻮ ﻣﯧﺮﻣﻨÜÜÜﻟﻤﯿÒ ﺎÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜﻫﻐ

ìÇﺪÜ ÜﯦÏﯾﺠﺎÇ ﺘﻮﻧﻪÜÜÜ ﻓﺮﺻÑﺎÜÜÜ ﮐÏ ﻪÜÜÜ  ﻨåÑﺎÜÜÜﺎﻧﻮ ﻟﭙÜÜÜﻧÇ ﻮðﺎÜ Üﻮ ﺧﺼﻮﺻÜÜÜﺧﻠﮑ

ﯥÜÜÜÜﺳÇÏ ﻢÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜ ﺗìæÏ ﺮÜÜÜÜﻪ ﯧÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜÜ ﯾﺘﯿﻤÏ .á Ü ÜÜ ﮐäﺎÜÜÜÜﻪ ﻗﺮﺑÜÜÜÜﯥ ﺎﻧﻮﻧÜÜÜÜﯾ

.ﺷﻲ

ﻪÜÜÜﮐæÇ í ÜÜÜ ﮐÇﺪÜÜÜﻪ ﭘﯿÜÜÜﺗÑæ ÑﺎÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜ ﭼ،íÏ ﻲÜÜÜﻣÒ ﻻáæﻮړÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜﻣﻮﻧÇ ﺮæﭘﺮ
ﯥÜÜÜ ﭼ،ìÏ ﻟﯿﺖæﻮÜÜÜ ﻣﺴíﺪÜÜÜﺖ ﺟÜÜÜﻟæÏ Ï ﻮÜÜÜ ﻧ،íÏ ېÑæﺬÜÜÜﺎ ﻣﻌÜÜÜې ﯾÑﻮÜÜÜ ﻧÑ
.í ﺑﺮ ﮐÇﺗﻪ ﺑﺮÑæ ÊﻣﮑﺎﻧﺎÇ  ﻣﺮﺳﺘﯥÏ

: ﻓﻘﻴﺮ ﻗﺸﺮوﻧﻪ３ د ！ﻮﻟﻨ-٣
ﻪÜÜÜﻮ ﻣﻬﻤÜÜÜﺮ ﻮﻟÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﻟæÏ Ï ﺪÜÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﺧﺘﯿÇﻮﻟﻨﯿﺰې ﭘﺮÜÜÜ Ï
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ
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ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ
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ﺑﻨﺴ ÜÜÜﯿﺰ ﺗﺤÜÜÜﻮﻻæÇÑ ÊﻟÜÜÜﻮ ،ﭼÜÜÜﯥ Ç ÏﻓﻐﺎﻧﺴÜÜÜﺘﺎ äﻮﻟÜÜÜﻮ  æ ÜÜÜ æﺗÜÜÜﻪ  ÏﯾÜÜÜﻮå
ﺑﺎﻋﺰﺗÜÜÜﻪ ژæﻧÜÜÜﺪ  ÏﺑﺮÇﺑﺮæﻟÜÜÜﻮ ÇﺻÜÜÜﻠﻲ ﻣﻮﺧÜÜÜﻪ ﺗﺮﻻﺳÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻲ ÇÏ .ﻓﺼÜÜÜﻞ ﻟÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜﺮ
ﻓﺼÜÜÜﻞ ﺳÜÜÜﺮÒ Ï åﻧ ﯿÜÜÜﺮ  Ïﮐ ﯾÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻪ ډ áæﺗ ﻟÜÜÜﯽ  ،ìÏﮑÜÜÜﻪ ÒﻣÜÜÜﻮږ ﺑÜÜÜﺎÇÏ Ñæ
 ìÏﭼÜÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜÜﯥ  ÏﯾÜÜÜÜﻮ åﻣﻌﺎﺻÜÜÜÜﺮ Ç æÇﻏﯧﺰﻧÜÜÜÜﺎک æÏﻟÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﺘﻮÇﻟﻲ ﯾÜÜÜÜﻮ

ﭘﻨ％ﻢ ﻓﺼﻞ:

ﻣﺘﺤÜÜÜﺮک ÇﻗﺘﺼÜÜÜﺎ ÏﻧÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻲ  ÇÑﻣÜÜÜﻨ ﺗÜÜÜﻪ ﮐﯧÜÜﺪ ،ìﻧÜÜÜﻮ ﮑÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﻪ ÇﺻÜÜÜﻠﻮﻧﻪ
ﭼÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ Ïې ﻓﺼÜÜﻞ ﮐÜÜﯥ ﭘÜÜﺮې ﺑﺤÜÜﺚ ﮐÜÜﻮ æﭘÜÜﻪ ﺗﯧÜÜﺮ æﻓﺼÜÜﻠﻮﻧﻮ ﮐÜÜﯥ ﻣÜÜﻮ Ñæ

اﻗﺘﺼﺎدي رﻏﻮﻧﻪ او د ﮐﺎري زﻣﻴﻨﻮ اﻳﺠﺎد

ﺗÜÜÜﻪ ÇﺷÜÜÜﺎ åÑﮐ ÜÜې  Ï .åÏﻣﺘﺤÜÜÜﺮک ÇﻗﺘﺼÜÜÜﺎÜÜÜ Ïﻮ ﻻÒﻣÜÜÜﯥ ﺑﺮﺧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ Ïې ډáæ
:íÏ

ÒﻣÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻪ ﺟ  å ÜÜÜﭙﻠÜÜÜﯥ ﻮﻟﻨÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯥ ÑÏې ﻋÜÜÜﺪÇ íÏﮐﺜﺮﯾﺘﻮﻧÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﺘﻪ
ﭼÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻪ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜﻲ Ç æÇﻗﺘﺼÜÜÜﺎ íÏﻟﺤﺎﻇÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ÇﻗﻠﯿÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜﻤﯧﺮ áﮐﯧ.í ÜÜ

اﻟﻒ -د دوﻟﺖ رول:

 ÇÏﻋﺪÇ íÏﮐﺜﺮﯾﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډ:íÏ áæ

ÒﻣÜÜÜﻮږ  ÏﻣﻠÜÜÜﻲ ﻣﻮﺧÜÜÜﻮ  ÏﺣﺼÜÜÜﻮ áﻟﭙÜÜÜﺎ åÑﮐÜÜÜﻢ ﻟÜÜÜﻪ ﮐﻤÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜﺪ æÏﻟÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻪ
ﻠﻮ æÑﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ Ïﻧﺪې Çﺟﺮ Çﮐ :í

＄ -١ﻮاﻧـــﺎنÏ Ï :ې ﻫﯧÜÜÜﻮ ÏÇﻏÜÜÜﻮڅ ÇﮐﺜﺮﯾÜÜÜﺖ ﻮÇﻧÜÜÜﺎ Ï æÇ íÏ äﻫÜÜÜﺮې
ÜÜÜ Ñæﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﺗﯧﺮﯦÜ Üﺪ æﯾÜ Üﯥ ﺷÜÜÜﻤﯧﺮ åﻟÜÜÜﻮړﯦ  .íﺧÜÜÜﻮ  ÏﮐÜÜÜﺎÑﻫﯿ ÒﻣﯿﻨÜÜÜﻪ ÑæﺗÜÜÜﻪ
ﻣﺴﺎﻋﺪ åﻧﻪ .åÏ

 -١د ﻣﺴﺎﻋﺪ ﭼﺎﭘ５ﺮﻳﺎل ﺗﻴﺎرول:

 -٢ﻓﻘﻴﺮان :ﻓﻘﺮ ﻗﻮ ،ãژﺑﻪ ،ﺳﻤﺖ  æÇﺳﯿﻤﻪ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻲ.

æÏ ÏﻟÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﺮ ﻮﻟÜÜÜﻮ ﻣﻬﻤÜÜÜﻪ ÏﻧÜÜÜﺪ Ï åﻗÜÜÜﺎﻧﻮ äﺳÜÜÜﺎﺗﻨﻪ  ÏÇÒÇ .åÏﺑÜÜÜﺎ ÑÇÒﭘÜÜÜﻪ

 -٣ﻣ５ﺮﻣﻨـــ ÇÏ :３ﻫﻐÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﺎﻣﻮ ÔﻣﻈﻠÜÜÜﻮÇ ãﮐﺜﺮﯾÜÜÜﺖ  ìÏﭼÜÜÜﯥ  ÏﮐÜÜÜﻮÑ

ﺳÜÜÜÜﯿﻮ íÑﻻﻧÜÜÜÜﺪې

ÇÑÏﻧÜÜﻪ ﮐﺎæÑﻧÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﺗﺮﻏÜÜﺎړې  ،íÏﺧÜÜﻮ  ÇÏﭼÜÜﯥ ﻧﯧÜÜﻎ ﭘÜÜﻪ ﻧﯧﻐÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﻋﻮÇﯾÜÜﺪ

ﻣﻌÜÜÜÜﺎﻣﻼ ÊﺗﺮﺳÜÜÜÜﺮ åﮐÜÜÜÜﻮ ،íﮑÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜﻪ ÇﻧﺴÜÜÜÜﺎﻧﻲ ﻣﻌÜÜÜÜﺎﻣﻼﺗﻮ ﮐÜÜÜÜﯥ

ﻻ ÓﺗÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻪ ÜÜÜ ÇÑﻲ ﻧÜÜÜﻮ ﻮﻟﻨÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﺗﯿÜÜÜﺎ ÑﺧÜÜÜﻮÑې  æÇﺑÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﺎÜÜÜ åÑﻲ æÇ

ﻫﻤﯧﺸÜÜÜﻪ æ Ïړ æÇ æﻏ ÜÜÜﻮ ﺟﻨﺠÜÜÜﺎﻟﻮﻧﻮ  ÇÑ Ïﻣﻨ ﺘÜÜÜﻪ ﮐﯧÜ Üﺪæ æﯦÜ Üﺮ åﺷÜÜÜﺘﻪ ،ﻧÜÜÜﻮ

ﮐﺎæÑﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ÑÏﻧﻪ ﺳﺘﺮ ﻪ ﻧﻪ ﮐﺘﻞ ﮐﯧ .í

ﻣﺘﺤﺮﮐÜÜÜÜﻮ ÇﻗﺘﺼÜÜÜÜﺎ íÏﻧﻈÜÜÜÜﺎﻣﻮﻧﻮ ﮐÜÜÜÜﯥ  ÏﻗÜÜÜÜﺎﻧﻮ äﺗÜÜÜÜﺮ

æÏﻟÜÜÜÜÜﺖ  ÏﯾÜÜÜÜÜﻮ åﻋÜÜÜÜÜﺎ áÏﻗﺎﺿÜÜÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜÜÜﻪ ﺗﻮ ÜÜÜÜÜﻪ Çړ  ،ìÏﭼÜÜÜÜÜﯥ  ÇÑ Ïﭘﯧ ÜÜÜÜÜﻮ
ﺟﻨﺠﺎﻟﻮﻧﻮ  Ïﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎ åÑﻣﺴﺎﻋﺪ ﭼﺎﭘﯧﺮﯾﺎ áﺑﺮÇﺑﺮ ﮐ .í

ﭘÜÜÜﻪ ÇﻗﺘﺼÜÜÜﺎ íÏﻟﺤÜÜÜﺎظ ﺑﺎﯾÜÜÜﺪ ÑÏ ÇÏې ﻋÜÜÜﺪÇ íÏﮐﺜﺮﯾﺘﻮﻧÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﭘﯿÜÜÜﺎæړí
ÇﮐﺜﺮﯾÜÜÜﺖ ﺑÜÜÜﺪ áﺷÜÜÜﻲÏ Ï .ې ﻫﯧÜÜÜﻮ ÏÇﻫÜÜÜﺮ ﺑÜÜÜﯥ ÒæﻟÜÜÜﻪÜÜÜ ،ﻮ æÇ äÇﻣﯧÜÜÜﺮﻣﻦ ﺑﺎﯾÜÜÜﺪ

ﮐÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜﺘﻤﻦ æﻏÜÜÜﻮÇړ íﭼÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﻮ ÏÇﮐÜÜÜﯥ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜﻪ æﮐ ،í ÜÜﻧÜÜÜﻮ

ﻟÜÜÜﻪ ﺑﺸÜÜÜﭙ ÇﻗﺘﺼÜÜÜﺎÜÜÜ íÏﻮÇک ﺳÜÜÜﺮ åﺧﭙÜÜÜﻞ ﺎﻧﻮﻧÜÜÜﻪ Ç ÏﻓﻐﺎﻧﺴÜÜÜﺘﺎ äﻣﺎﻟﮑÜÜÜﺎä

ﻟÜÜﻮﻣ ۍ Çﻧﺪﯦ ÜÜﻨﻪ ﺑÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ  ،íæ ÇÏﭼÜÜﯥ  åÏ Ïﭘﺎﻧ ÜÜﻪ ﺑÜÜﻪ ﭘÜÜﻪ  æÇ 15 ،5ﯾÜÜﺎ20

æﺑÜÜÜﻮﻟﻲ  æÇﭘÜÜÜÜﻪ Ïې ډÇډ åﺷÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜﯥ Ï Ïې ÜÜÜÜﺎ ﻮﺑﻲ ÇÑﺗﻠÜÜÜÜﻮﻧﮑﯽ  ìæÏ ÏﭘÜÜÜÜﻪ

ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻮﻣﺮå

ﻪ æﮐ .í

ﻻ ÓﮐÜÜÜﯥ Ï Ï .ìÏې ﻣﻮﺧÜÜÜﻮ  ÏﺗﺮﻻﺳÜÜÜﻪ ﮐﻮﻟÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﺎ åÑﺑﺎﯾÜÜÜﺪ ﻣÜÜÜﻮږ æÏ ÏﻟÜÜÜﺖ،

ﮐÜÜÜﻪ  ÏﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻪ ﺗﻐﯿÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜﺮÜÜÜ åﺎﮐﻠﻲ ﻗÜÜÜﻮÇﻧﯿﻦ  æÇﻣﻘÜÜÜﺮ ÊÇÑﭘÜÜÜﺮ
ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ÇﻗﺘﺼÜÜÜÜÜﺎÜÜÜÜÜ ،Ïﻮﻟﻨﯿﺰ æﺗﺸÜÜÜÜÜﮑﯿﻼﺗﻮ æ æÇﻟÜÜÜÜÜﺲ ﺗÜÜÜÜÜﺮﻣﻨ ﭘÜÜÜÜÜﻪ ÇړﯾﮑÜÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜÜﯥ
ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

165

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

166

ãﺎÜÜ ﻧﻈÏ ﻪÜÜ ﮐæÇ íﻮÜÜﻪ ﮐÜÜ ﻧäÇæﺎÜÜﯥ ﺗÜÜ ﭼíæ íÑæﺎÜÜﻪ ﺑÜÜﺘﻤﻦ ﺑÜÜﻮ ﺷÜÜ ﻧ،íæ ìﺎÜÜ

.å ﮐÇې ﭘﯿﺪÑې ﻻÏ ﻟﻪ

áÇﺎﻧ ﻮÜÜﺎ ﭘÜÜﻮ ﺑﯿÜÜ ﻧ،íﻮÜÜﺮ ﮐÜÜﻢ ﺗﻐﯿÜÜﻧﯿﻦ ﻫÇﻮÜÜ ﻗæÇ ÊÇÑﺮÜÜ ﻣﻘåﺮÜÜ ﺳäﺪﻟﻮÜÜﻪ ﺑÜÜﻟ

ÇﻮÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﻪÜÜÜÜ ﻲ ﺗﻮÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﻪÜÜÜÜﻖ ﭘÜÜÜÜﻮ ﺣÜÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﺮېÜ ÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜﮐ

æÇ í Ü Üﺎﯾﻢ ﮐÜÜÜﻂ ﻗÜÜÜﺑÇæÑ åﺮÜ Üﺮ ﺳÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ æÇ ﻲÜÜÜﻟÇæ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜﮐ

Ü Ü ﮐﻮ

ìÇæ ﯥÜÜ ﮐáæﺮÜÜ ﻪ ﮐﻨÜÜ ﭘÏﺎÜÜ ﻓﺴíÑÇÏÇ ﻪÜÜ ﺑÇﻮÜÜﻮې ﺧÜÜﻪ ﯾÜÜﻮ ﻟÜÜ ﻧ،ìÇæ ﻮظÜÜﻣﺤﻔ

ﯿﺎﻟÜÜÜﺎﻟﻤﯥ ﺳÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﭘﺎﯾﻠÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،í ÜÜﺪې ﮐÜÜﻮ ﻻﻧÜÜÜ ﺮ ﭘÜÜﺑﻂ ﺗÇﻮÜÜﺿ

ﻧﻮæÏÇﺪÜÜÜﻪ ﺟﺎﯾÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻪ ﺧﻠﮑÜÜÜﻪ ﻣﻮﺧÜÜÜې ﭘÏæ íÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ Ï ﻪÜÜÜ ﺑåﻮÜÜÜﻪ ﭘﻠÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜ ﻟæÇ

ìﺎÜÜÜ ﺮÜÜÜ ﭘÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﺮکÜÜÜ ﻣﺘﺤÏ æÇ ãﺮÜÜÜ ÑÇÒﺎÜÜÜۍ ﺑÑﻮÜÜÜ ﺧÊﻮÜÜÜﺷÑ Ï ìﺎÜÜÜ ﺮÜÜÜﭘ

ﻮÜÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜ ﭼåæ ÇÏ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜ ﻧﺘﯿﺠæÇ ìÇæ  ېÜÜﻪ ﮐÜÜÜﭘﺎﻧ ﻮﻧ

. ﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻲÇÑ ې ﻣﻌﺎﻣﻠﯥÑﺗﻮ

.í  ﮐá ﻮÇÑ ﯾﺪÇﻋﻮ

ﻓﻐﺎﻧÇ

ﻪÜÜÜ ﺑﻠåﻮÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜ ﺣﺎﮐﻤﯿÏ äﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﺎﺗﻞÜÜÜ ﺳíﺪÜÜÜﻮ ﺧﻮﻧÜÜÜ ﺣﻘﻮﻧÏ ﺖÜÜÜ ﻣﻠﮑﯿÏ

ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜﺷ

،ÑﻮÜÜÜ ﮐÏ .íﺮÜÜÜﺰ ﻟÜÜÜﻏﯧÇ ﺘﻘﯿﻢÜÜÜ ﻣﺴÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﺮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜ ﺑﺮﺧåﺘﺮÜÜÜ ﺳåﺮÜ Üډﯦ

ﯥÜÜÜ ﭘﯿﺴæÇ áÑﻮÜÜÜﭘﻠæ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻧæÑﻠ ﻮﻧﻮ ﮐﻮÜÜÜ ﺳæÇ ﻪÜÜÜﻪ ﻤﮑÜÜÜﻮ ﺟﺮﯾﺒÜÜÜ ﻮﻧÑÒ

Ï ﺎﺗﻞÜÜÜﻧﻮ ﺳæÏÇﺪÜÜÜ ﺟﺎﯾæÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ عÇﺮÜÜÜﺧﺘÇ íﺮÜÜÜ ﻓﮑ،ÈﺎÜÜÜﺎﻧﮑﻲ ﺣﺴÜÜÜ ﺑ،ﻲÜÜÜ ﭘ

ﻪÜÜ ﻤﻪ ﺗﻮÜÜﻪ ﺳÜÜﻪ ﭘÜÜﺖ ﺗÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﻮ ﻧÜÜې ﺧﻠﮑÏ ﺮÜÜ  ﻣ، ېÜÜ ﮐáﺎÜÜﻧﺘﻘÇ ﻪÜÜﺮ ﺗÜÜﯥ ﺑﻬÜÜﯾ

ﺎﺗﻨﻪÜÜﻮ ﺳÜÜې ﺣﻘﻮﻗÏ Ï ﯥÜÜ ﭼåﻮﻣﺮÜÜ ﺮÜÜ ﻫ.íÏ ﯥÜÜﯥ ﺑﺮﺧÜÜﻖ ﻣﻬﻤÜÜ ﺣÏ ﺖÜÜﻣﻠﮑﯿ

ﻪÜÜÜﻣﯿﻨÒ ÑﺎÜÜÜ ﮐÏ ﻪÜÜÜ ﺗæÑﻮÜÜÜﻮ ﻧÜÜÜﻪ ﮐﻮﻟÜÜÜﺎﻧ ﻮﻧﯥ ﭘÜÜÜ ﭘÏ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﻧæÇ å Ü ÜﮐÑæ ﻪÜÜÜﻣﺎﻟﯿ

ﻪÜÜÜÜﻪ ﻫﻤﺎﻏÜÜÜÜ ﭘ،ﻮ ﻲÜÜÜÜﻟæ ÞﻮÜÜÜÜﻮ ﺣﻘÜÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ÏﺎÜÜÜÜ ﻓﺴíÑÇÏÇ æÇ íæ ېÑæﺰÜÜÜÜﮐﻤ

.å  ﮐÇﭘﯿﺪ

.íæ  ﻣﺦå ﺳﺮáÇæÒ  ﻟﻪæÇ  ﺳﺴﺘﻪåÏæ íÏﻗﺘﺼﺎÇ åÒÇﻧﺪÇ
Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ìÏ ÑﺎÜÜÜÜ ﻞÜÜÜ ﮐﺎﺑÏ áﺎÜÜÜ ﻣﺜìﺪÜÜÜﻧæﯥ ژÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﺧæ ﻨﻲÜÜÜﺳæÇ ﻪÜÜÜﭘ
.ìÏ  ﻧﻪí ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺣﻖ ﭘﮑﯥ ﺧﻮﻧﺪÏ ﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮÇ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧﻮ
ﯥÜÜÜÜﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐÜÜÜÜ ﻮÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜﻧﮑﻮ ﭘæﯧﺪÜ ÜÜﺳæÇ ÑﺎÜÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜÜ ﻟÝﺮÜÜÜÜ ﻋÏ

ﻧÑﻮÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﺳÇÏ  ﻮﻧﻮÜÜÜﻪ ﻟﺴÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜﭘ

ﻼﺣﯿﺘﻪÜÜÜﺎ ﺻÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﺳÇÏ ﺪÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜﻪ ﻣﻮﺧÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜ ﺗﺜﺒﯿÏ ﺖÜÜÜ ﻣﻠﮑﯿÏ ﻮÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ
ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﺲ ﭘÜÜﻟæ æÇ ﻮﻟﻨﯥÜÜ ﺪﻧﻲÜÜﯥ ﻣÜÜﻲ ﭼÜÜﻪ ﺷÜÜﻨ ﺗÜÜ ﻣÇÑ ﺖÜÜ ﺎﯾﻲ ﺟﻮړÜÜﻗﻀ
Ï ÊﻮÜÜÜÜÜﺷÑ æÇ íÑÇﻮÜÜÜÜÜ ﻫÏ æ ﺨÜÜÜÜÜ ﺷÏ æÇ íﺮÜÜÜÜÜﻟæ äæ Ü ÜÜÜ ﻪÜÜÜÜÜﻪ ﻧﯧﻐÜÜÜÜÜﻎ ﭘÜ ÜÜÜﻧﯧ
.ﺷﻲæ  ﺮ ﻨﺪ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪæÇ ﻧﻪÑ ﺷﻔﺎﻓﻪ ﺎæÏﺳﻨﺎÇ  ﭘﻪåÑ ﻟﭙﺎíﻣﺨﻨﯿﻮ

ÑﻮÜÜÜ ﮐÏ ﯥÜÜÜﺎﺣﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ﭘäﻼÜÜÜ ﺮ ﭘÜÜ ﻣﺎﺳíÑﺎÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،á ÜÜﻮړ ﮐÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜﻧæÑﮐﻮ

ﻪÜ Ü ﭘãﺎÜÜÜ ﻧﻈíﻮ ﺮÜÜÜﻮ ﮐﻤﭙﯿÜÜÜ ﯾåÑﺎÜÜÜﺖ ﻟﭙÜÜÜ ﺛﺒÏ æÏﻨﺎÜÜÜﺳÇ ﻮÜÜÜ ﻮﻟÏ ﻪÜÜÜ ﻧÑÇﻫﻤﺪ

ﺮﻋﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻧæÑﻪ ﮐﻮÜÜÜﻏÏ ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ æÇ íﻮÜÜÜﯿﻦ ﺷÜÜÜ ﺗﻌææ ﻪÜÜÜ ﻧåÑﺎÜÜÜﻧﯥ ﻟﭙæﻮړÜÜÜﺟ

ﺖÜÜﻮﻗﻲ ﺣﯿﺜﯿÜÜ ﺣﻘÏÇﺪÜÜ ﺟﺎﯾÏ ﯥÜÜ ﭼí ﻮﻫﯧÜÜﭘæ áÇﻮÜÜﻃﻨæ ﻮÜÜﯥ ﯾÜÜ ﭼ،ìÏ ÑﺎÜÜﮐ

íÏ ﺦÜÜ ﻣåﺮÜÜ ﺳæﺘﻮﻧﺰÜÜﻪ ﺳÜÜﯥ ﻟÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜﺎﻣﻼﺗﻮ ﭘÜÜ ﻣﻌÏ ﻮÜÜ ﻧ،íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜﺎﻟﯥ ﻧÜÜﻗﺒ

ﻪÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜ ﭼ،ìÏ ﻪÜÜÜÜړ ﻧÇ åÑﺎÜÜÜÜﺖ ﻟﭙÜÜÜÜ ﺛﺒÏ æÏﻨﺎÜÜÜÜﺳÇ Ï æÇ ìÏ íﺪÜÜÜÜ ﺧﻮﻧåﻮﻣﺮÜÜÜÜ

ﻢÜÜﺪې ﻫÜÜﻮ ﺑﺎﻧÜÜﻪ ﻫﻐÜÜ ﭘíﻮÜÜﻮړې ﺷÜÜﻪ ﺟÜÜ ﻲ ﺗﻮÜÜﻪ ﺟﻌﻠÜÜﯥ ﭘÜÜﺎﻟﯥ ﭼÜÜﻪ ﻗﺒÜÜ ﻫﻐæÇ

ﻪÜÜÜ ﭘíÑÇﻮÜÜÜ ﻫÏ ﻮÜÜÜ ﻻﻧﺠÏ .ﻲÜÜÜﺧﻠÇæ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜﮐﻮﻟÑæ ÊﻮÜÜÜﺷÑ æÇ ﻮÜÜÜﺑﻄÇæÑ

ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﻢ ﭘÜÜﮏ ﻫÜÜﺮ ﺧﻠÜÜﺮ ﻣﻌﺘﺒÜÜﻮﻟﻨﯥ ډﯦÜÜ Ï ﯥÜÜ ﭼíÏ ﯥÜÜﻧÇæÑ ﻮېÜÜﻋÏ ﯥÜÜﺮﻣ

ﻮÜÜÜÜﻮ ﻏﺮﯾﺒÜÜÜÜﯥ ﮐﻮﻣÜÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜÜﯥ ﻣﺨﮑÜÜÜÜﺳæﺮ ﭘﺮÜÜÜÜﻦ ﺗÜÜÜÜ ﺑÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜÜﻣÒﻪ ﻻÜÜÜﻣﻮﺧ

ﯾﻨﻮÑﺎﻣﻮÜÜÜÜﺪﻟﻲ ﻣÜÜÜÜ ﻋæÇ ﯿﺎﻧﻮÜÜÜÜ ﻗﺎﺿÏ ﻞÜÜÜÜ ﮐﺎﺑÏ ېÑﺎÜÜÜÜې ﭼÏ æÇ íÏ ﮑﯧﻞÜÜÜÜ

ﻪÜÜ ﺗìﻮÜÜ ﻫﻐí Ü ﻮړ ﮐÜÜﻪ ﺟÜÜﻧæÑﯥ ﮐﻮÜÜﯿﻤﻮ ﮐÜÜﻮ ﺳÜÜﻪ ﯿﻨÜÜ ﭘÑﺎÜÜ ﻞÜÜ ﮐﺎﺑÏ ﻮÜÜﺧﻠﮑ

ﺪېÜÜﯥ ﻻﻧÜÜﻮ ﮐÜÜﮐﻮﻟÑæ ÊﻮÜÜﺷÑ ﻪÜÜ ﭘåﺮÜÜﻟÇﻮ ډÜÜﻪ ﻟﮑﻮﻧÜÜ ﭘæÇ åÏ  ېÜ ﻪ ﮐÜÜ  ﻟﻨÇﻮÜÜﻏ

ﺖÜÜÜﺷÏ ،äﺘﻮÜÜÜﻞ ﺳÜÜÜ ﭼﻬÏ ÑﺎÜÜÜ ﻞÜÜÜ ﮐﺎﺑÏ .ﻲÜÜÜ ﺷá Ü ÜﮐÑæ ÏﻨﺎÜÜÜﺳÇ ﺎﻧﻮﻧﻲÜÜÜې ﻗÏ

.í ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧ

åÑﻮÜÜÜÜÜÜÜÜ ډﯦﺮﻏåړÇ ېÏ ﻪÜÜÜÜÜÜÜÜﻧﮑﻮ ﭘæﯧﺪÜ ÜÜÜÜÜÜﺳæÇ ﯿﻤﻮÜÜÜÜÜÜÜÜ ﺳæÑﻮÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻧæÇ ﻲÜÜÜÜÜÜÜÜﺑﺮﭼ

ﻪÜÜ ﻧÑÇﺪÜÜﻮ ﺣﻘÜÜﺎﺑﺘﻮ ﺣﻘﻮﻧÜÜ ﺛÏ ﺲÜÜﻟæ ﻢÜÜﻮ ﻫÜÜﮐﻮﻟÑæ ﻮﺗﻮﻧﻮÜÜﺷÑ ﺪېÜÜﻪ ﻫﻤÜÜﭘ

ﻧﮑﻮæﯧﺪÜÜÜÜﺳæÇ Ï ÑﺎÜÜÜÜ áﻮÜÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ææ í ÜÜÜÜﺪې ﮐÜÜÜÜﻧÇړæ ﻧﻪæÏﻨﻬﺎÜÜÜÜﭘﯧﺸ

ﯥÜÜﺘﻤﻨﻲ ﯾÜÜ ﺷåﺮÜÜ ډﯦæÇ áﯧﺪÜÜﭘ ﺳæ ﻪÜÜﮐﻮ ﺟﯿﺒﻮﻧÇæÑﺎÜÜ ﭼÏ ﺖÜÜﻟæÏ Ï ﻮÜÜ ﺧ،ﻮÜÜﺷ

ãÒﯥ ﻻÜÜÜÜÜﻢ ﯾÜÜÜÜÜ ﻫæÇ ìÇﻮÜÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜÜ ﮐÇﺪÜÜÜÜÜ ﭘﯿÑﻞ ﻻÜÜÜÜÜﯥ ﺣÜÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜÜ ﺗæﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜÜﺳ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ
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،ææ ﯥÜÜÜ ﮐãﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﭘáﻮÜÜÜ ÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ ﻨﺎÜÜÜ  ﺑﺮﯦ،ﻪÜÜÜﺑæÇ ، کÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ﻟﮑ،ÊﻬﯿﻼÜÜÜﺗﺴ
. ﻧﻪ ﮐæ Ñﮐﻮ ﭘﺮې ﻏﻮÇæÑﻟﺘﻲ ﭼﺎæÏ ﻣ ﺮ
ﻮÜÜÜÜÜ ﯿﻨÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼíړÇﻮÜÜÜÜ ﻏãﺎÜÜÜÜﻧﺘﻈÇ ì
ﺮÜÜÜÜﺪ ﺗÜÜÜÜ ﺑﺎﯾáæ ډí

ﺎﻧÜÜÜÜÜ ﯥÜÜÜÜﻲ ﻤﮑÜÜÜÜﻟﺘæÏ ﻪÜÜÜÜﻫﻐ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ
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Ï ﯥÜÜ ﭼ،ﻲÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﮐæ ﮏÜÜﻪ ﺧﻠÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﻪ ﻣﻨﻈﻤÜÜﭘ

ÜÜﻧæÇ åﺮÜÜﺮې ﻫÜÜﻪ ﭼﯧÜÜﮐ

Ï æÇ ﻮÜÜÜÜÜ ﭘﻮﻟﯿﺴÏ ېÒﻮÜÜÜÜÜ ﺣæÇ ﺎﺣﯿﯥÜÜÜÜÜ ﻧÏ ﻪÜÜÜÜÜ ﻟﮑæÑÇÏÇ ﺎﻣﻲÜÜÜÜÜ ﻧﻈæÇ ﻲÜÜÜÜÜﻣﻠﮑ
æÇ í ÜÜﻲ ﮐÜÜÜﺳÑﻪ ﺑﺮÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻗﯿﻘÏ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻧæÑﺎﻧﻮ ﮐﺎÜÜÜﯾﯿﺴÑ Ï ﯥÜÜÜ ﻣﺤﮑﻤíÑﺎÜÜ

ﺎﻧÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜ ﭘæÇ íﻮÜÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜÜ ﻧﯿÑæÒ ﻪÜÜÜÜ ﭘÇﻮÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜ ﻟæÏÇﺮÜÜÜÜﻓÇ

ﺎﺗﻮÜÜÜ ﻣﮑﺎﻓÏ æÇ í ÜÜﺪې ﮐÜÜÜﻧÇړæ ېÑﻪ ﻻÜÜÜﻨﯿﻮ ﻟÜÜÜﺳÑ Ï ﻢÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺲ ﺗÜÜÜﻟæ ÑﻮÜÜÜﻧ

ﮏÜÜÜ ﺧﻠåÑﻮÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﺲ ﻫﻐÜÜÜﻟæ Ï ﻮÜÜÜ ﺧ،ﻲÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜﻧﯿæ ﺪېÜÜÜ ﻻﻧÑﻮÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻲ ﻏÜÜÜﻗ

Ï åړÒ ãﺮÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﮏ ﺑÜÜÜÜﻮ ﺧﻠÜÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜÜﻖ ﺷÜÜÜÜﺮې ﺗﻄﺒﯿÜÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜÜﺻÇ ﺗﻮÇÒﺎÜÜÜÜ ﻣﺠæÇ

Ï ﻪÜÜÜ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼíﺮÜÜÜﻖ ﻟÜÜÜ ﺣÇÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ ﺮÜÜÜ ﭘíﺮÜÜÜﺘﻮﻧﺰې ﻟÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﭼ

í ÜÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜې ﻻﻣÏ Ï áﺮÜÜÜﯽ ﻟÜÜÜﻪ ﻻﺳﺮﺳÜÜÜﺎﺗﻮ ﺗÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣ.íﻮÜÜÜﺎع ﮐÜÜÜﻓÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ

ﻮÜÜÜÜÜÜﺗﻠﻮﻧﮑÇÑ Ï æÇ ﻲÜÜÜÜÜÜﻧﯿﺴæ ÊﺎÜÜÜÜÜÜﻮ ﺗﺮﺗﯿﺒÜÜÜÜÜÜﻟæ ﺟﻮړìﺎÜÜÜÜÜÜ Ï ﺘﻮ ﻨﯥÜÜÜÜÜÜﻫﺴ

. ﺮ ﻲæ ﺳﯿﻠﻪæ  ﺳﺎﺗﻨﯥÏ ä ﻗﺎﻧﻮæÇ  ﺗﺤﺮکíÏﻗﺘﺼﺎÇ Ï ﭼﯥ

.ìÏ ã ﺎì  ﻟﻮﻣÇÏ åÑ ﻟﭙﺎæړﺗﯿﺎÇ

ﻪÜÜÜÜﻮ ﻟﮑÜÜÜÜ ﺧ،ææ äÇﺮÜÜÜÜ áﻮÜÜÜÜﺎﺗﻮ ﻮﻟÜÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣÏ ﯥÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﮐÜÜÜÜﻣÒ ÇﻮÜÜÜÜﻪ ﭘﺨÜÜÜÜﭘ

ﻪÜÜÜ ﮐ.ìÏ ﺮطÜÜÜ ﺷì ﻮﻣÜÜÜ ﻟåÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜ ﮐﻮﻟíﺪÜÜÜ ﺧﻮﻧÏ ﺖÜÜÜ ﻣﻠﮑﯿÏ ﺖÜÜÜﻣﻨﯿÇ

ÇÏ ﻪÜÜÜﻪ ﺑﺮﮐﺘÜÜÜﺎﻟﻮژۍ ﻟÜÜÜﻮې ﮑﻨÜÜÜ ﻧÏ ÓæÇ ﻲÜÜÜﯾﻠæ ﻪÜÜÜﻣﺨÏ ﻮÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﺮﻧ

äﺎﻧﻮÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﮑ،ìﺪÜÜ ﮐﯧíﺪÜÜÜﻲ ﺧﻮﻧÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﺖ ﻧÜÜÜ ﻣﻠﮑﯿíæ ﻪÜÜÜﺖ ﻧÜÜÜﻣﻨﯿÇ

Ï ﯥÜÜÜ ﭼåÏ ﯥÜÜÜې ﮐÏ ﻪÜÜÜﺪﻣﺮﻏﻲ ﭘÜÜÜﻮږ ﺑÜÜÜﻣÒ ﻮÜÜÜ ﺧ،åÏ ﻮېÜÜÜﺎﻧﻪ ﺷÜÜÜﺳÇ åﺮÜÜ ډﯦåÑﺎÜÜﭼ

äﺎÜÜÜÜﮐÇæÑæÒ æÇ äÇÑﺎÜÜÜÜﯥ ﻮﭘﮑﻤÜÜÜÜﻮ ﭼÜÜÜÜ ﺧ،íæ ﻢÜÜÜÜ ﻫíﺪÜÜÜÜﺖ ﺧﻮﻧÜÜÜÜﯥ ﻣﻠﮑﯿÜÜÜÜﮐ

åﺮÜÜÜÜﻪ ﺗﺮﺳÜÜÜ ﻧåﺪÜÜÜÜﻧÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﻪÜÜÜÜ ﭘﺮﺗÊﻮÜÜÜﺷÑ ﻪÜÜÜÜﯾﻦ ﻟÑﺎﻣﻮÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜÜﺖ ﯿﻨÜÜÜﻟæÏ

ﻞÜÜÜﯥ ﺧﭙÜÜÜ ﭼ،í Ü Üﺶ ﮐÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜ ﻣﺤﮑﻤæÇ í Ü Üړ ﮐÇ ﮏÜÜÜ ﺧﻠíÑæﺰÜÜÜﮐﻤ

.íﮐﻮ

Ï ÇÏ í ÜÜﺖ ﮐÜÜÜ ﺛﺒãﻮÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜ ﭘÑﺎÜÜÜ ﻮﭘﮑﻤæÇ کÇæÑæÒ Ï ﻪÜÜÜﺖ ﺑﯿÜÜÜﻪ ﻧﺸÜÜÜ ﭘÏÇﺪÜÜÜﺟﺎﯾ

í Ü ÜÜﻞ ﮐÜÜÜÜﻞ ﺗﺤﻮﯾÜ ÜÜﻨﺎ ﺑﯧÜÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼíړÇﻮÜÜÜÜﻏæ ﻮکÜÜÜÜ ﺮېÜ ÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜﮐ

ﻮږÜÜÜﻣÒ æÇ åÏ ﻪÜÜÜ  ﻧåﺘﺮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﺮ ﻮﻟÜÜÜﺗ

ﺎﻧﻮﻧÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜﻧ ﯥ ﺑÑﺪÜÜÜﺑ

Ï ﻢÜÜÜÜ ﻫæÇ í ÜÜÜﯦÑÏæ ﯥÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜﻪ ﮐﺘÜÜÜﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜ ﭼìÏ ÑﻮÜÜÜﻣﺠﺒ

æÇ Óﻢ ﻻÜÜÜÜﻦ ﻫÜÜÜÜﺘﻪ ﻧÜÜÜÜﺳæÑæ æ ÜÜÜÜ  ﺟæﯿﺰÜÜÜÜﺮ ﻟﺴÜÜÜÜ ﺗåﺮÜÜÜÜﺳÑæ ﺲÜÜÜÜﻟæ ÑÇﻮÜÜÜÜﺧ

ﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜ ﮐáæ ډÇﺪÜÜÜÜ ﻫﻤ،í ÜÜÜﮐÑæ ÊﻮÜÜÜÜﺷÑ ﻪÜÜÜÜﯾﻨﻮ ﺗÑﺎﻣﻮÜÜÜÜﻮ ﻣÜÜÜÜﻨﺎ ﺑﻌﻀÜÜÜÜ ﺑﺮﯦ

Ü ÜﻣﻨÇ ﯥÜÜÜ ﺑæÇ

.ìÏ äÇﺮﯦﻮ

ﯥÜÜÜﻨﺲ ﭼÜÜÜ ﻻﯾﺴ،í Ü ÜﮐÑæ ÊﻮÜÜÜﺷÑ ﯥÜÜÜې ﭼÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﺑíﻮÜÜÜﻮ ﺮ ﭼﻠÜÜÜﻮک ﻣÜÜÜ

ﮐﻮÇæÑﺎÜÜÜ ﭼÏ ﯥÜÜÜ ﭼí Ü Üﻪ ﯿﻨ ﯧÜÜÜې ﻧÏ ﻪÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻣﻨﯿÇ ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﭘ

Ï ﯥÜÜ ﭼÇÏ ﺎÜÜ ﯾæÇ í ÜÜ ﮐﯧáﻮÜÜﮐÑæ ﻪÜÜ ﻧáæﺎﻧﻮﻧﻲ ډÜÜﻪ ﻗÜÜ ﭘìÏ ﯥÜÜﻖ ﯾÜÜﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣÜÜﻗ

ÑÇÏÑﺎÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜÜﻣﺨ

Ü ÜÜﻧÇÏæ ﻲÜÜÜÜﻟﺘæÏ ﺮېÜÜÜÜ ﻫÏ æÇ ﻲÜÜÜÜﺮ ﺷÜ ÜÜﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ډﯦÜÜÜÜﺳ

ﯥÜÜﺳÇÏ åﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﭘÜÜ ﮐáﺪÜÜﻪ ﺑÜÜﺎﻧﯿﻮ ﭘÜÜﻓﻐÇ æÑÒ ﻮÜÜ ﻧﯿﻤåæÏ Ï ÇﻮÜÜﻪ ﺧÜÜﻮ ﻟÜÜﻓﯿﮑÇﺗﺮ

.í ﻏ ﯧæ ﺳﯿﻤﻮﻧﻪ

Ï æÇ íæ ﻪÜÜÜﻧﮑﯽ ﻧæﻮÜÜÜ ﻣﻮ ﺮﭼﻠÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻫﻐÜÜÜ ﭼí Ü Ü ﮐﯧáÑﻮÜÜÜﻨﺲ ﭘﻠÜÜÜﺲ ﻻﯾﺴÜÜÜﮐ

æÇ ﻧﻮæÑﺎÜÜÜÜ Ï ېÏ ﻧﻪæÑﺎÜÜÜÜ ﻲÜÜÜÜﻻﯾﺘæ ﯥÜÜÜÜ ﭼìÏ ÇÏ ÑﺎÜÜÜÜﺖ ﻣﻌﯿÜÜÜÜﻣﻨﯿÇ Ï
í

ﺎﻧÜÜÜÜ Ï ۍÑﺎÜÜÜÜﻪ ﻫﻤﮑÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﻪÜÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜﻣﯧﻨÒ ﭘﻼÏ ېÏ ﻞÜÜÜÜﮐﺎﺑ

،ﻲÜÜﯾﻨææ ﻮظÜÜﻪ ﻣﺤﻔÜÜﻞ ﺣﻘﻮﻧÜÜﮏ ﺧﭙÜÜﻪ ﺧﻠÜÜﻪ ﮐÜÜ ﮑ،ﻲÜÜﺘﻦ ﺷÜÜ

.ﭼﻮﻟﯽ ﺷﻲÇ ﻧﺪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥæﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ژÇ ﻟﺴ ﻮﻧﻮ
ÊÇÑÏﺎÜÜÜÜ ﺻæÇ ÊÇÏÑÇæ ﺮﮐﺖÜÜÜÜ ﺷåﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼíړÇﻮÜÜÜÜﻏæ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜÜﮐ

ﺖÜÜﻣﻨﯿÇ

ﻪÜÜﻟﺘÏ ﻮÜÜ ﺧ،í Ü ﮐæ ﻪÜÜ ﯧ ﻧæÇ ﻲÜÜﻻړ ﺷæ ﻪÜÜﺮک ﺗÜÜﺪ ﻤÜÜﻮ ﺑﺎﯾÜÜ ﻧ،í Ü  ﮐãﻮÜÜﻣﻌﻠ

ﻪÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻣﻨﯿÇ Ï ﺎﺣﯿﯥÜÜÜﺮې ﻧÜÜÜ ﻫÏ ﯥÜÜÜﻮﻟﻲ ﭼÜÜÜړ ﺑÇ äﺎÜÜÜ ﻞÜÜÜﺖ ﺧﭙÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜﻮ ﻫﻐÜÜÜﻧ

Ó ﻻÊﺎÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣÇÏ ﻢÜÜﯥ ﻫÜÜﺮک ﮐÜÜﻪ ﻤÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼìÏ ﯥÜÜ ﮐÌæÇ ﻪÜÜﻪ ﻫﻐÜÜ ﭘÏﺎÜÜﻓﺴ

ﺖÜÜÜﻟæÏ åÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﻪ ﮐﻮﻟÜÜÜ ﺗﺮﻻﺳÏ ﻮﺧﯥÜÜÜې ﻣÏ Ï .ﻲÜÜÜﺧﻠÇæ ﻪÜÜÜﯥ ﺑﺮﺧÜÜÜﺎﺗﻠﻮ ﮐÜÜÜﺳ

.íÏ  ﻧﺎﺷﻮﻧﻲáړæÇÑ ﺗﻪ

. í ﻧﻪ ﮐﯥ ﺷﺮﯾﮏ ﮐÑﻟﺘﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺎæÏ Ï  ﭼﯥ ﺧﻠﮏìÏ ړÇ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺘﻪÜÜÜﻔﺎﻓﯿﺖ ﻧﺸÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﯥ ﻫﻐÜÜÜﺎﻣﻼﺗﻮ ﮐÜÜÜ ﻣﻌíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

169

170

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

íÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ ﻮږÜÜﻣÒ ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜ ﮐÑæﺎÜÜﺮې ﺑÜÜﮏ ﭘÜÜﯥ ﺧﻠÜÜﭼ

ﻪÜÜÜÜ ﭘ.åﺮÜÜÜÜﻪ ﻣﻀÜÜÜÜ ﻧæÇ åÏ åﺪÜÜÜÜﻪ ﻣﻔﯿÜÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜÜ ﮐÊÇÐ ﻞÜÜÜÜﺘﻪ ﭘﺨﭙÜÜÜÜﻣﺮﺳ

ﻪÜÜÜ ﻣﺨÏﺎÜÜÜﯾﺠÇ Ï ﻧﻮæÑﺎÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﻮﻧÑÒ Ï æÇ í ÜÜې ﮐﯧÑæﺰÜÜÜﯥ ﮐﻤÜÜÜﺮ ﺑﻠÜÜÜځ ﺗÑæ åÏæ

،ﻮېÜÜﺘﻞ ﺷÜÜﺧﯿﺴÇ ﻪÜÜ åﺮÜ ﻪ ډﯦÜÜﺘﯥ ﺨÜÜﻣﺮﺳ

.ﻧﯿﺴﻲ
ﻮÜÜ ﺧ،í ÜÜﻪ ﮐﯧÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﻪÜÜﺮک ﻧÜÜ ﺗﺤíÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ ﺎÜÜﯦﺮﺑﻨÒ ﻲÜÜﻪ ﻓﺰﯾﮑÜÜﯥ ﻟÜÜﺑ

ÜÜÜﺑﻬﺮﻧ

Ü ﻪ ﺑﻬﺮﻧÜÜﯥ ﻟÜÜﯿﺎ ﮐÜÜﺳÇ ﺮﻗﻲÜÜﺷ

íÏ ﻪÜÜÜې ﻧÑﻮÜÜÜ ﺘﯥÜÜÜ ﻣﺮﺳÇÏ ﯥÜÜÜﯿﺎ ﮐÜÜÜﺳÇ ﻮﯦﻠﻲÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﺮﻋﮑﺲ ﭘÜ Üې ﭘÏ Ï ﻮÜÜÜﺧ
æÇ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﺖÜÜÜÜﺘﻮ ﻣﺆﺛﺮﯾÜÜÜÜ ﻣﺮﺳÏ ﯥÜÜÜÜﻮ ﭼÜÜÜÜﯽ ﺷÜÜÜÜﯾﻠæ ﻮÜÜÜÜ ﻧ،ﻮېÜÜÜÜﺎﺑﺘﯥ ﺷÜÜÜÜﺛ

Ü ÜÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜÜÜÜﻲ ﯾÜÜÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜÜÜ ﮐÑﮑ ﻮÜÜÜÜÜÜﻲ ﺳÜÜÜÜÜÜ ﺧﺼﻮﺻæÇ  ﻮﻧﻪÜ ÜÜÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﺑﻨﺴÜÜÜÜÜÜ

ﻪÜÜÜﺖ ﺑﺎﮐﻔﺎﯾﺘÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜ ﮐ.ìÏ ﯽÜÜÜې ﺗ ﻟÑﻮÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜ ﮐﻔﺎﯾæÇ ﺪﯾﺮﯾﺖÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﭘÜÜÜ

ﻮÜÜÜﻪ ﮐﻠﯿÜÜ ﭘáﻤﻬﺎÜÜﺳæÇ ﯥÜÜ ﭼÞﺮÜÜﯽ ﺑÜÜÜﮐæړæ ﻪÜÜ ﻟﮑ.í ÜÜﺮې ﮐÜÜﺑÇې ﺑﺮæﺎﻧﺘﯿﺎÜÜﺳÇ

ÏÑÏ ÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ ﻮÜÜÜ ﻧ،íæ ﻪÜÜÜﯥ ﮐﻔﺎﯾﺘÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜ ﮐæÇ íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﺘﯥÜÜÜﻮ ﻣﺮﺳÜÜÜ ﻧ،íæ

ﺖÜÜﻞ ﻫﻤÜÜﻪ ﺧﭙÜÜﻮ ﭘÜÜﻟÇ ﮐﻠﯿﻮÏ ﻢÜÜﺎ ﻫÜÜ ﯾæÇ äﺘﻮÜÜﻲ ﭘﯿﻮﺳÜÜ ﻣﻠÏ ﺎÜÜﯥ ﯾÜÜ ﮐæ ÜÜ ﺑﺎﻧ-

.í ﮐﯧÇæÏ ﭘﺮې ﻧﻪ

ﻪÜÜÜÜÜﻨﺎ ﭘÜÜÜÜÜ ﯥ ﺑﺮﯦÜÜÜÜÜﺳÇÏ Ï ﻮÜÜÜÜÜ ﺧ،ﻲÜÜÜÜÜﺧﻠÇ ﺮېÜÜÜÜÜ ﺗÑﺎÜÜÜÜÜ ﮐæÇ ìﻮÜÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ
. ﻲÇÑ  ﺗﺤﺮک ﻧﻪíÏﻗﺘﺼﺎÇ íﺳﺮÇﯾﺖ ﺳﺮÏﻣﻮﺟﻮ

ÑﻮÜÜÜ ﺮÜÜÜ ډﯦÑÇÒﺎÜÜÜې ﺑÏﻮÜÜÜﺎﻟﯥ ﻣÜÜÜ ﻣﻨ ﻤﻬÏ ﻪÜÜÜﺘﻮ ﺨÜÜÜﻮ ﻣﺮﺳÜÜÜﻪ ﺑﻬﺮﻧﯿÜÜÜﻟ
ﻪÜÜ ﻣﻨ ﻤﻬﺎﻟÏ ﻪÜÜÜ ﺗæﺰÜÜÜﻮ ﻣﻤﯿÜÜÜﻮږ ﺧﭙﻠÜÜÜﺮې ﻣÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ،ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜ ﻣﺜÏ .ìÏ

æÇ äﺎÜÜÜÜﻧÇ ﻮ،ﻟﻲÒﻮÜÜÜÜ ﺑﯧ،ﻪÜÜÜÜﮐﺜﺮﯾﺘﻮﻧÇ ېÑÏ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜÜ ﭼæړÇﻮÜÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜÜﮐ

150 ﻪÜÜﺮ ﻟÜÜﺮ ﺳÜÜﻮ ﭘÜÜ ﮐﯿﻠÏ ﻪÜÜﯥ ﺑﯿÜÜﯥ ﯾÜÜ ﮐÑÇÒﺎÜÜﻪ ﺑÜÜ ﭘæÇ æ Ü  ﮐÇﺪÜÜ ﭘﯿÑÇÒﺎÜÜې ﺑÏﻮÜÜﻣ

ﯥÜÜﻮ ﺑÜÜ ﺧ،ﻲÜÜ ﺷäÇﺪÜÜﻧæﺪ ﺧﺎÜÜﻧæﺎ ژÜÜ ﻫﻮﺳÏ ﻪÜÜ ﻟﺤﺎﻇíÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜﻣﯧﺮﻣﻨ

ﻪÜÜﺪ ﺑÜÜﯾÇﻧﻮ ﻋﻮÇÑÇﺪÜÜ ﺑﺎﻏÏ ﻮÜÜ ﻧ،ﻲÜÜ ﺷåﻮړÜÜﻪ ﻟÜÜﺎﻧﯿﻮ ﺗÜÜﻓﻐÇ 600 ﻪÜÜﺎﻧﯿﻮ ﺨÜÜﻓﻐÇ

.ìÏ ﻮﻧﯽÜÜÜÜ ﻧﺎﺷÑﺎÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻏÏ ﻲÜÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜÜژې ﭘﻠæﺮÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﭘÜÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ ﯥÜÜÜÜې ﭼÏ ﻪÜÜÜÜﻟ

. ﻟﻮړ ﺷﻲåﺳﺮÑæ ﻫﻢ

ﻪÜÜÜÜ ﭘ.íÏ ﻪÜÜÜÜﻧæÑﻠﻲ ﻣﺤﻮÜÜÜÜﺻÇ ﺎÜÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï ټÑﭙﻮÜÜÜÜﻧﺴÇ ﺮæÇ ﻪÜÜÜÜﺑæÇ ،ﻨﺎÜÜÜÜ ﺑﺮﯦ

æÇ æ Ü Üﮐæ ÑﺎÜÜÜ ﻢ ﯿﻨÜÜÜﻮ ﻫÜÜÜﻟæﻪ ﻟﻮړÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜ ﮐﯿﻔﯿÏ ﻮÜÜÜﺟﻨﺎﺳÇ Ï ﺪÜÜÜﻮږ ﺑﺎﯾÜÜÜﻣ

ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻧæÑ ﯿﺰ ﻣﺤﻮÜ Ü ﺑﻨﺴÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼíÏ ﻢÜÜÜﺮ ﮐÜ Üﻪ ډﯦÜÜÜﻧæÏÇﻪ ﻫﯧﻮÜÜÜﯥ ﻫﻐÜÜÜ ۍ ﮐÜ Üﻧ

ﻪÜÜﺖ ﻟÜÜ ﻗﯿﻤæﺰÜÜ ﻣﻤﯿÏ ﻪÜÜ ﮑ،ﻮÜÜﻪ ﺑﺎﺳÜÜﻧæ ﻪÜÜﻪ ﭘﺎﻣÜÜ ﻟáﻮÜÜﺻÇ

.íæ í ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮí ﻧﻮÇﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮæÏ Ï ﮐﯥ

ﺎﺑÜÜﯾÑÇÒ ﺑﺎÏ ﻢÜÜﻫ

Ï ÇﻮÜÜÜﯥ ﺧÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜ ﺧ،ìÏ ﯥÜÜÜې ﺗ ﻟÑﻮÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻪ ﮐﯿﻔﯿÜÜÜﺰ ﭘÜÜÜ ﻣﻤﯿÏ ÇﻮÜÜÜﻮې ﺧÜÜÜﯾ

ﻠﻲÜÜﺻÇ ﺎﻧ ﯥÜÜﺎﯾﻲ ﭘÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï ﻪÜÜﯥ ﮐÜÜ ﭼ،åﻮÜÜﻪ ﺷÜÜ Çﻪ ډÜÜ ﭘÇÏ ﻪÜÜې ﺨÏ ﻪÜÜﻟ

ﺪېÜÜÜÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜÜÜÜﻮ ﮐﺎﻟÜÜÜÜÜ .íﺮÜÜÜÜÜ ﻟåړÇ ﻢÜÜÜÜÜې ﻫÑﻮÜÜÜÜÜ ﭘæﺪÜÜÜÜÜﻪ ﻣﻌﺎﻫÜÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﻧæÏÇﻫﯧﻮ

ﻮÜÜÜ ﺧ،ﯽÜÜÜﺗﻠÇÑ ﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﻧåÏæ íÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ åﺰÜÜÜړﺧﯿÇﻮړ ﻫﺮÜÜÜ ﺟíæ ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻧæÑﻣﺤﻮ

ﻪÜÜÜÜ ﭘæÇ Ü ÜÜﮐÑæ ﺖÜÜÜÜﻫﻤﯿÇ ÕﺎÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜ ﺗæﺰÜÜÜÜ ﻣﻤﯿäﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï äﺘﺎÜÜÜÜﺳæﻫﻨﺪ

Ï ﯥÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ ﯥÜÜ ﭼ،æ ÜÜﻪ ﮐÜÜﺮ ﻧÜÜﻢ ﻫﯧÜÜ ﻫÇÏ ﺪÜÜﺑﺎﯾ

ÜÜﺮ ﻨÜÜې ﺗÏ Ï

ﻢÜÜÜ ﻫÏ Ü Ü ﻟﯧæﺰÜÜÜ ﻣﻤﯿÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜﺪ ﺗÜÜÜﯥ ﻫﻨÜÜÜﻮ ﮐÜ Ü ﮐﻠﻮﻧææÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﭘﺎﯾﻠ

ﺖÜÜﻪ ﮐﻔﺎﯾÜÜﻮږ ﺗÜÜې ﻣÒÇﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﻧÜÜ ﭼíÏ ÊﺎÜÜﻣﮑﺎﻧÇ åﺮÜÜﻣæÏ ﺪÜÜ ﺗﻮﻟﯿÏ ﻨﺎÜÜ ﺑﺮﯦ

 ۍÜ  ﻧÏ ﻢÜÜﺎ ﻫÜÜﺰ ﺑﯿÜÜﻮږ ﻣﻤﯿÜÜﻣÒ ﯥÜÜﻪ ﻣﺨÜÜﺖ ﻟÜÜ ﮐﯿﻔﯿÏ ﯥÜÜ ﭼÇÏ ﻮÜÜ ﺧ،ﻮÜÜﺮﯾﻊ ﺷÜÜﺳ

.æÑﭘﻠﻮæ ﻧﻮ ﯾﯥ ﻫﻢæÏÇﻧ ﯾﻮ ﻫﯧﻮæ ﺑﻠﮑﯥ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮ ﭘﺮ ﺎ،íﮐﻮ

ﻪÜÜﻮږ ﻧÜÜﻪ ﻣÜÜﻮ ﮑÜÜ ﻧ،ﻮﻟﯽÜÜﻲ ﮐÜÜﻪ ﺷÜÜﯿﺎﻟﻲ ﻧÜÜ ﺳåﺮÜÜﻮ ﺳÜÜﻧæÏÇﻪ ﻫﯧﻮÜÜﯿﻤﯥ ﻟÜÜ ﺳæÇ

ﺖÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜﺘﻪ ﭼÜÜﻢ ﺷÜÜﯥ ﻫÜÜﯥ ﺑﺮﺧÜÜﺳÇÏ ېÑﻮÜÜ ﻧÑﻮÜÜ ﻠáæ ډí

ﺎﻧÜÜ ﻪÜÜﭘ

ﺰÜÜÜﻏﯧÇ ﺘﻘﯿﻢÜÜÜﺪې ﻣﺴÜÜÜ ﺑﺎﻧÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ې ﭘÜÜÜ ﭘﺮﯦﮑæÇ ﺘﻮﻧﻪÜÜÜﺳﯿﺎﺳ
.íﻟﺮ
åﺆﺛﺮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜ ﻟæÇ áﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺘﯥ ﺗﺮﻻﺳÜÜÜﻣﺮﺳ

Ü Ü ﺑﻬﺮﻧì ﻮﻣÜÜÜﻟ

.íÏ ﺧﯿﺴﺘﻞÇ Ñﺗﻮ ﻪ ﮐﺎ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

150 Ï æÇ æÑﻮÜÜÜﭘﻠæ ﻪÜÜÜﻪ ﺑﯿÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻮړې ﮐﭽÜÜÜ ﻟÏ ﯥÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﮐÑÇÒﺎÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻮﮐﻮﻟﯽ ﭘÜÜÜﺷ
.æ Ü Üﺪې ﮐÜÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜÜ ﺗÑÇÒﺎÜÜÜﺑ

ﺎﻧÜÜÜﻓﻐÇ 600 ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﯥ ﮐﯿﻠÜÜÜ ﯾìﺎÜÜÜ ﺮÜÜÜﺎﻧﯿﻮ ﭘÜÜÜﻓﻐÇ

Ï ﻪÜÜ ﻲ ﺗﻮÜÜﻪ ﻓﻨÜÜﯥ ﭘÜÜﺪﻟﻲ ﭼÜ ﻧﯧÇ ﺗﻮíÏ ﻪÜÜﻢ ﻧÜÜﻪ ﻫÜÜﺳæÇ ﺮÜÜ ﻻ ﺗäÇÑÇﺪÜÜﻮږ ﺑﺎﻏÜÜﻣÒ
æÇ í Ü Ü ﮐåﺮÜÜÜﯿﻠﻪ ﺗﺮﺳÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﺗÇﻮ ﺗﺠﻬﯿﺰÜÜÜﻣÒ ﻻÏ ÑﺎÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﭼﻮﻟæ Ï æﺰÜÜÜﻣﻤﯿ
ﻪÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜ ﮐﯿﻔﯿÏ ﺎﻟﻮﻧﻮÜÜÜÜ ﻣÏ ﯥÜÜÜÜﺪﻟﻲ ﭼÜÜÜÜﻧﯧÇ ﺗﻮíÏ ﻪÜÜÜÜﻢ ﻧÜÜÜÜﻮ ﻫÜÜÜÜ ﺮ ﻣÇÏﻮÜÜÜÜﺳ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ
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 íÑÇÏÇﻓﺴÜÜÜﺎ ÏﭘÜÜÜﻪ ﻃÜÜÜﺎﻋﻮ äﮐﮑ ،íæ ÜÜﻧÜÜÜﻮ ﺑﯿÜÜÜﺎ ﯾÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻮæ åړ åﭘﺮﯦﮑ å ÜÜﻫÜÜÜﻢ Ï
Ïې ﻻﻣﻞ ﮐﯧﺪ ìﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻮ ،æÏﻣﻮ æÏﯾﯥ ﺗﺎ äÇæﺗﻪ ﯧﻞ æﻫﻲ.

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ
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ﻟﻮړæﻟÜÜÜﻮ Ï ،ﺻÜÜÜﺎÇÑÏﺗﻮ  ÏﻧÜÜÜﻮ æÇ ãÑﺳ ÜÜÜﻨ Ñډ Ç ÏﺻÜÜÜﻮﻟﻮ ﭘÜÜÜﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﻮﻟÜÜÜﻮ æÇ
ﺎÑﻧ ﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻮÇﻓﻘﯥ ﺗﻪ Ñæﺳﯧ .í

 ÏﻣﺎﻟﯿÜÜÜﺎﺗﻮ  æÇﻤﺮﮐﻮﻧÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯥ æÏ ÏﻟÜÜÜﺖ ﻣﺴÜÜÜﺘﻘﯿﻤﻪ ﭘﺎﻟﯿﺴÜÜÜﻲ

ﮐÜÜﻪ  ÇÏﻋﻤﻠﯿÜÜﻪ ﭘÜÜﻪ ﻣﺸÜÜﺘﺮﮐﻪ ﺗﻮ ÜÜﻪ ﺗﺮﺳÜÜﺮ åﺷÜÜﻲ ډﯦ Üﺮ ژ ÑﺑÜÜﻪ ÒﻣÜÜﻮږ ﻣﻤﯿÜÜﺰ

 æÇﭘﺮﯦﮑ ÜÜÜې ﭘÜÜÜﺮ ÇﻗﺘﺼÜÜÜﺎ íÏﺗﺤÜÜÜﺮک ډﯦÜÜÜﺮ ÇﻏﯧÜÜÜﺰ ﻟÜÜÜﺮ .íﻟÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻮې ﺧÜÜÜﻮÏ Ç

ﭼÜÜÜﯿﻦ ،ﺧﻠÜÜÜﯿﺞæÑÇ ،ﭘÜÜÜﺎ Ç Ï æÇﻣﺮﯾﮑÜÜÜﺎ ﺑÜÜÜﺎæÑÇÒﻧﻮ ﺗÜÜÜﻪ ÑæﺳÜÜﯧ  .íﻫÜÜÜﺮ ÜÜÜﻮﻣﺮå

ﻣﺎﻟﯿÜÜÜÜﺎﺗﻮ ﺷÜÜÜÜﻔﺎﻓﻪ ﻮﻟﻮﻧÜÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜÜﺪ Ï Ïې ﺑﺎﻋÜÜÜÜﺚ ﺷÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜﯥ æÏﻟÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜﺮې Ï

ﭼÜÜﯥ ÒﻣÜÜﻮږ ﻧ ﯾÜÜﻮ áÇﺑÜÜﺎ ÑÇÒﭘﺮÇﺧﺘﯿÜÜﺎ æﻣÜÜﻮﻣﻲ ،ﭘÜÜﻪ ﻫﻤﺎﻏÜÜﻪ ÇﻧÜÜﺪ åÒÇﺑÜÜﻪ ﻫÜÜﻢ

æﻟÜÜÜﺲ ﻫﻐÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﺪﻣﺎ ÊﺗﺮﺳÜÜÜﺮ åﮐ í Ü ÜﭼÜÜÜﯥ æﻟÜÜÜﺲ ﯾÜÜÜﯥ ﻏﻮ ÜÜÜﺘﻮﻧﮑﯽ æÇ íæ

ÇﻣﮑﺎﻧÜÜﺎ Êډﯦ Üﺮ ﺷÜÜﻲ  æÇﻫÜÜﻢ ﺑÜÜﻪ ﺑÜÜﯥ ÜÜ ÒæÑﺎ åÑﺧﻠﮑÜÜﻮ ﺗÜÜﻪ ﮐÜÜﺎÒ íÑﻣﯿﻨÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ

ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻮ åﺑﺎﯾﺪ ﻤﺮﮐﻲ ﻋﺎﯾﺪæÏ Ï ÊÇﻟﺘﻲ ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ ﻣﻤﺪ  æﺮ ﻲ.

ﻻ Ñæ ÓﺷÜÜÜÜﻲ ،ﻧÜÜÜÜﻮ ﮑÜÜÜÜﻪ ÇæﯾÜÜÜÜﻮ æﭼÜÜÜÜﯥ æÏﻟÜÜÜÜﺖ ﺑﺎﯾÜÜÜÜﺪ  ÏﺧﭙÜÜÜÜﻞ ÇﻏﯧÜÜÜÜﺰ Ï

ﻣﻠÜÜÜÜﻲ  æÇﺑﻬﺮﻧÜÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜÜﺎﻧ ﻮÜÜÜÜ áÇﻮ Ï áﻤﺮﮐÜÜÜÜﻲ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜÜﺖ ﺷÜÜÜÜﻔﺎﻓﯿﺖ ﺗÜÜÜÜﻪ

ﺛﺎﺑﺘﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎ åÑﺑﺎæÑÇÒﻧﻪ ﭘﯿﺪ Çﮐ .í

ÇړﺗﯿÜÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜÜﺮ .íﮐÜÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜﺮې ﭘÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﻮ åﻫﯧÜÜÜÜﻮ ÏÇﮐÜÜÜÜﯥ  ÏﻤﺮﮐÜÜÜÜﻲ ﻣﺎﻟﯿÜÜÜÜﺎﺗﻮ

 ÏﯾÜÜÜﻮ åﺑﺎﻋﺰﺗÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺎÇ ÑﯾﺠÜÜÜﺎ áæÏډﯦÜ Üﺮې ﭘÜÜÜﺎﻧ ﻮﻧﯥ  æÇﻻÒﻣÜÜÜﯥ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜﻲ

ﺳﯿﺎﺳÜÜÜÜﺘﻮﻧﻪ ﭘÜÜÜÜﻪ ﺗﯧÜ ÜÜﺰۍ ﺳÜÜÜÜﺮ åﺑÜÜÜÜﺪﻟﻮ äﻣÜÜÜÜﻮﻣﻲ  æÇﯾÜÜÜÜﺎ ÑæﺳÜÜÜÜﺮ åﺳÜÜÜÜﻠﯿﻘﻮí

ﭘÜÜﻮﻫﯥ ﺗÜÜﻪ ÇړﺗﯿÜÜﺎ ﻟÜÜﺮ ،íﻧÜÜﻮ ﮑÜÜﻪ æÑæﺳÜÜﺘﻪ ﭘÜÜﺎﺗﯥ ﻫﯧﻮæÏÇﻧÜÜﻪ Çړ  íÏﭼÜÜﯥ Ï

ﺑﺮﺧÜÜﻮ ÏÑﮐﯧ .í ÜÜﭘÜÜﻪ ﻫﻐÜÜﻪ æﺧÜÜﺖ ﮐÜÜﯥ ÜÜﻮ áﭘÜÜﺎﻧ ﻮæﻧﮑﻲ ﭘÜÜﻮÒې ﺗÜÜﻪ ÜÜ ÇÑﻲ

ÏﻏÜÜﻮ ÇﻫÜÜﺪÇﻓﻮ  Ïﻻ ÓﺗÜÜﻪ æÇÑړ æﻟﭙÜÜﺎ åÑﺑﻬﺮﻧÜÜ

ﭘÜÜﺎﻧ ﯥ ﺟÜÜﺬ Èﮐ ،í ÜÜﺧÜÜﻮ

 æÇﻏÜÜﻮÇړ íﭼÜÜﯥ ﺧﭙﻠÜÜﯥ ﭘÜÜﺎﻧ ﯥ ﻟÜÜﻪ ﻫﻐÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﻮ åÏÇﺑÜÜﻞ ÜÜﺎ ìﺗÜÜﻪ æﻟﯧíæÏ ÜÜ

 ÇÏﮐÜÜÜÜﺎÇ ÑﻏﯧﺰﻧÜÜÜÜﺎک æÏﻟÜÜÜÜﺖ ،ﺣﻘÜÜÜÜﻮﻗﻲ ﭼﻮﮐÜÜÜÜﺎټ  æÇﻗÜÜÜÜﻮ íﻣÜÜÜÜﺪﻧﻲ ﻮﻟﻨÜÜÜÜﻪ

 æÇﮐÜÜﻪ ÇÏﺳÜÜﯥ æﺷÜÜﻲ ،ﻧÜÜﻮ  ÇÏﺑﯿÜÜﺎ ÜÜﻮﻟﯥ ﻧ ÜÜۍ ﺗÜÜﻪ ﭘÜÜﻪ ډÜÜ Çﻪ ﮐﯧ ،í ÜÜﭼÜÜﯥ ÇÏ
ﻫﯧﻮ Ï ÏÇﺳﻤﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﺗﻮ äÇﻧﻪ ﻟﺮ.í

ﻏﻮÇړ íﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧ

ﭘﺎﻧ ﻮﻧﯥ ﺨﻪ ﻣﺆﺛﺮå

 ÏﯾÜÜﻮ åﻫﯧÜÜﻮ ÏÇﻃﺒﯿﻌÜÜﻲ ﺷÜÜﺘﻤﻨ

ﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ.

ﻫÜÜﻢ ﭘÜÜﻪ ﻣÜÜﺎﻟﻲ ﺷÜÜﺘﻤﻨﯿﻮ ﺑÜÜﺪﻟﯧ  ،íﺧÜÜﻮ

ﻧÜÜﻦ ﭘÜÜﻪ ﻧ  Üۍ ﮐÜÜﯥ ﻫ Üﯧ ﻫﯧÜÜﻮ Ï ÏÇﯾÜÜﻮې ﺟÜÜﻼ ﺟﺰﯾÜÜﺮې ﺣﯿﺜﯿÜÜﺖ ﻧÜÜﻪ ﻟÜÜﺮ،í

 ÏﯾÜÜﻮÇ åﻏﯧﺰﻧÜÜﺎک æÏﻟÜÜﺖ ﻟÜÜﻪ ﻣﻮﺟﻮÏﯾÜÜﺖ ﻧÜÜﻪ ﻋÜÜﻼ åæﺳÜÜﺘﺮ ﺧﻄÜÜﺮ ﻫÜÜﻢ ﻟÜÜﺮ،í

ﺑﻠﮑÜÜﯥ  ÏﻫÜÜﺮ ﻫﯧÜÜﻮ ÏÇﻣÜÜﺎﻟﻲ  æÇﻤﺮﮐÜÜﻲ ﺳﯿﺎﺳÜÜﺖ ﺑﺎﯾÜÜﺪ ﺧﭙﻠÜÜﯥ ﻣﻠÜÜﻲ ÜÜﯥ

ﮑÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﺳÜÜﻢ ﺗﺮﺗﯿÜÜﺐ ﻧÜÜﻪ  íæﯾÜÜﻮ ﻫﯧ Üﻮ ÏÇﺑÜÜﻪ ﭘÜÜﻪ ﮐﻮ ÜÜﻪ ﭘﯿﺴÜÜﻮ ﺧﭙﻠÜÜﻪ ﻃÜÜﻼ ﻟÜÜﻪ

 Ïﻧ ﯾﻮÇﻟÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜﯿﺎﻟﯿﻮ  æÇﻣﻌﺎﻫÜÜÜÜﺪ æﭘÜÜÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜÜﯥ ﺗﻨﻈÜÜÜÜﯿﻢ ﮐ .í Ü ÜÜﭘÜÜÜÜﻪ

ﻻﺳﻪ Ñæﮐ .í

ﻫﻤÜÜÜﺪې ﺗﺮﺗﯿÜÜÜﺐ ﮐÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻮ ﻫﯧÜÜÜﻮ Ï ÏÇﺎæﻧ ÜÜÜﯾﻮ ﻫﯧﻮæÏÇﻧÜÜÜﻮ  ÏﺑÜÜÜﯥ ﮐﯿﻔﯿﺘÜÜÜﻪ

ﭘÜÜﻪ ÇﻓﺮﯾﻘÜÜﺎ ﮐÜÜﯥ ﺑﯿÜÜﺎ ،ﺑﯿÜÜﺎ ﻟﯿÜÜﺪ áﺷÜÜﻮ íﭼÜÜﯥ ﺳÜÜﺘﺮ æﺑﻬﺮﻧﯿÜÜﻮ ﺷÜÜﺮﮐﺘﻮ Ï

ﻣÜÜﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘÜÜﺮ æړÇﻧÜÜﺪې ﺑÜÜﯥ ﻟ Üﻪ Ïې ﭼÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﻣﻘﺎﺑÜÜﻞ ﮐÜÜﯥ ﯾÜÜﯥ ﺧﭙﻠÜÜﻮ ﺻÜÜﺎÇÑÏﺗﻮ

ﯾÜÜÜﻮ åﻣﯿﻠﯿÜÜÜﻮ äډÇﻟÜÜÜﺮ æﭘÜÜÜﻪ ÑﺷÜÜÜﻮ ،ÊﭼÜÜÜﯥ  ÏﻫﯧÜ Üﻮ ÏÇﻣﻔﺴÜÜÜﺪ æﭼÜÜÜﺎÇæÑﮐﻮ ﺗÜÜÜﻪ

ﺗÜÜÜﻪ ÇﻣﺘﯿÜÜÜﺎÇ ÒﺧﯿﺴÜÜÜﺘﯽ  Ï íæﺧﭙÜÜÜﻞ ﻫﯧÜÜÜﻮÒÇæÑÏ ÏÇې ﺧﻼﺻÜÜÜﯥ ﭘﺮﯦÇÏ íÏ Ü Ü

ﯾÜÜÜﯥ Ñæﮐ Ï ææ í ÜÜÜﻫﻐÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﻮ ÏÇﭘÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻠ ﻮﻧﻮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧÜÜÜﻪ ډÇﻟÜÜÜﺮ åﻃﺒﯿﻌÜÜÜﻲ

ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ æﻟﺲ ﺳﺮ åﺳﺘﺮ åﺟﻔﺎ .åÏ

ﺷÜÜÜﺘﻤﻨﻲ ﺧﭙﻠÜÜÜﻪ ﮐ ،å Ü Üﻣ ÜÜÜﺮ  ÏﺳÜÜÜﯿﻨ ﺎﭘﻮÇ ÑﻏﯧÜÜÜﺰﻣﻦ æÏﻟÜÜÜﺖ ﭼÜÜÜﯥ ﻃﺒﯿﻌÜÜÜﻲ
ﺷÜÜﺘﻤﻨﻲ ﯾÜÜﯥ ﻫÜÜﻢ ﻧÜÜﻪ ﻟﺮﻟÜÜﻪ æﺗﻮÇﻧﯧÜÜﺪ ،ﭼÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿÜÜﺎæÏÑﻧﻮ ډÇﻟÜÜﺮ åﺑﻬﺮﻧÜÜ

ب -ﻣﻘﺮرات:

ﭘﺎﻧ ÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜﺬ æÇ ÈﭘÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﺆﺛﺮ åﺗﻮ ÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﺮې ÜÜÜﻪ ÇæﺧﻠÜÜÜﻲ ،ﻧÜÜÜﻮ  ÏﯾÜÜÜﻮæÏ åﻟÜÜÜﺖ
ﻟﭙÜÜﺎ Ï åÑﻣﺆﺛﺮﯾÜÜﺖ ﻣﻌﯿÜÜﺎ ìÏÇÏ ÑﭼÜÜﯥ ﻫÜÜﻢ ﭘﺎﻧ ÜÜﻪ ﺟÜÜﺬ Èﮐ æÇ í ÜÜﻫÜÜﻢ ÑæﺗÜÜﻪ

ﭘÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜﺮ æﭘﯧ ﯾÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﯥ æÏﻟﺘﻮﻧÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﺮ ﺑÜÜÜﺎ ÑÇÒﺑﺎﻧÜÜÜﺪې ﻗﯿÜÜÜﻮ ÊÇÏﻟ ÜÜÜﻮﻟﻲ
ﺷÜÜﺮÇﯾﻂ ﺑﺮÇﺑÜÜﺮ ﮐ  í ÜﭼÜÜﯥ æﻟÜÜﺲ ﺗÜÜﺮې ÜÜﻪ ÇæﺧﻠÜÜﻲ  æÇﮐÜÜﻪ ﭼﯧÜÜﺮې æÏﻟÜÜﺖ Ï
 .ææﭘÜÜÜÜﻪ æÑÇﭘÜÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜÜﺮ 17ﻣÜÜÜÜﯿﻼ íÏﭘﯧ Ü ÜÜۍ ﭘÜÜÜÜﻮÑې  ÏﻠÜÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜÜﻪ ﻧﺎﻣÜÜÜÜﻪ Ï
ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ
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ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

åÏÒ ﺐÜÜÜ ﮐﺴÇÏ ﻮﻟﯽÜÜÜ ﮐìﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﺎ ﻧÜÜÜ ﭼæÇ ېæ ﻮﻟﻨﯥÜÜÜ ﺮۍÜÜÜ ﻫﻨÇ æÇ ﺮۍÜÜÜ ÑÒ

Ï ãﻼÜÜÜÜﻗÇ ړæﺎÜÜÜÜړﺗﯿÇ Ï äﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ìæÏ ﯥÜÜÜÜﻮ ﭼÜÜÜÜ ﺷá ÜÜÜÜﮐÑæ ﯥÜÜÜÜک ﮐÇæ

Ï æÇ ﺎﮐﻲÜÜÜÜ æ ÏÇﺪÜÜÜÜ ﺗﻌæﯾ ﺮÑﺎÜÜÜÜ ﮐÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼÏﻮÜÜÜÜﻟÑÏ ÒﺎÜÜÜÜﻣﺘﯿÇ ÇÏ ﺪÜÜÜÜ ﻠ. í ÜÜÜﮐ

æÇ áړæÇÑ ﻪÜÜÜ ﺗäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜﮐﯿ ﻮﻧﻮ ﺨÑﺎÜÜÜ ﻣåﺪÜÜÜﻪ ﻋﻤÜÜÜﯿﻤﯥ ﻟÜÜÜ ﺳæÇ  ۍÜ Üﻧ

.åﺳﯧﺪÑ ﺟﯥ ﺗﻪÑÏ ۍÏﺳﺘﺎÇ Ï Ïﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﻪ ﯾﻮ ﺷﺎ ﺮÇÑﺎﮐﻠﻮ ﻣﻘﺮ

.áÑﭘﻪ ﺎﮐﻠﯥ ﺑﯿﻪ ﯾﯥ ﭘﻠﻮ

،åﻮÜÜÜ ﺷáæÑﺎÜÜÜﮐæ åÑﺎÜÜÜﻮﺧﯥ ﻟﭙÜÜÜې ﻣÏ Ï ì ﻮﻣÜÜÜ ﻟÍﻄﻼÜÜÜﺻÇ ÑÇÒﺎÜÜÜ ﺑÏÇÒÇ Ï

ﻪÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﭘí ﺮÇÏﻮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﺘﮑﻲ ﺗﯿﺘÜÜÜ ﭘﻮﺳÏ ﻞÜÜÜ ﻗåﺮÜÜÜ ﻗÏ ﻲÜÜÜﺑﻠÇÒ ÏﺎÜÜÜ ÇæÑÇ

،í ÜÜ ﮐÇﺪÜÜÜﻖ ﭘﯿÜÜÜې ﺣÏ Ï ﮏÜÜÜ ﺧﻠæÇ ﻲÜÜÜﻪ ﯾﻮﺳÜÜÜ ﻪ ﻣﻨÜÜÜ ﻟÊÇÏﻮÜÜÜﺘﻪ ﻗﯿÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜﭼ

کÑﺎÜÜÜÜÜ ﻧﯿﻮﯾæÇ äﺪÜÜÜÜÜ ﻟﻨÏ ﯥÜÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜÜﻪ ﻧﯧﻐÜÜÜÜÜﻎ ﭘÜ ÜÜÜ ﻧﯧæÇ å ÜÜÜÜﺐ ﮐÜÜÜÜÜ ﺗﺮﺗﯿãﺎÜÜÜÜÜﻫﺘﻤÇ

ﻲÜÜÜﺖ ﺷÜÜÜﻧﻮ ﺑﻮﺧæÑﺎÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜ ﭘÓﺎÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﺗÇÑ ﻣﻘﺮÏ ﯥÜÜÜﻧﻮ ﮐæÑÇÒﺎÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﭼ

ﻞÜÜÜ ﻗåﺮÜÜÜﺮ ﻗÜÜÜ ﺗ.åæﺎÜÜÜﺳÑæ ﺘﮑﯽÜÜÜﻞ ﭘﻮﺳÜÜÜ ﻗåﺮÜÜÜ ﻗÏ äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﻪÜÜÜﻧﻮ ﺗæÑÇÒﺎÜÜÜﺑ

åږæÇ ﺮÜÜÜ ﭘåږæÇ åﺮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﻲ ﺣﻘﻮﻧÜÜÜ ﺳﯿﺎﺳæÇ ﺪﻧﻲÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﻟíÏÇÒÇ ÑÇÒﺎÜÜÜ ﺑÏ ﯥÜÜÜﭼ

Ï æÇ å Ü ÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜÜ ﺮۍ ﺗÇÏﻮÜÜÜÜﺎﻟﻮﭼﻮ ﺳÜÜÜÜ ﻣÏ ﻲÜÜÜÜﺑﻠÇÒ ﺎﻏﻠﻲÜÜÜÜ ﺘﻪÜÜÜÜﺳæÑæ

ډۍæ ÜÜÜ ﻪÜÜÜÜﯽ ﭘÜÜÜۍ ﻣﻌﻨÏÇÒÇ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼÇÏ ﻪÜÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜÜ ﺷåﺪې ﻻړÜÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜÜﺦ ﭘÜÜÜÜﻣ

Ï æÇ å ÜÜﻪ ﮐÜÜﺟæﻪ ﻣﺮÜÜ ﺑﯧﺮﺗåﺪÜÜﻧæﯥ ﮐﺮÜÜ ﭘﻨﺒÏ ﯥÜÜﯥ ﯾÜÜ ﮐáﻤﺎÜÜﻪ ﺷÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ

Ï äﺘﺎÜÜÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ،ﻲÜÜÜÜÜÜ  ﺮæ ﺮÜÜÜÜÜÜ ډ

í ﻮﻣÜÜ ﻟÏ ﯥÜÜﯥ ﯾÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﭘﺎﯾﻠÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،åﻮÜÜﻧﯿæ ﯥÜÜﺐ ﯾÜÜ ﺮۍ ﺗﺮﺗﯿÇÏﻮÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜﭘﻨﺒ

ﻟﺘÇﺪÜÜÜÜÜÜﯥ ﻋÜÜÜÜÜÜ ﺑÏ æÇ ﻲÜÜÜÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜÜÜÜﺗﻌﺒﯿ

æÇ áﺪÜÜﻞ ﮐﯧÜÜﻮ ﺎﮐÜÜﺗÇÑﻮﻟﻲ ﻣﻘﺮÜÜﺻÇ Ï ﻪÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜ ﻣﻬﻤåﻮÜÜﯾﺦ ﯾÑﺎÜÜ ﺗíÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ

،áﻮÜÜ ﺷáﺪÜÜ ﺑáÇﺎﻧ ﻮÜÜﻪ ﭘÜÜﻪ ﭘÜÜ ﺨæ ﺮÇÏﻮÜÜﻪ ﺳÜÜ ﻟäÇﺎﺟﺮÜÜ ﺗäﺎÜÜﻓﻐÇ åÑﺎÜÜﻞ ﻟﭙÜÜ

æÇ ﻮÜÜÜÜ ﺷÑﮑﻮÜÜÜÜﺖ ﻧﺴÜÜÜÜﷲ ﺣﮑﻮﻣÇ äﺎÜÜÜÜﻣÇﻣﯿﺮÇ Ï ﯥÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜ ﮐﻠ.ææ áﺪÜ ÜÜﺗﻄﺒﯿﻘﯧ

ﺰېÜÜÜÜ ﻣﺘﻤﺮﮐæÇ ﻮﻟﯥÜÜÜÜ ÇÑ ﯥÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜﻪ ﭘﯿﺴÜÜÜÜﯥ ﺗﺮﺗﯿﺒÜÜÜÜ ﺑæÇ ېÑæ ېÑﻮÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜﮑ

ﻮÜÜÜ ﺧ،åæ ﺎﻟﻲÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻧÇﻲ ﺧﺰÜÜÜﻟﺘæÏ .åﯧﺪÜÜÜﺳÑæ ﻪÜÜÜک ﺗÇæ äﺎÜÜÜﺧÑÏﺘﻪ ﻧﺎÜÜÜﺳæÑæ

ﻲÜÜÜÜﺑﻠÇÒ ãﻮÜÜÜÜ ﻣﺮﺣÏ ﯥÜÜÜÜ ﺑﻠﮑ،åæ ﻪÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜﺳæ ﭘﺮíÑﻌﻮÜÜÜÜﻪ ﻻﺷÜÜÜÜ ﮐﻮﻣÇÏ .ﻮېÜÜÜÜﺷ

ﺮÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﺎﻧﯥ ﺨÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟÇﺪÜÜÜﻣﯿﺮﻋﺒÇ Ï ﯥÜÜÜﻮﻟﯽ ﭼÜÜÜ ﮐìÇﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﺖ ﻧÜÜÜﻟæÏ

ÑﻮÜÜÜ ﻧåæÏ ﻲÜÜÜﺑﻠÇÒ ãﻮÜÜÜ ﻣﺮﺣÏ ،í ÜÜÜ ﮐåﺰÜÜÜﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜ ﭼåæ ÇÏ ﻪÜÜÜﻣﻮﺧ

ﻮÜÜÜﻪ ﺧﻠﮑÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﻮﻟﯧﺪﻟÇÑ ﻪÜÜÜ ﻣﺎﻟﯿåﺆﺛﺮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﯥ ﺮﻧÜÜÜې ﭼÑﻮÜÜÜې ﭘÑæÏ ﺎﻧﻲÜÜÜﻣÇ

ﯿﺲÜÜÜﮏ ﺗﺎﺳÜÜÜﻲ ﺑﺎﻧÜÜÜ ﻣﻠÏ ﯥÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﭼíÏ ړæ ﻟﻮæÏﺎÜÜÜ ﯾÏ ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﻧæÑﺘﺮ ﮐﺎÜÜÜﺳ

ﺮÜÜ ﻓﮑæÇ ﻮÜÜ ﺷãﺎÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﯾÜÜﺎﻟﯿﯥ ﺗÜÜﻮ ﻣÜÜ ﻤﺮﮐﻮﻧÏ ﯥÜÜ ﭼææ ﻪÜÜﻮ ﻫﻤﻐÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﺧﻠÇæ

áæÑ ﺘﺮÜÜÜÜ ﺳæ ﺮÇÏﻮÜÜÜÜ ﺳÊÇﺮÜÜÜÜ ﻫÏ ﯥÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜﻟæﻪ ﺟﻮړÜÜÜÜﮏ ﭘÜÜÜÜﻲ ﺑﺎﻧÜÜÜÜ ﻣﻠÏ ،æ

ﻪÜÜÜﻪ ﻣﻨﻈﻤÜÜÜ ﺑﺮﺧÇÏ æﺪÜÜÜﯾÇ ﻋﻮÏ ﯥÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﯥ ﺮﻧÜÜÜ ﭼ، ÜÜÜﮐæ ﯥÜÜÜﯾ

íÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻮÜÜÜﻟÇﻪ ﻧ ﯾﻮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ، Ü Üﻪ ﮐÜÜÜ ې ﺟﻮÏ Ï ﯥÜÜÜ ﯾÏÇﻮÜ Ü ﻫﯧæÇ åæﺎÜÜÜﻟﻮﺑæ

.í ﮐ

.ﺧﻠﻲÇæ å ﻧæ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﮐﯥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻪ

ﻲÜ ﺟﺮﻣﻨæÇ ﯿﯥÜﺳæÑ Ï ﯥÜﻲ ﭼÜﺑﻠÇÒ ﻟﻤﺠﯿﺪÇ ﻋﺒﺪãﺧﺖ ﮐﯥ ﻣﺮﺣﻮæ ېÏ ﭘﻪ

ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﯾåÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜﻨﻌﺘﻲ ﮐﻮﻟÜÜ ﺻÏ äﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﯥÜÜ ﭼæ ÇÏ ﯥÜÜ ﯾÑﺎÜÜﻞ ﮐÜÜﺑ

ÊﺎÜ ﻧﻈﺮﯾåﻏﻨﺪÑ  ﮐﯥ ډﯦﺮæÑﻣﻮÇ íÏﻗﺘﺼﺎÇ  ﭘﻪ،ææ ﺷﻨﺎÇ  ډﯦﺮåﺿﺎع ﺳﺮæÇ ﻟﻪ

æÇ å ÜÜÜÜ ﮐåﻮړÜÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜÜﺎﺟﻲ ﻓﺎﺑﺮﯾﮑÜÜÜÜ ﻧﺴÏ ﯥÜÜÜÜ ﮐíﺮÜÜÜÜﻪ ﭘﻠﺨﻤÜÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜÜ í ﻮﻣÜÜÜÜﻟ

ãﻮÜÜ ﻣﺮﺣ،áﻮÜÜﻞ ﺷÜÜﻣﻨæ ÇﻮÜÜﻪ ﺧÜÜﺖ ﻟÜÜﻟæÏ Ï ÊﺎÜÜ ﻧﻈﺮﯾíﻮÜÜ ﻧÇÏ æÇ á Ü ﺪې ﮐÜÜﻧÇړæ

ﺎﺑﺮﯾﮑﯥÜÜÜﻮې ﻓÜÜÜې ﺷÏﺎÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻢ ﻟÜÜÜ ﻫåÑﺎÜÜÜﺪ ﻟﭙÜÜÜ ﺗﻮﻟﯿÏ ﻨﺎÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﯥÜÜÜﺘﻪ ﯾÜÜÜﺳæÑæ

ﯾﻮÑÏ ﺗﻠﻮﻧﮑﻮÇÑ Ï ÓﺳﺎÇ  ﭘﻪá ﻣﺤﺼﻮÏ ﯾﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮÑÏ æ ﺗﯧﺮÏ  ﻤﺮکÏ ﺑﻠﻲÇÒ

ÏﺎÜÜÜÜ ÇæÑÇ ېÑﻮÜÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜÜ ﮐ1331ﺮÜÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜÜ ﻧ1318 ﻪÜÜÜÜ ﻟ.ﺘﻪÜÜÜÜﺧﯿﺴÇæ ﻪÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜﺨ

í

ﺖÜÜÜÜﺧæ ﺮÜÜÜÜ ﭘÊÑÇÒæ ﻞÜÜÜÜ ﺧﭙÏ æÇ æ ﺮÜÜÜÜﯾÒæ ÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ Ï äﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﯽÜÜÜÜﺑﻠÇÒ

ﺎﻧÜ ﻟﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﯿﻨﯥÇ ﭼﯥ ﭘﺎﻧ ﻮ،ﺧﯿﺴﺘﻪÇæ íÑÇæ ﻣﻪÐ ÇÏ åÑﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎ
. ﺷﻮìﻻæÏ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﯾﺎá ﻣﺜﺎÏ  ﯾﯥÊÇÑﻧﺤﺼﺎÇ  ﭼﯥí ﮐÑæ ﺻﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻪ

Ï äﺘﺎÜÜÜÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ÊÇÏÑÇæ æÇ ÊÇÑÏﺎÜÜÜÜÜÜÜﯥ ﺻÜÜÜÜÜÜÜ ﭼÜÜÜÜÜÜﮐæ

ÜÜÜÜÜÜ ﯥ ﮐﻮÜÜÜÜÜÜÜﯾ

ﻮÜÜÜﻗﻼﻣÇ åﺪÜÜÜﻤﯧﺮ ﻋﻤÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜ ﯾÏ åÏ åﺪÜÜÜﻪ ﺮ ﻨÜÜÜ ﻧãﻮÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﻨ

 ېÜÜÜ ﻟﯥ ﺟÇﻮÜÜÜﯥ ﻧ ﯾÜÜÜﯾﻤæÏ ﺮÜÜÜﺮ ﺗÜÜÜ  ﻣ،íﻮÜÜÜ  ﺮæ ÓﺎÜÜÜﺳÇ ېÏæ ﺘﯿﻨﯥÜÜÜ Ñ

ﻪÜÜÜ ﭘæ ﺮÇÏﻮÜÜÜ ﺳæÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ ﻲÜÜÜﺑﻠÇÒ Ï ÑﺎÜÜÜﻧﺤﺼÇ ...æÇ åÑﻮÜÜÜ ﺑ،ìﺎÜÜÜ ﭼ،ﻞÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜﻟﮑ

ﻪÜÜﻧﻨÏ ﻪÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜ ﻫﯧÏ ﻪÜÜ ﮑ،áﻮÜÜﻪ ﺷÜÜﻲ ﻧÜÜ ﻋﻤﻠÊﺎÜÜ ﻧﻈﺮﯾÎÇﺮÜÜ ﭘåÏ Ï ﺘﻪÜÜﺳæÑæ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ
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ﺮÜÜÜÜﺗﻮ ﭘÇÒﺎÜÜÜÜﻣﺘﯿÇ Ï æ ﺮÇÏﻮÜÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜÜﻧﻮ ﭼÇﺎﻧﻔﮑﺮÜÜÜÜ æÑ ﻮÜÜÜÜﯥ ﻫﻐÜÜÜÜﯥ ﯿﻨÜÜÜÜﮐ
ﯥÜÜ ﯾåﻮÜÜﻪ ﭘﻠÜÜﻪ ﺑﻠÜÜ ﻟæÇ Ü ﮐæ ﺮÜÜ ﮑåﺮÜÜ ﺳåÏ ﻪÜÜ ﻟ،áæﻮړÜÜﻪ ﺟÜÜﻧæ ﯥ ﺧﻨÜÜﺪې ﯾÜÜﻧÇړæ
.á ﺷﻮÈÇ ﺧﺮÊ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎåﺳﺮ

ﻧÑﻟﻪ ﺷﺎﻫﻲ ﮐﻮ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ
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. ﻮﻟﻪ ﺷﻲÇÑ  ﻣﺎﻟﯿﻪæÇ  ﻤﺮﮐﻲ ﯿﮑﺲáæ ډÝﭘﻪ ﺷﻔﺎ
ﺎÜÜÜ ﯾÜ Ü ﻟﻨÏ ﯥÜÜÜ ﭼíﺎﺑﻮÜÜÜﯾﺠÇ ﻢÜÜÜ ﻫÇÏ ﺎﺗﻨﻪÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜ ﻲÜÜÜ ﻣﻠÏ ﺖÜÜÜﺧæ ﯥÜÜÜﯿﻨ
áﺎÜÜ ﮐá ÜÜÜ ﻫ1384 ﻪÜÜ ﭘ.ﻲÜÜﺷÇÑ ÑﺎÜÜﻧﺤﺼÇ ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜ ﺑﺮﺧåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ﭘåÑﺎÜÜ ﻟﭙáﺎÜÜﻣﻨ ﻤﻬ

ÊﺎÜÜÜ ﻧﻈﺮﯾíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻞÜ Üﯥ ﺑﯧﻼﺑﯧÜÜÜ ﮐæÏږæÇ ﻪÜÜÜﯾﺦ ﭘÑﺎÜÜÜ ﺗÏ äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ

ﺪېÜÜÜÜﯥ ﻻﻧÜÜÜÜﺮ ﯧ ﻧÜÜÜÜټ ﺗÑﭙﻮÜÜÜÜﻧﺴÇﯾﻲ ﺮÇﻮÜÜÜÜﺖ ﻫÜÜÜÜ ﺣﮑﻮﻣäﺎÜÜÜÜﻓﻐÇ ﻪÜÜÜÜﯥ ﮐﻠÜÜÜÜﭼ

ېÏ Ï í ﻧﯧÇﻮÜÜÜﺗæ ﯥÜÜÜ ﭼåﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﻧåﺮÜÜÜﻪ ﺗﺮﺳÜÜÜﯥ ﺗﺠﺮﺑÜÜÜﺳÇÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،í ÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺗﺠﺮﺑ

ېÏæ ﯥÜÜÜÜÜÜﻣÒ ﻻÏ ﻪÜÜÜÜÜÜ ﺗÑﮑ ﻮÜÜÜÜÜÜې ﺳÏ ﯥÜÜÜÜÜÜ ﭼãæ ﺮÜÜÜÜÜÜې ﻓﮑÏ ﻪÜÜÜÜÜÜ ﭘåÒ ،åﻮÜÜÜÜÜÜﻧﯿæ

ÏÇÒÇ Ï áﻤﻬﺎÜÜÜﺳæÇ .í Ü ÜﮐÑæ ﺮÜÜÜﻲ ﺗﻐﯿÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﻪÜÜÜﯿﺮ ﺗÜÜÜ ﻣﺴíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ÏÇﻮÜÜÜﻫﯧ

، ÜÜÜﺑæÏ – ﻞÜÜÜÜ ﮐﺎﺑÏ åÑﺎÜÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜÜ ﮐﻠﻮﻧæÑﻮÜÜÜÜ ﻠÏ ﺪÜÜÜÜﺎﻃﺮ ﺑﺎﯾÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﮐﻮﻟÑæ

ﻪÜÜﻞ ﺗÜÜﺻÇ ﻪÜÜﻪ ﻫﻐÜÜ ﺑﯧﺮﺗæﻮÜÜړ ﯾÇ ﻮږÜÜ ﻣæÇ åÏ ﺘﯥÜÜﺳæÇÑ íډæ ÜÜ ÑﻌﺎÜÜ ﺷÑÇÒﺎÜÜﺑ

ﻲÜÜÜﻟﺘæÏ Ï ﺎÜÜÜﯾﺎﻧÑÇ Ï ﯥÜÜÜ ﯾﻲ ﮐﺮÇﻮÜÜÜ ﻫÊÑﻮÜÜÜﻧﮑﻔÇﻞ ﻓﺮÜÜÜ ﮐﺎﺑæÇ ﻲÜÜÜ ډﯾﻠ- ﻞÜÜÜﮐﺎﺑ

ÏÇÒÇ Ï ÏﺎÜÜÜﺮ ﺑﻨﯿÜÜÜﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘæﺆÜÜÜ ﻣﺴæÇ ﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻮÜÜÜ ﺻÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،æ ÜÜÜﮐæ ﻮعÜÜÜﺟÑ

ﯥÜÜÜÜﺮﮐﺖ ﮐÜÜÜÜې ﺷÏ ﻪÜÜÜÜ ﭘæÇ ﻲÜÜÜÜﺷÇÑ ﺪېÜÜÜÜ ﻻﻧÑﺎÜÜÜÜﻧﺤﺼÇ ﺮÜÜÜÜ ﺗÇﻮÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜﺮﮐﺖ ﻟÜÜÜÜﺷ

:æﮐﺮ ﮐﻮÐ áæې ډÏ ﺻﻮﻟﻮ ﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪÇ ېÏ Ï . ﺎﮐﻲáﺻﻮÇ ÑÇÒﺑﺎ

ﯾﻲÇﻮÜÜ ﻫÒﺎÜÜ ﻣﻤﺘåﻮÜÜﺮ ﯾÜÜﯿﻤﯥ ﭘÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜ ﭼ،ﻮÜÜﻟæÇÑ ﻪÜÜ ﯿﺰ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧÜÜﯥ ﺑﻨﺴÜÜﺳÇÏ
ﺮﮐﺖÜÜÜÜ ﺷíﻮړÜÜÜÜﯥ ﻧﻮﻣÜÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜÜﺧæ ﺪېÜÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜÜ ﭘ.ﻲÜÜÜÜ ﺷì Ü ÜÜ ﮐáﺪÜÜÜÜﺮﮐﺖ ﺑÜÜÜÜﺷ

: ﻻﻳﺴﻨﺴﻮﻧﻪ.١
ړېæ ﯥÜÜÜÜÜÜ ﭼ،íﺎﺑﻮÜÜÜÜÜÜﯾﺠÇ ÇÏ ﯿﻢÜÜÜÜÜÜ ﺗﻨﻈæÑﻮÜÜÜÜÜÜﻣÇ íÏﺎÜÜÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻮÜÜÜÜÜÜ ﻣﻬﻤÏ

ﺪېÜÜﺑﺎﻧÑæ ﺖÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﻮ ﮐÜÜ ﺧ،åÏﻮÜÜﻟÑÏ ﻪÜÜ  ﭘﺎﻧåﺮÜÜﻟÇﻪ ډÜÜﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧÜÜﺗﯿÇ ÇﺧﻮæﺎÜÜﺷ
Ï ﺮﮐﺖÜÜÜÜÜې ﺷÏ Ï åﺮﺑﯿﺮÜÜÜÜÜﺎﻧ ﻮﻧﯥ ﺳÜÜÜÜÜې ﭘÑﻮÜÜÜÜÜ ﻧæﺮÜÜÜÜÜﻟÇﻮ ډÜÜÜÜÜﻠﻮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧÜÜÜÜÜ ﺳÏ
ﻮÜÜÜ ﻧ،ìÇæ ﺘﻲÜÜÜﺳæÇÑ ÊÇﺮÜÜÜﻲ ﺗﻐﯿÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜې ﭘÑÇÏÇ æÇ ﺪﯾﺮﯾﺖÜÜÜﻣ

åﺮÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜ  ﭘﺎﻧåﺘﺮÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻮﻣﻲ ﭼÜÜÜﻣæ ﺰÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﺗﻤﺮﮐÜÜÜﭘ
ﻪÜÜÜﻣﯿﻠﯿﻮﻧÑÒ Ï ﯥÜÜÜﺎﻟﻮ ﮐÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﻪ ﭘﻨÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﯾﺎﻧÑÇ ﻪÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜﯿﻦ ﻟÜÜÜ ﺗﺨﻤÏ ﺎÜÜÜﻣÒ
Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻞÜÜÜﯾææ ﻮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻣﺨÏ .ﻲÜÜÜﻟæÇÑ ﺖÜÜÜﻪ ﺣﺮﮐÜÜÜﻧﻪ ﭘæÑﮑ ﻮÜÜÜﻢ ﺳÜÜÜ ﻣﻬæÇ ﻲÜÜÜﺷ
ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،ﻮÜÜﺚ ﺷÜÜې ﺑﺎﻋÏ Ï ãﺠﺎÜÜﻧﺴÇ ﻢÜÜﯥ ﺳÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜﻮ ﭘÜÜﮐﻮﻟÑæ ﻨﺲÜÜﻻﯾﺴ

ﺖÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،ìÇæ ì Ü Ü ﮐÇﺪÜÜÜﺖ ﭘﯿÜÜÜ ÒÑÇ æﺮÜÜÜﻟÇډ

ﻪÜÜÜÜÜ ﮑ،ﻲÜÜÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜÜÜﯦﺸææ ﻪÜÜÜÜÜﻞ ﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧÜÜÜÜÜ ﻣﻮﺑﺎﯾäﻮÜÜÜÜÜ ﻣﯿﻠﯿ7 ﯥÜÜÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜÜÜﻫﯧ

ﻪÜÜÜÜﻪ ﺑﯿÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜﺮﮐﺖ ﭘÜÜÜÜ ﺷÇÏ ﺪېÜÜÜ ﺑﺎﻧæ ﺮÇÏﻮÜÜÜÜﺎﻧﻲ ﺳÜÜÜÜﻓﻐÇ ﺮÜÜÜÜ ﭘáﻮÜÜÜÜ ﺷìﻮﻻÜÜÜﮐ
ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،áﻮÜÜÜ ﺷìﺪÜÜÜﻮ ﮐﯧÜÜÜﻮ ﭘﯿﺴÜÜÜﻏﻠﯿÇÑ ﻪÜÜÜ ﺗÓﻪ ﻻÜÜÜ ﭘæÇ íÑﻮÜÜÜﭘﻠæ

ﺎÜÜ ﺑﯿæÇ ææÏ ﻪÜÜﯥ ﺑÜÜﺮ ﮐÜÜ ﺳí ﻮﻣÜÜﻪ ﻟÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼææ íﻮÜÜﻞ ﺷÜÜﯥ ﺎﮐÜÜﺳÇÏ ÊÇÑﺮÜÜﻣﻘ
.í  ﮐﯧáﮐﻮÑæ  ﻻﯾﺴﻨﺲÑ ﮐﺎÏ  ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪæÑ ﻧﻮææÏ ﺑﻪ
ﻪÜÜﻪ ﺑÜÜ ﭘﺎﯾﻠìÇæ ìﻮÜÜ ﺷáﻮÜÜﮐÑæ ﻨﺲÜÜﻪ ﻻﯾﺴÜÜﻮ ﺗÜÜﻠﻮ ﮐﻤﭙﻨﯿÜÜﺮې ﺷÜÜﻪ ﭼﯧÜÜﮐ

åﺪÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜ ﻟ،ﻲÜÜÜ ﺷáÏﻮÜÜÜ  ﮐﯧÜÜÜ ﺑﻨﺴíﻮÜÜÜﻮ ﻗÜÜÜﺪ ﯾÜÜÜ ﺗﻘﺎﻋÏ ﻪÜÜÜﻧﮑﻮ ﺗæﮐﻮÑﺎÜÜÜﮐ
åﻮÜÜÜ ﯾÏ ﺎÜÜÜﯾﺎﻧÑÇ ﻦÜÜÜ ﻧæÇ åﻮÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜﻪ ﻣﻨÜÜÜﻧæ ﻪÜÜÜ ﻃﺮﺣÇÏ ÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻟæÏ Ï ﻪÜÜÜﻣﺮﻏ
.í  ﮐﯧáﻏﯧﺰې ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪÇ  ﺑﯥæÇ íÑæﮐﻤﺰ

Óﻪ ﻻÜÜÜÜﻨﺲ ﭘÜÜÜÜ ﻻﯾﺴÑﺎÜÜÜÜ ﮐÏ ﻪÜ ÜÜﺗ

Ü ÜÜﻮې ﮐﻤﭙﻨÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜ ﮐæÇ åæ íډæ Ü ÜÜ ﯥÜÜÜÜﯾ
ﻪÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﻣﻨ ﺘÜÜﯾﻲ ﺷÇﻮÜÜ ﻫÑﻮÜÜﻪ ﻧÜÜ ﻮÜÜﯥ ﯾÜÜﺖ ﮐÜÜﺧæ ېÏ ﻪÜÜﻢ ﭘÜÜﻪ ﻫÜÜ ﻪÜÜﮐ

ﻪÜÜÜﻟﺘÏ ﻮÜÜÜ ﻧ،åÏﻮÜÜﻟÑÏ ﻪÜÜÜ  ﺑÑﺎÜÜﻧﺤﺼÇ ﻖÜÜÜ ﻣﻄﻠÏ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺎ ﺑÜÜﻮ ﺑﯿÜÜÜ ﻧ،ìÇæ ﯽÜÜﻏﻠÑæ
ﻪÜÜﻞ ﭘÜÜﺻÇ ﻪÜÜ ﻫﻐÏ ÑÇÒﺎÜÜ ﺑÏÇÒÇ Ï áﻮÜÜﮐÑæ ﻪÜÜ ﻧﺎﻣåÒﺎÜÜﺟÇ ﻪÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺗÜÜ ﺷæÑﻮÜÜﻠ

ﯥÜÜﯥ ﭼÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻋﺮﺻÜÜ ﭘäﻮÜÜ ﻠﯿﻔÏ ﻮÜÜ ﺧ،ﯽÜÜﻠ

ãﻮÜÜﻪ ﻧÜÜ ﯥÜÜ ﯾåﻮÜÜﯥ ﯾÜÜﻲ ﭼÜÜﻏﻠÇÑ

ﻪÜÜÜÜﺎﻟﻮژۍ ﭘÜÜÜÜﺎﺗﻲ ﯿﮑﻨÜÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣæÇ ﺗﻮÇﺎﺑﺮÜÜÜÜ ﻣﺨÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼáﻮÜÜÜÜﺪ ﺷÜÜÜÜﺎ ﺗﺎﯾﯿÜÜÜÜﺑﻨ

ﻪÜÜÜﻪ ﭘﺎﻣÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜې ﺑﺮﺧÏ ﻪÜÜÜ ﭘææ íﻮÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜﯥ ﻧﯿÜÜÜ ﮐãﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﭘáﻮÜÜÜﺻÇ ãﻮÜÜÜﮐ
ﯾﻲÇﻮÜÜÜÜ ﻫÏ ﺪېÜÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﻪÜÜÜÜﺪې ﮐﺒﻠÜÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜÜ ﻧ،ﺪﻟﻲÜ ÜÜ ﯧÑﻏﻮ

Ï ﺪﻣﺎﺗﻮÜÜÜ ﺧÏ ﻪÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﺗÜÜÜ ﻢÜÜÜ ﻫÓﺎÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜﻮﻟﻮ ﭘÜÜÜﺻÇ ﻔﺎﻓﻮÜÜÜ ﺷÏ ﯥÜÜÜ ﮐÑﮑ ﻮÜÜÜﺳ
.íÏ íﺟﺎﯾﺐ ﻧﺎ ﺮ ﻨﺪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮæ ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻮ
ﻪÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺨÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜﻏÏ ﻪÜÜÜﻢ ﻟÜÜÜ ﻫæÇ ﻲÜÜÜﺷÑæ Óﻪ ﻻÜÜÜﺎﻧﺲ ﭘÜÜÜ ﭼæﺪÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜﻋﺮﺿ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ
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ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

ﻮÜÜÜÜ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠÏ æÇ ﻲÜÜÜÜ ÇÑ ÏﺎÜÜÜÜﺮ ﺑﻨﯿÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﺑﻄÇæÑ Ï ﺮﮐﺘﻮﻧﻪÜÜÜÜﻒ ﺷÜÜÜÜﻣﺨﺘﻠ

Ï ﯥÜÜ ﭼíﻮÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻮﺗÜÜﻟﯿﺖ ﭘæﺆÜÜﻪ ﻣﺴÜÜﺖ ﻫﻐÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜﺪﻣﺎﺗﻮ ﭘÜÜﺧ

Ï ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜ ﭘíÑﺎÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،íړÇﻮÜÜÜ ﻏÊÇÒﺎÜÜÜﻣﺘﯿÇ ﺘﻮÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻣﯿﻨÇﻓﺮ

ﺚÜÜÜﯥ ﺑﺤÜÜÜﻮ ﻣﺨﮑÜÜÜ ﻣåړÇ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻪ ﺗﯧﻠÜÜÜﯥ ﮐﯿﻔﯿﺘÜÜÜ ﺑÏ .í ÜÜﮐæ áæﺮÜÜÜ ﺖ ﮐﻨÜÜÜﮐﯿﻔﯿ

ﯥÜÜÜ ﯾäﺎÜÜÜﻪ ﻓﺮﻣÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜﻟﺴﻤﺸæ Ï ﯥÜÜÜ ﭼæﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻧæÏ ﯾﺎÒﺎÜÜÜﻣﺘﯿÇ ﻪÜÜÜ ﻫﻐÏ ﺎÜÜÜﯾﺎﻧÑÇ

.ã ﮐæ  ﺑﺤﺚåړÇ ﻣﻠﻮ ﭘﻪÑÏ æÑÇÏ Ï ãړÇ ﻏﻮÓæÇ ،ì ﮐ

ﻮﺗﻨﯥÜÜÜÜﻟÇ ﺮېÜÜÜÜ ﻫÏ æÇ ﺘﯽÜÜÜÜﺧﯿﺴÇÑﻧﺤﺼﺎÇ æÏﻮÜÜÜÜ ﯦÇ Ï ﻮÜÜÜÜﯾﻨÒ Ï ﻪÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜﻟﻮﺗﮑÇ

åﺮÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜ ﭘæÇ æ ﺮÜÜÜÜ  ې ډÜÜÜ ې ﺟÏﻮÜÜÜÜ ﺗÏ äﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﯥÜÜÜÜ ﭼáﺎÜÜÜÜﻪ ﻣﻬÜÜÜÜﻫﻐ

åﺮÜÜÜÜﻟÇﺎﯾﻲ ډÜÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ ÑÒ íÏ ÜÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜÜﯾﻨÒ ﻪÜÜÜÜﻮﺗﮑﯥ ﺗÜÜÜﻟÇ ìæÏ ﯥÜÜÜÜﺖ ﭼÜÜÜÜﺧæ ﺮÜÜÜﭘ

æÑÇÏ ﻪÜÜﯥ ﮐﯿﻔﯿﺘÜÜﻪ ﺑÜÜ ﺗäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻢÜÜﻮ ﻫÜÜ ﻧ،ېæ ﯥÜÜﯥ ﺑﻠÜÜﯥ ﻟﻤﺒÜÜﯥ ﯾÜÜﻪ ﮐÜÜﺑﺮﺧ

Ï ﯥÜÜÜ ﭼåÏÇÏ ﺎÜÜÜﺗﯿ

ﻪ ﻧﯿﻤÜÜÜ ﺑﻠåﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺪې ﺑﺮﺧÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜ ﭘ.ﻲÜÜÜﺧﻠÇ íÑæÏﺰÜÜÜﻣ

Ï äﺎÜÜÜÜ æÑÇÏ ﻲÜÜÜÜﻪ ﺟﻌﻠÜÜÜÜﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧÜÜÜÜﺧÇﻪ ﭘﺮÜÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜÜ ﻫÓæÇ ﺮÜÜÜÜ  ﻣ،áﻮÜÜÜÜ ﺷáړæÇÑ

ﺘﯥÜÜﻪ ﻣﯿﺎﺷÜÜ ﻧﻬæﺪÜÜﺮ ﺟﻮړﯦÜÜﯥ ﺗÜÜﻞ ﭼÜÜ ﺗﺮﻣﯿﻨìﻮÜÜﻢ ﻧÜÜﯾæÏ ﺮÜÜ ﯾﻲ ډÇﻮÜÜﻞ ﻫÜÜﮐﺎﺑ

ﯥÜÜÜﻧﻮ ﮐæÑÇÒﺎÜÜÜ ﺑæړæ æÇ ﻮÜÜÜﻮ ﻟﻮﯾÜÜÜﻪ ﻮﻟÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ äæ ÜÜÜ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻣﯧﻨÒﭘﻼ

ìÏ ﻪÜÜﺖ ﻧÜÜﻟæÏ æÇ íﻮÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻋﺮﺿÜÜ ﻧÊﺪﻣﺎÜÜ ﺧåÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﻢÜÜﺘﻪ ﻫÜÜﺳæÑæ

ﯥÜÜÜ ﭼæÑÇÏ ﺮÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜﯾﺨÑﻪ ﺗﺎÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜ ﯾæÇ ﻪÜÜÜﯥ ﮐﯿﻔﯿﺘÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜ ﻫﻐ.íﺮÜÜÜ ﻟÑﻮÜÜÜ ﭘﻠæÇ ﺮÜÜÜﭘﯧ

.í ﮐÑ ﭼﯥ ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻪ ﯾﯥ ﺗﯿﺎ،ﻧﯧﺪﻟﯽÇﺗﻮ

.íæړÇ ﻪÜÜÜﻧﻮﻧÇæﺎﻟﻲ ﺗﺎÜÜÜﻢ ﻣÜÜÜ ﻫæÇ ﺎﻧﻲÜÜÜ ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﺲ ﺗÜÜÜﻟæ æÇ íÏ ﺮÜÜÜﻫÒ ﻖÜÜÜﻣﻄﻠ

ﯾﻲÇﻮÜÜÜÜ ﻫæﺮÜÜÜÜﻪ ﻣﻌﺘﺒÜÜÜÜﺎﻣﺦ ﭘÜÜÜÜﻮﺗﮑﯥ ﻣﺨÜÜÜÜﻟÇ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜÜ ﭼæړÇﻮÜÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜÜﮐ

.í ﮐﻮÞﺗﻮ ﺻﺪÇÏÑÇæ ﺻﻞ ﭘﺮ ﻮÇ Çﻫﻤﺪ

ÑﺎÜÜﻪ ﮐÜ ﻲ ﭘÜÜﻪ ﺷÜÜﯿﺶ ﻧÜÜﺎ ﺗﻔﺘÜÜﻮ ﺑﯿÜÜﻮﻧﻪ ﻣÜÜ ﺑﮑﺴæÇ í Ü ﮐæ ﺘﻪÜÜﯥ ﻧﺎﺳÜÜﻮ ﮐÜÜﻧæډ ﺮ

ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ìÏ ﻮ ډکÜÜÜÜﻗﻼﻣÇ ﻲÜÜÜÜﺗÇÏÑÇæ ﻮÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜ ﻟäﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ځÑæ ﻦÜÜÜÜﻧ

.ﻲÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜ ﭘﻠáﻮÜÜÜﺻÇ ﯿﺶÜÜÜ ﺗﻔﺘáÇﻮÜÜÜ ﻧ ﯾÏ ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæﯾﻲ ډ ﺮÇﻮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،åÏ

ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﻠﻮﻧﻮ ﺗÜÜÜ ﻧﺴæÑﻮÜÜÜﻮږ ﻧÜÜÜﻣÒ ﺘﻪÜÜÜﺳæÑæ ﻪÜÜÜ ﻮﻧﻪ ﮐﺎﻟÜÜÜﯥ ﻟﺴÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺑäﺎÜÜÜﯾÒ

ﻞÜÜ ﺗﺮﻣﯿﻨìﻮÜÜﻮ ﻧÜÜﯥ ﯾÜÜﺮ ﮐÜÜ ﯾﻲ ډÇﻮÜÜﻞ ﻫÜÜﻪ ﮐﺎﺑÜÜ ﭘÏæÏ ﻪÜÜﺘﯥ ﭘÜÜ ﻣﺮﺳÏ äﺎÜÜﺟﺎﭘ

Ï ﻮږÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﯥ ﺑﻮﯾÜÜÜ ﭼ،íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﯽ ﻧÜ Ü ﻣﻌﻨÇÏ áæﺮÜÜÜ ﻪ ﮐﻨÜÜÜﺖ ﻧÜÜÜ ﮐﯿﻔﯿÏ .í ﯧÜ ÜﺳÑæ

ﻪÜÜÜÜÜ ﭘäÇﺮÜÜÜÜÜﯾÒæ ټÑﭙﻮÜÜÜÜÜﻧﺴÇ ﺮÏ äﺘﺎÜÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﯥÜÜÜÜÜ ﭼÇÏ ﻮÜÜÜÜÜ ﺧ، ÜÜÜÜﻮړ ﮐÜÜÜÜÜﺟ

Ï äﻮÜÜÜÜÜÜﻞ ﭘﻮﻫﻨﺘÜÜÜÜÜÜ ﮐﺎﺑÏ .æﺮÜÜÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜÜÜﺖ ﻧÜÜÜÜÜÜ ﻇﺮﻓﯿæÇ ﺎﯾﻞÜÜÜÜÜÜﺳæ ãÒ ﻻáæﺮÜÜÜÜÜÜ ﮐﻨ

áﻮÜÜÜﺻÇ ﻪÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﺳæÇﯥ ﻻ ﺗﺮÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜې ﻫﯧÏ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻧ،íÏ ﯥÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜ ﺗﻐﯿãæÇﺪÜÜÜﻣﺘ

íﺮÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜ ﭘﻮﻫæÇ ÊﺎÜÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ áﻮÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜ ﻫﻐÓæÇ ÇﺪÜÜÜÜﻮﻫﻨ ﻲ ﻫﻤÜÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜÜﻣﺴÑﻓﺎ

ﯥÜÜ ﮐÊÑﻮÜÜې ﺻÏ ﻪÜÜ ﭘ.ﻲÜÜﺐ ﺷÜÜﻪ ﻣﺮﺗÜÜﯥ ﺗﺮﻣﯿﻨﻠﻮﻧÜÜ ﯾÓﺎÜÜﺳÇ ﺮÜÜﯥ ﭘÜÜﺘﻪ ﭼÜÜﻧﺸ

ﻪÜÜ  ﺗﻮåﺆﺛﺮÜÜﻪ ﻣÜÜ ﭘáæﺮÜÜ ﻮ ﮐﻨÜÜﻗﻼﻣÇ æÑﻮÜÜ ﻧæÇ æﯧﺪÜÜ ﺷ،ﻮÜÜ ﻏﻮړﯾ،ÇæÏ Ï ﯥÜÜﭼ

áÇﻮÜÜÜÜ ﻧ ﯾãﻮÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜ ﻟìﺎÜÜÜÜ ﺮÜÜÜÜﻟﻮ ﭘæ Ü ÜÜ ﻨÏ ﻞÜÜÜÜې ﺗﺮﻣﯿﻨÏ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،åæ ﻪÜÜÜÜﻣÒﻻ

ÓﺎÜÜﺣﺴÇ æÇ ﺖÜÜ ﻇﺮﻓﯿÇÏ ﯥÜÜﺖ ﮐÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﯥ ﮐﻔﺎﯾﺘÜÜﻪ ﺑÜÜﺮ ﭘÜÜ  ﻣ،í ÜÜ ﮐåﺮÜÜﺗﺮﺳ

ﺦÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﯾåÑﺎÜÜÜ ﭼÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼìÇæ ìﻮÜÜÜ ﺷÏÇÏÑÇﺮÜÜÜ ﻗåﺮÜÜÜﺮﮐﺖ ﺳÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜﻣﻨﯿﺘÇ

ﺪÜÜÜﻧæﺲ ژÜÜÜﻟæ Ï æÇ ﻲÜÜÜﺧﻠÇæ ﻪÜÜÜ ﻪÜÜÜﺎﺗﻮ ﺨÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻮÜÜÜﻏÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜﻧﺸ

ﻪÜÜÜﯥ ﺎﯾÜÜÜﺘﯥ ﺑÜÜÜﻪ ﻣﯿﺎﺷÜÜÜﻞ ﻧﻬÜÜÜ ﺗﺮﻣﯿﻨíﻮÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜ ﺟÏ ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ.ìÇæ ړېæ

ÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﺪې ﮐﺒﻠÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼäÇæﺎÜÜÜ ﺗåﺮÜÜÜﻟÇﻪ ډÜÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧÜÜÜ ﻫﻐæÇ ﺎﺗﻲÜÜÜﺳæ

äÇæﺎÜÜﺎظ ﺗÜÜ ﻟﺤíÏﺎÜÜﻪ ﻣÜÜﯥ ﭘÜÜ ﯾÇﻮÜÜﻮې ﺧÜÜﻪ ﯾÜÜﻮ ﻟÜÜ ﻧ،ﻮÜÜﻧﯿﺴæ ﯥÜÜ ﮐãﺎÜÜﻪ ﭘÜÜ ﭘÜ ﻨ
ÜÜﺮ ﺗﻨÜÜﺎظ ډﯦÜÜﻲ ﻟﺤÜÜﻧÇæÑ ﻪÜÜ ﭘáÇæÏÇﻮÜ ﻮږ ﻫﯧÜÜﻣÒ ﯥÜÜ ﯾÇﻮÜÜﯥ ﺧÜÜﻪ ﺑﻠÜÜﻟæÇ ì Ü ﮐ
ﺪﻟﯽÜÜﻧﯧÇ ﺗﻮìÏ ﻪÜÜﻪ ﻧÜÜﻣﻠÇ ﻪÜÜﻟ

.í  ﮐÈ ﻣﺨﻪ ﯾﯥ ډí ﺳﯧÑ ﺗﻪ
ړÇ ﺖÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،íæ ÇÏ íﺮÜÜÜﻪ ﯿÜÜÜﺪ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜﻟÇﻪ ﺣﻮÜÜÜ ﭘÑÇÒﺎÜÜÜ ﺑÏÇÒÇ Ï

ﺎﯾﺘÜÜﯥ ﮐﻔÜÜﯥ ﺑÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﺖÜÜﻟæÏ ﻮÜÜ ﺧ،íÏ í ÜÜﮐ

ﻪÜÜÜÜ ﭘÑÇÒﺎÜÜÜÜع ﺑæﺮÜÜÜÜ ﻣﺸåﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜÜÜﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻮ ﺨÜÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻÜÜÜÜﻮ ﻗÜÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜÜ ﻟìÏ

.í  ﮐå ﺗﺮﺳﺮÊﺧﺖ ﺧﺪﻣﺎæ ﭼﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ

æÇ ﺎﯾﻲÜÜÜ ﻣﺎﻓﯿåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜ ﭼæړÇﻮÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜ ﮐ.ﻲÜÜÜﺧﻠÇæ ﻪÜÜÜ ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻪ ﮐﻮﻟÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ

íÑﺎÜÜÜÜÜÜÜÜ ﮐÏ ېÒÇﻮÜÜÜÜÜÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜÜÜÜÜÜﻫﻤﯿÇ (ﻦÜÜÜÜÜÜÜÜﯾ ﻮﻟﯧﺸÑ) ﺎÜÜÜÜÜÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜÜÜÜÜÜﺗÇÑ ﻣﻘﺮÏ

ÏﺎÜÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﺮکÜÜÜÜÜ ﻣﺘﺤæÇ ﮏÜÜÜÜÜ ﻮ ﭼÜÜÜÜÜ ﯾìﺎÜÜÜÜÜ ﺮÜÜÜÜÜ ﭘÏﺎÜÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ عæﺮÜÜÜÜÜﻧﺎﻣﺸ

æÇ ﺗﻮÇÑÏﺎÜÜÜÜ ﺻ،ﻮÜÜÜÜﺗÇÏÑÇæ Ï ﯥÜÜÜÜ ﺑﻠﮑ،ﻪÜÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜÜ ﮐå ÜÜÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜÜﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜÜﻻﯾﺴﻨﺴ

ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﯾﺘﻮﻧÏæ ﻣﺤﺪæÇ ﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻪÜÜÜﯥ ﺻÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜﻣÒﻮ ﻻÜÜÜ ﻧ،æ ÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ
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ÇÑ ﯥÜÜÜÜ ﯥ ﻣÜÜÜÜ ﯾåÑﺎÜÜÜÜﻖ ﻟﭙÜÜÜÜ ﺗﻄﺒﯿÏ æÇ æ Ü ÜÜﯿﻢ ﮐÜÜÜÜﯥ ﺗﻨﻈÜÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﻮﮐÜÜÜÜﻗ

ﻪÜÜÜÜﻧæ ìﺎÜÜÜÜ ﺮÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻣﻠÇ ﻪÜÜÜÜۍ ﻟÑﻮÜÜÜÜﯥ ﻏÜÜÜÜ ﺑÏ ÊÑÇÒæ ﻨﺎÜÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏ æÇ ﻟﻲÇﺘﻮÜÜÜÜﻧﺸ

.æﻧﻐﺎړæ

ﺎÜÜ ﯾæÇ  ېÜÜﻮﻟﯥ ﮐÜÜې ﻗﺒÑﺎÜÜﺎ ﺗﯿÜÜﻮ ﯾÜÜ ﺧﻠﮑæﺮÜÜ ﻓﻘﯿÑﺎÜÜ Ï ﯥÜÜ ﭼ،ﻮېÜÜ ﺷáﻮÜÜ ﻟ

: د دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ اداره-ج

.á  ﮐÝﻟﺮ ﻣﺼﺮÇ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧﻪ ډÞ ﺑﺮíÑ ﻮÇﯾﯥ ﭘﻪ ﺟﻨﺮ

ﻪÜÜÜ ﭘÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻟæÏ Ï ÑﻮÜÜÜﻣÇ íÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﯥÜÜÜﯥ ﯿﻨÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﻮﻟﻨåﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﭘ

ﺖÜÜÜﻫﻤﯿÇ í

ﺎﻧÜÜÜ Ï ﻪÜÜÜﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧÜÜÜﻟæې ډÑÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï
.íÏ ړæ

ﯥÜÜÜ ﭼ،íÏ ﻪÜÜÜﺖ ﻧÜÜÜﻪ ﺛﺎﺑÜÜÜ ﮑ،ÑﻮÜÜÜﻣÇ ÇÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،í ÜÜ ﮐﯧÇﺮÜÜﺟÇ ﻪÜÜÜ ﺘﻘﯿﻤﻪ ﺗﻮÜÜÜﻣﺴ
ﺖÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜ ﻫﻐæÇ íÏ ﯥÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜ ﺗﻐﯿåÑÇﺪÜÜÜﻣÇæÏ ﻪÜÜÜ ﭘÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ æÇ íﺎﻟﻮژÜÜÜﯿﮑﻨ

æÇ ﻢÜÜÜﻪ ﻋﻠÜÜÜ ﻫﻐÇÏ :áæﻮړÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜ ﻧﻘﺸæÇ äﻼÜÜÜ ﭘæژæﺮÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻟﻮﯾÏ -ى７ﻟـــﻮﻣ

ÊﺪﻣﺎÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻣﻨﻈﻤÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜ ﮐÑﮑ ﻮÜÜÜﻲ ﺳÜÜÜﻮ ﺧﺼﻮﺻÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﭼ

ﺮÜÜÜÜÜ  ﻣ،íﺮÜÜÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜÜÜﺎﻧ ﻮﻧﯥ ﺗÜÜÜÜÜ ﭘáæﺰ ډÜÜÜÜÜړﺧﯿÇﻪ ﻫﺮÜÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜÜ ﭼìÏ ﻦÜÜÜÜÜﻓ

ﯾﻄﻮÇﺮÜÜﻨﯿﻮ ﺷÜÜﺳæÇ ﻪÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ .ﻲÜÜ ﺷåﺮÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜﺗÑæ ﻊÜÜﺪ ﻣﻮﻗÜÜ ﺑﺎﯾí ÜÜ ﮐåﺮÜÜﺗﺮﺳ

ÇÏ ﺮÜÜÜÜﻪ ﯧÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﻮÜÜÜÜﻏﯧﺰﻣﻨÇ Ï ﯥÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜﻢ ﮐÜÜÜÜ ﻫäﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ

ﺪﯾﺮﯾﺖÜÜÜÜ ﻣæÇ ﻧﯥÑﺎÜÜÜÜ ﺘﻘﯿﻤﯥÜÜÜÜﻪ ﻣﺴÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜÜﺪې ﺑﺮﺧÜÜÜÜﯥ ﻻﻧÜÜÜÜﮐ

ېÏ Ï ﯥÜÜ ﭼ،ﻢÜÜﯽ ﺷÜÜﯾﻠæ ﻪÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﺪﯾﺰ ﭘÜÜﻧÇړæ Ï .ﻲÜÜﺧﻠÇæ åÑÇÒﺎÜÜﻪ ﺑÜÜﺖ ﻟÜÜﻇﺮﻓﯿ

:ì ﮐﯧﺪåﺨﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﺮﺳﺮ

ﺖÜÜÜ ﻇﺮﻓﯿÇÏ åÑﺎÜÜÜژې ﻟﭙæﺮÜÜÜﻮې ﭘÜÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻣﺘﻔﺮﻗÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜ ﭼìﺎÜÜÜ ﺮÜÜÜﭘ
ﯥÜÜ ﯾﻌﻨ.ﻮÜÜﺧﻠÇ ﻪÜÜﻞ ﻧÜÜ åﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﻪ ﭘÜÜ  ﺗﻮåﺪÜÜﻪ ﻋﻤÜÜﯥ ﭘÜÜﯥ ﯾÜÜﻟæ í ÜÜﺘﻞ ﮐﯧÜÜﺧﯿﺴÇ

:ﺮﺑﻨﺎ４ ز-١

æÇ äﻼÜÜ ﭘÏ ﻪÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﺖ ﭘÜÜﻟæÏ ﺮÜÜ ﻣﻌﺎﺻåﻮÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜﻲ ﭼÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ

ﻮÜÜÜÜﻟæﻪ ﺟﻮړÜÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﻟÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﭘÜÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï åÏæ ÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻲÜÜÜÜﻮﻧﮑﻲ ﻣﻠÜÜÜÜﺗﻠÇÑ Ï

ﺪﯾﺮﯾﺖÜÜÜÜ ﻣÏ .ﻲÜÜÜÜﺧﻠÇæ ﻪÜÜÜÜﻪ ﺑﯿÜÜÜÜﭘ

Ü ÜÜﻟﯥ ﮐﻤﭙﻨÇﻮÜÜÜÜ ﻧ ﯾåæÏ ﻧﯥæﻮړÜÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜÜﻧﻘﺸ

æÇ ﺘﻮÜÜÜﻪ ﻣﺮﺳÜÜÜﻪ ﺑﻼﻋﻮﺿÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼåÏ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﭘ.ﻲÜÜÜ ﻪ ﺑﺮﯦÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻪ ﻣﻤﮑﻨÜÜÜﭘﺮﺗ

ېÏ ﻖÜÜÜÜﺖ ﺣÜÜÜÜ ﻣﻠﮑﯿÏ æÇ íÏ ÜÜÜﻪ ﭘﺮﯦÜÜÜÜﯿﻨﻮ ﺗÜÜÜÜﻮ ﻣﺘﺨﺼﺼÜÜÜÜﻟÇې ﻧ ﯾﻮÏ ېÑﺎÜÜÜÜﭼ
.ﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ

 ﭼﯥ ډﯦﺮې،íæ åﻟﺖ ﺳﺮæÏ ﻟﻪ

.ﻲÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜ ﻟæ æژæﺮÜÜÜﺎﯾﻲ ﭘÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺑﺮﺧåﺮÜ Üﻪ ډﯦÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜﻧæÑﻪ ﭘﻮÜÜÜﻧÇÒÑÇ
ﻟﯥÇﻮÜÜÜﺮې ﻧ ﯾÜ Üﻪ ډﯦÜÜÜﺖ ﺑÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜ ﻫﻐæﺪÜ ÜﻧﯧÇﺗﻮæ ېÏ ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﺮې ﻣÜ Üﻪ ﭼﯧÜÜÜﮐ
،ﻮÜÜÜÜﺑæÇ ،ﻨﺎÜÜÜÜ  ﺑﺮﯦì ﻮﻣÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜ ﺮÜÜÜÜﯥ ﺗﺮﻫÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜې ﺑﺮﺧÏ ﻪÜÜÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ
.íړﺗﯿﺎ ﻟﺮÇ ﻧﻮ ﺗﻪæﯾﻲ ډ ﺮÇ ﻫﻮæÇ

 ﭘ ﻠíﯾﻞ ﺎډÑ Ï ،ﺳ ک

. ﺷﻲå ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻻړíډæ

 ﭘﯧ ﻪÇÑ æÇ æ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰې ﮐ

ﻲÜÜÜﻟﺘæÏ æÇ íÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ،ﻲÜÜÜﯥ ﺗﻌﻠﯿﻤÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﯾÏﻪ ﻣﻮﺟﻮÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻨﺎ ﭘÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏ

Ï æÇ íæ ìæﺎﺗﻨﺪÜÜÜÜ ﻮﻧﻮ ﺳÜ ÜÜﺎﯾﻲ ﺑﻨﺴÜÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï ﺪÜÜÜÜﺖ ﺑﺎﯾÜÜÜÜﻟæÏ -دوﻳــــﻢ

ﺮېÜÜÜﻓÇæ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﻢÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜ ﭼìÏ ړÇ ﺖÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜﻮ ﮑÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜ ﻪÜÜÜﺦ ﻧÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜې ﭘÑﺎÜÜÜﭼ

ﺪﯾﺎﻧﯥÜÜÜÜﻲ ﺗﺼÜÜÜÜﻟﺘæÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜÜﻣÒ ﻻåÑﺎÜÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜÜ ﮐﻮﻟåﺮÜÜÜÜ ﺗﺮﺳÏ ﺪېÜÜÜÜﻧÏ ېÏ

ﻨﺎÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﻪÜÜﺮ ﺨÜÜ ﻟﻤæÇ ÏﺎÜÜﻪ ﺑÜÜﻮږ ﻟÜÜﻣÒ ﻢÜÜﻫæÇ í Ü ﺪﻟﯥ ﮐÜÜﻨﺎ ﺑÜÜ ﻪ ﺑﺮﯦÜÜﻪ ﭘÜÜﺑæÇ

æÇ ﺎﺗﻨﻪÜÜÜ ﻮﻧﻮ ﺳÜ Üﺎﯾﻲ ﺑﻨﺴÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï ﻪÜÜÜ  ﺗﻮåÑÇﺪÜÜÜﻣÇæÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜ ﺷÏﺎÜÜÜﯾﺠÇ

ﻪÜ ÜÜﻊ ﭘÜÜÜÜﯾÒ ﺗﻮÏ ﻨﺎÜÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﯥÜÜÜÜ ﮐãﺎÜÜÜÜ ﻢÜÜÜÜﯾæÏ ﻪÜÜÜÜ ﭘæÇ í Ü ÜÜﺪ ﮐÜÜÜÜ ﺗﻮﻟﯿíﺮژÜÜÜÜﻧÇ

ﻲÜÜÜﺷæ ﻪÜÜÜ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÏﺎÜÜÜﯾﺠÇ ﻪÜÜÜﺪﯾﻮ ﭘÜÜÜﯥ ﺗﺼÜÜÜﺳÇÏ Ï ﺮېÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ.í ÜÜﮐæ ﻪÜÜÜﻧÑﺎ

Ï ﻪÜÜÜ ﮑ،ﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﺖ ﺗﺮﻻﺳÜÜÜﯥ ﻇﺮﻓﯿÜÜÜ ﭼí Ü Üﮐæ ﻪÜÜÜﺪې ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧÜÜÜﻣ

ÇﻮÜÜﻮې ﺧÜÜﻪ ﯾÜÜﻪ ﻟÜÜﻮږ ﺑÜÜﻲ ﻣÜÜ ﺷáﻤﺒﺎÜÜﺪې ﺳÜÜﺪﯾﺮﯾﺖ ﻻﻧÜÜﺎک ﻣÜÜﻏﯧﺰﻧÇ åﻮÜÜﺮ ﯾÜÜ ﺗæÇ

áÇﻮÜÜ ﻧ ﯾÏ ﻮÜÜﻪ ﮐﻠﻮﻧÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜﻊ ﭘÜÜﯾÒ ﺗﻮÏ ﺒﮑﯥÜÜﻨﺎ ﺷÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ÑﺎÜÜ ﻞÜÜﮐﺎﺑ

ﻪÜÜÜÜ ﺑåﻮÜÜÜÜﻪ ﭘﻠÜÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜÜ ﻟæÇ íæ  ېÜ ÜÜﺎﺗﻨﻪ ﮐÜÜÜÜ ﻮﻧﻮ ﺳÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﺑﻨﺴÜÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ æﺘﺮÜÜÜÜ ﺳÏ

Ï ﺖÜÜÜÜ ﻇﺮﻓﯿÏ ﯥÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜÜﻨﺎ ﭘÜÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﻮÜÜÜÜ ﺧ،ېæ ﯥÜÜÜÜﯥ ﭘﺮﺗÜÜÜÜﮏ ﭘﯿﺴÜÜÜÜﺑﺎﻧ

ÜÜﯥ ﻣﻨ ﻨÜÜ ﮐæ ÜÜ ﺑﺎﻧæÇ ﻮÜÜﻪ ﮐﻠﯿÜÜﺖ ﭘÜÜﺪې ﻇﺮﻓﯿÜÜﻪ ﻫﻤÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،ﻮÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﮐæ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ
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.æ  ﮐåژې ﺗﺮﺳﺮæړې ﭘﺮæ æÇ
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182

æÇ á Ü Üﮐæ ﻪÜÜÜﻧæÏÇÏÑÇ ﻗﺮåﺮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﺘﺎﻧﻲ ﮐﻤﭙﻨﯿÜÜÜﻪ ﭘﺎﮐﺴÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﻟÜÜÜې ﺷÏ

åﺮÜÜﺮ ډﯦÜÜÜ ﺗæÇ ìÏ ÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÊæﺮÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﭼæ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ -ـــﻴﻢ４در

äﻤﺎÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜﺮ ﺑﯿÜÜÜ ﻗﯿÏ ﯥÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﺮ ﺑﻠÜÜÜځ ﺗÑæ ﻮÜÜÜ ﻧ،ﻪÜÜÜﻟﯿﺪﻟæ ﻊÜÜÜ ﻣﻮﻗÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼìﻮÜÜÜﻫﻐ

ﻪÜÜÜÜې ﺗÏ ﻪÜÜÜÜ ﻫﻤﯧﺸ.åÏ ﯥÜÜÜÜې ﺗ ﻟÑﻮÜÜÜÜ ﺮۍ ﭘÇÏﻮÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻧæﻏﺎÑ ﯥÜÜÜÜ ﯾåﺪÜÜÜÜﺑﺮﯾ

åﻮÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،åﻮÜÜÜ ﺷÇÏ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﻧﺘﯿﺠæÇ å Ü Ü ﮐåﻮړÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﺗ

ﻲÜÜÜ ﺧﺼﻮﺻæÇ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï åÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﻗﻼﻣÇ åﺪÜÜÜﻮ ﻋﻤÜÜÜ ﯿﻨÏ ﯥÜÜÜ ﭼíﺮÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜړﺗﯿÇ

ÑﻮÜÜﺮ ﻠÜÜې ﺗÑÏ ﻪÜÜﻮ ﺨÜÜﻧæÏÇﺎﯾﻪ ﻫﯧﻮÜÜﻪ ﻫﻤﺴÜÜﻪ ﻟÜÜ ک ﺑﯿÜÜﺮ ﺳÜÜﺮ ﻗﯿÜÜﻮ ﻣﺘÜÜﮐﯿﻠ
ìﻮﻻÜÜﻪ ﮐÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﺖ ﭘÜÜﻟæÏ ﺘﻘﻞÜÜ ﻣﺴåﻮÜÜ ﯾÏ ﺖÜÜﻟæÏ ﻮږÜÜﻣÒ .åﻮÜÜ ﺷåﻮړÜÜ ﻟåﺪÜÜﭼﻨ

.í  ﮐíﺧﺎﯾﺮ ﺧﻮﻧﺪÐ ﺗﯿﮋﯾﮏÇ ﺳﺘﺮÇ ﻟﻪ ﺧﻮÑﺳﮑ ﻮ
ﻪÜÜﻧÇÒÑÇ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜ ﺨäÇﺮÜÜﯾÇ ﻪÜÜ ﻟí ÜÜﮐæ ÏÇÏÑÇﺮÜÜ ﻗåﺮÜÜ ﺳäÇﺮÜÜﯾÇ ﻪÜÜﻪ ﻟÜÜ ﭘﺨﭙﻠáﻮÜÜﺷ
æÇ äﺎÜÜÜÜﻪ ﺣﯿﺮﺗÜÜÜÜﻪ ﻟﮑÜÜÜÜﻧæÑ ﺑﻨﺪåﺪÜÜÜÜﻮ ﻋﻤÜÜÜÜ ﺪÜÜÜÜ ﺑﺎﯾÇﻮÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜÜﻟæÏ Ï
ېÒÇﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜ ﻧåﻮÜÜÜÜﻪ ﭘﻠÜÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜÜ ﻟæÇ ﻲÜÜÜÜﺰ ﺷÜÜÜÜ ﻣﺠﻬÇﻮÜÜÜÜﻮې ﺧÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜ ﻟäﯧﺮﺧﺎÜÜÜÜﺷ

ﺮﮐﺘﻮﻧﻮÜÜÜ ﺷæÇ ﺎﻧﻮÜÜÜﯾÏÇÏÑÇﺎﯾﻲ ﻗﺮÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺑﯧﺮﺗæÇ ﻲÜÜÜﺧﻠÇæ ﺮÜÜÜﻪ ﻗﯿÜÜÜﺑﯿ

،ÊÇﺮÜÜÜÜ ﻫ،ﻏﯿﺲÏﺎÜÜÜÜﺮ ﺑÜÜÜÜﻮﻟﯥ ﺗÜÜÜÜﻪ ﻧﯿÜÜÜÜﺎﻗﯿﻨﯥ ﻧÜÜÜÜﻪ ﻋÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﺑﻠﮑ، ۍÜÜÜﻏﻮﻧÑﺗﻮ

.í ﮐÑæ ﺗﻪ
ìﻮÜÜÜ ﺷÜ Üﻪ ﯿÜÜÜﺖ ﺑÜÜÜ ک ﻗﯿﻤÜ Ü ﺳÏ ﻮÜÜÜ ﻧ،ìÇæ ì Ü Ü ﮐÑﺎÜÜÜ ﮐÇÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜﮐ

ﻮﻧÜÜÜÜ ﮐæÇ äﺎÜÜÜÜ ﺑﺪﺧﺸ،ÑﺎÜÜÜÜ ﻧﻨ ﺮﻫ،ﺖÜÜÜÜ ﺧﻮﺳ،ﺎÜÜÜÜ ﭘﮑﺘﯿﮑ،ÑﺪﻫﺎÜÜÜÜ ﮐﻨ،åÇﺮÜÜÜÜﻓ
åﻮړÜÜÜﻢ ﻟÜÜÜ ﻫåﻤﯧﺮÜÜÜ ﮐﻮﻧﻮ ﺷÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜ ﭘﺨÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻪ ﭘﺮﺗﻠÜÜÜﻦ ﭘÜÜÜ ﻧÏ æÇ ìÇæ
ﯥÜÜÜ ﻲÜÜÜﻮږ ﻣﻠÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜﻧﯿæ ﺐÜÜÜﻧﻮ ﺗﺮﺗﯿæÑﺪÜÜÜﻮ ﺑﻨÜÜÜﭼæ Ï ېÑﻮÜÜÜﭘ
. ﺷﻲì ﮐﯧﺪí ﺧﻮﻧﺪåﺳﺮÑæ
Ï ېÒÇﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﻪ ﻻﺳÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜÜﻟæÏ ãﺎÜÜÜÜ ﻧﺎﮐæÇ ﺰېÜÜÜÜﻏﯧÇ ﯥÜÜÜÜ ﺑÏ ﺲÜÜÜÜﻟæ äﺎÜÜÜÜﻓﻐÇ

ﺪÜÜ ﺑﺎﯾíﺮÜÜﻪ ﯿÜÜﻧﺘﯿﺠ

ﻨÜÜﺳæÇ ﻮÜÜ ﺧ،ﻮÜÜﺮ ﺷÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﻮ ﻫﻐÜÜﺮ ﺷÜÜﯥ ﺗﯧÜÜﻪ ﭼÜÜ ،ìÇæ

ﺖÜÜÜﺎک ﻇﺮﻓﯿÜÜÜﻏﯧﺰﻧÇ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﮐﺎﺗﻮ ﭘÑÇﺪÜÜÜ ﺗÏ ìÏ ړÇ ﺖÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜ ﭼíæ ÇÏ
æﺪÜÜÜﯾÇﻮ ﻋﻮÜÜÜﻧﯿÑ ﮐﻮÏ æÇ ﺮÜÜÜﻟÇﺮ ډÜÜÜﺘﻮ ﻫÜÜÜﻮ ﻣﺮﺳÜÜÜ ﺑﻬﺮﻧﯿÏ ﯥÜÜÜ ﭼí ÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ

Ï äﺘﺎÜÜÜÜ ﭘﺎﮐﺴÏ ﻪÜÜÜÜ åﺮÜÜÜÜﻟÇﻮ ډÜÜÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜÜﯿﻤﻨ ﻮ ﭘÜÜÜÜﺳ
.ﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ

 ﻟﻮﯾﻪæÇ  ﺷﻲÇæÏ ÏÑÏ Ï ﻣﻮږÒ

ﻓﻐﺎﻧÇ åﯾﻮ

äÇæﺎÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺗäﺎÜÜÜ æÇ ﻮﻟﻪÜÜÜﺳÑæ ﻪÜÜÜﺎﺑﺮﯾﮑﻮ ﺗÜÜÜﻧﮑﻮ ﻓææﺪÜÜÜﯿﻤﻨ ﻮ ﺗﻮﻟﯿÜÜÜﺳ
Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﺎﻟﯽ ﻧÜÜÜې ﺑﺮﯾÏ ﻪÜÜÜې ﭘÒÇﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺖ ﻧÜÜÜﻟæÏ ãﺎÜÜÜﻮږ ﻧﺎﮐÜÜÜﻣÒ . Ü Üﮐæ

: د ﻛﺎر ﻗﻮه-د

Ï ﯥÜÜÜÜÜ ﺑﻠﮑ،í ÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻪ ﺗﺮﻻﺳÜÜÜÜ ﻪ ﭘﺎﻧÜÜÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮåÑﺎÜÜÜÜﺪ ﻟﭙÜÜÜÜ ﺗﻮﻟﯿÏ ﯿﻤﻨ ﻮÜÜÜÜﺳ
äﺘﺎÜÜ ﭘﺎﮐﺴÏ ﯥÜÜ ﭼ،ﻮÜÜ ﺷì Ü ﻪ ﮐÜÜﻪ ﻧÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﻢÜÜﯥ ﻫÜÜﻢ ﯾÜÜﯥ ﻧﻈÜÜﺳÇÏ ﮐﺎﺗﻮÑÇﺪÜÜﺗ
.ﻧﯿﺴﻲæ  ﻣﺨﻪÑﻧﺤﺼﺎÇ Ï ﻧﮑﻮæÑ ﺳﯿﻤﻨ ﭘﻠﻮÏ
ﻮÜÜÜﻧﮑæÑﯿﻤﻨ ﭘﻠﻮÜÜÜﺘﺎﻧﻲ ﺳÜÜÜﯥ ﭘﺎﮐﺴÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜﻫﺪ ﺷÇﻮÜÜÜ ﺷíﻮÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜﺳÇÏ

ﯥÜÜ ﭼäﺎÜÜﻧÇﻮږ ﻮÜÜﻣÒ .åÏ íÑﺎÜÜ ÒæÑ ﯥÜÜ ﺑåﺘﻮﻧﺰÜÜﺎﺗﻲ ﺳÜÜﺣﯿ

ÜÜﻮږ ﻧﻨﻨÜÜﻣÒ

Ï ìﺎÜÜÜ ﺮÜÜÜﺪﻣﺖ ﭘÜÜÜ ﺧÏ ﻮﻟﻨﯥÜÜÜ Ï æÇ íÏ åÑﺎÜÜÜ ÒæÑ ﯥÜÜÜ ﺑ.ìÏ ﺖÜÜÜﮐﺜﺮﯾÇ ﻖÜÜÜﻣﻄﻠ
ﯥÜÜÜ ﭼìÏ ﺲÜÜÜ ﺑåÑﺎÜÜÜې ﻟﭙÏ Ï ﻞÜÜÜﻟﯿÏ ÇﺪÜÜÜ ﻫﻤ.íÏ ﺪﻟﻲÜ Üﻞ ﺮ ﯧÜÜÜ ﻻﻣæﺘﻮﻧﺰÜÜÜﺳ

ﺮÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،åæ  ېÜÜ ﮐå ÜÜ ﭘﺮﯦﮑÝﻼÜÜﺮ ﺧÜÜﻮﻟﻮ ﭘÜÜﺻÇ ﻮÜÜﻟÇﻮ ﻧ ﯾﻮÜÜ ﻮﻟÏ ﻮÜÜﮐﻤﭙﻨﯿ

.åﻻړæ åÏ ﻣﻮږ ﻮﻟﻨﻪ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﭘ ﻮ ﻧﻪÒ ﯾﻮÇææ

åﻮړÜÜﻪ ﻟÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼí ÜÜړ ﮐÇ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜې ﺗÏ æÇ í ÜÜﻮړې ﮐÜÜﯥ ﻟÜÜﺪې ﺑﯿÜÜﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧÜÜﻓﻐﺎﻧÇ

ﺎﻧﻮÜÜÜﻧÇﯥ ﻮÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﯿﻠﻪ ﺷÜÜÜﺳæ ېÏ Ï ﺪÜÜÜژې ﺑﺎﯾæﺮÜÜÜﺎﯾﻲ ﭘÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï

(áﮐﻮÑﺎÜÜÜﺮ )ﺗÜÜÜ ﻗﯿÏ áæﺪې ډÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜ ﭘ.ﻲÜÜÜﺧﻠÇæ ﯿﻤﻨÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ﺨìæÏ ﻪÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﺑﯿ

ﻮÜÜÜÜ ﮐﻮﻟÏ ﻪÜÜÜÜ ﺗﺮﻻﺳÏ ﻮﺧﯥÜÜÜÜې ﻣÏ Ï ﻮÜÜÜÜ ﺧ،í ÜÜÜ ﮐåﺮÜÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜÜﻣﯿﻨÒ ÑﺎÜÜÜÜ ﮐÏ ﻪÜÜÜÜﺗ

ﺎﻻﺗﻮÜÜÜÜﯾÇ æﺪÜÜÜÜ ﻣﺘﺤÏ ﺎÜÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï ،áﻮÜÜÜÜﺷæ ﯥÜÜÜÜﺳÇﻢ ﻫﻤﺪÜÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜÜﭘ

،ﻲÜÜ ﺷì ÜÜﺪۍ ﮐÜÜﻧæ ژÇÑ åﻮÜÜ ﻗíÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜﻏﯧﺰﻧﺎﮐÇ åﻮÜÜﯥ ﯾÜÜ ﭼåÏ ÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜ ﭘåÑﺎÜÜﻟﭙ

ﺮﮐﺖÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﺷÜÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ ﯿÜÜÜÜ ﻫæÇ æ ﻮﻟﻲÜÜÜÜ ﻪ ﻟÜÜÜÜﻧæ ﺑﻨﺪﯾﺰäÇﺮÜÜÜÜﯾÇ ﺮÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜﻟæÏ

Ï æÇ ﮑﯿﻞÜÜÜﻪ ﺗﺸÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜﻲ ﺧﻠﮑÜÜÜﻪ ﻣﺤﻠÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﻻﯾæ æÇ äæÒ ﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﭼ

.ﺧﻠﻲÇæ  ﺨﻪ ﻗﯿﺮäÇﯾﺮÇ  ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ ﻟﻪåÒﺟﺎÇ

ژېæﺮÜÜÜÜ ﭘÏ ،ﻲÜÜÜÜ ﺷãÇﺘﺨﺪÜÜÜÜﺳÇ ﯥÜÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜ ﭘæژæﺮÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﭘÜÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ æﺘﺮÜÜÜÜﺳ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

183

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

ﯥÜÜﻧÒæÑ ﯥÜÜﺮ ﭼ ﮑÜÜ ﺗäﺎÜÜﻧÇﯥ ﻮÜÜ ﮐãﺪÜÜ ﻗáæÇ ﻪÜÜﺪ ﭘÜÜ ﺑﺎﯾãﺎÜÜﻪ ﭘÜÜﻪ ﭘÜÜﻟﻲ ﺗÇﻮÜÜ ﺮﻧ

184

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

ﻮﻫﯥÜÜÜ ﭘÇÏ ﯥÜÜ ﭼí ÜÜﻪ ﮐÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﯾﻂÇﺮÜÜÜﯥ ﺷÜÜﺳÇÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜﻣÒﻮ ﻻÜÜﻧ

í ÜÜﻪ ﮐÜÜﺖ ﺗﺮﻻﺳÜÜ ﻇﺮﻓﯿíÑﺎÜÜﺎﺑﻖ ﮐÜÜژې ﻣﻄæﺮÜÜ ﭘÏ ﯥÜÜﻲ ﭼÜÜ ﺷáﻮÜÜﻧﯿæ ﺪېÜÜﻻﻧ

.ﺣﺎﺻﻠﯥ ﺷﻲ

Ï ﻪÜÜÜ ﺗìæÏ ﯥÜÜÜ ﮐãﺎÜÜÜ ﻢÜÜÜﯾæÏ ﻪÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜې ﺑﯿÏ ﺘﻪÜÜÜﺳæÑæ ﻖÜÜÜﺮ ﺗﻄﺒﯿÜÜÜژې ﺗæﺮÜÜÜ ﭘÏ æÇ

،äﻮÜÜÜÜ ﭘﻮﻫﻨﺘÏ ﯥÜÜÜÜﺖ ﭼÜÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜÜﻲ ﻫﻐÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜ ﮐíړÇﻮÜÜÜÜﻏæ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜÜﮐ

æÇ ﯿﻲÜÜÜ æ ﺐÜÜÜﻮ ﮐﺴÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺗìæÏ ﯥÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜ ﺷåﺮÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜﻣﯿﻨÒ  ېÜÜ ﮐåÏÒ ﯥÜÜÜﺳÇÏ

ﻮÜÜ ﻧ،íæﻮړÜÜﻲ ﺟÜÜﻧÇÏæ ﯥÜÜﯥ ﻣﺆﺳﺴÜÜﻮﻣﯥ ﺑﻠÜÜﺎ ﮐÜÜ ﯾæÇ äﻮÜÜﻏﺘæÑ ،ﻧ ﻲæﻮÜÜ

ﺪÜÜﻧæﺎ ژÜÜ ﻫﻮﺳÏ ﯥÜÜﺎټ ﮐÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜ ﭘÑÇÒﺎÜÜﺪ ﺑÜÜ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨåﻮÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜﯿﻠﻪ ﯾÜÜﺳæ ﻪÜÜﭘ

ﻲÜÜ ﻋﻤﻠÏ ﻪÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜﻧÇﺪې ﻮÜÜې ﻫﻤÏ ﯥÜÜﺎټ ﮐÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜ ﭘãÇﺮÜÜ æﻲ ﭘﺮÜÜ ﻣﻠåﻮÜÜ ﯾÏ

ﻨﺎÜÜÜ ﻪ ﺑﺮﯦÜÜÜﯥ ﻟﮑÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻮ ﺑﺮﺧÜÜÜﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠÜÜÜ ﭘåﻮÜÜÜ ﻗÇÏ ÑﺎÜÜÜ ﮐÏ .ﻲÜÜÜ ﺷäÇﺪÜÜÜﻧæﺧﺎ

ﺖÜÜÜ ﻟﯿﺎﻗÏ ìæÏ Ï ېÏ ﺘﻪÜÜÜﺳæÑæ ﺖÜÜÜﻏÇﺮ ﻓﺮÜÜÜ ﺗæÇ í ÜÜÜ ﮐåﺮÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜﻣﯿﻨÒ ÑﺎÜÜÜﮐ

áÑﺎÜÜÜÜ ﻮﻣÑﺎÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﮐæژæﺮÜÜÜÜ ﭘíÑæﺮÜÜÜÜ ﺿæÑﻮÜÜÜÜ ﻧæÇ  ﮐﻮﻧﻮÜÜÜ ﺳ،ﻧﻮæﺪÜÜÜÜﺑﻨ

ﯥÜÜ ﭼí ÜÜﮐÑæ ÏﻨﺎÜÜﺳÇ ﯥÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜ ﺗìæÏ åﺮÜÜﻮ ﺳÜÜﯥ ﻧﯿﻮﻟÜÜﺮ ﮐÜÜﻪ ﻧﻈÜÜﻮﻫﯥ ﭘÜÜ ﭘæÇ

. ﺷﻲìÇﮐﯧﺪ

Ï æÇ í Ü Ü ﮐÇﺪÜÜÜ ﭘﯿÑﺎÜÜÜ ÒæÑ ﺐÜÜÜﻪ ﻣﻨﺎﺳÜÜÜ ﺗäﺎÜÜÜ ﻲÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﯿﻠﻪ ﯾÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜﭘ

ﺎﺗﻲÜÜÜÜ ﺣﯿäﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﻢÜÜÜÜ ﻫåﻮÜÜÜÜﻨﻪ ﻗÜÜÜÜ ﺷåﻮÜÜÜÜ ﯾÑﺎÜÜÜÜ ﮐÏ

Ü ÜÜﺮ ﻨÜÜÜÜې ﺗÏ Ï

ÑﺎÜÜﺪې ﮐÜÜﯾ ﺮ ﺑﺎﻧÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜﻏÏ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜﻮک ﭼÜÜ ﺮÜÜﯥ ﻫÜÜﻪ ﻣﺨÜÜ ﻟæÏﻨﺎÜÜﺳÇ ﺪېÜÜﻫﻤ

åﺮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻪ ﺑﯧﺮﺗÜÜÜ ﻨ ﻠﻮﻧíﻮÜÜÜ ﺷåﺎÜÜÜ ﺗﺒÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ í ﻧﯧÇﻮÜÜÜﺗæ ﯥÜÜÜ ﭼåÏ ﺎÜÜÜړﺗﯿÇ

ﻪÜÜÜﺗÑæ íÑæÏﺰÜÜÜ ﻣåÒÇﺪÜÜÜﻧÇ ﻪÜÜÜﻪ ﻫﻤﺎﻏÜÜÜ ﭘæÇ åﺪÜÜÜﻪ ﺮ ﻨÜÜÜﺗÑæ ﻮﯾﻪÜÜÜ ﺳåÏ Ï .íﻮÜÜÜﮐ

ﺖÜÜÜﻣﻨﯿÇ Ï æژæﺮÜÜÜﺎﯾﻲ ﭘÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï ﻮعÜÜÜﻪ ﻣﻮﺿÜÜÜﻪ ﻣﻬﻤÜÜÜ ﺑﻠåﻮÜÜÜ ﯾ.í Ü Ü ﮐíﺪÜÜÜﻧæژ

. ﺎﮐﻲæ

ﻮÜÜﻮ ﺑﻬﺮﻧﯿÜÜ ﯿﻨÏ ﯥÜÜﻮﯾﻞ ﮐÜÜﻪ ﺳÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜ ﻫﯧÏ ﯥÜÜ ﯾáﻤﻬﺎÜÜﺳæÇ ﯥÜÜ ﭼåÏ åﺘﻮﻧﺰÜÜﺳ

Ï ﯥÜÜÜ ﭼæﺮÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜÜﻧÇﯥ ﻮÜÜÜﺳÇÏ ﻮÜÜÜ ﻮﻧÑÒ ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜ ﻣáæ ډÇﺪÜÜÜﻫﻤ

ﯥÜÜÜ ﭼí ÜÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜﯾæ æÇ í ÜÜÜﺎﺗﻞ ﮐﯧÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜﻣﻨﯿÇ ÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻲ ﮐﻤﭙﻨﯿÜÜÜﻣﻨﯿﺘÇ

Ï ﻲÜÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜÜﮐæ ﻪÜÜÜÜÜ ﻮﻟﻲ ﺗﻮÜÜÜÜÜﺻÇ ﻪÜÜÜÜÜ ﭘæÇ í Ü ÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜ ﺗﺮﻻﺳåÑÇÏÇ æژæﺮÜÜÜÜÜﭘ

ÑﺎÜÜÜ ﮐÏ ﺮېÜ Üﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ.íﻮÜÜÜ ﯥ ﻟÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻲ ﺑﺮﺧÜÜÜﻣﻨﯿﺘÇ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭘﯿﺴ50% ېÏ Ü Üﻧﯧ

åÏÒ Ï ﺗﻮﻧﻮÑﺎÜÜÜﯥ ﻣﻬÜÜÜﺳÇÏ Ï .í Ü Ü ﮐáﻤﺒﺎÜÜÜﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳÜÜÜ ﻣæژæﺮÜÜÜﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭘÜÜÜﺳ

ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﻧﻮ ﺨÇﺮÜÜÜﻓﺴÇ ﻮﯾﻮÜÜÜﯿﺺ ﺷÜÜÜﻪ ﺗﻨﻘÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ åﻮÜÜÜﻤﻪ ﻗÜÜÜﺳ

ﺮÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻣﻮﻧÇ ﺮæﻦ ﭘﺮÜÜÜ ﮐﻠåæÏ æÇ ﺘﯿﻨﻲÜÜÜﭙ ﻣﯿﺎﺷÜÜÜ ﺷåÑﺎÜÜÜ ې ﻟﭙÜ Üﮐ

ﺎﺗﻲÜÜﺳæ ﺖÜÜﻣﻨﯿÇ æژæﺮÜÜ ﭘÏ ÇﻮÜÜﻮې ﺧÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﻟÜÜﻲ ﭼÜÜ ﺷìÇﺪÜ  ﺟﻮړﯦåﻮÜÜﯥ ﻗÜÜﺳÇÏ

Ï ﺪÜÜÜﺖ ﺑﺎﯾÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜ ﭼìÏÇÏ ÝﺪÜ Üﻠﻲ ﻫÜÜÜﺻÇ ﻮÜÜÜ ﺧ،ﻲÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜﻧﯿæ ﺪېÜÜÜ ﻻﻧÓﻻ

ﻪÜÜÜﮑﺮ ﭘÜÜÜ ﻋﺴåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜ ﭼí Ü Üﻪ ﮐÜÜÜ ﺛﺎﺑﺘÇÏ ﻪÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﻪ ﻣﻠÜ Ü ﺨÇﻮÜÜÜﯥ ﺧÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜ ﻟæÇ

ﻪÜÜﻣﻮﻧÇ ﺮæﻦ ﭘﺮÜÜﻞ ﮐﻠÜÜ ﺷæÇ ﻦÜÜﺲ ﮐﻠÜÜﯥ ﻟÜÜﺳÇÏ åÑﺎÜÜﯥ ﻟﭙÜÜﻧÒæÑ Ï ﻮېÜÜ ﻗíÑﺎÜÜﮐ

.íÏ  ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮﺧﺖìæÏ Ï ﺗﻮ ﻪ

ﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜ ﺷåﺪÜÜÜﻧæﻮ ﺧﺎÜÜÜﻮ ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧÜÜÜﻮ ﻮﻟÜÜÜ ﻫﻐÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻮﻟﻨÜÜÜ ﭼí Ü Üﻮړ ﮐÜÜÜﺟ

،íÏ åÑﺎÜÜÜ ÒæÑ ﯥÜÜÜ ﺑäﺎÜÜÜﻧÇﻮ ﻮÜÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜې ﭼÏ ﻪÜÜÜ ﻟåﺮÜÜÜﺳ

. ﺷﻲìﻧﯧﺪﻻÇÏæ  ﭘﺮېÏÇﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﯧﻮ

ﯾ ﺮÑﺎÜÜﻲ ﮐÜÜ ﺑﻬﺮﻧåÑﺎÜÜﻧﻮ ﻟﭙæÑﺎÜÜ ﮐíÏﺎÜÜ ﻋÏ ﯥÜÜﻧﻮ ﮐæÑﺎÜÜ æﺎﺗﺮÜÜﯾÒ ﻪÜÜﺮ ﭘÜÜ ﻣ

: ﺳﻜﺘﻮروﻧـﻪ-ﻫـ

Ï ﻮږÜÜÜﻣÒ ìﻮÜÜÜﯥ ﻫﻐÜÜÜ ﭼìÏÇÏ ﯥÜÜÜﻞ ﯾÜÜÜﻟﯿÏ æÇ í ﻣﯧÇﺘﺨﺪÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜ ﺑﯿåﻮړÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﭘ
ﺖÜÜÜÜﻟæÏ ﺮېÜ ÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜ ﮐ.íﺮÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜﻲ ﭘﻮﻫÜÜÜÜ ﺗﺨﻨﯿﮑåﻮړÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜﻪ ﭘﺮﺗﻠÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜÜﻧÇﻮ

ﻮÜÜÜÜÜ ﯿﻨåÑﺎÜÜÜÜÜې ﻟﭙÏæ ﺰېÜ ÜÜÜړﺧﯧÇﯥ ﻫﺮÜÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼìÏ ړÇ ÏÇﻮÜ ÜÜÜﺮ ﻫﯧÜÜÜÜÜﻫ

ﻪÜÜÜﻮﻫﯥ ﻟﮑÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜﯥ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜﻮ ﯿﻨÜÜÜ ﻧ،íﺮÜÜÜﻟæ ìﻮÜÜÜ ﺳåړÒ ﺎﻧﻮÜÜÜﻧÇﻮ ﻮÜÜÜﭘﺮﺧﭙﻠ

ÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜÜÜ ﮑ،ﻲÜÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜÜ ﻗﺎﯾÈﻮÜÜÜÜﻪ ﻟﻮﻣ ﯾﺘÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻧﻮ ﺗæÑﮑ ﻮÜÜÜÜﺳ

ﺎﻧÜÜﺳÇ åﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜﻮﻫﯥ ﭘÜÜې ﭘÑﻮÜÜﯥ ﻧÜÜﺳÇÏ æÇ íÑﺎÜÜ ﻧﺠ،íÑﺎÜÜ ﻣﻌﻤ،ﻧﻲÇæﺪÜÜﻧﻠ
íﻮÜÜÜﻣÒ ﻻÇÏ ÊﺎÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﺎﻟﻲÜÜÜ ﻣæÇ ﺎﻧ ﯥÜÜÜ ﭘíﺮÜÜÜ ﺑﺸæÇ ﻲÜÜÜ ﻃﺒﯿﻌ،ﺖÜÜÜﻣﻮﻗﻌﯿ
،ﻲÜÜÜ ﺷìﺪÜÜ ﮐﯧåÏÒ ﯥÜÜÜ ﮐåÏﻮÜÜÜ ﻣå ÜÜﻪ ﻟÜÜ ﭘÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜ ﻟäÇﻮÜÜÜ åÏÇﺘﻌﺪÜÜÜﺳÇ ﺑﺎåﻮÜÜ ﯾÏ
ﺖÜÜÜﮐﺜﺮﯾÇ Ï ﯥÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜ ﺷì ÜÜÜﻨﻈﻢ ﮐÜÜÜ ﻣæÇ ﻪÜÜÜ ﻪ ﻧÜÜÜﻧﻪ ﭘæÑﮑ ﻮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﯥ ﻫﻐÜÜÜﭼ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

185

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

186

ﻨﯿﻮÜÜÜÜÜﺳæÇ ﻪÜÜÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜÜÜﻣÒ .íړæ ﺮﻣﺦÜÜÜÜÜ ﭘåÑﺎÜÜÜÜÜﺄﻣﯿﻨﻮﻟﻮ ﭼÜÜÜÜÜﺪ ﺗÜÜÜÜÜﻧæ ژÏ ﻮÜÜÜÜÜﺧﻠﮑ

ﺪېÜÜÜﯥ ﺑﺎﻧÜÜÜﻪ ﭘﻨﺒÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜﺑﻠÇÒ ﺎﻏﻠﻲÜÜÜ ﻪÜÜÜﯥ ﮐﻠÜÜÜ ﭼå ÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜﮐÐ ﻮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻣﺨÏ

Ï ﺪÜÜÜﺪ ﺑﺎﯾÜÜÜﻧÇ ﻪÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼ،íÏ ﻧﻪæÑﮑﺘﻮÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﺳÇÏ ﭙÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜﯾﻄﻮ ﮐÇﺮÜÜÜﺷ

ﺪﯾﻞÜÜÜÜﯿﻤﻮ ﺗﺒÜÜÜÜﻨﻌﺘﻲ ﺳÜÜÜÜﺮ ﺻÜÜÜÜ ﭘÒæﺪÜÜÜÜ ﮐﻨæÇ äﻼÜÜÜÜﻮ ﺑﻐÜÜÜÜ ﻧ،å Ü ÜÜﮐæ ﻪÜÜÜÜﭘﺎﻧ ﻮﻧ

،ﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲÜÜÜÜÜ ﺳ،äÏﺎÜÜÜÜÜ ﻣﻌ،íÑÇﺪÜÜÜÜÜ ﻣﺎﻟ،ﻪÜÜÜÜÜ ﮐﺮﻧ:íﺮÜÜÜÜÜﻟæ ﻖÜÜÜÜÜ ﺣÈﻮÜÜÜÜÜﻟﻮﻣ ﯾﺘ

ﻪÜÜÜﺎﻟﻮچ ﻧÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜ ﮐáﻤﺎÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﺮﻋﮑﺲÜÜځ ﺑÑæ ﻦÜÜÜﺮ ﻧÜÜÜ  ﻣ،áﻮÜÜÜﺷ

.Ê ﺧﺪﻣﺎíÑ ﺎæÇ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﯿﮑﻨﺎﻟﻮﺟﻲæÇ ÊÇﻣﺨﺎﺑﺮ

íÏ ﺞÜÜÜﯥ ﻓﻠÜÜÜﺮﭼﯿﻨﯥ ﯾÜÜÜ ﺳÑÇÒﺎÜÜÜ ﺑæÇ ÑæﺪÜÜÜ ﺻ،ﺪÜÜÜ ﺗﻮﻟﯿÏ ﻪÜÜÜ ﮑ،í ÜÜ ﮐﯧáﺪÜÜÜﻟﯿ

:( ﻛﺮﻧﻪ )زراﻋﺖ-١

،í ﻮړﯦÜÜÜﻏæ ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜ ﺑÑÇæÇﺪÜÜÜﯥ ﭘﯿÜÜ ﭘﻨﺒÏ ﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻪ ﻓﻌﺎﻟÜÜ ﺑﺮﺧÇÏ ﺮېÜÜﻪ ﭼﯧÜÜ ﮐæÇ
æÇ æﺰÜÜÜÜﯿﻤﻪ ﯾﯿÜÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜÜ ﮐãﺎÜÜÜÜ í ﻮﻣÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻧæﻏﺎÑﯥ ﺑﯿﺎÜÜÜÜ ﮐﺮﻧÏ ﻪÜÜÜÜﮑ

ﺖÜÜﻫﻤﯿÇ ì

ﺎﻧÜÜ ﯥÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ ﻮÜÜﻟﯿﻠﻮﻧÏ æÏ ﻪÜÜ ﭘÑﮑ ﻮÜÜ ﺳÇÏ
.åÏ ې ﺗ ﻟﯥÑ ﭘﻮÏﯾﺠﺎÇ ﻧﻮ ﭘﻪæÑÇÒﻟﻮ ﺑﺎÇﻧ ﯾﻮ

æÇ íﻮÜÜÜ ﮐíﺮÜÜÜ ﻢ ﺑﺰÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﺳæÇ ﺮÜÜÜﮏ ﻻ ﺗÜÜÜﺮ ﺧﻠÜ Üﻮږ ډﯦÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ ﻮÜÜÜ ﯾ.íﺮÜÜÜﻟ
ÇÏ æÇ íÏ ﻪÜÜÜﻟÒﺮ ﺑﯧﻮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜ ﭘﺨﭙﻠìæÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،íæﺮÜÜÜﺑÇډۍ ﺑﺮæﻪ ډÜÜÜﻧﻮ ﺗæÑﺎÜÜÜ

ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜﯥ ﺨÜÜﻮې ﻋﻨﻌﻨÜÜﻪ ﯾÜÜﻪ ﻟÜÜﯥ ﮐﺮﻧÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜ ﻫﯧáﻮÜÜ ﻪÜÜﺪ ﭘÜÜ ﺑﺎﯾÒÇÑÇﺪÜÜﻫﻤ
ﺮÜÜÜﻮﻟﯥ ﺗÜÜÜﻪ ﻧﯿÜÜÜې ﺨæﺎÜÜÜﻪ ﺧﯿﺸÜÜÜځ ﻟÑæ ﻦÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜ ﮑ،ﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻢ ﺑﺪﻟÜÜÜ ﻋﻠåﻮÜÜÜﯾ

íﺮÜÜÜﻪ ﻋﺼÜÜÜې ﭘÑﺎÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜ ﮐﺮﻧÏ åÏ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜﻲ ﭘÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻟﯥ ﺧﺘﻤÒﻮÜÜÜ ﺑﯧìæÏ Ï ﯥÜÜÜﭼ
.íÏ ﺪﻟﻲÜÜﯦÑÏ ﻮﻟﻮÜÜÜﺻÇ ﻲÜÜÜﻪ ﻋﻠﻤÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻮﻟﯥ ﺑﺮﺧÜÜÜ ېÑﻮÜÜÜﺘﻮ ﭘÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﻞÜÜÜﺣﺎﺻ
ﺪÜÜÜﻧæ ژÏ ﻪÜÜÜ ﺗìæÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜ ﭘÑÇæÇﺪÜÜÜ ﭘﯿÏ ﯥÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜ ﺷáﻤﺒﺎÜÜÜﯿﻠﻮ ﺳÜÜÜﺳæ
. ﻲÑæ Óې ﭘﻪ ﻻæﺳﺎﻧﺘﯿﺎÇ ډﯦﺮې
ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜﻮ ﻋﻠﺘﻮﻧÜÜ ﯿﻨÏ ﯥÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ ﯥÜÜ ﭼÑﺎÜÜﯥ ﮐﻮﮐﻨÜÜ ﭼÇÏ ﻞÜÜﺑ

ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﺧﻠÇæ ÊﻼÜÜÜÜ ﺣﺎﺻãÒﻪ ﻻÜÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜÜﻮ ﻤﮑÜÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜ ﭼæړÇﻮÜÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜÜﮐ
ﻪÜÜ ﭘæÇ æﺮÜÜﻟæ ﯥÜÜﻲ ﻧﻘﺸÜÜﻋÑÒ ﯥÜÜ ﻤﮑÏ ﻪÜÜﺮ ﮐﭽÜÜﭘ

ﻟÇﻮÜÜﻟﺴæ ﺮېÜÜ ﻫÏ åÏÑﺎÜÜﮐ

Ï ﻮږÜÜÜﻣÒ ãﻼÜÜÜﻗÇ ãﻮÜÜÜ ﮐÓﺎÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻮ ﺗﺠﺮﺑÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮÏ ﯥÜÜÜﻮ ﭼÜÜÜ ﺷåﻮÜÜÜې ﭘÏ
ﺮÜÜÜ ډﯦ،íړÇﻮÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜﺑæÇ ﯥÜÜÜ ﮐﻤ،íﺮÜÜÜﻧﯥ ﻟ

ﺎﻧÜÜÜ ېÑÏ í ÜÜÜ ﮐﯧáﺮÜÜÜ ﮐÓﺎÜÜÜﺳÇ
ﻪÜÜÜ ﭘÑÇÒﺎÜÜÜ ﺑÏ ﻢÜÜÜﺮ ﻫÜÜÜ  ﺑﺰáæ ډÇﺪÜÜÜ ﻫﻤ.íÏ ﺮÜÜÜﺑÇ ﺑﺮåﺮÜÜÜﯾﻄﻮ ﺳÇﺮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜې ﻟÑæﺎÜÜÜﺧ

íﻮÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻧÜÜ åﺮÜÜﻠﻮﻧﻪ ډﯦÜÜ ﻓﺼÑﻮÜÜﯥ ﻧÜÜﺮې ﭼÜÜ ﭼﯧæÇ íﺮÜÜﺎ ﻟÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜﺖ ﺗÜÜﺣﻤÒ
ﯥÜÜÜ ﯿﻨæ ÜÜﺮې ﮐÜÜÜﻮ ﯽ ﻟÜÜÜ ﺑÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼæړÇﻮÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜ ﮐ.í ÜÜ ﮐﯧáﺮÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜﻪ ﮐﻮﮐﻨÜÜÜﻫﻠﺘ

ﻪÜÜÜ åﺮÜ Üﻪ ډﯦÜÜÜ ﺗåÏ ãﻼÜÜÜﻗÇ ãﻮÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﺧæ ãﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼíæ åﻮÜÜÜﻌﻪ ﭘÜÜÜﺿæ

áÇﻮÜÜÜÜÜ ﮐﻠﯿåﻮÜÜÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼÇÏ ﻪÜÜÜÜÜ ﻫﻐæÇ íÏ ÑﺎÜÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜ ﭘÊﻣﺎÇﺪÜÜÜÜÜﻗÇ íÏﺎÜÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ

ÈﺎÜÜﺎﻟﻲ ﺣﺴÜÜﻨﻈﻢ ﻣÜÜﻮ ﻣÜÜﻪ ﯾÜÜﺮ ﺗÜÜ ﯥ ﺑﺰÜÜې ﭼÏ ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜﻪ ﺑÜÜ ﮐﺮﻧåﺮÜÜ ﻣﻌﺎﺻ.íﻮÜÜﮐ
ﻪÜÜÜÜ ﮐæÇ í Ü ÜÜﻊ ﮐﯧÜÜÜÜﻗÇæ ﻪÜÜÜÜ ﻧåﺆﺛﺮÜÜÜÜ ﻣí Ü ÜÜﮐÑæ Óﻪ ﻻÜÜÜÜ ﭘÊﺎÜÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ åÑﻮÜÜÜÜ ﭘæÇ

ﻪÜÜﺎﻧﯿﻮ ﺗÜÜﻓﻐÇ æﻮÜÜ ﺳææÏ ﻪÜÜﺎﻧﯿﻮ ﺨÜÜﻓﻐÇ ﻮÜÜﻪ ﭘﻨ ﻮﺳÜÜﺪ ﻟÜÜﺪ ﺑﺎﯾÜÜﯽ ﻋﺎﯾÜÜ ﻨÑæ
.ﻟﻮړ ﺷﻲ
ﯥÜÜÜÜې ﺧﭙﻠÑع ﻻæﺮÜÜÜÜﻪ ﻣﺸÜÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜÜ ﻲ ﺑﺰÜÜÜÜﻲ ﯾﻌﻨÜÜÜÜﺷæ ﯥÜÜÜÜﺳÇÏ ﺮېÜ ÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜﮐ

Ï ﺪÜÜﻢ ﺑﺎﯾÜÜﻮ ﻫÜÜ ﻧ،ﻮÜÜﻧﯿﺴæ ﺐÜÜﺘﻮ ﺗﺮﺗﯿÜÜﺧﯿﺴÇ ÑﻮÜÜ ﭘÏ ﻪÜÜﺮ ﺗÜÜ ﯥ ﺑﺰÜÜ ﭼ،æړÇﻮÜÜﻏ
ÑÇæÇﺪÜÜÜ ﭘﯿÏ ﻮÜÜÜﻗﻼﻣÇ ﻮÜÜÜ ﻫﻐÏ ﻢÜÜÜ ﻫæÇ ﻲÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜﺌﻠﻪ ﺣÜÜÜﺖ ﻣﺴÜÜÜ ﺗﺜﺒﯿÏ ﺖÜÜÜﻣﻠﮑﯿ
.í  ﮐﯧáﮐﻮÑæ Ñﺳﯿﻠﻪ ﯾﯥ ﭘﻮæ  ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪáﺳﻨﺠﻮæ ﻧﺮﺧﻮﻧﻪ

áﻮÜÜ ﮐíÑÇﻮÜÜ ﺧåﺮÜÜﻣæÏ æÑﺎÜÜﺮ ﮐﻮﮐﻨÜÜﻪ ﭘÜÜﺗÑæ ﺎÜÜﻮ ﺑﯿÜÜ ﻧ،í ÜÜ ﮐåÑﻮÜÜې ﭘæﺎÜÜړﺗﯿÇ
ﯥÜÜﻪ ﭼÜÜﺮ ﻫﻐÜÜﻮ ﺗÜÜ ﻧ،í ﻤﺒﺎﻟﯧÜÜﺎﯾﻠﻮ ﺳÜÜﺳæ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜﻠﻲ ﮐﺮﻧÜÜﺻÇ ﯥÜÜﻪ ﭼÜÜ ﺮﻧ
ÇæÑﺎÜÜÜ ﻧÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼí ÜÜړ ﮐﯧÇ ﻢÜÜﯥ ﻫÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜﺪې ﻟÜÜÜﯥ ﻋﻘﯿÜÜ ﺧﭙﻠÏ æÇ íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻪ ﻧÜÜ
.í ﺑﻮ ﯽ ﺧﺘﻢ ﮐ
ﺐÜÜﺮ ﺟﯿÜÜ  ﺑﺰÏ ﯥÜÜځ ﮐÑæ ﻪÜÜې ﭘÑﻪ ﻻÜÜﯥ ﻟÜÜ ﮐﺮﻧÏ ﯥÜÜ ﭼæړÇﻮÜÜﺮې ﻏÜÜﻪ ﭼﯧÜÜﮐ

ÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ ÊÇﺪÜÜÜ ﺗﻮﻟﯿæÇ ÊﺎÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻮÜÜÜﻟæ ﺟﻮړÏ ﯿﻠﻮÜÜÜﺳæ ﯥÜÜÜﺳÇÏ Ï
،ﻮﻣﻲÜÜÜﻣæ ÝﺎÜÜÜﻧﮑﺸÇ ﻪÜÜÜ ﺑﺮﺧÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻲ ﻣﻤﮑﻨÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﺮ ﻧÜÜÜﺑÇﯥ ﺑﺮÜÜÜﮐ
Ï ﻮÜÜ ﻧ،ìÏ ﯥÜÜ ﮐáﺎÜÜﻪ ﺣÜÜﺮ ﭘÜÜ ﺗﻐﯿÏ ﻪÜÜﯥ ﻫﻤﯧﺸÜÜ ﭼìÏ ﻢÜÜﯥ ﻋﻠÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜﻪ ﮐﺮﻧÜÜﮑ

ﺪېÜÜÜÜ ﺑﺎﻧÑﮑ ﻮÜÜÜÜې ﺳÏ ﻪÜÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜÜ ﺑﯿÇÏ ﻮÜÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜÜﺷÑæ ﺪÜÜÜÜ ﻋﺎﯾåﺮÜÜÜÜﻟÇ ډÑﻮÜÜÜÜﻪ ﻠÜÜÜÜﺗ
ﯥÜÜﯥ ﺗﺠﺮﺑÜÜﻏﻠÇÑ ﻪÜÜﻮې ﻣﻨ ﺘÜÜﯥ ﻧÜÜ ﭼ،íÏ ﻢÜÜﺮ ﻣﻬÜÜﺰ ډﯦÜÜﮐÇﯥ ﻣﺮÜÜﺳÇÏ ﻮÜÜﯧ ﻧ
.íړﺗﯿﺎ ﻟﺮÇ  ﭘﺎﻧ ﻮﻧﯥ ﺗﻪíÏﺑﻨﯿﺎ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ
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ãﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺗææﺎÜÜÜړﺗﯿÇ ﻮÜÜÜې ﻮﻟÏ ﻪÜÜÜ ﮐæÇ í Ü Üﺮﯾﮑﻲ ﮐÜÜÜ ﺷåﺮÜÜÜ ﺳæﺪ ﺮÜÜÜﻧæﻪ ﮐﺮÜÜÜﻟ

Ï ﯥÜÜÜې ﺑﺮﺧÏ Ï áﻤﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﮐﺮﻧÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ìÏ ړÇ ﺖÜÜÜﻟæÏ .í Ü Üﺎﺗﻨﻪ ﮐﯧÜÜÜ ﺳæÇ

ﻲÜÜÜﻮ ﻣﻠÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜې ﺑﺮﺧÏ ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻮﺗÜÜÜ ﭘÇÏ ﻮÜÜÜ ﻧ،æ ÜÜÜﮐæ

.í ﮐæ Ñ ﻫﻢ ډﯦﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﮐﺎÑﻏ ﺘﻠﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮ

.æ ﻟﺮÊÑæ ﺗﻪ ﺿﺮãÇ ﺮæﭘﺮ

:د ﻛﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﻣﺎﻟﺪاري
: ﻣﺎﻟﺪاري-٢

ﻪÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜ æÑæ æﺪÜÜÜﺎﻧﻮ ﺧﻮﯾﻨÜÜÜ ﮐﻮﭼﯿÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،åÏ íÑÇﺪÜÜÜﻪ ﻣﺎﻟÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺑﻠ

ﻮږÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜ ﮑ،åæ ﻪÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜ ﻣﻬﻤåﺮÜÜ ډﯦåﻮÜÜÜ ﯾÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ Ï ﻮږÜÜÜﻣÒ íÑÇﺪÜÜﻣﺎﻟ

Ï ﯥÜÜÜÜÜ ﮐÑæÏ ﻲÜÜÜÜÜﻪ ﻧﻨﻨÜÜÜÜÜ ﭘäﺎÜÜÜÜÜﻪ ﮐﻮﭼﯿÜÜÜÜÜ ﻮﻣﻲ ﺗﻮÜÜÜÜÜﻪ ﻋﻤÜÜÜÜÜ ﭘ.í Ü ÜÜÜ ﮐﯧÇﻮÜÜÜÜÜﺧ

åæ ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻣﯿﻨÒ ﻪÜÜ ﺨÇﻮÜÜÜﻪ ﭘﺨÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜې ﺗÏæ æÇ ﺪÜÜÜﺷÑ ﺎﻧﻮÜÜÜ ﮐﺒÏ ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﭘ

Ï ﻪÜÜÜ ﮑ،í ÜÜÜ ﮐﯧáﻤﯧﺮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﺎړﮐﯿﻮ ﺨÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻟÒ ﺑﯿﻮæﺮÜ Üﻪ ډﯦÜÜÜ ﻟäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ

Ï åÑﺎÜÜÜÜÜﺘﻮ ﻟﭙÜÜÜÜÜﺧﯿﺴÇ Ï ﻮÜÜÜÜÜ ﯿﻨﻮﻧæ ﭘﺮÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،ææ ړÇ äﺎﻧﺎÜÜÜÜÜﻧﺴÇ æÇ åﺮÜÜÜÜÜﺑÇﺑﺮ

æÇ  ېÜ ÜÜÜÜÜ  ﺟÏ ﯥÜÜÜÜÜÜÜ ﭼåæ íÑÇﺪÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﻣﺎﻟÜÜÜÜÜÜÜ ﺑﺮﺧåﺪÜÜÜÜÜÜÜﺖ ﻋﻤÜÜÜÜÜÜÜ ﻣﻌﯿﺸÏ ìæÏ

áﻮÜÜÜ ﺎﺗﻮÜÜ ﻟﺒﻨﯿÏ áæ ډÇﺪÜÜ ﻫﻤ.ﻲÜÜﺧﻠÇæ ÑﺎÜÜﻮ ﮐÜÜ ﻪ ﻏﻮÜÜﺎﻧﻮ ﻟÜÜﯾÇ ﻏﻮæÇ ﻮﻧﻮÜÜﭘﺴ

ÑﺎÜÜÜﮐÑæÏﯥ ﻣﺰÜÜÜ ﯾåﺎﺗﺮÜÜÜﯾÒ æÇ å ÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜﻪ ﻻﺳÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﺮڅ ﮐÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﭘ

ﻮÜÜÜÜﻧﯿÑﻪ ﮐﻮÜÜÜÜﻫﻢ ﻟÑﻮÜÜÜÜ ﻧæÇ ﻮچÜÜÜÜ ﮐ،ﺘﻪÜÜÜÜ ﻣﺎﺳ،ﯿﺪېÜÜÜ ﺷ،íﻮړÜÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜÜع ﻟﮑÇﻮÜÜÜÜﻧÇ

ﯥÜÜÜÜﻢ ﯾÜÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜÜ ﭼ،ææ ﮏÜÜÜÜﯥ ﺧﻠÜÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜÜ ﺑﻠåﻮÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﯾÜÜÜÜ ﮐﻮﭼﯿÏ .áﻮÜÜÜÜﺷ

ﻏﯿﻮæÑﺎÜÜÜ ﻧæÇ

ېÏ Ï ﻪÜÜÜﺮ ﻣﻬﺎﻟÜÜÜ ې ﺗÜ Ü ﭘﺮﯦﮑÏ ﻦÜÜÜ ﺑÏ ìæÏ .ﻪÜÜÜﻢ ﻣﺎﻟﻮﻧÜÜÜ ﻫæÇ ېÏﻮÜÜÜﻟÑÏ ﯥÜÜÜﻤﮑ

ﺎﻟÜÜÜﭼﮑæ ، ېÜ Ü ﺮ ﺟÜÜÜ  ﻣ،áﺪÜ Üﻪ ﮐﯧÜÜÜﻪ ﺗﺮﻻﺳÜÜÜﯾﻮ ﺨæÑﺎÜÜÜ

ﺎﻟÜÜÜﭼﮑæ

ﻪÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜ ﮑﻠﻮﻧÇ Ï ﺎﻧﻮÜÜÜﭘﻮﻫÑﻮ ﮐﺎÜÜÜ ﯿﻨÏ .å ÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯾﺎﻧﻤﻨÒ åﺮÜÜ ډﯦíÑÇﺪÜÜÜﻮږ ﻣﺎﻟÜÜÜﻣÒ

áæﯾﺠﻲ ډÑﺪÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜ ﭘæÇ ﺎﺗﻲÜÜÜﺳæ íÑÇﺪÜÜÜﻪ ﻣﺎﻟÜÜÜﯥ ﺧﭙﻠÜÜÜ ﭼæ ì Ü Ü ﮐÇﺪÜÜÜ ﭘﯿäÇﻮÜÜÜﺗ

æÇ åÏ  ېÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜﻪ ﻻﺳÜÜÜ ﻟíÑÇﺪÜÜÜﯥ ﻣﺎﻟÜÜÜﻠﻮ ﮐÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﺗﯿÇ ېÏ ÜÜﻮږ ﻧÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜﻣﺨ

ﻪÜÜÜ ﺧﭙﻠíړÇﻮÜÜÜ ﻏÓæÇ ،ÓæÇ ﯥÜÜÜ ﭼäﺎÜÜÜﻪ ﮐﻮﭼﯿÜÜÜﺮ ﻫﻐÜÜÜ  ﻣ،í Ü Üﻪ ﮐÜÜÜﯾﺎﺗÒ ﯥÜÜÜﯾ

åﻮړÜÜÜ ﻟåﺮÜ Üﻪ ډﯦÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻦ ﻣÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜ ﭼ،ìÏ ÇÏ ﯥÜÜÜ ﯾäÇæﺎÜÜÜﺪ ﺗÜÜÜﻮ ﺮ ﻨÜÜÜﺮ ﻮﻟÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﯾ

.íÏ  ﻣﺦå ﺳﺮæ ﺳﺘﻮﻧﺰæ ﻟﻪ ډﯦﺮí ﯾﺎﺗﻪ ﮐÒ íÑÇﻣﺎﻟﺪ

.ææÏÑÇæ ﻧﻮ ﺨﻪæÏÇ ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﻫﯧﻮÊ ﻟﺒﻨﯿﺎæÇ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻏﻮ ﯥ

ìæÏ .åÏ åﺘﻮﻧﺰÜÜÜﻮﻣ ۍ ﺳÜÜÜﯥ ﻟÜÜ ﯾáﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜﻮ ﻧÜÜÜﺑæÇ Ï ﺎکÜÜ

Ï ﻪÜÜÜﯾﻮ ﺗæÑﺎÜÜ

.ìÏ ﻦÜÜÜﻮ ﻓÜÜÜﻢ ﯾÜÜÜ ﻫæÇ ﻢÜÜÜﻮ ﻋﻠÜÜÜﻢ ﯾÜÜÜﺮ ﻫÜÜÜﻪ ﯧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﮐﺮﻧÏ íÑÇﺪÜÜÜ ﻣﺎﻟíﺮÜÜÜﻋﺼ

ﻢÜÜﺎ ﻫÜÜ ﯾæÇ ﺎﯾﻲÜÜﻪ ﺑﯿÜÜﯥ ﺗÜÜﻪ ﺑﻠÜÜﻮ ﺨÜÜﺷÑæ ﻮېÜÜﻪ ﯾÜÜ ﻟíæÑﺎÜÜ ﻞÜÜﻪ ﺧﭙÜÜﯥ ﮐﻠÜÜﭼ

ÇﺪÜÜÜ ﭘﯿÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻟÇæÏÇﻢ ﻫﯧﻮÜÜÜ ﻫæ Ü Üﮐæ ãﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺎ ﺗÜÜÜﺧﺘﯿÇۍ ﭘﺮÑÇﺪÜÜÜ ﻣﺎﻟÏ ﻪÜÜÜﮐ

ﻪÜÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜÜﺑæÇ Ï ﺎکÜÜÜÜ

ﺮÜÜÜﯥ ﺑﻬÜÜÜﺎﺗﻮ ﭘﺴÜÜÜ ﻟﺒﻨﯿæÇ ﻮÜÜÜ ﻪ ﻏﻮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜﻪ ﭘﯿﺴÜÜÜﻢ ﻫﻐÜÜÜ ﻫæÇ ﻮÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﮐ

Ï ìæÏ Ï ﯥÜÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜÜﻻﯾæ äﻼÜÜÜÜﻪ ﺑﻐÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜ ﮐ.íÏ ﺦÜÜÜÜ ﻣåﺮÜÜÜÜﺘﻮﻧﺰې ﺳÜÜÜÜ ﺳíﺪÜÜÜÜﺟ

ﯥÜÜÜÜ ﮐæÑﻮÜÜÜﻣÇ íﺪÜÜÜÜﻪ ﺗﻮﻟﯿÜÜÜﺮې ﭘÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻞ ﻫﯧÜÜÜﻮ ﭘﺨﭙÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜ

ﺎﻧﯥÜÜÜ ې ﺎÑﻮÜÜÜﻠﻮ ﭘÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜﻪ ﭘﻨ ﻮﺳÜÜÜې ﻟÒÇﻮÜÜÜ ﯾåÑﺎÜÜÜﯾﻮ ﻟﭙæÑﺎÜÜÜ

.æ ﮐæ ﭘﺎﻧ ﻮﻧﻪ

Ï ﯥÜÜÜÜ ﮐæÏږæÇ ﻪÜÜÜÜې ﭘÑ ﻻÏ ،íﻮÜÜÜÜﻔﺮ ﮐÜÜÜÜﻤﻲ ﺳÜÜÜÜﻣﻮﺳ

ﻟﯽæÑÇﻮÜÜÜ ﻫåﺘﻮﻧﺰÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﺑæÇ Ï ﻠﻮÜÜÜ

Ï ﯾﻮæÑﺎÜÜÜ Ï ìæÏ Ï ،ﻲÜÜÜ ﺷáﺪÜÜÜﮐﯧﻨæ
.ﺷﻲ

:íړﺗﯿﺎ ﻟﺮÇ  ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺗﻪíې ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﺟﺪÑÏ  ﭘﻪíÑÇﻣﺎﻟﺪ

ﺎﻧﯥÜÜÜÜ ﻪ ﺎÜÜÜÜﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧÜÜÜÜﺧÇﻪ ﭘﺮÜÜÜÜ ﭘåÑﺎÜÜÜÜﯾﻮ ﻟﭙæÑﺎÜÜÜÜ Ï ìæÏ Ï ﺮېÜ ÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜﮐ

:د ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﻣﺎﻟﺪاري

ﻪÜÜﻮ ﻟÜÜﮐﻮﻟÑæ ﻮÜÜﺑæÇ Ï ﻪÜÜﯾﻮ ﺗæÑﺎÜÜ ﯥÜÜ ﭼ،í Ü ړﮐﯧÇ ﻪÜÜﻪ ﻧÜÜ ﺑìæÏ ﻲÜÜ ﺷáﺪÜÜﮐﯿﻨæ
.í  ﮐÑÇ ﺧﻮíæÑ ﺧﭙﻞ ﺎæÑ ﻻæÏږæÇ ﻣﻠﻪ ﭘﺮÇ

ﻪÜÜﯥ ﭘﺎﻟﻨÜÜ ﯾÇﻮÜÜﻪ ﺧÜÜﻮ ﻟÜÜ æÑæ æﺪÜÜﻮ ﺧﻮﯾﻨÜÜﻟÇ ﮐﻠﯿﻮÏ ﯥÜÜ ﭼíÑÇﺪÜÜﻪ ﻣﺎﻟÜÜﻫﻐ

ﻪÜÜÜÜ ﭘ.åÏ åﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜ ﺳåﺪÜÜÜÜﻪ ﻋﻤÜÜÜÜﯥ ﺑﻠÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﺮ ﺟﻨﺠﺎﻟﻮﻧÜÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜÜﻮ ﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜÜﺷÑæ Ï
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ
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æÇ áÇﻮÜÜÜﻪ ﮐﻠﯿÜÜÜ ﮑ،ېæ ﺮېÜÜÜﻮ ﺎﻧﯥ ډﯦÜÜÜﺷÑæ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ۍ ﮐÜÜÜﻤﻪ ﭘﯧÜÜÜﻧﻮﻟﺴ

:ﻋﺼﺮي ﻣﺎﻟﺪاري

ÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜ ﭘ.ææ ÏﺎÜÜÜﺑÇ ﻲÜÜÜ ﮐﻠæÇ ېæ ﯥÜÜÜﺧÇﯥ ﭘﺮÜÜÜ ﻤﮑ،æ ﻢÜÜÜ ﮐÓﻮÜÜÜ ﻧﻔíÑﺎÜÜÜ
 ېÜÜ ﺐ ﺟÜÜ ﻏﺼÏ ﻮÜÜ ﻤﮑÏ ÇﻮÜÜﯥ ﺧÜÜﻪ ﺑﻠÜÜ ﻟæÇ ﺎﻟﻲÜÜﭼﮑæ ÇﻮÜÜﻮې ﺧÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﻟÜÜﮐ

ﺎÜÜÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﮐﺮﻧíﺮÜÜÜÜÜ ﻋﺼÏ ﻪÜÜÜÜÜﻣﻮﻧÑ ﻓﺎåﺎﻧﯿﺰÜÜÜÜÜﯥ ﻣﯿﮑÜÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜÜ ﺮﻧ

æÇ ﯥÜÜÜÜ ﯥ ﺗﻨÜÜÜÜﯥ ﻤﮑÜÜÜÜ ﭼáﻮÜÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜÜې ﻻﻣÏ Ï äﺎÜÜÜÜﮐÇæÑæÒ ،íÏ ﻲÜÜÜÜﻟæ ﯦÒ

ﻢÜÜÜÜ ﻫåÑﺎÜÜÜÜۍ ﻟﭙÑÇﺪÜÜÜÜ ﻣﺎﻟíﺮÜÜÜÜ ﻋﺼÏ ﺐÜÜÜÜﺪې ﺗﺮﺗﯿÜÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜÜ ﭘ،ﻲÜÜÜÜ ﯿﻠﻪ ﺮÜÜÜÜﺳæ

.í ې ﮐÏæ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺪæÇ  ﮐﻤﯿﺖÏ ﺷﻮ ﺎﻧﯥÑæ
Ï ﻞÜÜÜ í ﻮﻣÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜ ﭘ.íÏ ÏﻮÜÜÜ ﻣﻮﺟÊﺎÜÜÜ ﺗﺮﺗﯿﺒí

ﺎﻧÜÜÜ

ﻮ ﺎﻧﻮÜÜÜÜﺷÑæ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ìÏ ړÇ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ åÑﺎÜÜÜÜ ﻟﭙíÑÇﻮÜÜÜÜ ﻫÏ ﺘﻮﻧﺰېÜÜÜÜې ﺳÏ Ï
ﻪÜÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮÏ ۍÑÇﺪÜÜÜÜ ﻣﺎﻟíﺮÜÜÜÜ ﻋﺼÏ áﺎÜÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜ ﺣﮑﻮﻣÏ äﺎÜÜÜÜ ﺧÏæÇÏ
ﻮﻣﻲÜÜÜÜ ﻋﻤåﻮÜÜÜÜﺘﻲ ﯾÜÜÜÜﻪ ﺳﻤﺪﺳÜÜÜÜﻪ ﻣﻮﺧÜÜÜÜﻧﯥ ﭘæﻮړÜÜÜÜﺎټ ﺟÜÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﻮﮐÜÜÜÜ ﻗÏ

ﻪÜÜÜ ﻓﺎﺑﺮﯾﮑæﯿﺪÜÜÜ ﺷÏ ﯥÜÜÜ ﮐäﻼÜÜÜﻪ ﺑﻐÜÜÜ ﭘæÇ ﻠﺦÜÜÜﯥ ﻣﺴÜÜÜ ﮐÊÇﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﭘÑﻮÜÜÜﻣﻨﻈ

ﻨÜÜÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜÜÜﻮﭼﻲ ﺗÜÜÜÜÜ ﮐæÇ ﻧﮑﻲæﯧﺪÜÜÜÜÜﺳæÇ ﺎﯾﻲÜÜÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜÜÜ ﭼí Ü ÜÜÜﮐæ ېæﺮÜÜÜÜÜﺳ

æÇ åﺪÜÜÜﻣﻮﻧæ ﺎÜÜÜﺧﺘﯿÇﻪ ﭘﺮÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﮐäÇÑæÏ ﻪÜÜÜ ې ﭘÜÜ  ﺟÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،åﻮÜÜÜ ﺷåﻮړÜÜÜﺟ

.ﻣﻮﻣﻲæ ìﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﺎ
.ﺷﻮæ ﻧﻪ ﯾﯥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻮÜÜÜÜﻤﻲ ﮐﻮﭼﻮﻧÜÜÜÜﻪ ﻣﻮﺳÜÜÜÜﺮﻣﻨ ﭘÜÜÜÜﻧﮑﻲ ﺗæﯧﺪÜÜÜÜﺳæÇ ﺎﯾﻲÜÜÜÜ æÇ ﻮﭼﻲÜÜÜÜ ﮐÏ
åÑﻮÜÜÜÜÜﺮ ﻏÜÜÜÜ ډﯦåÑﺎÜÜÜÜÜﺎ ﻟﭙÜÜÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮÏ ۍÑÇﺪÜÜÜÜÜ ﻣﺎﻟíﺮÜÜÜÜÜ ﻋﺼÏ äﺘﺎÜÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ
Ï .åÏ åﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜÜ ﺑﻠåﻮÜÜÜÜÜ ﯾíﺪÜÜÜÜÜﺑÇﺧﻮ

ﺮﻣﻬﺎﻟﻨÜÜÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜÜÜ ﭘæﺪÜÜÜÜÜﻧæ ﮐﺮÏ ﯥÜÜÜÜÜﮐ

ﻲÜÜ ﺷìﺪÜ ﺘﻞ ﮐﯧÜÜﺧﯿﺴÇ ÑﺎÜÜﺮې ﮐÜÜﺖ ﺗÜÜﺧæ ﻪÜÜﻮ ﻫﻐÜÜ ﺧ،íﺮÜÜﯾﻂ ﻟÇﺮÜÜﻲ ﺷÜÜﻗﻠﯿﻤÇ

åﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜÜ ﺳÇÏ ﯥÜÜÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜÜÜﯾÏﻪ ﻣﻮﺟﻮÜÜÜÜÜﺎﺗﻮ ﭘÜÜÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ  ﻲÑﭙﻮÜÜÜÜÜﻧﺴÇﻨﯿﻮ ﺮÜÜÜÜÜﺳæÇ

ﻲÜÜÜ ﻣﻠÏ .ﻲÜÜÜﯽ ﺷÜÜÜﻪ ﭘﻠÜÜÜ ﻤﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ﭘãÇﺮÜÜÜ æ ﭘﺮíﺮÜÜÜﺳÇﻲ ﺳﺮÜÜÜﻮ ﻣﻠÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﭼ

. ﺷﻲìﯦﺪÑÇﻫﻮ
á ÜÜÜ ﯧæ ﯥÜÜÜﻮﻟﯥ ﺑﺮﺧÜÜÜ äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﺪÜÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜÜ ﭘãÇﺮÜÜÜ æﭘﺮ
ﻮېÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻲ ﻟÜÜÜ ﺷáﺎÜÜÜﻧﺘﻘÇ ﯿﻠﻪÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜټ ﭘÑﭙﻮÜÜÜﻧﺴÇ ﺮÏ ﻪÜÜÜﺮې ﻣﺎﻟﻮﻧÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜﮐ
.ﺷﻲæ  ﭘﺎﻧ ﻮﻧﻪåÑﺧﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎÇ ﭘﺮÏ ې ﺑﺮﺧﯥÏ Ï  ﺗﻮ ﻪå ﭘﻪ ﻣﺆﺛﺮæÇ ﺷﻲ
ﻪÜÜÜ ﻟæÇ ﻲÜÜÜﺎﺗﯥ ﺷÜÜÜﻦ ﭘÜÜÜﻣÇ ﻪÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜﺪې ﻫÜÜÜﻧæﻧﮑﻮ ﮐﺮæﯧﺪÜÜÜﺳæÇ ﺎﯾﻲÜÜÜ Ï ﻪÜÜÜ ﺑÇﻮÜÜÜﺧ
ﺎﯾﻠﻲÜÜﯥ ﺑÜÜﻪ ﯾÜÜﻣﻠÇ ﻪÜÜﻮچ ﻟÜÜ ﮐåÏﺎÜÜ ﭘﯿÏ ﯥÜÜ ﭼäÒæ ﻪÜÜﯾﻮ ﻫﻐæÑﺎÜÜ Ï ﻪÜÜ ﺑåﻮÜÜﻪ ﭘﻠÜÜﺑﻠ

: ﻣﻌﺎدن-٣

ﺖÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜ ﮐÊÑﻮÜÜÜﻪ ﺻÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜﻧﺘﻘÇ  ﻲÑﭙﻮÜÜÜﻧﺴÇ ﺮÏ. ﻲÜÜÜﺎﺗﯥ ﺷÜÜÜﺎې ﭘÜÜÜ ﺮÜÜÜﭘ
íÏ ﻪÜÜÜÜ ﻣﻌﺪﻧﻮﻧÏÇﻮÜÜÜÜې ﻫﯧÏ Ï ﺘﻤﻨﻲÜÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜÜ ﻃﺒﯿﻌåﺘﺮÜÜÜÜ ﺳäﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï
Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜﻧﯿﺴæ ﺖÜÜÜÜﻣﻨﯿÇ æÑﻮ ﻻÜÜÜÜ ﻫﻐÏ åﺮÜÜÜÜﺳ

ﺎﻧÜÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜﮐ
äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï æÏﻮÜÜÜﻟÑÏ ﻪÜÜÜﯿﺎﺗﻮ ﭘÜÜÜ ﺧﺼﻮﺻæ

ﺎﻧÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜ ﮐæÇ

.í  ﺗﺮې ﺗﯧﺮﯦíæÑﮐﻮﭼﯿﺎﻧﻮ ﺎ
ﻮÜÜﻪ ﻮﻟÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﻪÜÜ ﮑ،í ÜÜ ﮐåﺮÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜﻣﯿﻨÒ ÝﺎÜÜﻧﮑﺸÇ äÒÇﻮÜÜ ﻣﺘÏ
ﺎﻧﻮÜÜÜÜ ﮐﻮﭼﯿæÇ ﻧﮑﻮæﯧﺪÜÜÜÜﺳæÇ ﺎﯾﻲÜÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜÜۍ ﭘÑÇﺪÜÜÜÜ ﻣﺎﻟÏ
.íÏ Ï ﻣﻮﺟﻮäÏﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻣﻌﺎ
ﺎﻧÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜﻮﻟﯽ ﭘÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﻧìæÏ .åÏ áæﻮ ډÜÜÜ ﯾåﺘﻮﻧﺰÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻣÑﻠﻮ

ﺮﻣﻨÜÜÜﺗ
æﭙ ﯦﺪÜÜÜÜﺮ ﺑﺸÜÜÜÜې ﺗæﺮÜÜÜÜﻮﺟﻲ ﺳÜÜÜÜ ﺟﯿﻮﻟÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،å Ü ÜÜﺮ ﮐÜÜÜÜﮐÐ ﻮÜÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜÜﻣﺨÏ

ﻪÜÜÜÜﻧﻮ ﺗæÑÇÒﺎÜÜÜÜ ﺑÊﺎÜÜÜÜ ﻟﺒﻨﯿæÇ ﻪÜÜÜÜ  ﻏﻮÊﻮﻻÜÜÜÜﯾﻮ ﻣﺤﺼæÑﺎÜÜÜÜ ﻮÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ åﺮÜÜÜÜﺳ
åÒÇﺪÜÜÜﻧÇ ﺎﻓﻲÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜﺎ ﻫÜÜÜﯥ ﭘﮑﺘﯿﮑÜÜÜ ﭼ،åﻮÜÜÜ ﺷåﺪÜÜÜﻪ ﺮ ﻨÜÜÜﻮږ ﺗÜÜÜﺘﻪ ﻣÜÜÜﺳæÑæ
Ï ÑÇÒﺎÜÜÜ ﺑÏ ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻮ ﺑﺮﺧÜÜÜﻪ ﻮﻟÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﻣﻮﺧÜÜÜې ﭘÏæ Ï ۍÑÇﺪÜÜÜ ﻣﺎﻟÏ .íﻮÜÜÜﺳÑæ
Ï ﻪÜÜÜÜﯿﻠﻪ ﺑÜÜÜÜﺳæ ېÏ ﻪÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜ ﻧ،íﮋÜÜÜÜﺧﯧæ ﻢÜÜÜÜ ﺳáﺎÜÜÜÜﺣﺘﻤÇ ÇÏ ﻪÜÜÜÜ ﮐ.íﺮÜÜÜÜ ﻟÒﺎÜÜÜÜ
ﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜÜﻢ ﮐﻮﭼﯿÜÜÜ ﻫæÇ ﻧﮑﻮæﯧﺪÜÜﺳæÇ ﺎﯾﻲÜÜÜ ﻢÜÜÜ ﻫáﻮÜÜÜ ﮐÇﺪÜÜÜﯾﻄﻮ ﭘﯿÇﺮÜÜÜﺷ
íÏﺎÜÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﺘﺮÜÜÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜÜﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧÜÜÜÜÜ ﺟﻨæÇ íﺰÜÜÜÜÜﻪ ﻣﺮﮐÜÜÜÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ
.íÏ Ñæﺿﺮ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

191

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

.í ﻣﻨ ﺘﻪ ﮐÇÑ ÝﻧﮑﺸﺎÇ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ
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åÑﺎÜÜÜÜÜﺎﻣﻼﺗﻮ ﻟﭙÜÜÜÜÜﻪ ﻣﻌÜÜÜÜÜ ﻋﺎﻣÏ æÇ åÑﺎÜÜÜÜÜﻪ ﺧﭙÜÜÜÜÜﻧæÏÇÏÑÇ ﻗﺮåﺮﺑﯧﺮÜÜÜÜÜ ﺳäæ Ü ÜÜÜ

ﻪÜÜÜﻧÇﻧﺪæﻪ ژÜÜÜ ﺗﺮﺧÏ åﺮÜÜÜﯾﺨﻲ ﻧﻈÑﺎÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜې ﻟÑÏ äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﻪÜÜÜﮐ

. ﻧﺪې ﺷﻲÇړæ

ÇﺪÜÜÜﯥ ﻫﻤÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ Çﻪ ډÜÜÜ ﭘÇÏ ېæﺮÜÜÜﻮﺟﻲ ﺳÜÜÜ ﺟﯿﻮﻟÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،ېæ ﻮﻧﯥÜÜÜﻧﻤ

ﯥÜÜÜﻮ ﻣﻬﻤÜÜÜ ،íﺮÜÜÜ ﻟÜÜÜﻮﻗﻲ ﺑﻨﺴÜÜÜﻮ ﺣﻘÜÜÜ ﯾÏÇÏÑÇﺮÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜ ﭼÇÏ :دوﻳـــﻢ

ﯥÜÜÜ ﮐäﺎﻧﻮÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ æÇ íﺮÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﻟÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜﺘﺮې ﻃﺒﯿﻌÜÜÜې ﺳÑÏ

ﻪÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜ ﯾæÇ í ÜÜÜﮐæ ﻪÜÜÜ ﺮÜÜÜﻟÇ ﻮﻧﻮ ډÜÜÜﻪ ﻟﺴÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﻲ ﯾÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﺟﻤﻠ

åÑﺎÜÜÜﯿﻢ ﻟﭙÜÜÜ ﺗﻨﻈæÇ ÌÇﺘﺨﺮÜÜÜﺳÇ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻮېÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜ ﺘﻤﻨﻲÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜ ﻣﻠäÏﺎÜÜÜﻣﻌ
ﻮÜÜÜ ﻟﯿﮑﻠÏ ÏÇÏÑÇﺮÜÜÜ ﻗÏ ﻪÜÜÜ ﮑ،í ÜÜﮐ

ﯧÜÜ ﭘäÇæﺎÜÜÜﺮ ﺗÜÜÜﻟÇﻪ ډÜÜÜﻠ ﻮﻧﻮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧÜÜﺳ

.í ﮐæ ÊﻣﺎÇﻗﺪÇ ﺳﺎﺳﻲÇ  ﭼﯥìÏ ې ﻣﮑﻠﻒÏ ﻟﺖ ﭘﻪæÏ ﯾﯥ
ﯥÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜﻣÒﻪ ﻻÜÜﻮ ﮑÜÜ ﻧ،íﺮÜÜﻮﭘﯿﺮ ﻟÜÜ ﺗÓﺎÜÜ ﺣﺴåﺮÜÜﻮ ﺳÜÜ ﻟﯿﮑﻠíÏﺎÜÜﻪ ﻋÜÜﻪ ﻟÜÜژﺑ
ﻮÜÜÜÜÜ ﻣåړÇ ېÏ ﻪÜÜÜÜÜ ﭘ.åÏ ﺌﻠﻪÜÜÜÜÜړ ﻣﺴæ ãﺎÜÜÜÜÜ ﭘÏ åﺮÜ ÜÜÜ ډﯦÏÇÏÑÇﺮÜÜÜÜÜﻧﻮ ﻗÏﺎÜÜÜÜÜ ﻣﻌÏ

åÑﺎÜÜÜﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙÜÜÜ ﺳÏ ﻮÜÜÜ ﺣﻘﻮﻗÏ äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï .ﻲÜÜÜ ﺷá ÜÜÜ ﯧæ ÑﻮÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜ ﭘåﺮÜÜÜډﯦ

Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،á ÜÜÜﺪې ﮐÜÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜÜﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜ ﯿﻨÏ ﺎÜÜÜﻓﺮﯾﻘÇ Ï ﯥÜÜÜﻣﺨﮑ

ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﺮﮐﺘﻮﻧﻪÜÜÜﻮﻗﻲ ﺷÜÜÜ ﺣﻘáÇﻮÜÜÜﻮ ﻧ ﯾÜÜÜ ﯥÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜﻣÒﻻ

.ﮐ ېÑæ ۍ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﯾﯥ ﺳﺘﺮې ﭘﺎﻧ ﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪÑ ﺧﻮÊﺷﻮÑ
ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻧæÏÇÏÑÇ ﻗﺮÏ ﻧﻮÏﺎÜÜÜ ﻣﻌÏ ﻪÜÜÜ  ﺗﻮåÑÇﺪÜÜÜﻣÇæÏ ﻪÜÜÜ ﭘÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻟ
åÑﺎÜÜÜﺄﻣﯿﻦ ﻟﭙÜÜÜ ﺗÏ ﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜﻋﺎﻣÏ ﻪÜÜÜﺘﻤﻨﯿﻮ ﺨÜÜÜ ﺷæﺘﺮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﻏÏ ﻪÜÜÜﻮږ ﻟÜÜÜﻣÒ
. ﺷﻲãÇﺳﺘﺨﺪÇ
.íÏÑ ﭘﻪ ﮐﺎÊﻣﺎÇﻗﺪÇ íﺟﺪ

ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜﻮﻟﯽ ﻫﻐÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﻧìæÏ ﻮﻟﻮﻣﻄﺎﺑﻖÜÜÜﺻÇ ﻮÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮÏ

ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﺪÜÜÜ ﺑﺎﯾåÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜ ﮐﻮﻟÏÇÏÑÇﺮÜÜÜ ﻗÏ ﺪﻧﻮﻧﻮÜÜÜ ﻣﻌæﺘﺮÜÜÜ ﺳÏ :ى７ﻟـــﻮﻣ

ﻪÜÜÜﯥ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﻧﻮ ﭘÏﺎÜÜÜ ﻣﻌÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ íړÇﻮÜÜÜﯥ ﻏÜÜÜ ﭼ،í ÜÜÜﮐæ ÑﺎÜÜÜﮐ

ÈﺎÜÜÜ ﺣﺴÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﭘåﺮÜÜÜﻔﺎﻓﯿﺖ ﺳÜÜÜﻖ ﺷÜÜÜﻪ ﻣﻄﻠÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼæ Ü Üﻊ ﮐÜÜÜﺿæ áﻮÜÜÜﺻÇ

ﻮÜÜÜ ﺧ،ìÏ ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻧÇÒÑÇ ãÇﺘﺨﺪÜÜÜﺳÇ ﺮﮐﺘﻮﻧﻮÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜﺳÇÏ Ï ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﮐ.í Ü Üﮐæ

ﻮÜÜÜÜړﻟæÇÑ ﻪÜÜÜÜ ﺗÓ ﻻÏ ﻮﺧﯥÜÜÜÜې ﻣÏ Ï .íæ íﻮÜÜÜÜﺖ ﺷÜÜÜÜﻋÇ ﻣﺮáﻮÜÜÜÜﺻÇ ﻮÜÜÜÜﮐﻮﻟÑæ

ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜ ﻣﻤﮑﻨåﺮÜÜÜﺮ ډﯦÜÜÜﻢ ﺗÜÜÜ ﻫÇÏ ﻪÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺨÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﺑ

.ﻮÜÜÜÜﺧﻠÇæ ﺮېÜÜÜÜ ﺗÑﺎÜÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜÜ ﭼ،ﺘﻪÜÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜÜﻟﯥ ﺗﺠﺮﺑÇﻮÜÜÜÜﯥ ﻧ ﯾÜÜÜÜ ﯿﻨÓæÇ åÑﺎÜÜÜÜﻟﭙ

ÜÜې ﺗﺮ ﻨÏ Ï .ﻲÜÜ ææ ﻪÜÜﻪ ﻻﺳÜÜﯥ ﻟÜÜ ﮐÏÇÏÑÇﺮÜÜ ﻗåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﺮ ﭘÜÜﻟÇﻮ ډÜÜﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧ

æÇ ﻮÜÜÜÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ Ï ﯥÜÜÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜÜÜﻏﻠÇÑ ﻪÜÜÜÜÜÜﯥ ﻣﻨ ﺘÜÜÜÜÜÜﻟﯥ ﻣﺆﺳﺴÇﻮÜÜÜÜÜÜﯥ ﻧ ﯾÜÜÜÜÜÜﺳÇÏ

ﻪÜÜﻪ ﺧﺎﺻÜÜ ﭘæÇ ﻧﻮÏﺎÜÜ ﻣﻌÏ ﻪÜÜ ﻮﻣﻲ ﺗﻮÜÜﻪ ﻋﻤÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼìÏ ÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜﻢ ﭘÜÜﻪ ﻫÜÜﻮږ ﺗÜÜﻣ

ﯥÜÜÜ ﭼí ﻮﻫﯧÜÜÜ ﭘìæÏ .ìÏ ÏﻮÜÜÜ ﻣﻮﺟåﺮÜÜÜﺳÑæ ÊﻬﺮÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜﺎﻧﻮ ﻣﮑﻤÜÜÜﯾÏÇÏÑÇﻗﺮ

ﻮÜÜÜÜﻟÒæÑ ﻪÜÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭘíﺮÜÜÜÜ ﺑﺸÏ ﯥÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻮﻗﻲ ﺑﺮﺧÜÜÜÜﻪ ﺣﻘÜÜÜÜﻧﻮﭘÏ ﻣﻌﺎÏ ﻪÜÜÜÜ ﺗﻮ

ﺎﻣﻠﻮÜÜﯥ ﻣﻌÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜ ﺨÇﻮÜÜﻪ ﭘﺨÜÜ ﻟÏÇﻮÜÜﺎ ﻫﯧÜÜ ﯾæÇ

.æ ﮐæ ﭘﺎﻧ ﻮﻧﻪ

ÜÜﻧﮑﯥ ﮐﻤﭙﻨæﺎﻧ ﻮÜÜﭘ
.í ﻟﺮÊړ ﺷﻬﺮæ ﮐﯥ ﻪ

ﺮÜÜÜې ﭘÏﺎÜÜÜ ﻣ42 Ï äﺎﻧﻮÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜﺳﺎﺳÇ Ï ﺪÜÜÜﺪ ﺑﺎﯾÜÜÜﯾÇﺖ ﻋﻮÜÜÜﻟæÏ Ï :ـــﻴﻢ４در

Ü ÜﻏﻠÑÏ æÇ ÏﺎÜÜÜﻓﺴ، ÊﻮÜÜÜﺷÑ ﻪÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜÜﺎ ﻫﯧÜÜÜﻲ ﯾÜÜÜ ﮐﻤﭙﻨåﻮÜÜÜﺮې ﯾÜ Üﻪ ﭼﯧÜÜÜﮐ

ېÏ Ï .ﻲÜÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜÜ ﺗﺤﻮﯾæÇ áﻮÜÜÜÜ ÇÑ ﻪÜÜÜÜ ﺗÈﺎÜÜÜÜﻲ ﺣﺴÜÜÜÜﻟﺘæÏ ﺪÜÜÜÜﺣÇæ åﻮÜÜÜÜ ﯾÏﺎÜÜÜÜﺑﻨﯿ

ﯥÜÜÜﻮ ﭼÜÜÜ ﺷìÇﺪÜÜﯥ ﭘﻮﻫﯧÜÜÜﻪ ﻣﺨﮑÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻮ ﻣﺨﮑÜÜÜ ﻧ،íﺮÜÜÜﻟæ ﺎﺑﻘﻪÜÜÜ ﺳåړæﺎÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﮐ

ﺖÜÜÜﻗÏ ﭙÜÜÜﯥ ﺑﺸÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇÏÑÇﻪ ﻗﺮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜﻣÒ ﻻÏﺘﻨﺎÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜې ﭘÏﺎÜÜÜﻣ

ﺮÜÜÜ ﭘÏÇÏÑÇﺮÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜ ﻣﻬﻤåﺮÜÜÜ ډﯦÇÏ .íæ áæﻪ ډÜÜÜ ﺪÜÜÜﻮ ﺑﺎﯾÜÜÜﯾﻂ ﻣÇﺮÜÜÜﺷ
ﺪÜÜÜﺣÇæ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﻪÜÜÜﻪ ﻧﯧﻐÜÜÜﻎ ﭘÜÜﺪ ﻧﯧÜÜÜﯾÇ ﻋﻮáﻮÜÜÜ ÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻟ

ÜÜ ﮐﻤﭙﻨÏ æÇ ﻲÜÜÜﺷæ

.íæ ﺗﻪÇ ﭘﺮÊﺳﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎÇÏ ﺧﺖæ
ﻢÜÜÜﺪ ﻫÜÜÜﯾÇﻋﻮ
ﻮÜÜÜﻮ ﻣﺆﺳﺴÜÜÜﻟÇﻪ ﻧ ﯾﻮÜÜÜﯥ ﻃﺮﻓÜÜÜ ﺑÏ åÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜ ﮐﻮﻟíﺪÜÜÜ ﺧﻮﻧÏ ﻔﺎﻓﯿﺖÜÜÜ ﺷÏ

Ü Ü ﮐﻤﭙﻨÏ ﯥÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜﺪې ﺣÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜ ﭘ.ﻲÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜﻪ ﺗﺤﻮﯾÜÜÜ ﺗÈﺎÜÜÜﺣﺴ

،ﻲÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜﻧﯿæ ﺪېÜÜÜﻧﻮ ﻻﻧæÑﺎÜÜÜﺎﺑﻲ ﻣﻌﯿÜÜÜ ﺣﺴæÇ ﻧﯥÑﺎÜÜÜ ﻮﻟﻲÜÜÜﺻÇ ﺮÜÜÜﺪ ﺗÜÜÜﺑﺎﯾ

ﺮÜÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﭘÜÜÜÜ ﺪﻧﻲÜÜÜﺎﻧﻲ ﻣÜÜÜÜﻓﻐÇ Ï ﺪÜÜÜﻢ ﺑﺎﯾÜÜÜÜ ﻫæÇ ìÏ ÑæﺮÜÜÜﻢ ﺿÜÜÜÜﺖ ﻫÜÜÜﯾÏﻣﻮﺟﻮ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ
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ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

ﯿﻲÜÜÜ æ ﻢÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜﯾÇﻞ ﻋﻮÜÜÜﻪ ﺧﭙÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻧÇﻪ ﻣﺎﻫﺮÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﮐ

ÜÜﻪ ﮐﻤﭙﻨÜÜÜﮑ

.í ﻟﺖ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻫﻢ ﮐﻤﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐæÏ Ï æÇ
ﻲÜÜÜÜÜﻪ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜÜﻨﺠﺶ ﻫÜÜÜÜÜﻖ ﺳÜÜÜÜÜﻗﯿÏ æﺪÜÜÜÜﯾÇ ﻋﻮÏ

ÜÜÜÜﻮې ﮐﻤﭙﻨÜÜÜÜ ﯾÏ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ
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.ﺳﯿﻠﻪ ﺮ ﻲæ æﮐﯧﺪÇ ﭘﯿﺪÏ æﯾﺪÇ ﻋﻮæÇ ﻧﻮæÑ ﮐﺎæÑ ﻧﻮÏ
ÑÏﺎÜÜÜﺮ ﺻÜÜÜﻪ ﯧÜÜÜ ﭘæÏÇﻮÜÜÜﺎﻣﻮ ﻣÜÜÜ ﺧÏ ﻪÜÜÜﯿﻦ ﺗÜÜÜﺲ ﭼÜÜÜﻮ ﺮ ﻣÜÜÜ ﻟÏ ﺮېÜ Üﻪ ﭼﯧÜÜÜﮐ
ﻪÜÜ ﺑﺮﺧåﺮÜÜﯥ ﻫÜÜﻪ ﯾÜÜ ﮐæÇ ﻮېÜÜ ﺷáÑﻮÜÜﺮې ﭘﻠÜÜﺲ ﭘÜÜﯥ ﻣÜÜ ﭼ،åÏ ÇÏ ﯥÜÜﯽ ﯾÜ ﻲ ﻣﻌﻨÜÜﺷ

ﻮÜÜÜÜﻪ ﮐﻮﻟÜÜÜÜ ﺗﺮﻻﺳÏ ﺖÜÜÜÜﯥ ﻇﺮﻓﯿÜÜÜÜﺳÇÏ Ï æÇ íﮐﻮÇﺪÜÜÜÜ ﭘﯿåړÇ ېÑﻮÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜﻇﺮﻓﯿ

ﺪÜÜÜﯾÇﺮ ﻋﻮÜ Üﻮ ډﯦÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﺘﻞ ﺷÜÜÜﺧﯿﺴÇæ ﺮېÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜ æÇ ﻲÜÜÜ ﺷáﺪÜÜÜﻟﯿæ ﺮÜÜÜﻪ ﯿÜÜÜﭘ

Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،æÒæÑæ äﺎÜÜÜﻧÇﻤﯧﺮ ﻮÜÜÜﺮ ﺷÜ Üﻞ ډﯦÜÜÜ ﺧﭙæﻮÜÜÜړ ﯾÇ ﻢÜÜÜﺎ ﻫÜÜÜﻮږ ﺑﯿÜÜÜ ﻣåÑﺎÜÜÜﻟﭙ

.ﺷﻲÇÑ Ó ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻻÏ ﻣﻮږÒ ﻣﯿﻨﯥ ﺑﻪÒ íÑﮐﺎæÇ

.í ﮐæ ﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ

ﻣﻠﻲ

ﻪÜÜﺮ ﺑﺪﻟÜÜﻧ ﯿÒ åﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﭘÜÜ Ï ﻪÜÜ ﻲ ﭘﺎﻧÜÜﻮږ ﻃﺒﯿﻌÜÜﻣÒ ﯥÜÜ ﭼåÑﺎÜÜې ﻟﭙÏ Ï

ﯥÜÜﻣﯿﻨÒ íÑﺎÜÜ ﮐåÑﺎÜÜﺲ ﻟﭙÜÜﻟæ Ï ﻮÜÜ ﻣäÏﺎÜÜﯥ ﻣﻌÜÜ ﭼæړÇﻮÜÜﻪ ﻏÜÜ ﮐ:＇ﻠــﻮرم

،ﻨﺎÜÜÜ  ﺑﺮﯦ،ﻮÜÜﺑæÇ ﻪÜÜÜﻮ ﻟﮑÜÜÜﺎﯾﻲ ﺑﺮﺧÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ ﻮÜÜÜﻢ ﺧﭙﻠÜÜÜﺎ ﻫÜÜÜﯥ ﺑﯿÜÜÜ ﭼæﻮÜÜÜړ ﯾÇ ﻲÜÜÜﺷ

ﻪÜÜﺮ ﺗÜÜﺚ ﺑﻬÜÜﻪ ﺣﯿÜÜ ﭘæÏÇﻮÜÜﻮ ﻣÜÜﻣæÇ Ï äÏﺎÜÜﯥ ﻣﻌÜÜﻮ ﭼÜÜړ ﯾÇ ﺎÜÜﻮ ﺑﯿÜÜ ﻧ،í ﮐÇﺪÜÜﭘﯿ

åﺎﺗﺮÜÜÜÜﯾÒ äﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﻪÜÜÜÜ ﮑ،æ ÜÜÜﮐæ ãﺎÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﺗ

ÜÜÜﻞ ﭘ ﻠÜÜÜÜﯾÑ Ï æÇ  کÜÜÜﺳ

ﻪÜÜÜﻮ ﻧﺮﺧﻮﻧÜÜÜ ﺗﯧﻠÏ æÇ íÏ ﻪÜÜÜﻧÇÑÏ ﺮÜ Üﻪ ډﯦÜÜÜﻪ ﻟﺤﺎﻇÜÜÜ ﻟäÒæ Ï áÇﻮÜÜÜﻣÇ ﺗﻲÇÑÏﺎÜÜÜﺻ
ﻪÜÜﺪ ﭘÜÜ ﺗﻮﻟﯿÏ ÑﻮÜÜﺎ ﻧÜÜ ﯾæÇ ﺲÜÜ ﻣ،ﺮÜÜ ﻣﺮﻣ،ﭙﻨﻪÜÜﺳæÇ ﻮږÜÜﻣÒ ﻪÜÜ ﮐ.æ Ü ﻪ ﮐÜÜ ﻧÑÏﺎÜÜﺻ
ﯥÜÜ ﭼæﻮÜÜړ ﯾÇ ﯥÜÜﺖ ﮐÜÜﺧæ ﯥÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،íæ ﯥÜÜ ﮐáﺎÜÜﻪ ﺣÜÜ ﭘäﺪﻟﻮÜÜ ﺑÏ ﻞÜÜﻢ ﺗÜÜﻫ
æÏÇﻮÜÜÜﻮ ﻣÜÜÜﯦﯿﻤÑÏ æÇ ﻮÜÜÜﯾﻤæÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻲ ﯾﻌﻨÜÜÜ ﺷáﺪÜÜÜﻠﯥ ﺑÜÜÜﯥ ﺳﻠﺴÜÜÜﻮې ﻣﻨﻈﻤÜÜÜﯾ
.æﻟﺮæ

åÑﻮÜÜې ﭘæﺎÜÜړﺗﯿÇ ﻲÜÜﯥ ﻣﻠÜÜﻮږ ﺧﭙﻠÜÜﻣÒ ﻪÜÜ ﺑÇﻮÜÜﻮې ﺧÜÜﻪ ﯾÜÜﻮ ﻟÜÜ ﻧ،ﻲÜÜ ﺷì Ü  ﮐáﺪÜÜﺑ
ÇÏ ﻪÜÜﻢ ﺑÜÜ ﻫæÇ ﻲÜÜ  ﺮæ ﯿﻠﻪÜÜﺳæ æﺪÜ  ډﯦﺮﯦÏ æﺪÜÜﯾÇ ﻋﻮÏ ﻪÜÜ ﺑåﻮÜÜﻪ ﭘﻠÜÜﻪ ﺑﻠÜÜ ﻟ.í Ü ﮐ

ﯾﻞ ﭘ ﻠÑ Ï åÑ ﻟﭙﺎæړæÇÑ  ﺗﻪÓ ﻻÏ ﯥ

Ï

ìÏ ﻪÜÜÜې ﻧÑﻮÜÜÜﻧﻮ ﭘÏﺎÜÜÜ ﻣﻌæﺘﺮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜې ﭘÒÇﻮÜÜÜﺖ ﯾÜ ÜﻫﻤﯿÇ ﻧﻮÏﺎÜÜÜ ﻣﻌÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ
ÌÇﺘﺨﺮÜÜÜﺳÇ Ï ﻧﻮÏﺎÜÜÜﻮ ﻣﻌÜÜÜ ﻣﻨ ﯿﻨæÇ æړæ Ï ﯥÜÜÜ ﭼåÏ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﮑ،ﯽÜÜÜﺗ ﻟ

ﻪÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﺧ،í ÜÜﮐæ ﺘﻪÜÜÜﯥ ﻣﺮﺳÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﮐﻮﻟÇﺪÜÜÜﻪ ﭘﯿÜÜÜﻧﻮ ﭘæÑﺎÜÜÜ ﮐÏ ﻪÜÜÜﺲ ﺗÜÜÜﻟæ  ۍÜÜﻟ
ﻪÜÜ ﻮﻟﻲ ﺗﻮÜÜﺻÇ ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜﻪ ﻣÜÜ ﯥ ﭘﺎﻧÜÜ ﭼ،æﺮÜÜﻟæ ÊÇÑﺮÜÜ ﻣﻘí

ﺎﻧÜÜ ﻢÜÜ ﻫåÑﺎÜÜﻟﭙ

ﺮېÜÜﺎ ﺗÜÜﻮ ﺑﯿÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﻪ ﻻړ ﺷÜÜﺮ ﺗÜÜﻪ ﺑﻬÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜ ﭘæÏÇﻮÜÜﺎﻣﻮ ﻣÜÜ ﺧÏ ﻮÜÜ ﻣäÏﺎÜÜﻞ ﻣﻌÜÜﺧﭙ
.ìÏ  ﺑﯥ ﺎﯾﻪÑﻧﺘﻈﺎÇ ﯥ

ﺳﯥÇÏ Ï

ﻪÜÜ ﺨæﺮÜÜﻲ ﻋﻨﺎﺻÜÜﻪ ﻗﯿﻤﺘÜÜﻮږ ﻟÜÜﻣÒ ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜې ﺑﺮﺧÏ ﻪÜÜ ﭘ.ﻲÜÜ ﺷáﻮÜÜﭼÇæ ÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜﭘ
. ﻲÇÑ ﯾﻂ ﻣﻨ ﺘﻪÇ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺮÑ ﮐﺎÏ

æÇ ﻞÜÜÜﻪ ﺗﻠÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻧæÏÇ ﯾﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜﻧæﺮ ﺎÜÜÜﻮږ ﻣﺮﻣÜÜÜﻣÒ ،ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜ ﻣﺜÏ

æÇ ﺎﻗﻮﺗﻮÜÜÜÜÜ ﯾ،æÑÒæﺮÜÜÜÜÜ ﺳ،æÏﺮÜÜÜÜÜﻣÒ ،æÏÑﻮÜÜÜÜÜ ﻻﺟÏ ﻮÜÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜÜﻮږ ﮐÜÜÜÜÜﻣ
ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜﻧæÏÇ ﯾﻮ ﻫﯧﻮÜÜﻧæﻪ ﺎÜÜﺮ ﭘÜÜ  ﻣ،áﺪÜÜ ﮐﯧáÑﻮÜÜﻪ ﭘﻠÜÜﻪ ﺑﯿÜÜ ﭘæ ÜÜ ﺗﯿÏ ﻪÜÜﻫﻠﺘ
ﻮﻟﯥÜÜÜ ﻮÜÜÜ ﻣﺮﺣﻠæÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ ﺎﻟﺶÜÜÜ ﭘ،ÔÇﺮÜÜÜ ﺗÏ ﻮÜÜÜ ﻧ،áﻮÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜﺷÇﺗﺮæ ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﺑ

.æ ÜÜﮐÑæ åÏæ ﻪÜÜÜﻨﻌﺖ ﺗÜÜÜﺮۍ ﺻÜÜÜ ÑÒ Ï ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﮐﻮﻟﻮ ﭘÇﺪÜÜÜﻪ ﭘﯿÜÜÜ ﭘæÑﻮÜÜÜﻧ

ېÒÇﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺎ ﺑÜÜÜ ﺑﯿæÇ  ېÜÜ ﮐÏﺎÜÜÜﯾﺠÇ ﻪÜÜÜﻢ ﻫﻠﺘÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﻣﯿﻨÒ íÑﺎÜÜÜﮐ

ﺮۍÜÜÜÜ ÑÒ Ï ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﯾÏﺗﺤﺎÇ ﺎﯾﻲÜÜÜÜﭘæÑÇ ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜÜﺪې ﺣÜÜÜÜﻪ ﻫﻤÜ ÜÜﭘ
ېÏ ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ æÇ íÏ ÏﻮÜÜÜ ﻣﻮﺟÊÇÒﺎÜÜÜﻣﺘﯿÇ ﻪÜÜÜ ﻮÜÜÜﺪې ﯾÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜﻨﻌﺖ ﭘÜÜÜﺻ

ﻪÜÜÜﻮږ ﭘﺨﭙﻠÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜ ﺑﻠﮑ،áæÑÏﺎÜÜÜﻪ ﺻÜÜÜ ﺑﯿåﻮړÜÜÜ ﻟåﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮæÑﻮÜÜÜﻧ
ﻪÜÜÜ ﻮÜÜÜﻢ ﯾÜÜÜ ﻫÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻮېÜÜÜﻌﻪ ﺷÜÜÜﺿæ ﻪÜÜÜ ﻣﺎﻟﯿå ÜÜÜ ﻟåﺮÜÜÜﺪې ډﯦÜÜÜﻪ ﺑﺎﻧÜÜÜﺑﺮﺧ
ﺘﻲÜÜﺧﯿﺴÇ ﻪÜÜﻮ ﺨÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜﻪ ﻫﻐÜÜﻪ ﻟÜÜ ﺑﯿåﻮړÜÜ ﻟåﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜﺮ ﭘÜÜﻞ ﻣﺮﻣÜÜﻢ ﺧﭙÜÜﻫ
. ﻠﯽ ﺷﻮäﻣﮑﺎÇ

.íÏ
ﺪﻟﻲÜ ÜﻧﯧÇې ﺗﻮÏ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻧæÏÇﻲ ﻫﯧﻮÜÜÜﻧﮑæﻢ ﻟﺮÜÜÜﻪ ﻧﻈÜÜÜ ﻟﺤﺎﻇíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻪÜÜÜﻟ

æÑÒ åﻮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ﻪ ﭘﻨÜÜÜ ﻟÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﺮÜÜÜﻪ ﻓﮑÜÜÜﯿﻨﻮ ﭘÜÜÜﻮ ﻣﺘﺨﺼﺼÜÜÜ ﯿﻨÏ

ﯥÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜ( ﯾﻌﻨValue chain) ﻪÜÜÜﺎﻧ ﻮ ﺨÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜﻮ ﻃﺒﯿﻌÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﭼ

ﯥÜÜﻨﻌﺖ ﮐÜÜﻪ ﺻÜÜﺮۍ ﭘÜÜ ÑÒ Ï ﮏÜÜې ﺧﻠÑﻮÜÜ ﭘäﻮÜÜ ﻣﯿﻠﯿåﻮÜÜﺮ ﯾÜÜﻮﻟﯥ ﺗÜÜﻪ ﻧﯿÜÜﺨ
Ï åÑﺎÜÜÜﻨﻌﺖ ﻟﭙÜÜÜ ﺻÏ ﺮۍÜÜÜ ÑÒ Ï ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ æÇ ﻲÜÜÜ ﺷìﺪÜ Ü ﮐﯧáÑﺎÜÜÜ ﻮﻣÑﺎÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜﭘ

æÇ í Ü  ﮐﯧáﺪÜÜ ﻟﯿÑﻮÜÜﻪ ﻏÜÜ ۍ ﭘÜ ﺮ ﮐÜÜﻧ ﯿÒ ﺪېÜÜ ﻫﻤÏ ﯥÜÜ ﭼ،í Ü ﻮړ ﮐÜÜﺮ ﺟÜÜﻧ ﯿÒ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

195

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

196

ﻮÜÜÜÜ ﻧ،ﺘﻪÜÜÜÜﺎ ﻧﺸÜÜÜÜړﺗﯿÇ ﺎﻧ ﻮﻧﯥÜÜÜÜﺎﺗﯥ ﭘÜÜÜÜﯾÒ Ï æÇ áæﻮړÜÜÜÜﺎﺑﺮﯾﮑﻮ ﺟÜÜÜÜ ﻓæﺘﺮÜÜÜÜﺳ
ﺐÜÜÜÜﯥ ﺗﺮﺗﯿÜÜÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜÜÜﯿﻤﻮ ﮐÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔÜÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧÏ ﯥÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜ ﺷìﺪÜÜÜﮐﯧ
. ﺷﻲÈې ﺎﻧ ﯥ ﺗﻪ ﺟﺬÏ äﻧﺎÇ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻮáﻧﯿﻮæ
ﻪÜÜÜÜې ﭘﯿﺸ

ﺎﻧÜÜÜÜ ﻮÜÜÜÜ ﻣﯧﺮﻣﻨÏ íﺮÜÜÜÜ ÑÒ ﯥÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮæﺮÜÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜÜﭘ

åﺮÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜﻧÒæÑ ﯥÜÜﺳÇÏ ﺎﯾﻲÜÜ ﻢÜÜ ﻫåÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜ ﻣﯧﺮﻣﻨÏ ﻮږÜÜﻣÒ ﯥÜÜﺪﻟﯥ ﭼÜÜﺮ ﯧ
.ﺷﻲ
åÏ ﻪÜÜÜﺳæﻪ ﭘﺮÜÜÜﻣﻬﺎﻟÏږæÇ æÇ ﻪÜÜÜﻪ ﻣﻨ ﻤﻬﺎﻟÜÜÜﺪې ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜﻧﻮ ﺑﺎﻧÏﺎÜÜÜﻪ ﻣﻌÜÜÜﭘ

.ìÏ ﺳﯧﺪﻟﯽÑ äﯾﺎÒﻟﺮÇ ډåÏÑ ﻣﯿﻠﯿﺎ240 ﮐﺒﻠﻪ
ﻪÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜ ﺣﯿﺜﯿíÑﺎÜÜÜ ﻞÜÜÜﻪ ﺧﭙÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻣﯧﻨÒ ﭘﻼÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ ﯥÜÜÜﻞ ﭼÜÜÜﮐﺎﺑ
åÑﻮÜÜﯥ ﻏÜÜﻪ ﯾÜÜ  ﺑÑﺎÜÜ Ï ﯥÜÜ ﻏﻠﻐﻠÏ ﯿﻤﯥÜÜﻫﻲ ﺳÏÑﺎÜÜ ﭼﻬÏ æÇ æ ì ÜÜﮐÑæ ﻪÜÜﻻﺳ
íﻮÜÜÜ ﺷåﺎÜÜÜﺖ ﺗﺒÜÜÜﺧæ ﺮÜÜÜ ې ﭘÜÜ  ﺟÏ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻧæÑﻮ ﮐﻮÜÜÜ ﻮﻧÑÒ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼåæ  ېÜÜﮐ
ÑﺎÜÜÜ ÊÇﺮÜÜÜ ﻫÏ äæ ÜÜÜ ﻪÜÜÜﯿﻤﻮ ﭘÜÜÜ ﺳæﺮÜÜÜ ډﯦÏ äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï áæ ډÇﺪÜÜÜ ﻫﻤ.ææ
ﺎÜÜÜÜ ﻣ.åæ ﻮېÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜ ﯥ ړﻧÜÜÜÜﯾﻮ ﮐÑﺎÜÜÜÜﻪ ﺑﻤﺒÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜÜﺳæÑ Ï ﻢÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﺑﺮﺧÜÜÜÜﻧﯿﻤ
ﯥÜÜﺖ ﮐÜÜﺪ ﺣﺎﻟÜÜﯥ ﺑÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜﻧﻪ ﭘæÑﺎÜÜ ﺰÜÜﯾÏ ﺮæÇ ﺖÜÜ ﺧﻮﺳÏ ﺘﺮ ﻮÜÜﻮ ﺳÜÜﭘﺨﭙﻠ

ډÇ ډÇÏ ﺪÜÜÜ ﺑﺎﯾáÇﺎﻧ ﻮÜÜÜ ﭘ.ìÏ ﺮطÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜﯥ ﺣﺘﻤÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜ ﺗﺴﻠﺴäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ æÇ
Ï æÇ í ﺪﻟﯧÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜ ﻧÊÇﺮÜÜÜ ﻣﻘæÇ ﻧﯿﻦÇﻮÜÜÜﻮ ﻗÜÜÜﺗÇﻪ ﺗﻐﯿﺮÜÜÜ ﭘãﺎÜÜÜ ﻧﻈÏ ﯥÜÜÜ ﭼíﺮÜÜÜﻟæ

.ææ  ﻧﻪí ﭼﯥ ﻫﯧ ﺷﯽ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺧﻮﻧﺪáﻟﯿﺪæ
Ï æÇ åæ ﻮېÜÜÜÜ ﺷåﺎړÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜ ﻤﮑåﺮÜ ÜÜ ډﯦÑﺎÜÜÜÜ ﻧﻨ ﺮﻫÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜÜÜ ﻟæ Ü ÜÜ  ﺟÏ

ﺖÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜ ﮐ.íæ ìæﺎﺗﻨﺪÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜ عæﺮÜÜÜ ﻣﺸÏ ìæÏ Ï ﻪÜÜÜ ﺑãæÇﺪÜÜÜﻮﻟﻮ ﺗÜÜÜﺻÇ

.ææ í ﺷﻮá ﻣﺎﯾﻨﻮﻧﻪ ﮐﺮáæ ډáæ ﭘﻪ ﮐﯥ ډìﻏﻨﻤﻮ ﭘﺮ ﺎ

í ﻮﻣÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﮑ،í ﺄﻣﯿﻨﯿÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﺖ ﻧÜÜÜ ﺣﺎﮐﻤﯿäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻧæ ﺖÜÜÜﻇﺮﻓﯿ

ﺮÜ Üﯥ ډﯦÜÜÜ ﭼìÏ ﯥÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜﻪ ﮐﺘÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜ ﻮ ﭘﻨÜÜÜ ﻫﻐÏ äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ

ﻪÜÜÜﺘﺮ ﻪ ﻧÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﺰ ﭘÜÜÜ ﻣﺮﮐÏ äﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﻮکÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﺗÊÑÇÒæ äÏﺎÜÜÜ ﻣﻌÏ ﯥÜÜÜ ﮐãﺎÜÜÜ

ﺎﺗﻮÜÜÜÜÜﺛÏﻮ ﺣﺎÜÜÜÜÜﻧﮑﯿæژæ Ï ﺎﯾﻦÜÜÜÜÜ ﻣÏ .íÏ ﺦÜÜÜÜÜ ﯥÜÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜÜ ﻣﺎﯾﻨﻮﻧÊﺎÜÜÜÜÜﯾÒ

æÇ ÏÇﻮÜÜÜﺎ ﻫﯧÜÜÜﻮ ﻫﻮﺳÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﭼíæ  ېÜ Ü ﮐå Ü Ü ﭘﺮﯦﮑÇÏ ﻮږÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﺧ،íÑﻮÜÜÜ

.íÏ ÌæﺮÜÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜÜﻪ ﯧÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜÜﻓﺴÇ Ï ﺮﻣﻨÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﺘﺎﻧﻮﻧﻪÜÜÜÜﺳÇÏ

ﻪÜÜ ﭘÊﺪﻧﯿﺎÜÜ ﻣﻌÏÇﻮÜÜ ﻫﯧÏ ﯥÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜﻣÒﺎ ﻻÜÜﻮ ﺑﯿÜÜ ﻧ،æړÇﻮÜÜﮏ ﻏÜÜﺎ ﺧﻠÜÜﮐﻔÏﺧﻮ

ÓæÇ ﻤﻦÜÜÜ Ï ﯽÜÜÜﻧﮑææÑÇﻪ ډÜÜÜﻏÏ æÇ ﻲÜÜÜژﻟæ äﺎﻧﺎÜÜÜﻧﺴÇ ﺮÜ Üﺮ ﻓﻘﯿÜ Üﺎﯾﻨﻮﻧﻮ ډﯦÜÜÜﻣ

ﻮﻟﻨﯿﺰÜÜÜ ﯥÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜﯿﻢ ﺷÜÜÜﯥ ﺗﻨﻈÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﻮﮐÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ  ﺗﻮåﺪﯾﺪÜÜÜﺷ

ﻢÜÜ ﻫÓæÇ åﺎﻃﺮÜÜ ﺧåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﺎ ﺧﭙﻠÜÜﻣÒ ﺮÜÜ  ﻣ.ìÏ Ü ﯥ ﭘÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻤﮑÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ ﻢÜÜﻫ

.ﻟﺖ ﺗﺄﻣﯿﻨﻮﻟﯽ ﺷﻲÇﻋﺪ

Ï ﺘﻪÜÜÜﺳæÑæ ﻘﻮطÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﻟæÏ Ï ﺐÜÜÜﺮ ﻧﺠﯿÜÜÜ ﮐÇ ډÏ ځÑæ åﻮÜÜÜ ﯾ.í Ü Üﻪ ﻫﯧﺮﯦÜÜÜﻧ

Ï æﺪÜÜÜÜﯾÇ ﻋﻮÏ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ Ï æÇ ﻟﺖÇﺪÜÜÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﻋÜÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼìÏÇÏ ﻞÜÜÜÜﻟﯿÏ ېÏ Ï

ﺮÜÜÜ ک ﭘÜ Ü ﺳÏ ãﻮÜÜÜ ﺷäÇæÑ ﻪÜÜÜ ﺗÇﻮÜÜÜې ﺧÑÏ ﻮېÜÜÜ ﯾÏ åÑﺮﻻÜÜÜﺰ ﭘÜÜÜﯾÏﺖ – ﺮÜÜÜﺧﻮﺳ

ﯥÜÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜÜ ﭘ.ìÏ ÏﻮÜÜÜÜﯽ ﻣﻮﺟÜ ÜÜړﯾﮑÇ ﮏÜÜÜÜﻨ ﮐﻠÜÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜÜ ﺗãﺠﺎÜÜÜÜﻧﺴÇ

åÑÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻮﻟÜÜÜﻞ ﭼÜÜÜﯾææ

،íﻮÜÜ ﻟﻮﺑáæÑ ﺘﺮÜÜﺮ ﺳÜÜ ډﯦäÏﺎÜÜﯥ ﻣﻌÜÜﻮ ﮐÜÜﻠﻮ ﮐﻠﻮﻧÜÜﻮ ﺳÜÜﺗﻠﻮﻧﮑÇÑ ﻪÜÜ ﭘå ÜÜﻟ ﺗﺮﻟ

ﺮېÜÜÜﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜﻧﺴÇ ﻮÜÜÜ ﻮﻧÑÒ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼæ  کÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ﻫﻐÇÏ .åÏ ﻪÜÜÜﺎﯾﻨﻮﻧﻮ ډﮐÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻟ

ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜÜ ﭼíÏ ÑﺎÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜ ﭘáæﻮړÜÜÜÜ ﺟÈÇﺪÜÜÜÜﯥ ﺗﻬÜÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜÜﺗÑæ ﻪÜÜÜÜﻮ ﮑÜÜÜÜﻧ

ﻪÜÜÜÜ ﻟæÇ ﻮﺗﻲÜÜÜÜﻟÇÇÑ ﺮېÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜ ﻣﺎﯾﻨﻮﻧäÒæ ﻒÜÜÜÜ ﻣﺨﺘﻠÏ æÇ åæﺎÜÜÜÜﮐ

.ﺳﺎﺗﻲæ íﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﺧﻮﻧﺪÇÑ

ﺎﯾÜÜÜﺧﻄÑÇæ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺗÇÑ æÇ ﻮﻟﻢÜÜÜﻧﯿæ æﺮÜÜÜ ﺮ ﻣﻠÜÜÜﺳ

Ü ÜÜﺗÇÑ

Ü ÜÜﺗ

áﺪÜÜÜﻟﯿæ ﻢÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜ ﮐÊÇﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺐ ﻣÜÜÜﺪې ﺗﺮﺗﯿÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜ ﭘ.íÏ íړæ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﻣﻨ
. áک ﺷﻮÇÑ ﻣﺎﯾﻨﻮﻧﻮ ﺧﻮÏ á ﻟﻮﺑﻮ ﭘﺮﻣﻬﺎÏ äﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎ

: ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ-٤

åﻮÜÜÜÜ ﯾÏ åæﻼÜÜÜÜﻪ ﻋÜÜÜÜﺖ ﻧÜÜÜÜﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻇﺮﻓﯿÜÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜÜﻣÒ
ﯥÜÜÜﻞ ﭼÜÜÜﯾææ ﻮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻣﺨÏ .ìÏ ﻮﻧﯽÜÜÜﻧﺎﺷ

ÜÜﺗÇÑ ﻪÜÜÜ ﻣﻨ ﺘÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﺮکÜÜÜﻣﺘﺤ

ﻪÜÜﯿﻦ ﻟÜÜ ﺗﺨﻤåﻮÜÜ ﯾÏ ﮏÜÜ ﺑﺎﻧáÇﻮÜÜ ﻧ ﯾÏ Ü ﮐæ ﺮÜÜﮐÐ ﻪÜÜﻣﺨÏ ﻮÜÜﯥ ﻣÜÜﻪ ﭼÜÜ ﺮﻧ
Ï ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜ ﻇﺮﻓﯿÏ ﮐﺎﺗﻮÑÇﺪÜÜÜ ﺗÏ æÇ ۍÑÇﺬÜÜÜ äﻼÜÜÜ ﭘÏ ﺪÜÜÜﺖ ﺑﺎﯾÜÜÜﻟæÏ
ﻪÜÜÜۍ ﻟÏﺎÜÜÜﺰې ﺑﺮﺑÜÜړﺧﯧÇ ﺮÜÜÜ ﻫÏ ﯥÜÜÜ ﮐæ ÜÜ  ﺟæﺮÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺗäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﯥÜÜÜﻣﺨ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ
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ﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼæړÇﻮÜÜÜﻞ ﻏÜÜÜﯾæ ÇÏ ÓæÇ .ﻲÜÜÜﺪ ﺷÜÜÜﻧæ ﺧﺎÊﻮÜÜÜ ﯿﺰ ﻗÜÜﺑﻨﺴ

Ï .íﺮÜÜÜ ﻟáﻮÜÜÜﺻÇ ﻼÜÜÜ ﺟ،ﻼÜÜÜﯥ ﺟÜÜÜ ﻣﻨﺎﻗﺼÏ (NGO) ﻣﺎﻧﻮﻧﻪÒﺎÜÜÜﻟﺘﻲ ﺳæÏﺎÜÜÜﻧ

ﯥÜÜÜÜﺳÇÏ ﻮÜÜÜÜﺪ ﯾÜÜÜÜﺮﻣﻨ ﺑﺎﯾÜÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜÜﻟæÏ æÇ Ñﮑ ﻮÜÜÜÜﻲ ﺳÜÜÜÜ ﺧﺼﻮﺻÏ ﯥÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﺑﺮﺧ

ﻮږÜÜÜﻣÒ áﻮÜÜÜﺪې ﮐÜÜÜﻧÇړæ ﻮÜÜÜﻟﻮﻧÒﭘﻮæ ﭘﺮÏ æÇ å Ü Ü ﮐåÏÒ ﻮﻟﻮÜÜÜﺻÇ ﻮÜÜÜې ﺑﯧﻼﺑﯧﻠÏ

ﻮÜÜÜÜﻧﯿÑ ﮐﻮæÇ ﺘﻮÜÜÜÜﻮ ﻣﺮﺳÜÜÜÜﻟÇﻪ ﻧ ﯾﻮÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ äæ ÜÜÜﻲ ﺗÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ

ﻪÜÜÜﺪې ﮐﺒﻠÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜ ﻟæÇ ﺪﻟﯽÜÜÜ ﺮ ﯧÈÇﺘﺮﻋﺬÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺗÜÜÜﺎﻧﻲ ﺷÜÜÜﻓﻐÇ

Ï ﺮېÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜ ﻮﻟﻲ ﺗﻮÜÜÜﺻÇ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ æ Ü Üﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺗﺮﻻﺳÜÜÜ åﺆﺛﺮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﺨæﺪÜÜÜﯾÇﻋﻮ

ﻪÜÜÜÜ ﺗÓﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﻻÜÜÜÜ ﺷæﺰÜÜÜÜﯿﻤﻪ ﯾﯿÜÜÜÜﺎ ﺳÜÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜÜ ﺑﻬﺮﻧﯿÏ ﻪÜÜÜÜﻧæÏÇÏÑÇ ﻗﺮåﺪÜÜÜÜﻋﻤ

.ﺧﻠﻮÇæ Ñ ﮐﺎåÑﺧﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎÇ ﭘﺮæÇ  ﺳﺎﺗﻨﯥÏ ﯦﺮﺑﻨﺎÒ

Ï æÇ í ﯧÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜÜﺮﮐﺖ ﺗÜÜÜÜﺎﻧﻲ ﺷÜÜÜÜﻓﻐÇ Ó ﻻã ﭙÜÜÜÜﻨ ﻢ ﺷÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼí ﻮﯦÜÜÜÜﻟ

ﺎÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜﻣﺎﺗﻮ ﺗÇﺪÜÜÜﻗÇ ﻮÜÜÜ ﯿﻨåÑﺎÜÜÜﺎ ﻟﭙÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮÏ Ñﮑ ﻮÜÜÜﻲ ﺳÜÜÜ ﺧﺼﻮﺻÏ
: ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮåÑﺷﺎÇ ﺗﻪÑæ áæې ډÏ  ﭼﯥ ﭘﻪåÏ
ﻞÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜÜﻮډ ﯾÜÜÜÜﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﮐÜÜÜÜﺪ ﯾﻮﺳÜÜÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜÜ ﭘ-ى７ﻟــــﻮﻣ

Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳÜÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜÜﻪ ﺑﻬﺮﻧÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜ ﺑﺮﺧåﺘﺮÜÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜÜ
ìﺎÜÜÜﺪﺑﺨﺘﻲ ﭘÜÜÜ ﺑÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼæړÇﻮÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜ ﮐ.í ﻮﻫﯧÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻟﯿﮑﻠáÒﻮÜÜÜﭘæﭘﺮ
ﻪÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ áﻮÜÜﺻÇ ﯥÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜ ﻣﻨﺎﻗﺼÏ ﺖÜÜﻟæÏ ﯥÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜﻣÒﻮ ﻻÜÜ ﻧ،ﻮﻣﻲÜÜﻣæ
ﻮېÜÜÜ ﯾåﺮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮæÇ ﻮÜÜÜﯾﻮ ﻣﺆﺳﺴæﺘﻨﺪÜÜÜﻮ ﻣﺮﺳÜÜÜﻟÇﻪ ﻧ ﯾﻮÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼí ÜÜﮐ

ﻲÜÜÜﺪ ﻣﻠÜÜÜﯥ ﺮ ﻨÜÜÜﺳÇÏ æÇ ﻲÜÜÜﻌﻪ ﺷÜÜÜﺿæ åÑﺮÜÜÜﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻘÜÜÜ ﺳåﻮÜÜÜ ﯾÊÑﺎÜÜÜﻋﺒ
ﻮÜÜÜ ﯾåÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜ ﻮﻟÏ ﯥÜÜÜ ﭼáﻮÜÜÜﺻÇ ﻪÜÜÜ ﻫﻐæÇ í ﯧÜ ÜﺳÑæ ﻪÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﺪې ﻧﺘﯿﺠÜÜÜﺮ ﻨ
ﻪÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ íÑﻮÜÜÜ ﺧäﻤﻮÜÜÜ ﺳåﺮÜÜÜﻧﻮ ﺳæÑﺎÜÜÜﻮ ﻣﻌﯿÜÜÜﻟÇﻪ ﻧ ﯾﻮÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﻧæÑﻣﻌﯿﺎ
ړæ ﻮÜÜÜ ﻣﻨﻠÏ ﺎﺗﻮÜÜÜ ﻣﺆﺳﺴæÇ ﻮÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜﻧﮑæﺘﻪ ﮐﻮÜÜÜﻮ ﻣﺮﺳÜÜÜ ﻮﻟÏ æÇ ﻲÜÜÜﺷ

ﯥÜÜÜ ﭼåÏ ÇÏ ﯥÜÜÜ ﯾåÑﻪ ﻻÜÜÜ ﺑﻠ.í ÜÜÜ ﮐãﺎÜÜÜ ﻋæÇ åÑÇﻮÜÜÜ ﺧåﺮÜÜÜﺰۍ ﺳÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜ ﭘíæ áæډ

ﻞÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﺧﭙÜÜÜÜÜÜÜ ﺑíÏÇÏÑÇﺮÜ ÜÜÜÜÜﺮ ﻗÜÜÜÜÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜÜÜÜÜ ﭼìÏÇÏ ﺖÜÜÜÜÜÜÜﻫﻤﯿÇ ﻮډÜÜÜÜÜÜÜې ﮐÏ Ï .íæ

ﻪÜÜﯥ ﺗﺮﻻﺳÜÜﺪې ﭘﯿﺴÜÜﻪ ﻧﻘÜÜﻮ ﺨÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜﻧﮑæﺘﻪ ﮐﻮÜÜﻪ ﻣﺮﺳÜÜې ﻟÏ ﺖÜÜﻟæÏ
ÇÑﻮÜÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜÜﯿﻠﻪ ﭘÜÜÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ېÏ ﺘﻪÜÜÜÜÜﺳæÑæ æÇ í Ü ÜÜÜﮐ

Ï ﺖÜÜÜﻞ ﻇﺮﻓﯿÜÜÜ ﺧﭙÏ æÇ íæﺮÜÜÜﺑÇﯥ ﺑﺮÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜﺪې ﭼﻮﮐÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻧæﻧﺪﯾﺰÇړæ
ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﭘﺎﯾﻠÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼí Ü Üﮐæ ﺘﻮﻧﻪÜÜÜ

ﯥ ﻟÜÜÜﺳÇÏ ۍÑÇﺪÜÜÜﯾﻤﺎﻧÇ æÇ ﻔﺎﻓﯿﺖÜÜÜﺷ

.í ﺑﻪ ﭘﺎﻧ ﻮﻧﻪ ﮐﻮåÑﻟﻮ ﻟﭙﺎæﻟﻮړ
íﺮÜÜÜÜÜ ﺳﺮﺗﺎﺳåﻮÜÜÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﯾÜÜÜÜÜ ﺷíÏÇÏÑÇﺮÜÜÜÜÜﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻗÜÜÜÜÜ ﺳÏ -دوﻳـــــﻢ

ﻪÜÜÜ ﭘÑﮑ ﻮÜÜÜﻲ ﺳÜÜÜﻞ ﺧﺼﻮﺻÜÜ ﺧﭙÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜﺎﻧﻊ ﺷÜÜﻪ ﻗÜÜÜې ﺗÏ  ۍÜÜﯥ ﻧÜÜﯾ
ﻪÜÜÜÜﺎﺗﻮ ﭘÜÜÜÜ ﻣﺆﺳﺴÏ ﻮÜÜÜÜﻣﻠﺘﻮﻧæ ﻣﻠ ﺮæÇ ﺎﻧﻮÜÜÜÜﯾÏÇÏÑÇﻮ ﻗﺮÜÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮÏ ﺘﻪÜÜÜÜﻣﺮﺳ

ېÏ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼíÏÇÏÑÇﺮÜÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜÜ ﻫﻐæÇ ﻲÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜ ﺗﻘﻮﯾæÇ åﻮړÜÜÜÜﺪ ﺟÜÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜÜﯾÏﺗﺤﺎÇ
.áﺳﻮÑæ ﻧﻪ ﺳﺮﺗﻪæÑﻏﯧﺰﻣﻦ ﮐﺎÇ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﯦﺮ
Ï ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼÜÜÜ ﭘÏÇÏÑÇﺮÜÜÜ ﻗåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﺪÜÜÜ ﺑﺎﯾíﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻧæ ÈﻮÜÜÜﯾﯥ ﻏ ﯾﺘÏﺎÜÜÜﺗﺤÇ

Ï ﻮÜÜÜÜÜ ﻮ ﭘÜÜÜÜÜ ﭘﺮﺧﭙﻠáﺎÜÜÜÜÜﻪ ﻣﻬÜÜÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﻫﻐÜÜÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜÜÜ ﺧﺼﻮﺻ-＇ﻠـــــﻮرم

،ﻲÜÜÜ ﺷì Ü Üړې ﮐæﺎÜÜÜ ﭘﯿåﺮÜÜÜﻣæÏ ﺪÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜﯾÏﺗﺤﺎÇ ÇÏ .íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻧæ ﻖÜÜÜ ﺣäæ Ü Ü
ﻪÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜ ﺨáﺎÜÜÜÜ ﻣﻨ ﻤﻬæÇ á ﻣﻬﺎÜÜÜﻪ ﻟﻨÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜÜ ﮐÇﺪÜÜÜÜ ﭘﯿäÇﺗﻮæﺪÜÜÜÜﯦÑÏ
Ï .í ÜÜÜﮐæ ﻧ ﻲÑﺎÜÜÜÜ ﺖÜÜÜÜ ﮐﯿﻔﯿæÇ ﺖÜÜÜÜ ﻇﺮﻓﯿÏ í ÜÜÜﺮ ﻏÜÜÜÜ ﻫÏ í ﻧﯧÇﻮÜÜÜÜﺗæ ﯥÜÜÜÜﭼ
ﻪÜÜÜÜ ﻫﻐáﻮÜÜÜÜ ﻮېÜÜÜÜ ﻗíﺮÜÜÜÜ ﺑﺸÏ ﺪÜÜÜÜ ﺑﺎﯾåÑﺎÜÜÜÜ ﻟﭙæړæÇÑ ﻪÜÜÜÜ ﺗÓ ﻻÏ ﻮﺧﯥÜÜÜÜې ﻣÏ

ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،í Ü Üﻮﻧﯥ ﮐﯧÜÜÜﺖ ﺷÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜ ﻫﻐÇÏæÇ í Ü Ü ﮐÇﺪÜÜÜﯿﻦ ﭘﯿÜÜÜ ﯾﻘáﺎÜÜÜﻣﻬÏږæÇ

ﻨﯽÜÜÜÜﺳæÇ ﺎﻧﻮÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ Ï ﯥÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜ ﺷá Ü ÜÜ ﯧæ ﻪÜÜÜÜ ﻲ ﺗﻮÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﻪÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜړﺧﻮﻧÇ

ﯥÜÜÜÜ ﭼíæ åډÇې ډÏ ﻪÜÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﭘÜÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜÜ ﮐæژæﺮÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜږﻣﻬﺎﻟæÇ æÇ ﻪÜÜÜÜﻣﻨ ﻤﻬﺎﻟ
ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜ  ﭘﺎﻧí ÜÜﮐæ ﻪÜÜ ﭘﺎﻧ ﻮﻧåÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜﻟæ ﻟﻮړÏ ﺖÜÜﻞ ﻇﺮﻓﯿÜÜ ﺧﭙÏ ﺮېÜÜﻪ ﭼﯧÜÜﮐ

åÑﺎÜ ÜÜﻟﭙ

Ü ÜÜﺗÇÑ ﻪÜÜÜÜ ﻣﻨ ﺘÏ ﺖÜÜÜÜﻲ ﻇﺮﻓﯿÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ åﻮÜÜÜÜ ﯾÏ æÇ ãﻮÜÜÜÜﺖ ﻣﻌﻠÜÜÜÜﻇﺮﻓﯿ
ﯿﻦÜÜÜ ﯾﻘÇÏ ﻪÜÜÜ ﮐæÇ íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﻧﺘﯿﺠåÑﻮÜÜÜ ﯥÜ Ü ﺑﻠﮑ،í ﺮﻓﯧÜÜÜﻪ ﻣﺼÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﯥ ﺎﯾÜÜÜﺑ
. ﺟﻮړ ﺷﻲãÇ ﺮæ ﻟﺲ ﮐﻠﻦ ﭘﺮæÇ  ﭘﻨ ﻪ ﮐﻠﻦ،ﻣﻨﻈﻢ ﯾﻮﮐﻠﻦ

æÇ ﮏÜÜÜÜÜ ﺑﺎﻧáÇﻮÜÜÜÜÜ ﻧ ﯾ،ÏÇﻮÜÜÜÜÜﻧﮑﯽ ﻫﯧæﻮÜÜÜÜÜﺘﻪ ﮐÜÜÜÜÜﺮ ﻣﺮﺳÜÜÜÜÜ ﻫ-ـــــﻴﻢ４در

ﻲÜÜÜÜﺧﺘﺼﺎﺻÇ ﻪÜÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﺑÜÜÜÜﻒ ﺷÜÜÜÜ ﻣﺨﺘﻠäﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﻮÜÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜÜ ﺷÎﻮÜÜÜÜﭘ
ÜÜﺖ ﯿﻨÜÜÜﻟæÏ ﺮېÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ،ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜ ﭘíÑﺎÜÜÜ ﺳÏ .í ÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺗﺮﻻﺳÜÜÜﮐﻔﺎﯾﺘﻮﻧ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ
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ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ
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ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

ﻲÜÜ ﻣﻨ ﻨåﻮÜÜ ﺳÑﻮÜÜﻮ ﻠÜÜﺑæÇ Ï ﯥÜÜ ﮐåÏﻮÜÜﻪ ﻣÜÜﻪ ﮐﻠﻨÜÜ ﻪ ﭘﻨÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼíﺮÜÜﻟæ ãﺰÜÜﻋ

ﺮﮐﺘﻮﻧﻪÜÜې ﺷÑﻮÜÜ ﭘæﻮÜÜﺳææÏ ﺮÜÜﻮﻟﯥ ﺗÜÜﻠﻮ ﻧﯿÜÜﻪ ﺳÜÜﯥ ﻟÜÜﺮ ﮐÜÜﺪې ﺑﻬﯿÜÜﻪ ﻫﻤÜÜﭘ

ﺎﺣﺖÜÜÜÜﺿæ ﺮﭼﯿﻨﻪÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜ ﭘﯿﺴÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜÜﻣÒ ﻧﻮﻻ،í ÜÜÜÜﻮړ ﮐÜÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜÜﻧæﺑﻨﺪ

ﻲÜÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﻮÜÜÜÜÜﻟæ ﺟﻮړÏ ﻮÜÜÜÜÜﻧæÑ ﮐﻮÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜÜ ﺷìﺪÜÜÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜÜÜﯥ ﺗﻘﻮﯾÜÜÜÜÜﺳÇÏ

ﺮېÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﻧ،íæ ﺎﻋﺪÜÜÜﯾﻂ ﻣﺴÇﺮÜÜÜﻲ ﺷÜÜﻣﻨﯿﺘÇ æÇ ېÑﺎÜÜÜﯥ ﺗﯿÜÜÜ ﻧﻘﺸ.íﺮÜÜÜﻟæ

Ï åÑﺎÜÜÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜÜÜﻮ ﺧﻠﮑÜÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼí ﻧﯧÇﻮÜÜÜÜÜﺗæ æÇ í Ü ÜÜÜ ﮐÇﺪÜÜÜÜÜﺖ ﭘﯿÜÜÜÜÜﻇﺮﻓﯿ

í Ü ÜÜﮐæ ﯿﻦÜÜÜÜﻮ ﯾﻘÜÜÜÜﻪ ﻣﻮﺧÜÜÜÜﻪ ﻣﻨ ﻤﻬﺎﻟÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﺮﮐﺘﻮﻧﻪÜÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜÜﺧﺼﻮﺻ

Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،æﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜړ ﻧÇ ﺎÜÜÜﻪ ﺑﯿÜÜÜﻮږ ﺑÜÜÜ ﻣ.í ÜÜÜﻮړ ﮐÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜﻧæÑړ ﮐﻮæ ﺘﻮ ﻨﯥÜÜÜﻫﺴ

æÑﻮÜÜÜﺮ ﻠÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،íæ ÇÏ ﻪÜÜÜﺮې ﻣﻮﺧÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐæÇ íæÑﺎÜÜÜ ﻋﯿåﺮÜÜÜﺳÑæ ﻪÜÜÜﺎﻧﻮﻧ

ﻮÜÜÜÜÜﻧæÏÇﺎﯾﻪ ﻫﯧﻮÜÜÜÜÜ ﻫﻤﺴÏ åÑﺎÜÜÜÜÜ ﻟﭙíÑﺎÜÜÜÜÜﺎ ﻧﺠÜÜÜÜÜ ﯾæÇ ۍÑﺎÜÜÜÜÜ ﻣﻌﻤ، ﻧÇæﺪÜÜÜÜÜﻧﻠ

ﻪÜÜﻧæﺘﺮ ﺑﻨﺪÜÜ ﺳÑﻮÜÜﻨﺎ ﻠÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﯥÜÜ ﮐåÏﻮÜÜﻪ ﻣÜÜﺲ ﮐﻠﻨÜÜﻪ ﻟÜÜﺪې ﭘÜÜﻧﻮ ﺑﺎﻧæﯿﻨﺪÜÜﺳ

Ï ﯥÜÜﺖ ﭼÜÜﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻇﺮﻓﯿÜÜ ﺳÇÏ ﻪÜÜ ﮐ.æ ÜÜ ﮐãÇﺘﺨﺪÜÜﺳÇ ﻪÜÜ ﺑﯿåﻮړÜÜﻪ ﻟÜÜﮏ ﭘÜÜﺧﻠ

ÑﺎÜÜې ﮐÏ ﯥÜÜﻲ ﭼÜÜﻞ ﺷÜÜﯾææ åﺮÜÜﺎﺣﺖ ﺳÜÜﺿæ ﻪÜÜ ﭘåÏ ﻪÜÜﻣÒﻢ ﻻÜÜﻮ ﻫÜÜ ﻧ،í ﻮړﯦÜÜﺟ

ﻮÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ íæ ÏﻮÜÜ ﻣﻮﺟáÇﺪÜÜﻋﺘÇ ﯥÜÜﺮﻣﻨ ﯾÜÜﺖ ﺗÜÜ ﮐﯿﻔﯿæÇ ﺖÜÜﮐﻤﯿ

ﯥÜÜÜ ﮐæژæﺮÜÜÜ ﭘæﺘﺮÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼíÏ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧáæﻪ ډÜÜÜ ﻪÜÜÜﺗ

ﺐÜÜﻪ ﻣﻨﺎﺳÜÜ ﭘäﺎÜÜﺗﻤÑﭘﺎÇ ﺎÜÜ ﯾÑﻮÜÜﻮ ﮐÜÜﯥ ﯾÜÜ ﭼíæ ﻦÜÜډﻣÇې ډÏ ﻪÜÜﺲ ﭘÜÜﻟæ ﻪÜÜﺎ ﺑÜÜﺑﯿ

ﺎﻧﻲÜÜﻓﻐÇ ﯥÜÜﯥ ﯿﻨÜÜ ﭼåÏÇÏ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜﻲ ﭘﺎﯾﻠÜÜﺷæ ﯥÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜﻮ ﮐÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﺧﻠÇæ å ÜÜﻧæ

ÑﻮÜÜÜ ﻧæﯧﺪÜ ÜﺳæÇ Ï ﺎÜÜÜ ﯾÑﻮÜÜÜ ﮐ.ﻲÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺖ ﺗﺮﻻﺳÜÜÜﺧæ ﺎﮐﻠﻲÜÜÜ æÇ ﺖÜÜÜﻗﯿﻤ

ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼÇÏ ﺎÜÜ ﯾæÇ í ÜÜﮐæ ﻪÜÜﺪې ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜﺖ ﺑﺎﻧÜÜﻞ ﻇﺮﻓﯿÜÜﻪ ﭘﺮﺧﭙÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﺑÜÜﺷ

.åÏ ړﺗﯿﺎÇ å ﺳﺘﺮåﯾﻨﻮ ډﯦﺮÑ ﻣﺎﻣﻮÏ ﻟﺖæÏ Ï ﻣﻮږÒ ﻧﻪæﺣﺪÇæ

Ï ãﺎÜÜÜ ﯿﻢÜ ÜﯦÑÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﺮﯾﮏ ﺷÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﺑåﺮÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺳÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜﻟÇﻮ ﻧ ﯾﻮÜÜÜﯿﻨ
.í  ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐåÑ ﻟﭙﺎæژæ ﭘﺮæﺳﺘﺮ

ﺪÜÜﻮ ﺑﺎﯾÜÜ ﻧ،íæ ﺎﻣﻞÜÜﯥ ﺷÜÜﻓﻮ ﮐÇﺪÜÜﻫÇ ﻪÜÜ ﭘáﻮÜÜﺮې ﮐÜÜ ﻟÏﺎÜÜ ﻓﺴíÑÇÏÇ Ï ﻪÜÜﮐ
Ï ﻮÜÜﻧæÑ ﮐﻮÏ ﻪÜÜﯾﻨﻮ ﺗÑﺎﻣﻮÜÜﺖ ﻣÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜ ﭼ،æ ÜÜ ﮐÏﺎÜÜﯾﺠÇ  ﻮﻧﻪÜÜﯥ ﺑﻨﺴÜÜﺳÇÏ

.íÏ áæﻮړÜÜÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻮ ﺟÜÜÜÜÜﺗﻤÑﭘﺎÇ æÇ ﻮÜÜÜÜÜﻧæÑ ﮐﻮÏ áﺎÜÜÜÜÜﻞ ﻣﺜÜÜÜÜÜ ﺑäﺎﺧﺘﻤﺎÜÜÜÜÜ ﺳÏ

ÞæﻨﺪÜÜÜÜﯥ ﺻÜÜÜÜﺳÇÏ ﺪÜÜÜÜ ﺗﻘﺎﻋÏ ﯥÜÜÜÜ ﯾåÑ ﻻåﻮÜÜÜÜ ﯾ.ﻲÜÜÜÜﻧﯿﺴæ ﺐÜÜÜÜﻮ ﺗﺮﺗﯿÜÜÜÜﻟæﺟﻮړ

Ï .åÏ åﻮړÜÜÜ ﻟåﺮÜ Üﻪ ډﯦÜÜÜﯾÇﻮ ﮐﺮÜÜÜﻧæÑ ﮐﻮÏ ﯥÜÜÜﯾﻄﻮ ﮐÇﺮÜÜÜ ﺷíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ

ﻮÜÜÜÜÜﻧæÑ ﮐﻮÏ ﺘﻮ ﻨﯥÜÜÜÜÜ ﻫﺴÏ ﯥÜÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﺨÜÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜÜ ﭼíÏ áæﻮړÜÜÜÜÜﺟ

ÊﻮÜÜÜÜﻪ ﺛﺒÜÜÜÜ ﺮېÜÜÜÜې ﺧﺒÏ Ï ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘﺮﺗﻠÜÜÜÜﯾÇ ﮐﺮÏ ﻮÜÜÜÜﻧæÑ ﮐﻮÏ ÑﻮÜÜÜÜ  ﭘﯧæÇ ﻞÜÜÜÜﮐﺎﺑ

ﻢÜÜﯥ ﻫÜÜﻟﯥ ﺗﺠﺮﺑÇﻮÜÜې ﻧ ﯾÑﻮÜÜ ﻧ.ﻲÜÜ ﺷìﺪÜÜﺘﻞ ﮐﯧÜÜﺧﯿﺴÇ ﻢÜÜﻗÑ åÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜﻟæﺟﻮړ

ﻪÜÜÜﺮ ﮐﺎﺑﻠÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﯾÇ ﮐﺮÑﻮÜÜÜﺐ ﮐÜÜÜ ﻣﻨﺎﺳåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜ ÑﻮÜÜÜ ﻪ ﭘﯧÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﮑ،ìÏ

ﻪÜÜÜ ﺮېÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﺮڅ ﮐÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﺎع ﭘÜÜÜﺟﻤÇ ﻲÜÜÜﻣﻠæÇ ﺚÜÜÜﻲ ﺑﺤÜÜÜ ﻣﻠåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜﺷ

æﻮÜÜﭼÇæ ÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﭘÜ ﻲ ﭘﺎﻧÜÜﯥ ﻣﻠÜÜ ﭼæړÇﻮÜÜﻪ ﻏÜÜ ﮐ.åÏ ﻪÜÜ  ﯿåﺪÜÜﻠﻮ ﭼﻨÜÜﺮ ﺷÜÜﺲ ﺗÜÜﻟ

.ﺧﯿﺴﺘﯽ ﺷﻮÇ

ﻪÜÜﯾÇﻮ ﮐﺮÜÜﻧæÑ ﮐﻮÏ ﻮÜÜ ﻧ،æ ÜÜ ﮐÈﺬÜÜﻪ ﺟÜÜ ﺒﻪ ﺗﻮÜÜﻪ ﻣﻨﺎﺳÜÜﻪ ﭘÜÜ ﻪ ﭘﺎﻧÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮæÇ

: ﻣﺨﺎﺑــﺮات او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ！ﻜﻨﺎﻟﻮﺟﻲ-٥

،æ ÜÜ ﮐåﺮÜÜÜﺑÇ ﺑﺮåﺮÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﯾÇﻪ ﮐﺮÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻧæÏÇ ﯾﻮ ﻫﯧﻮÜÜﻧæ ﺎÏ ﻪÜÜÜﺮ ﮐﻤÜÜÜﻢ ﺗÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜﺑﺎﯾ
ﻪÜÜÜ ﭘﺮﺗﻠåﺮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﻧæÏÇ ﯾﻮ ﻫﯧﻮÜ Üﻧæﻪ ﺎÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜﻪ ﺑﯿÜÜÜ ﺑåﻮÜÜÜ ﭘﻠíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻪÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﮑ

Ï ﺎﻟﻮﺟﻲÜÜÜÜﺎﺗﻲ ﮑﻨÜÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣæÇ ÊÇﺎﺑﺮÜÜÜÜﯥ ﻣﺨÜÜÜÜ ۍ ﮐÜÜÜÜﻧ

ﻨÜÜÜÜﺳæÇ ﻪÜÜÜÜﭘ

ﻪÜÜÜﺎﻟﻮ ﭘÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﻟﺴÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﻧﯿﺴæ ﻤﯿﻢÜÜÜ ﺗﺼÇÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ ﺮېÜ Üﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ،æ Ü Üﮐﯧ
ﺎﺗﻮÜÜÜﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜﺻÇ ﺎﻣﻼﺗﻮÜÜÜ ﻣﻌÏ ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﮑ،ìÏ ﻦÜÜÜﮐÑ ﻢÜÜÜ ﻣﻬÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ
ﻪÜÜÜﻣﯿﻨÒ ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻟæﻧﻮ ﺟﻮړæﺪÜÜÜﺣÇæ äﻮÜÜÜﻮ ﻣﯿﻠﯿÜÜÜﺘﻮ ﻨﯥ ﯾÜÜÜ ﻫﺴÏ ﯥÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜﭼﻮﮐ

ﻲÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜ ﺗﺮﻻﺳÊﺎÜÜÜÜﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣÜÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜÜﺧæ ﺐÜÜÜÜﻪ ﻣﻨﺎﺳÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜ ﮐæÇ ìÏ ﻻړæ

ﻪÜÜÜ ﻟåÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﻲ ﮐﻮﻟÜÜÜ ﻋﻤﻠÏ ﻮﺧﯥÜÜÜې ﻣÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜﻣÒﻮ ﻻÜÜÜ ﻧ،í Ü Ü ﮐåﺮÜÜÜﺑÇﺑﺮ

ÊÇﺪÜÜﻞ ﺗﻮﻟﯿÜÜﯥ ﺧﭙÜÜ ﭼíړÇﻮÜÜﻮک ﻏÜÜ ﻪÜÜ ﮐ.ﻮﻟﯽÜÜﻲ ﮐÜÜﻪ ﺷÜÜﻪ ﻧÜÜ ÊﺎﻣﻼÜÜﻣﻌ

ﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﺎﺗﻮ ﺨÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻮÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮæÇ ﻲÜÜÜ ﻣﻠæÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ ﺎﻧﮑﻮﻧﻮÜÜÜ ﺑ،ﺮﮐﺘﻮﻧﻮÜÜÜﺷ
åÑﻮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﯾåړÇ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼìÏ ړÇ í ﮐÑﺎÜÜÜﻢ ﻋﯿÜÜÜ ﺳåﺮÜÜÜ ﺳææﺎÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜ ﻟÑÇÒﺎÜÜÜ ﺑÏ
.ﺧﻠﻲÇæ Ñﻣﺆﺛﺮ ﮐﺎ
.íﻟﺮæ Êﻣﻌﻠﻮﻣﺎ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

201

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

202

ﻮﻟﻲÜÜÜﺻÇ ﻪÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜ ﮐá ÜÜÜÜ ﻫ1382 ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﯥ ﮐﻠÜÜÜ ﭼ،ææ ﻲÜÜÜﯾﻠæ ﻮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻣﺨÏ

ﻪÜÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜÜÜﻣÒ ﻻåÑﺎÜÜÜÜÜ ﻟﭙÏﺎÜÜÜÜÜﯾﺠÇ Ï ﺖÜÜÜÜÜې ﻇﺮﻓﯿÏ Ï æÇ æ ÜÜÜÜ ﮐÏﺎÜÜÜÜÜﯾﺠÇ

ﻪÜÜÜﺎﻋﺘﻮﻧﻪ ﭘÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜ ﻧ،ææ ﻪÜÜÜ ﻧíﻮÜÜÜﻊ ﺷÜÜÜﯾÒﻮﻧﻪ ﺗﻮÜÜÜ ﻻﯾﺴﻨﺴäﻮÜÜÜ ﻠﯿﻔÏ ﻪÜÜÜ ﺗﻮ

ﺎÜÜﯾæÇ æ ÜÜﻮړ ﮐÜÜﻮﻫﻨ ﻲ ﺟÜÜﯥ ﭘÜÜﻮړې ﮐﭽÜÜ ﻟÏ ﻮ ﺮÜÜ ﮐﻤﭙﯿÏ ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧ

ﻪÜÜÜﻞ ﺗÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜ ﺨÊÑÇÒæ åﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜې ﻟÏ ﻪÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜ ﻞÜÜÜﻪ ﮐﺎﺑÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼææ ÑﺎÜÜÜﮐ

ﯥÜÜÜ ﭼ،æﺰÜÜÜﻧﯿÇ ﭘﺮäﻮÜÜÜﻼ ﭘﻮﻫﻨﺘÜÜÜﻮ ﺟÜÜÜﯾ

ﻪÜÜÜ ﺗﺮﻻﺳäﻮÜÜÜﺎﻧﻮ ﻠﯿﻔÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ ﻮÜÜÜ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ7،5 ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﺮ ﮐﻠÜÜÜ  ﻣ،å Ü Ü ﻟﯧáÇﻮÜÜÜﺣÇ

ãÇﺮÜÜÜ æ ﭘﺮÏ ﯥÜÜÜ ﺑﻠﮑ،ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻧÒæÑ ﺎﻧﻮÜÜÜﻲ ﮐﺴÜÜÜ ﺗﺨﻨﯿﮑÏ ېÒÇﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻣﻮﺧ

ﻪÜÜÜÜﻞ ﺗÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜﻮټ ﺨÜÜÜÜ åﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜ ﻟÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧÏ åﺮÜÜÜÜﺳ

ﺎﻧÜÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜÜ ﭘÓæÇ Ü ÜÜﮐ

ìÏ ﻢÜÜÜﺮ ﻋﻠÜÜÜﻮ ﻣﻌﺎﺻÜÜÜﻮ ﺮ ﯾÜÜÜ ﮐﻤﭙﯿ،íæ áﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﺖÜÜÜ ﻇﺮﻓﯿÏ ﯥÜÜÜﻟﯿﮑﻨ

ﻪÜÜÜÜﻞ ﻟÜÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜÜ ﯾÏ ﻲÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜﮏ ﮐÜÜÜÜ ﺧﻠ75%æÇ ﻮﻣﻲÜÜÜÜ ﻣáﺎÜÜÜÜﻧﺘﻘÇ ÊﺎÜÜÜÜﻣﻌﻠﻮﻣ

ﻪÜÜ ﺨäﻮÜÜ ﭘﻮﻫﻨﺘåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﺐ ﻟÜÜ ﻃÏ ،åÏ ﻪÜÜ ﻧÑæﺮÜÜﻪ ﺿÜÜﺗÑæ å ÜÜ ﮐåÏÒ ﯾﺦÑﺎÜÜ ﺗÏ æÇ

.ﻧﯿﺴﻲæ Ê ﺗﺮﺗﯿﺒﺎåÑ ﺮۍ ﻟﭙﺎÇÏ ﺳﻮæÇ ﻧﺪæ ژÏ æÇ ﻟﻪ ﺧﺒﺮÇﺣﻮÇ
ﻲÜÜÜÜÜÜÜ ﺷﺨﺼÏ ېÒÇﻮÜÜÜÜÜÜÜﺎﻟﻮﺟﻲ ﯾÜÜÜÜÜÜÜﺎﺗﻲ ﯿﮑﻨÜÜÜÜÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣæÇ ÊÇﺎﺑﺮÜÜÜÜÜÜÜﻣﺨ

Ï ﺮÜÜÜÜ  ﻣ،ìÏ ﻢÜÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜÜﺖ ډﯦÜÜÜÜ

ﺎﻟﻮﺟÜÜÜﺎﺗﻲ ﯿﮑﻨÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣÏ ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ

ﻮ ﻟÜÜÜÜﻟæ ﺟﻮړÏ äﻮÜÜÜÜ ﭘﻮﻫﻨﺘåﻮÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜﺳÇÏ Ï

.åÏ ړæ ﻫﻤﯿﺖÇ ډﯦﺮÏ ې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻧﺘﯿﺠﻪÑÇÏÇ æÇ ÏﻗﺘﺼﺎÇ

ﻼﺗﻲÜÜÜÜÜﺻÇﺮ ﻣﻮÜÜÜÜÜﯥ ﻣﻌﺎﺻÜÜÜÜ ﺑﻠﮑ،íÏ ﻪÜÜÜÜÜړ ﻧæ ﺖÜÜÜÜÜﻫﻤﯿÇ Ï åÑﺎÜÜÜÜÜﺎﻣﻠﻮ ﻟﭙÜÜÜÜÜﻣﻌ

Ï ﯽÜÜÜÜÜﺳÑ Óﺲ ﻻÜÜÜÜÜﻟæ ãﺎÜÜÜÜÜ ﻋÏ ﻪÜÜÜÜÜﻮ ﺮ ﺗÜÜÜÜÜﯥ ﮐﻤﭙﯿÜÜÜÜÜ ۍ ﮐÜÜÜÜﻧ

ÏﺎÜÜﺪې ﺑﻨﯿÜÜﺮ ﻫﻤÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،í Ü ﻞ ﮐﯧÜÜ

Ü  ﺑﻨﺴãﺎÜÜ ﻧﻈáÇﻮÜÜﻲ ﻧ ﯾÜ  ﻧﻨﻨÏ  ﻢÜ ﺳﯿﺴ

ÑæﺮÜÜÜ ﺿÞﺮÜÜÜ ﺑåÑﺎÜÜÜﻮ ﺮ ﻟﭙÜÜÜ ﮐﻤﭙﯿÏ ،ìÏ ÑﺎÜÜÜﻠﻲ ﻣﻌﯿÜÜÜﺻÇ ﺮکÜÜÜ ﺗﺤíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ

ﻪÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﯿﻠﯥ ﭘÜÜﺳæ ﺎﯾﻲÜÜﺧﺘﯿÇﻮې ﭘﺮÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜ ﺗãﺎÜÜﻼﺗﻲ ﻧﻈÜÜﺻÇ ﻣﻮíﻮÜÜﺪ ﻧÜÜﺑﺎﯾ

æÇ ﻨﻈﻢÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﮑ،å ÜÜÜﮐæ åﺮÜÜÜﺖ ﺧﺒÜÜÜﻫﻤﯿÇ ﻪÜÜÜﻨﺎ ﭘÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﻮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻣﺨÏ æÇ ìÏ

ÊﺎÜÜÜÜﯥ ﺗﺮﺗﯿﺒÜÜÜÜﺳÇÏ åÑﺎÜÜÜÜﺎ ﻟﭙÜÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮæÇ ېÏæ Ï Ñﮑ ﻮÜÜÜÜې ﺳÏ Ï æÇ æÑﻮÜÜÜÜ æ

ﻲÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ åÑﺎÜÜÜÜﺘﻮ ﻟﭙÜÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﯥÜÜÜÜ Ï ﻪÜÜÜÜﻪ ﮐﻤﭙﯿﻮ ﺮ ﺨÜÜÜÜ ﻟÞﺮÜÜÜÜ ﺑåÑÇﺪÜÜÜÜﻣÇæÏ

ﻮÜÜÜﻢ ﯾÜÜÜ ﻫæÇ íæ ﺪÜÜÜﻢ ﻣﻤÜÜÜ ﻫåÑﺎÜÜÜﻮﻧﮑﻲ ﻟﭙÜÜÜﺗﻠÇÑ Ï äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﯥÜÜÜﻮ ﭼÜÜÜﻧﯿﺴæ

.ìÏ ﺷﺮط

.ﮐﻦÑ

ÜÜÜÜﻪ ﻧﻨﻨÜÜÜÜÜﭘ

ﯥÜÜÜ ﭼìÏ ﯿﻢÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻟæﯾﻲ ډæÏﺎÜÜÜﻞ ﺟÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜ ﯾãﺎÜÜÜﻼﺗﻲ ﻧﻈÜÜÜﺻÇ ﻣﻮÏ ÜÜﻧ ﺮﻧﯿÇ

ﻮÜÜÜÜ ﺪÜÜÜÜ ﺑﺎﯾ،í Ü ÜÜ ﮐåÑﻮÜÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜÜ ﻲ ﺑÜÜÜÜﻪ ﻋﻤﻠÜÜÜÜ ﻣﻮﺧÇÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼåÑﺎÜÜÜÜې ﻟﭙÏ Ï

ÇÏ .åÏ ﻮﻟﯥÜÜÜﯥ ﻧﯿÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜ ﻓﻀæÇ  ۍÜ Üﻪ ﻧÜÜÜﯥ ﻮﻟÜÜÜﯥ ﯾÜ Üﺖ ﮐÜÜÜﺧæ åﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﭘ

ﻪÜÜÜ ﮑ،ﻲÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜﻧﯿæ ﺎﻣﯿﻢÜÜÜﻢ ﺗﺼÜÜÜﻮ ﻣﻬÜÜÜ æÇ ﻮړېÜÜÜﺟ

ÜÜÜﻲ ﭘﺎﻟﯿﺴÜÜÜﺳﺎﺳÇ

ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼ،ìÏ ﻪÜÜÜÜﺗÑæ ﻪÜÜÜÜ ﺗäﺎﺑﺘﻮÜÜÜÜ ﮐﺘæÇ äﻮÜÜÜÜﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘÜÜÜÜ ﻫﻐáﺎÜÜÜÜ ﺟáÇﻮÜÜÜÜﻧ ﯾ

ÜÜÜ ﭘﺮﻣﺨﺘÏ  ۍÜÜÜ ﻪÜÜÜ ۍ ﭘÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜ ﻋﻠíﻮÜÜÜ ﻧåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﻮ ﺮÜÜÜﮐﻤﭙﯿ

ﯥÜÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜ ﻨﺎﯾﻲ ﮐﺮÜÜÜÜÜ ې ﺑﺮﯦÏ ﻪÜÜÜÜÜ ﭘæÇ ﯥÜÜÜÜÜﺮې ډﮐÜÜÜÜÜﺎ ﯥ ﺗÜÜÜÜÜﻧﻮ ﭘæÏÑﺎÜÜÜÜÜﻣﯿﻠﯿ

ﻲÜÜÜﯾﻤÇÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻮﻟﯽ ﭼÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﻧäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ .ìÏ ﯥÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜﻪ ﺣÜÜÜ ﭘäﺪﻟﻮÜÜÜﺑ

åﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜ ﺨäﺎﺑﺘﻮÜÜÜÜ ﮐﺘåﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜ ﭼÊﺎÜÜÜÜﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣÜÜÜÜ ﻫﻐ.íÏ íﺪÜÜÜÜﺧﻮﻧ

Ï ﻮ ﺮÜÜ ﮐﻤﭙﯿÏ ﯥÜÜ ﭼåÏ ÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜ ﭘ.í Ü ﺗæ ﻼÜÜﻧﻮ ﻣÇÑﻼﮐﺎÜÜﻮ ﺳÜÜﻟÇﻪ ﻧ ﯾﻮÜÜﻪ ﭘÜÜ ﺗﻮ

ÊﺎÜÜﯾÒ ﻮÜÜﻗﯿﻘÏ ﻮÜÜ ﯥ ﺗﺮÜÜ ﮐÜ ﻧ ﺮﻧﯿÇ ﻪÜÜﻲ ﭘÜÜ ﺷìﺪÜ ﻪ ﮐﯧÜÜﯥ ﺗﺮﻻﺳÜÜﺖ ﮐÜÜﻣﯿﺎﺷ

ãÇﺮÜÜÜ æﯥ ﭘﺮÜÜÜﺳÇÏ ﺮÜÜÜﯾæ ﺎﻓÜÜÜ ﺳÏ ﻮ ﺮÜÜÜ ﮐﻤﭙÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻣﻮﻧÇ ﺮæﭘﺮ

ﺎﻧﺘﯿﺎÜÜﺳÇ ÇÏ ﯥÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ ﻪÜÜ ﻣﺮﻏåﺪÜÜﻪ ﺑÜÜﺮ ﻟÜÜ  ﻣ،íړÇﻮÜÜﻪ ﻏÜÜﺖ ﻧÜÜﺧæ

ﻲÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﺎÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮÏ ﺎﻧ ﯥÜÜÜ ﭘíﺮÜÜÜ ﺑﺸÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼæÒæÑæ ﻧﮑﻲææﻮړÜÜÜﺟ

 ﯾﻮÜ ÜÜﻧæﻪ ﺎÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼåÑﺎÜÜÜÜ ﻟﭙÑﻮÜÜÜÜ ﮐåﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜÜÜ ﮐæÇ íﺮÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜ ﺑﯿåﻮړÜÜÜÜ ﻟåﺮÜ ÜÜډﯦ

ﺮÜÜÜﻮﻟﯥ ﺗÜÜÜﺘﻪ ﻧﯿÜÜÜﻪ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﺮ ﺑﻠÜÜÜځ ﺗÑæ ﻮ ﺮÜÜÜﻪ ﮐﻤﭙﯿÜÜÜ ﮑ،ﻲÜÜÜ  ﺮæ ﻦÜÜÜﮐÑ

í ÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜ ﺗﺮﻻﺳÜÜﻧ ﺮﻧﯿÇ ﺖÜÜÜ ﮐﯿﻔﯿãﻮÜÜÜ ﮐÏ åﺮÜÜÜﻟÇﺲ ډÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇﻫﯧﻮ

ﻮÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜ ﻧﯿﺴìﺎÜÜÜ ﻢÜÜÜﯥ ﻣﻬÜÜÜ ﮐæÑﺎÜÜÜﻮ ﭼÜÜÜﻪ ﻮﻟÜÜÜې ﭘÑﻮÜÜÜ ﭘÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ æÇ ېÑÇÏÇ

ÊﺎÜÜÜﯾÒ æﺮÜÜÜﻟÇﺎﯾﻲ ډÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ æﻮÜÜÜ ﺳæÑﻮÜÜÜﺮ ﻠÜÜÜﺮې ﺗÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ

ﻪÜ Ü ﻣﻬﻤåﺮÜ Ü ډﯦåÑﺎÜÜÜﺘﻘﻼﻟﯿﺖ ﻟﭙÜÜÜﺳÇ íÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ æÇ ﻲÜÜÜ ﺳﯿﺎﺳÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜﮑ

ﺪÜÜÜﻧæÑÏ ﺮÜÜﯥ ډﯦÜÜﯾﻄﻮ ﮐÇﺮÜÜÜ ﺷíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ ÇÏ ﯥÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜ ÇÑ ﺖÜÜÜ

ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻞ ﻫﯧÜÜÜﻪ ﺧﭙÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻢ ﻇﺮﻓﯿÜÜÜ ﻣﻬÇÏ ﻮÜÜÜﻟæﺮ ﺟﻮړÜÜÜﯾæ ﺎﻓÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜ ﭼåÏ

ﻮږÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜ ﻮ ﻻÜÜÜ ﺧ،äﺎÜÜÜﻧÇﻮږ ﻮÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼìÏ ﻞÜÜÜﻟﯿÏ ÇﺪÜÜÜ ﻫﻤæÇ ìÏ ﺖÜÜÜﻗﯿﻤ

æÇ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻟ
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: ＊ﺎري ﺧﺪﻣﺎت-٦

äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﺮÜÜÜﻪ ﻓﮑÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﻣÒ .í Ü Üﮐæ åÏﺘﻔﺎÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜﻏﯧﺰﻣﻨÇ ﻪÜÜÜﻣﻠÇ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﺑﯿ
ÏÇÒÇ Ï äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﯥÜÜÜ ﭼí ÜÜﮐæ å ÜÜﻮﻟﻲ ﭘﺮﯦﮑÜÜÜﺻÇ ﯥÜÜÜﺳÇÏ åﻮÜÜÜې ﯾÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ
. ﺮ ﻲæ ﻧ ﺮﻧﯿ ﺳﺎﺣﻪÇ

åﺎﺗﺮÜÜÜﯾÒ ﯥÜÜÜﻧﻮ ﮐæÑﺎÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﭘ.ìÏ ﻻړæ ﯿﻢÜÜÜﺮ ﺗﻘﺴÜÜÜ ﭘÑﺎÜÜÜ ﮐÏ ﺪÜÜÜﻧæ ژíÑﺎÜÜÜ
.íﻧﺪ ﺗﺄﻣﯿﻨﻮæ ﺧﭙﻞ ژáæ ﭘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ډæÇ íÏ ﺧﻠﮏ ﮐﺴﺒ ﺮ

ﻪÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜړ ﻣﺎﻟﯿæ ﻟﻮæÏﺎÜÜÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﮐﻮﻣÜÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜÜﻟæÏ ﺮﮐﺘﻮﻧﻪÜÜÜÜ ﺷÜ ÜÜﻧ ﺮﻧﯿÇ Ï
:íې ﻣﻬﻤﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻟﺮÑÏ áæ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډÊ ﺧﺪﻣﺎíÑﺎ
íÏﺎÜÜÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻮﻧﮑﯽÜÜÜÜÜÜﺗﻠÇÑ ﻪÜÜÜÜÜÜﻣﻠÇ ﻪÜÜÜÜÜÜ ﻟÜÜÜÜÜﻧ ﺮﻧﯿÇ ÏÇÒÇ Ï ﻮÜÜÜÜÜÜ ﺧ،íﻮÜÜÜÜÜÜﮐÑæ
Ï áæ ډÇﺪÜÜÜÜ ﻫﻤ.íﺮÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜÜ ÒÑÇ ﻮړÜÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜÜﺎﻟﯿﻮ ﺨÜÜÜÜې ﻣÏ ﻪÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜÜ

æÇ æ Ü ÜÜÜﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜÜÜ ﮐﻠﯿÇﻮÜÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜÜ ﻟÑﺎÜÜÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜÜÜ ﭼÊﺪﻣﺎÜÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜÜ ﻫﻐ-اﻟـــــﻒ

ﺧﻮ
.í ﻧﺪې ﮐﯧÇړæ ﻧﻮ ﺗﻪÇÑÇﻣﺎﻟﺪ

Ï ÇﻮÜÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﻟÜÜÜÜÜﻮ ﺮ ﭘﻮﻫÜÜÜÜÜ ﮐﻤﭙﯿæÇ ﺎﻧﻮÜÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﺣﻘﻮﻗﭙﻮﻫÜÜÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ ﻮÜÜÜÜÜﯿﻨ
ﯥÜÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜÜ ﮐ.íﺮÜÜÜÜ ﻟäﺎÜÜÜÜﺚ ﺟﺮﯾÜÜÜÜﺘﺮ ﺑﺤÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜ ﯾåړÇ ﻪÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﻟæﺎﻓ ﻮﯾﺮ ﺟﻮړÜÜÜÜﺳ

.í ﻧﺪې ﮐﯧÇړæ ﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪÑ ﭼﯥ ﺎÊ ﻫﻐﻪ ﺧﺪﻣﺎ-ب

ﺮÜÜﯾæ ﺎﻓÜÜ ﺳÏ ﻪÜÜﻤﯧﺮﮐﯥ ﺑÜÜ ﺷÜÜ ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،ﻲÜÜ ﺷåﺮÜÜ ﺗﺮﺳÊﻣﺎÇﺪÜÜﻗÇ ﻮﻟﻲÜÜﺻÇ

ﺪېÜÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜÜ ۍ ﺗÜÜ ﻧæÇ ﯿﻤﯥÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ﺨÑﺎÜÜÜ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼÊﺪﻣﺎÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜج_ ﻫﻐ

. ﺷﻲÇÑ ﻣﻨ ﺘﻪ

ﻟﻮ ﮐﻤﭙﻨæﺟﻮړ

.í ﮐﯧ

ﻪÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜﻧÇﻮږ ﻮÜÜﻣÒ ﯥÜÜ ﭼå ÜÜﺮ ﮐÜÜﮐÐ ﯥÜÜﺎ ﻮ ﮐÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﻣﺨﮑÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻣåﺮÜÜ ﺧﺒÇÏ

ﻮÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﮐæ ﻪÜÜﻮږ ﺑÜÜﻲ ﻣÜÜﺷæ ﻪÜÜﻤﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧÜÜﻪ ﺳÜÜﻮ ﺗÜÜﻮ ﺑﺮﺧÜÜﯾÑÏ ﻮÜÜﻏÏ ﻪÜÜﮐ

ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜﻟæﻪ ﺟﻮړÜÜﺎﻓ ﻮﯾﺮ ﭘÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜ ﭼ،áﻮÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﮐæ ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜﻮ ﮐﻠﻮﻧÜÜﺗÇ æﺮÜÜﺗﯧ

ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺪﻣﺎﺗﻮ ﭘÜÜÜ ﺧÏ ﻢÜÜÜ ﻫæÇ æ ÜÜﻮړ ﮐÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﺪﻣﺎﺗﻮ ﮐﯿﻔﯿÜÜÜ ﺧÏ ﻢÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜﭼ

Ï ﻪÜÜÜﻧﻮ ﺗæÏÇﺘﻌﺪÜÜÜﺳÇ ﺎﻧﻮÜÜÜﻧÇﻮ ﻮÜÜÜﻏÏ Ï ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ.ﯿﻲÜÜÜ æ å ÜÜÜﻧæ ﻪÜÜÜﺧﭙﻠ

.æ  ﻣﻨ ﺘﻪ ﮐÇÑ ﻣﯿﻨﯥÒ íÑ ﮐﺎæÇ ﺧﺘﯿﺎÇ ﭘﺮíÑﮐﺎ

ìﺎÜÜÜ ﯥÜÜÜ ﮐÓÇÑ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧÏ ﻪÜÜÜ ﺑìæÏ ﻲÜÜÜ ﺷåﺮÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜﻣﯿﻨÒ ﺪÜÜÜﺷÑ
.ﻮ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻲ

 ﭘﺎﻧ ﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻠﻲí ﻓﮑﺮìæÏ Ï æÇ ﻧﯿﺴﻲæ

Ï .åÏ æﺪÜ ÜÜÜﻪ ﯿ ﯧÜÜÜÜÜځ ﭘÑæ ﻪÜÜÜÜÜځ ﭘÑæ ﻪÜÜÜÜÜﻮ ﺮ ﺑﯿÜÜÜÜÜ ﮐﻤﭙﯿÏ ﯥÜÜÜÜÜ ۍ ﮐÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜÜﭘ
ì

ﺎﻧÜÜÜÜ ﻮÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜ( ﮐMIT)äﺘﺮﭘﻮﻫﻨﺘﻮÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜﭘ

ﻪÜÜÜﻧﻮ ﺗÇÑÇﺪÜÜÜ ﻣﺎﻟæÇ æ Ü Üﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜ ﮐﻠﯿÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜ ﻟÑﺎÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜ ﭼÊﺪﻣﺎÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻫﻐ
æÇ Ü ÜÜې ﺗÑﻮÜÜÜÜ ﭘææﺎÜÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜÜﻧﻮ ﭘÇÑÇﺪÜÜÜÜ ﻣﺎﻟæÇ ﻮÜÜÜÜﻟÇ ﮐﻠﯿﻮÏ í Ü ÜÜﺪې ﮐﯧÜÜÜÜﻧÇړæ
ﺎﻧÜÜÜÜﻓﻐÇ ÓﻮÜÜÜÜ ﯥ ﭘﻨÜÜÜÜځ ﮐÑæ ﻪÜÜÜÜ ﭘí ÜÜÜ æ ﻲÜÜÜÜﻓÇﻃﺮÇ åﺎﺗﺮÜÜÜÜﯾÒ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ .íﺮÜÜÜÜﻟ

ﺎﻟﻮﺟÜÜÜÜ ﮑﻨÏ ﺎÜÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ

äÇﻮÜÜ ﺗÑﻮÜÜ ﭘﻠæÇ ﺮÜÜ ﭘﯧÏ ìæÏ Ï æÇ ìÏ ﺪÜÜ ﻋﺎﯾÜÜﺮ ﯿÜÜ ډﯦÇÏ ﯥÜÜ ﭼ،íﺮÜÜﺪ ﻟÜÜﻋﺎﯾ

ﻪÜÜÜﻪ ﺑﯿÜÜÜ ﭘæﺮÜÜÜﻟÇﻮ ډÜ Ü ﭘﻨ ﻮﺳÏ ﻞÜÜÜ áæÇ ﯥÜÜÜ ﭼìÏ ﺖÜÜÜې ﺑﻮﺧÏ ﻪÜÜÜ ﭘÑÇﻮÜÜÜﺗÇﻻﺑﺮ

åÑﺎÜÜÜ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﮐæÏÑÇﻮÜÜÜﻮ ﻣÜÜÜﻮ ﺧﺎﺻÜÜÜﻪ ﯿﻨÜÜÜ ﭘìæÏ .ìÏ ì Ü Ü ﮐìÑæﺰÜÜÜﯥ ﮐﻤÜÜÜﯾ

ﯥÜÜﺘﻪ ﯾÜÜﺳæÑæ ﯥÜÜ ﭼìÏÇÏ ÝﺪÜÜﻪ ﻫÜÜې ﺨÏ ﻪÜÜ ﻟæÇ í ÜÜﻮړ ﮐÜÜﻮ ﺮ ﺟÜÜﻮ ﮐﻤﭙﯿÜÜﯾ

ðﻮﻻÜÜÜﻮ ﻣﻌﻤÜÜÜ ﻧ،íæ íÏﺎÜÜÜ åÏÇæ ﻪÜÜÜ ﮐ،ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜ ﭘíÑﺎÜÜÜ ﺳÏ ،ﻲÜÜÜﺧﻠÇ ÇÏﻮÜÜÜﺳ

ﻲÜÜﯥ ﻋﻤﻠÜÜﻣﯿﻨÒ ﻪÜÜﺗÑæ ﻪÜÜې ﺗÏ æÇ ÇÏ ﻪÜÜ ﮐ.í ÜÜﻪ ﮐÜÜ  ﯿÇÑ ﻪÜÜ ﺗæﺮÜÜﻟÇﻠﻮ ډÜÜﻪ ﺷÜÜﺑﯿ

.ﺧﻠﻲÇ ä ﺷﯿﺎÊÑæ ﺿﺮÏ åÏÇæ Ï æÇ  ﻲÇÑ  ﺗﻪÑﺎ

Ï ﻪÜÜÜﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧÜÜÜﺧÇﻪ ﭘﺮÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜÜﻧÇﻮږ ﻮÜÜÜﻣÒ ﻮÜÜÜ ﻧ،í Ü Ü ﮐåÑﻮÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜ ﺑ

æÑﻮÜÜÜÜ ﻧæÇ ﻮÜÜÜÜ ﺗﯧﻠ،ﺎﻟ ﯥÜÜÜÜ ﻣ،ﺖÜ ÜÜﻟ ﯿÑæÇ ،ﻮÜÜÜÜ ﻏﻮړﯾ،ﺮېÜÜÜÜ ﺳÏ äÇﺮÜÜÜÜ ﺑﺰ

ېÏ ﻪÜÜÜÜ ﻟæÇ ﻲÜÜÜÜ ﺷÑæ Óﻪ ﻻÜÜÜÜﻊ ﭘÜÜÜÜ ﻣﻮﻗáﺘﻌﻤﺎÜÜÜÜﺳÇ Ï Ü ÜÜﻧ ﺮﻧﯿÇ æÇ ﻮ ﺮÜÜÜÜﮐﻤﭙﯿ

ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﺑﯿÏ ÊﺪﻣﺎÜÜÜ ﺧÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜ ÇÑ ﻪÜÜÜﻧﻮ ﺗæÑﺎÜÜÜ åÑﺎÜÜÜﺮ ﻟﭙÜÜÜ ﭘﯧÏ ﯿﺎﻧﻮÜÜÜﺷ

ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﺑﺮﺧåﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜﻧæ ژÏ ìæÏ Ï ﻪÜÜÜﻨﺎﯾﻲ ﺑÜÜÜﺷÇ ﻪÜÜÜﺧÇ ﭘﺮåﺮÜÜÜﺎﻟﻮژۍ ﺳÜÜÜﮑﻨ

ﻪÜÜﻪ ﮐÜÜﺮ ﮐﻠÜÜ  ﻣ،íﻮÜÜﺳÑ ﻪÜÜﻪ ﻧÜÜ ړæ ﻟﻮæÏﺎÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜ ﺗÑÇﺪÜÜﮐﺎﻧæÏ íÑﺎÜÜ åﻮÜÜﭘﻠ

.íﻟﺮæ ﻏﯧﺰېÇ ډﯦﺮې ﻣﺜﺒﺘﯥ

æﻮÜÜÜ ﺳåæÏ ﻪÜÜÜﺎﻧﯿﻮ ﺨÜÜÜﻓﻐÇ ﻮÜÜÜﻪ ﭘﻨ ﻮﺳÜÜÜﺪ ﻟÜÜÜﯽ ﻋﺎﯾÜÜÜ ﻨÑæ ﻮÜÜÜﻧÇﻮ ﺑﺰ ﺮÜÜÜﻏÏ Ï

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ
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åÑﺎÜÜÜ ﻪÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻧæÏﻻæÇ ﻮÜÜÜ ﺧﭙﻠìæÏ ﻪÜÜÜﺎ ﺑÜÜÜﻮ ﺑﯿÜÜÜ ﻧ،ﻮÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﺎﻧﯿﻮ ﺗÜÜÜﻓﻐÇ

Ï .íﺮÜÜÜﻟæ ﺖÜÜÜﻪ ﮐﯿﻔﯿÜÜÜ æÇ ﺖÜÜÜﺎظ ﺗﺜﺒﯿÜÜÜﺤﻲ ﻟﺤÜÜÜﻪ ﺻÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼæﻮÜÜÜ ﯾÑﻮÜÜÜﻣﺠﺒ

ﻪÜÜÜ ﮐæﺪÜÜÜﻪ ﺗﯧﺮﯦÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﺧæ Ï æÇ ﻲÜÜÜﺧﻠÇæ ﻢÜÜÜ ﻫäﯿﺎÜÜÜ ﺷÑﻮÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜ ﯿﻨæÇ ﻪÜÜÜﮐﺘﺎﺑﻮﻧ

،íÏ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜ ﭘáæÏﺎÜÜÜﯾﺠÇ ﺎﺗﻮÜÜÜﻲ ﺗﺄﺳﯿﺴÜÜÜﻮ ﻣﻠÜÜÜ ﻫﻐÏ åÑﺎÜÜÜ ﻟﭙáæﺮÜÜÜ ﯥ ﮐﻨÜÜÜﺳÇÏ

Ï ﻪÜÜÜ ﺑÊﻮÜÜÜﺘﻮ ﻗÜÜÜﺧﯿﺴÇ æÇ ﺮÜÜÜ ﭘﯧÏ ìæÏ Ï ،í ﯧÜ ÜﺳÑæ ﻨﺎÜÜÜ ﻪ ﺑﺮﯦÜÜÜﺮې ﻫﻠﺘÜ Üﭼﯧ

.íæ ړæ ÏﻋﺘﻤﺎÇ Ï  ﻧ ۍÏ ﭼﯥ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﯾﯥ

،äﻮÜÜÜÜ ﻠﻮﯾﺰﯾ،ﯿﻨﻮﻧﻪÜÜÜÜﻮ ﻣﺎﺷÜÜÜÜﺎﻟﯿﻮ ﻣﯿﻨ ﻠÜÜÜÜ ﮐÏ ،ﻮÜÜÜÜډﯾÇÑ ﯥÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜړ ﺷæ ېÏ
.íﭘﯧﺮæ åÑﺳﯿﻠﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺎæ ې ﺑﺮﻗﻲÑ ﻧﻮæÇ ﮐﻤﭙﯿﻮ ﺮ

ÊﺎÜÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﺮÜ ÜÜﯥ ډﯦÜÜÜÜﺳÇÏ ﻮﻫﻨ ﯽÜÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜÜﻣﺴÑ ﻓﺎÏ äﻮÜÜÜÜﻞ ﭘﻮﻫﻨﺘÜÜÜÜ ﮐﺎﺑÏ
ﻮÜÜÜÜÜﻏÏ Ï æÇ ìÇﻮÜÜÜÜÜﺪﻟﯽ ﺷÜÜÜÜﯦÑ ﮐﺎåÑﺎÜÜÜÜÜﻓﻮ ﻟﭙÇﺪÜÜÜÜÜﻫÇ ﻮÜÜÜÜÜﺗﻨﯿÑ ﭘﻮÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼíﺮÜÜÜÜÜﻟ

ﻧﻮæÑﺎÜÜÜ ﻪÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﺑáÇﻮÜÜÜﻮ ﮐﻠﯿÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜ ﺷíﺮÜÜÜﻪ ﻋﺼÜÜÜﻮږ ﮐﺮﻧÜÜÜﻣÒ ﺮېÜ Üﻪ ﭼﯧÜÜÜﮐ

åÑﻮÜÜﻪ ﻏÜÜ ﺪۍ ﺑÜÜﻮې ﺗﺼÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜ ﭼáﻮÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜ ﮐäﻮÜÜ ﭘﻮﻫﻨﺘÜÜﺎﺗﻮ ﭘﺮﻣÜÜﻣﮑﺎﻧÇ

ﻮÜÜÜÜ ﻫﻐæÇ ﻲÜÜÜÜﺧﻠÇæ ÑﻮÜÜÜÜ ﻧæÇ ﺮÜÜÜÜ ﺗﺮﯦﺸ،ÑﻮÜÜÜÜ ﮐÇﻪ ﺮÜÜÜÜﺎﯾﻞ ﻟﮑÜÜÜÜﺳæ áﻮÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜﺨ

ﻞÜÜÜ ﮐﺎﺑÇﻮÜÜÜﻮې ﺧÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼ،ﺘﻞÜÜÜ ﻪ ﻏﻮÜÜÜﻧæ ﺖÜÜÜﻟæÏ ﻨﻲÜÜÜﺳæÇ ﺮÜÜÜ  ﻣ،í Ü Üﮐ

،í Ü ÜﮐÑæ ﯥÜÜÜ ﭘﯿﺴåÑﺎÜÜÜﺘﻮ ﻟﭙÜÜÜﺧﯿﺴÇ ېÑﻮÜÜÜ ﻣﺸÏ ﻪÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﯾﻨﻮ ﺗÑæﺎÜÜÜﻲ ﻣﺸÜÜÜﻋÑÒ

Ï ﻮÜÜÜÜ ﮐﯿﻔﯿﺘﻮﻧÏ ÇﻮÜÜÜÜﯥ ﺧÜÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜÜ ﻟæÇ í ÜÜÜﯦÑÏæ  ﻮÜÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﺮ ﺧﭙﻠÜÜÜÜ ﭘäﻮÜÜÜÜﭘﻮﻫﻨﺘ

ېÏ Ï .ﻲÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﺘﻪ ﮐÜÜÜ ﻣﺮﺳåﺮÜÜÜﺎ ﺳÜÜÜﺧﺘﯿÇﻪ ﭘﺮÜÜÜﻼﺗﻮ ﻟÜÜÜ ﺣﺎﺻÏ ìæÏ Ï ﯥÜÜÜﭼ

.ﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻲÇÑ  ﻣﺆﺳﺴﻪå ﻣﻌﺘﺒﺮå ﯾﻮáæﮐﻨ ﺮ

،í Ü Ü ﮐÇﺪÜÜÜﺎ ﭘﯿÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜﺮ ﺗÜÜÜﯾﻨÇ ډﯾﺰæÇ ÓﺪÜÜÜ ﻣﻬﻨ،ﺮÜÜÜﻧﺠﻨﯿÇ ìæÏ ﻪÜÜÜﺑ

ÜÜﺗﺮ ﻨ

ﺮÜÜ ډﯦÏ ÊﺪﻣﺎÜÜ ﺧíÑﺎÜÜ ﻪÜÜﻮ ﺗÜÜﯥ ﮐﻠﯿÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜﯥ ﭘÜÜﻧÒæÑ æÇ ﻧﯥæﻮÜÜ Ï

ﻮړېÜÜÜﯥ ﺟÜÜÜﻮ ﻧﻘﺸÜÜÜﻧæ ﺗﻌﻤﯿﺮæÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ ﺎﺑﺮﯾﮑﻮÜÜÜ ﻓ،ﻮÜÜÜﻧæÑ ﮐﻮÏ ﻪÜÜÜ ﺗìæÏ ﯥÜÜÜﭼ

ﻲÜÜÜﻟﺘæÏ Ï ﻪÜÜÜﯥ ﻫﻠﺘÜÜÜ ﭼãÑæÇ ﻪÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜﻟÇ ﮐﻠﯿﻮæﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜ ﻟåÒ .íÏړæ ﺖÜÜÜ ÒÑÇ

ﻨﻈﻢÜÜÜÜ ﻣåÑﺎÜÜÜ ﻟﭙãﺠﺎÜÜÜﻧﺴÇ Ï ﻧﻮæﺪÜÜÜÜ ﺑﻨæÇ ﻮÜÜÜ ﭘﻠﻮﻧÏ ﯥÜÜÜﯿﻤﻪ ﮐÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ﭘæÇ í ÜÜÜﮐ

ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﮑ،ìÏ ﯥÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜ ﺣﺎﻟÈÇﺮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻟﯽ ﭘÇﻮÜÜÜ ﺰ ﺮﻧÜÜÜړﺧﯿÇﻧ ﯿﻮ ﻫﺮæﻮÜÜÜ

.ﻧﯿﺴﻲæ ﺗﺮﺗﯿﺐ

Ï æÇ ãÒÇﻮÜÜÜÜﻲ ﻟÜÜÜÜﺳÑÏ ،ﻮېÜÜÜÜ ﺷåÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜﻪ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜÜﻣÒﺪې ﻻÜÜÜÜﻧﮑﻮ ﺑﺎﻧæﻮÜ ÜÜ

ﯥÜÜ ﮐæﺪÜÜﯾÇﻪ ﻋﻮÜÜﻮ ﭘÜÜﻟÇ ﮐﻠﯿﻮÏ ﯥÜÜ ﭼ،åÒÇﺪÜÜﻧÇ åﺮÜÜﻪ ﻫÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼìÏÇÏ ÝﺪÜÜﻫ

ﺐÜÜÜÜÜ ﻣﮑﺎﺗæÇ ﺎﺟﺪÜÜÜÜÜ ﻣﺴåﺎﺗﺮÜÜÜÜÜﯾÒ æÇ íÏ ﻌﯿﻒÜÜÜÜÜ ﺿÊÇﺮÜÜÜÜÜﻮ ﺗﻌﻤﯿÜÜÜÜÜﻣﮑﺘﺒﻮﻧ

Ï ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜÜ ﮐáÇﻮÜÜÜÜÜ ﮐﻠﯿåÒÇﺪÜÜÜÜÜﻧÇ ﻪÜÜÜÜÜﻪ ﻫﻤﺎﻏÜÜÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜÜÜ ÇÑ ﺖÜÜÜÜÜ ډﯦﺮ

ﻨﺎÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﻮÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜ ﮐåÑﺎÜÜÜ ﻟﭙíÑÇæÇ Ï ﺘﻮﻧﺰېÜÜÜې ﺳÏ Ï.íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻨﺎ ﻧÜÜÜ ﺑﺮﯦ

ﻞÜÜÜﻟﯿÏ ÇﺪÜÜÜ ﻫﻤ.í ÜÜ ﮐåÑﻮÜÜÜې ﭘæﺎÜÜÜړﺗﯿÇ ﯥÜÜÜې ﺧﭙﻠÑﻪ ﻻÜÜÜۍ ﻟÑﺎÜÜÜﻮﻟﻨﯿﺰې ﻫﻤﮑÜÜÜ

æړæﺎÜÜÜÜ ﭘﯿÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ، ﻮﻧﻪÜ ÜÜﻲ ﮐﺴÜÜÜÜﺳÑÏ íﻮﯾﺮÜÜÜÜ ﺗﺼæÇ ﻮﺗﻲÜÜÜÜﯿﻠﻪ ﺻÜÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜÜﭘ

ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜﻪ ﮐﻠﯿÜÜÜÜ ﭘãÇﺮÜÜÜÜ æ ﭘﺮäﺘﻮÜÜÜÜﻲ ﭘﯿﻮﺳÜÜÜÜ ﻣﻠÏ ﺘﻞÜÜÜÜ ﺎ ﻏﻮÜÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜÜ ﭼ،æ

Ï ﺎﻧﻮÜÜÜÜÜÜ ﻣﺘﻌﻠﻤæÇ ﺎﻧﻮÜÜÜÜÜÜ ﻣﻌﻠﻤÏ íæ íﻮÜÜÜÜÜÜ ﺷÑﺎÜÜÜÜÜÜ ﺗﯿÇﻮÜÜÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜÜÜﻧﻮ ﻟÇÏﺘﺎÜÜÜÜÜÜﺳÇ

ﻪÜÜ ﺗÜ ﮐﯧÑ ﻣﺎáÇﻮÜÜ ﻧ ﯾæÇ ﻲÜÜﯿﻠﻪ ﻣﻠÜÜﺳæ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜﻲ ﯾÜÜﯥ ﮐﻠÜÜﻲ ﭼÜÜ ﺷáﺪÜÜﺮﮐﺖ ﺑÜÜﺷ

ﻧﻮﮐﯥæÑﺎÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜ ﭘÓæÇ

ﺎﯾﻲÜÜﭘæÑÇ ﻪÜÜ ﭘíﺒﺰÜÜﻲ ﺳÜÜ ﮐﻠÏ ﻮږÜÜﻣÒ ﯥÜÜ ﭼåÒÇﺪÜÜﻧÇ åﺮÜÜﻪ ﻫÜÜ ﭘ.í ÜÜ ﮐÇﺪÜÜ ﭘﯿåÑﻻ

æﺪÜÜÜ ډﮐﯧÏ ﻼÜÜÜې ﺧÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﻢÜÜÜﻧ ﻲ ﻫæﻮÜÜÜ ﻲÜÜÜﺧﺼﻮﺻ

í ﯧÜ ﺳÑæ ﻪÜÜ ﺗÑÇÒﺎÜÜﯿﺞ ﺑÜÜ ﺧﻠÏ åﻮÜÜﯥ ﻣﯧÜÜﺎ ﯾÜÜ ﯾæÇ ﻲÜÜ ﺷáÑﻮÜÜﭘﻠæ ﯥÜÜ ﮐÜ ﮐﯧÑﻣﺎ

ﻪÜÜÜ ﭘÑﮑ ﻮÜÜÜﻲ ﺳÜÜÜﻪ ﺧﺼﻮﺻÜÜÜ ﮑ،ﻮÜÜÜﯽ ﺷÜÜÜﺪﻣﺖ ﮐ ﻠÜÜÜ ﺧåÑﻮÜÜÜﯥ ﻏÜÜÜ ﯾåÑﺎÜÜÜﻟﭙ

.ﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻲæ ژáÇ ﮐﻠﯿﻮÏ ﻣﻮږÒ  ﺑﻪåÒÇﻧﺪÇ ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ

ﻮېÜÜÜ ﺷÇﺪÜÜÜﭘﯿÇÑ ÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻟæÏ ãﺎÜÜÜ ﻧﺎﮐÏ ﻲÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﺑﺮﺧæﺮÜÜÜډﯦ

ÜÜÜې ﺗﺮ ﻨÏ Ï .æ ÜÜÜﺪې ﮐÜÜÜÜﻧÇړæ åÑﺎÜÜÜÜﺎﻫﺪې ﻟﭙÜÜÜÜﻣﺸ

æﺮÜÜÜﻪ ﻣﻌﺘﺒÜÜÜ ۍ ﻟÜ Ü ﻧÏ  ۍÜ Üﺮ ﮐÜÜÜﻧ ﯿÒ Ï ﺖÜÜÜ ÒÑÇ Ï ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﭘﯿﻤﺎﻧåﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﭘ

Ï æﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜÜﺳÇÏ Ï ﺪÜÜÜÜﺖ ﺑﺎﯾÜÜÜÜﻟæÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼÇÏ ﺎÜÜÜÜ ﯾæÇ í ÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜÜې ډﮐæﻼÜÜÜÜﺧ

ﻧﻮæÑﺎÜÜÜ Ï áÇﻮÜÜÜﻪ ﮐﻠﯿÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧÜÜÜﻪ ﻫﻤﺎﻏÜÜÜ ﭘ،ﻲÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜﺻæ åﺮÜÜÜﻧﻮ ﺳæÑÇÒﺎÜÜÜﺑ

ﻪÜÜÜﺎﻣﯿﻨﻮ ﺨÜÜÜ ﻣﻀåﺪÜÜÜﻪ ﻋﻤÜÜÜې ﻟÏ ﻪÜÜÜ ﭘﺨﭙﻠæÇ í ÜÜÜﮐæ ãÇﺪÜÜÜﻗÇ åÑﺎÜÜÜ ﻟﭙíÑÇæÇ

æړÇﻮÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜ ﮐ،áæﻪ ډÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜ ﻣﺜÏ .í Ü Ü ﮐÇﺪÜÜÜﺎ ﭘﯿÜÜÜړﺗﯿæ æÇ ﺎÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜﺪﻣﺎﺗﻮ ﺗÜÜﺧ

ﻪÜÜÜې ﭘÏ ﻪÜÜÜ  ﺗﻮåﺆﺛﺮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﭘæÇ í ÜÜÜﻮړ ﮐÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜ ﺎﯾﭙﻮﻧíﻮﯾﺮÜÜÜ ﺗﺼæÇ ﻮﺗﻲÜÜÜﺻ

ﻮÜÜÜÜ ﻧ،í Ü ÜÜ ﮐÇﺪÜÜÜÜ ﭘﯿÑﻪ ﻻÜÜÜÜﻧﻮ ﺗæÑÇÒﺎÜÜÜÜﯿﺞ ﺑÜÜÜÜ ﺧﻠÏ ﻮÜÜÜÜ ﻣÑﻮÜÜÜÜ ﻧÇ ﻲÜÜÜÜ ﮐﻠÏ ﯥÜÜÜÜﭼ

ﻪÜÜÜ ﻤﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺎﯾﭙﻮﻧﻮ ﺨÜÜÜ ېÏ ﻪÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﮐ.ﻲÜÜÜﯦﺸææ ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧáﻮÜÜÜ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ
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ﻲÜÜﻢ ﺷÜÜﯽ ﮐÜÜ ﺎﺣﺒﺎﻧﻮ ﭘﯧÜÜﻢ ﺻÜÜ ﻣﻌﻠÏ ﻪÜÜ ﺑÇﻮÜÜﻮې ﺧÜÜﻪ ﯾÜÜ ﻧﻮﻟ،ﻲÜÜﺷæ åÏﺘﻔﺎÜÜﺳÇ

ﻪÜÜÜÜ ﭘ.ﻲÜÜÜÜ ﺷìﺪÜ ÜÜﯥ ﮐﯧÜÜÜÜﺮﻣﻨ ﭘﻠÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ  ﯾﻮÜ ÜÜﻧæ ﺎæÇ ﻞÜÜÜÜ ﮐﺎﺑÏ ﯥÜÜÜÜﭼ

ﻪÜÜﺎﺗﻮ ﺗÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣæﺪÜÜﯥ ﻣﺰﯾÜÜ ﭼ،í ﻧﯧÇﻮÜÜﺗæ ﻧﮑﻲæﻮÜÜ ﮐåÏÒ ﻪÜÜ ﺑåﻮÜÜﻪ ﭘﻠÜÜﻪ ﺑﻠÜÜﻟæÇ

،ÑﺪﻫﺎÜ Ü ﮐﻨ،ÊÇﺮÜÜÜ ﻫ،ÑﺎÜÜÜﻪ ﻧﻨ ﺮﻫÜÜÜﻮ ﻟﮑÜÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ æÑﻮÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﺐ ﭘÜÜÜﺪې ﺗﺮﺗﯿÜÜÜﻫﻤ

.í  ﮐÇﺳﯽ ﭘﯿﺪÑ Óﻻ

ﯥÜÜﯥ ﺗﺠﺮﺑÜÜﺳÇÏ ﺎﯾﻲÜÜ ﻢÜÜﻪ ﻫÜÜﯥ ﺑÜÜ ﮐ.....æÇ ﺎÜÜ ﭘﮑﺘﯿ،ÒﺪÜÜ ﮐﻨ،ﺖÜÜ ﺧﻮﺳ،ÑÇﺰÜÜﻣ

ﯥÜÜﻨ ﯾÜÜﺮ ﻣÜÜﻮ ﺗÜÜ ﻟﯧﺴÏ ﻪÜÜ ﻣﺮﻏåﺪÜÜﻪ ﺑÜÜ ﻟåÏ ﻪÜÜﻣﯧﻨÒ ﭘﻼÏÇﻮÜÜ ﻫﯧÏ ﯥÜÜﻞ ﭼÜÜﮐﺎﺑ
ﻮÜÜÜﻓÇﻃﺮÇ æÑﻮÜÜÜ ﻧÏ ÑﺎÜÜÜ Ï æÇ ﯥÜÜÜﺎ ﻣﯧﻨÜÜÜ ﺑﺎﺑåﺎÜÜÜﺣﻤﺪﺷÇ Ï .ﺘﻪÜÜÜﻮﭘﯿﺮ ﺷÜÜÜﺮ ﺗÜÜÜډﯦ

.íﻟﺮæ ﻧﺘﯿﺠﯥ

ډﯦﺮې ﺑﺮﯾﺎﻟ

:íÏ íÑæﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮÑ ﻮ ﻧﻮåÑﺧﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎÇ ﭘﺮÏ  ﺧﺪﻣﺎﺗﻮÏ

åÒÇﺪÜÜÜÜÜÜﻧÇ ﻪÜÜÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜÜÜ ﻟﯧﺴÏ áﺘﻘﻼÜÜÜÜÜÜﺳÇ æÇ ﻪÜÜÜÜÜÜ ﺣﺒﯿﺒﯿ،ﺎﻧﻲÜÜÜÜÜÜﻣÇ Ï ﻧ ﻲæﻮÜÜÜÜÜÜ

ﯥÜÜÜ ﭼ،íÏÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜ ﭘáﻮÜÜÜﻊ ﮐÜÜÜﺿæ ÊÇÑﺮÜÜÜﯥ ﻣﻘÜÜÜﺳÇÏ :ÊÇÑﺮÜÜÜ ﻣﻘ-ى７ﻟـــﻮﻣ

ﻪÜÜÜ ﮐ.íﻮÜÜÜ ﮐÞﺮÜÜÜﻪ ﻓÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜﻢ ﯾﻮﻟÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜﻮﯾﻪ ﯾÜÜÜﻲ ﺳÜÜÜﺳÑÏ æÇ íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﻧÊﺎÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ

ﻖÜÜﻪ ﺗﻄﺒﯿÜÜ ﻮﻟﻲ ﺗﻮÜÜﺻÇ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﺑﻠﮑ،ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜﺎﺗﯥ ﻧÜÜﯥ ﭘÜÜﺬ ﻟﯿﮑﻠÜÜﻪ ﮐﺎﻏÜÜﺶ ﭘÜÜﺗ

ﻪÜÜÜÜÜ ﺎﯾﭙﻮﻧíﻮÜÜÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜÜÜ ﺟáæ ډÇÏ ÇﻮÜÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜÜﻧﻮ ﻟÇÏﺘﺎÜÜÜÜÜﺳÇ ﻮÜÜÜÜÜ ﻣﺠﺮﺑÏ ﺖÜÜÜÜÜﻟæÏ

ﻪÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﺧ،ﻮﻣﻲÜÜÜﺎ ﻣÜÜÜﺧﺘﯿÇﯥ ﭘﺮÜÜÜﮐ

ﯿﺎﻟÜÜÜ ﺳåﺪÜ ÜﻏﻨÑ ﻪÜÜÜ ﭘÊﺪﻣﺎÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜ .ﻲÜÜÜﺷ

ﺮﻣﻨÜÜÜﻧ ﯿﻮ ﺗæﻮÜÜÜ Ï ﻮﻧﻪÜÜÜﺳÑÏ ﺪÜÜÜ ﺑﻌﯿáæﻦ ډÜÜÜﻧﻼﯾÇ ﻪÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜﺎ ﻫÜÜÜﯾæÇ ﻲÜÜÜﯦﺸææ
ﻪÜÜ ﻟÑæﺎÜÜﻮ ﺑÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﺎÜÜﻮ ﺑﯿÜÜ ﻧ،áﺪÜÜﯦÑﮐﺎæ ﻪÜÜ ﻪÜÜ ﭘæÏÇﺮÜÜﻓÇ æÏæﺪÜÜ ﻣﺤÏ ﺮېÜ ﭼﯧ
Ï ÊﺎÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻲÜÜﺳÑÏ ﻪÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﻧÒÇﻪ ﻣﺘﻮÜÜﻪ ﭘÜÜ ﺑåﺪÜÜ ﺑﺮﯾåﺮÜÜﺮ ډﯦÜÜﻲ ﺗÜÜﺮﯾﮏ ﺷÜÜﺷ
æÇ ﻲÜÜÜÜÜ ﺮﺧÑﻮÜÜÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜÜﺑﻄÇæÑ æړæﺎÜÜÜÜÜ ﻧÏ ﻪÜÜÜÜÜﺑﻄﻮ ﺨÇﻮÜÜÜÜÜ ﺿæÇ ﻮﻟﻮÜÜÜÜÜﺻÇ
ﯥÜÜÜې ﻃﺮﯾﻘÏ Ï .ﻲÜÜÜ  ﺮæ ړæ ېÏﺘﻔﺎÜÜÜﺳÇ Ï æÇ ãﺎÜÜÜﻪ ﻋÜÜÜﻪ ﮐﭽÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧáﻮÜÜÜ
ﻧÑﻮÜÜﻪ ﻣÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜ ﭘåﺮÜÜﺳ

ﺎﻧÜÜﺳÇ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜ ﺑãﻮÜÜﯥ ﻣﺎﺷÜÜ ﭼ،åÏÇÏ ﻪÜÜ ﻪÜÜ ﺑﻠåﻮÜÜﯾ

ﻠﮑﻲÜÜÜﻪ ﻣﺴÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜ æ äÇﺪÜÜ ﻣﯿÑæÒ ﻲÜÜÜﻪ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜﮐ

ÜÜ ﮐﻮ

ﻟÇæÑﺎÜÜÜ æÇ ﺘﻮﻓﯿﺖÜÜÜ ﻣﺴÏ åﺮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﻪ ﻫﻮ ﻠﻮﻧÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜﻪ ﮐﺎﺑÜÜÜ ﭘ.ۍÑÇﻮÜÜÜﺧ

.í ې ﮐÏې ژﺑﯥ ﯾﺎÑ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮæÇ í  ﮐåÏÒ ﺳﻮﻧﻪÑÏ ژﺑﻪ
åﺮÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﯾÇæ äﺎÜÜÜﻮ ﻣﺎﻟﮑÜÜÜ ﻫﻮ ﻠﻮﻧÏ .ìÏ áﺎÜÜÜ ﻣﺜåÑﻮÜÜÜﻮ ﻏÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﺪ ﯾÜÜÜﭼﻠﻨ
ﻮÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﺧﻠÇ åÑÇÒﺎÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻮﮐﻲ ﻟÜÜÜﺮ ﺗÜÜﺎک ډﯦÜÜÜ

کÇÑﻮÜÜÜ ﺧÏ ﮏÜÜÜ ﺧﻠÑﺎÜÜÜ Ï
æÇ ﻲÜÜÜÜ Ñæ ﯥÜÜÜÜ ﭘﺴìæÏ ﻪÜÜÜÜﯾﻦ ﭘÑﺎﻣﻮÜÜÜÜﻣ

ﯿﺎﻧﻮÜÜﺎک ﺷÜÜ

کÇÑﻮÜÜ ﺧÏ ì ﻮﻣÜÜﯥ ﻟÜÜﻧﻮ ﮐæÑﺎÜÜ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜﻣÒﻪ ﻻÜÜﮑ

æÇ íæ åﺪÜÜÜﻪ ﻮړﻧÜÜÜ ﯥ ﻏﻮÜÜÜﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐÜÜÜ ﻗﺼíÑﺎÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﭘ.ﻲÜÜÜ ﺷáæړÇæ ãﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺗ

ﻟÇæÑﺎÜÜÜÜ æÇ ﺘﻮﻓﯿﺖÜÜÜÜ ﻣﺴÏ ځÑæ

،ﻲÜÜÜﯾÇæ ìæÏ .ﻲÜÜÜﺧﻠÇ ﯥÜÜÜ ﭘﯿﺴÑæÒ ﻨﻪÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﺮې ﭘÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧÜÜÜﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠÜÜÜﭘ
áﺪÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜ ﭘæ Ü Ü ﺑÏ ﻪÜÜÜ ﯥ ﺮﻧÜÜÜﯿﻲ ﭼÜÜÜ ÇÏ ﻪÜÜÜ ﺗìæÏ ﯾﻦÑﺎﻣﻮÜÜÜﺖ ﻣÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜﭼ

ﺮېÜÜﻢ ﭘÜÜﺰې ﻫÜÜﻏﯿÇ ﺪېÜÜﻮ ﺑÜÜﻪ ﺗﯧﻠÜÜﯥ ﮐﯿﻔﯿﺘÜÜ ﺑÏ ﯥÜÜ ﭼ،íæ ﺎﭘﯧﺮÜÜﺮې ﭼÜÜ ﺗäﺎÜÜﻣﭽ
.í  ﻣﺎﻟﯿﻪ ﮐﻤﻪ ﮐìæÏ Ï ﮐﯥ
ﻪÜÜÜ ﺤﻲ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﺻÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ  ﻏﻮÇÏ ﻲÜÜÜ ﺷìﺪÜÜ ﮐﯧíæ ﺐÜÜÜﻨﻈﻢ ﺗﺮﺗﯿÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﮐ.í ﻮﯦÜÜÜﻟ

ﺒﮑﻮÜÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜÜﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﻢÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜﻲ ﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻮﻧÜÜÜÜﻮږ ﺧﺼﻮﺻÜÜÜÜﻣÒ

،í ÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜ  ﺑíÑﺎÜÜÜ ﻣﻌﯿæÇ ﺤﻲÜÜÜﻪ ﺻÜÜÜ ﮐæÇ ﻲÜÜÜﺪې ﺷÜÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜÜﯾﺎﻧﻮ ﺗÑﺎÜÜÜ

ﺮېÜÜÜÜ ﭘÊÇÑﺮÜÜÜÜ ﻣﻘáæ ډãﻮÜÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜÜ ﭼí ﻮﻫﯧÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜ ﻧæÇ íÏ

ÜÜÜÜﻪ ﺗﻨÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﺨ

.ﺷﻲÇÑ ä ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻟﻮÑ ﭘﻠﻮæÇ  ﭘﯧﺮÏ ﻧﻮ
ﻧﮑﻲæﮐﻮÑﺎÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﻮ ﯿﻨÜÜÜﻲ ﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻮﻧÜÜÜ ﺧﺼﻮﺻÏ ﻪÜÜÜﻮ ﻠÜÜÜ .í ÜÜÜﺗﻄﺒﯿﻘﯧ
،ﯧﺮÜÜÜÜ ﭘﻨﺠﺸ،äÇæﺮÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ ÇﺧﻮæﺎÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜÜﯥ ﮐﺎﺑÜÜÜÜﻣﯧﻨÒ ﭘﻼÏ
Ï ﻪÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﻪ ﺣﻘﯿﻘÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼíÏ íﻮÜÜÜ ﺷäﺪﯾﺎÜÜÜ ﺑﻨÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻣﻨﯿÇ ﻲÜÜÜ ﻣﻠÏ
åﺮÜÜÜÜﻣæÏ ۍÑÇﺪÜÜÜÜ ﻣﺎﻟÏ ﯥÜÜÜÜګ ﮐÏÑæ äÇﺪÜÜÜÜ ﻣﯧæÇ äﺎÜÜÜÜ ﺑﺎﻣﯿ،ﺎÜÜÜÜ ﮐﺎﭘﯿﺴ،ﻮ ﺮÜÜÜÜﻟ

ﺖÜÜÜﻣﻨﯿÇ ﻲÜÜÜ ﻣﻠÏ ﯥÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜ ﻟäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﻨﯿﻮÜÜÜﺳÑ Ï ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﻧæÇ äﺎﻧﻮÜÜÜﻲ ﻗÜÜÜﺳﺎﺳÇ

ﻮﻟﯽÜÜÜ ﮐåÑﻮÜÜÜې ﭘæﺎÜÜÜړﺗﯿÇ ﻮﻟﯥÜÜÜ ﺎﺗﻮÜÜ ﻟﺒﻨﯿÏ ÑﺎÜÜÜ ېÏ Ï ﯥÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜ ﺷÊﺎÜÜﻣﮑﺎﻧÇ

.íﭼﻮÇæ Óﻣﻨﺪ ﺗﻪ ﻻÑ ﮐﺎä ﻠﻮﯾﺰﯾﻮÏ  ﭼﯥí ﺣﻖ ﻟﺮÇÏ ä ﺎÑÇ

ﻪÜÜÜﺎﺗﻮ ﭘÜÜÜ ﻟﺒﻨﯿÏ æÇ ﻮÜÜÜ ﻮﻟﻮﻟÇÑ æﯿﺪÜ Ü ﺷÏ ﻪÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜﻪ ﮐﻠﯿÜÜÜ ﻟäﺘﺎÜÜÜﺳæ ﻫﻨﺪ.ﻲÜÜÜﺷ
،íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﺗﺠﺮﺑ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

äﻼÜÜﻨﻈﻢ ﭘÜÜ ﻣåﻮÜÜﯥ ﯾÜÜﺳÇÏ Ï :ÇﺮÜÜﺟÇ æÇ ÍﺮÜÜ ﻃäﻼÜÜﻨﻈﻢ ﭘÜÜ ﻣåﻮÜÜ ﯾÏ -دوﻳــﻢ

ﺎﻟÜÜÜ ﺑﺮﯾåﺮÜ Üﻮ ډﯦÜÜÜﻟæ ﺟﻮړÏ ãﺎÜÜÜﺗﯿﻔﻲ ﻧﻈÇﻮﭘﺮÜÜÜ ﮐÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺑﺮﺧ
ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ
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ﻦÜÜﻃæ Ï ﯥÜÜ ﭼ،íæ åﺪÜÜ ﺮ ﻨÇÏ ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﭘÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﻗﯿﻘÏ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼáﻮÜÜﻪ ﮐÜÜﻃﺮﺣ

ﻟﻪÑﮑﺘﻮÜÜÜÜÜﻲ ﺳÜÜÜÜÜ ﺧﺼﻮﺻæÇ ﺖÜÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜÜÜ ﺑÑﺎÜÜÜÜÜ ﮐÇÏ ﺮÜÜÜÜÜ  ﻣ،æ Ü ÜÜÜﮐ

ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﮐﻮﻣÜÜÜ ﭘæÇ ﻮﻣﻲÜÜÜﻣæ ﺎÜÜÜﺧﯿﺘÇﺪ ﭘﺮÜÜÜ ﺑﺎﯾÊﺪﻣﺎÜÜÜ ﺧãﻮÜÜÜ ﮐåÑﺎÜÜÜې ﻟﭙÏæ Ï

ﺎÜÜÜÜÜړﺗﯿæ ﭘﯿﺎÏ ﺮﮐﺘﻮﻧﻮÜÜÜÜÜﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷÜÜÜÜÜ ﺳÏ .ìÏ ﻮﻧﯽÜÜÜÜÜۍ ﻧﺎﺷÑﺎÜÜÜÜÜﻫﻤﮑ

ﯥÜÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜÜې ﯾﻮﻣﺜÏ Ï .ﻲÜÜÜÜ ﺷìﺪÜÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜÜ ﻋﺮﺿÊﺪﻣﺎÜÜÜÜﯥ ﺧÜÜÜÜﺳÇÏ

.ﻧﻪ ﺷﺘﻪæﻧﺪﯾﺰÇړæ í

 ﮐﯥ ﺎﻧÈې ﮐﺘﺎÏ  ﭘﻪåÑﻟﭙﺎ

æﺮÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ډﯦÜÜÜ ﻟﯥÇﻮÜÜÜ ﻧ ﯾÏ ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﮐﻠﻮﻧææÇ æﺮÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜ ﭘ.íÏ ﺎﻧﯥÜÜÜ ېæﺮÜÜÜﺳ

ﻪÜÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜÜÜ ﻣﻬﻤåÑﺎÜÜÜÜÜﻲ ﮐﻮﻟﻮﻟﭙÜÜÜÜÜ ﻋﻤﻠÏ ﻧﻮæﺪﯾﺰÜÜÜÜÜﻧÇړæ Ï ﻮږÜÜÜÜÜﻣÒ

Ï äﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ، ېÜ ÜÜ ﮐåﺮÜÜÜÜﺎﻧﯥ ﺗﺮﺳÜÜÜÜ ېæﺮÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜﻟﺘÏ ﺎﺗﻮÜÜÜÜﻣﺆﺳﺴ

ﻮړÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜﻧæÑﺘﻮ ﻨﯥ ﮐﻮÜÜÜ ﻫﺴÏ äﻮÜÜÜﻮ ﻣﯿﻠﯿÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻮ ﮐﻠﻮﻧÜÜÜ ﻮ ﭘﻨÜÜÜﺗﻠﻮﻧﮑÇÑ

ﻪÜÜÜﮐ.ﻮېÜÜÜﺎﻣﯥ ﺷÜÜÜﯥ ﺗﻤÜÜÜﻧÇﺮې ﺮÜ Üﻪ ډﯦÜÜÜﻪ ﭘﺮﺗﻠÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻧæÏÇ ﯾﻮ ﻫﯧﻮÜ Üﻧæﻮ ﺎÜÜÜﻮﻟ

ﻪÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜÜﻧÇ ﻮæÇ ﺒﯿﺜﯿﻨﻮÜÜÜÜ ﻣﺘﺸ،ﻧﻮÇﺪÜÜÜÜﻣﻨÑ ﮐﺎÏ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ Ï ،ﺎﻧﻮÜÜÜÜ ﻣﻌﻠﻤÏ æÇ

äﺎÜÜÜÜﻧÇ ﻮäﺎÜÜÜﻓﻐÇ ﯾﻦÑﺎﻣﻮÜÜÜ ﻣíﺎﺣﻮÜÜÜÜ ﺳáﻮÜÜÜ ﺎﻧﻮÜÜÜ ېæﺮÜÜÜÜې ﺳÏ Ï ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ

. ﺷﻲá ﮐÑæ ک ﮐﯥÇæ

ﻪÜÜﻮ ﺑﯿÜÜ ﻧ،ﻮېÜÜ ﺷåﺮÜÜ ﺗﺮﺳÇﻮÜÜﻪ ﺧÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﻟÜÜﻮ ﺷÜÜﻮ ﺑﻬﺮﻧﯿÜÜ Ï ﯥÜÜ ﭼÇÏ ﻮÜÜ ﺧ،ææ

ﻪÜÜÜ ﭘÇÏ .åÏ ﻪÜ Ü ﺑﯿåﻮړÜÜÜ ﻤﮑﻮﻟÏ åﺘﻮﻧﺰÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ﻟﻮﯾåﻮÜÜÜﺒﺜﯿﻨﻮ ﯾÜÜÜ ﻣﺘﺸÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ

ÊﺪﻣﺎÜÜﻪ ﺧÜÜ ﻫﻐáﻮÜÜ ﮐåﺮÜÜﺎﻧﻮ ﺗﺮﺳÜÜ ېæﺮÜÜ ﺳÏ .åﻮÜÜﻪ ﺷÜÜﻪ ﺗﻤﺎﻣÜÜﻧÑÏ åﺮÜÜﯥ ډﯦÜÜﯾ

ﻪÜÜÜ ﻋﺮﺿÏ ﺪﻣﺎﺗﻮÜÜÜ ﺧÏ ﯥÜÜÜ ﺑﻠﮑ،ﺘﻪÜÜÜﯥ ﻧﺸÜÜÜﻪ ﻤﮑÜÜÜﯥ ﺑﻮﯾÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜﯽ ﻧÜÜې ﻣﻌﻨÏ

ﻪÜÜÜ  ﺗﻮåÑÇﺪÜÜÜﻣÇæÏ ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﺗÑæ ﯥÜÜÜ ﮐæﯿﺰÜÜÜﻮ ﻟﺴÜÜÜﺗﻠﻮﻧﮑÇÑ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،íÏ

íړÇﻮÜÜÜﻏæ ﺖÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜ ﮐ.ﺘﻪÜÜÜ ﻧﺸäﻼÜÜÜﻨﻈﻢ ﭘÜÜÜ ﻣåﺮÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜ ﻟåÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﮐﻮﻟ

ﻪÜÜÜ ﭘæﺮÜÜÜﻟæ äﻼÜÜÜﻨﻈﻢ ﭘÜÜÜﻮ ﻣÜÜÜﺪﻣﺎﺗﻮ ﯾÜÜÜ ﺧÏ ﻮږÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﮐ.æﺮÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜﯾﺎﺗÒ åﺮÜ Üډﯦ

.í ۍ ﻣﻨﻈﻢ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐÑ ﻣﺘﺸﺒﯿﺜﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﮑﺎÏ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ

Ï ﻢÜÜ ﻫæÇ ﻮÜÜﻮ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜﻢ ﭘÜÜﺖ ﻫÜÜ ﻇﺮﻓﯿÇﺪÜÜﯥ ﻫﻤÜÜ ﮐåÏﻮÜÜﻪ ﻣÜÜ ﮐﻤåﺮÜ ډﯦ

Ï ÇﻮÜÜÜÜﻪ ﭘﺨÜÜÜÜﻪ ﮐﺎﻟÜÜÜÜ  ﭘﻨ.ìÏ ÑﺎÜÜÜÜ ﺮﯾﻒÜÜÜÜﺷÑÇ ﻣﺰÏ áﺎÜÜÜÜﻪ ﻣﺜÜÜÜÜ ې ﯾﻮÏ Ï

ÑﻮÜÜÜÜÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜÜÜÜÜﺳÇÏ .ﻮÜÜÜÜÜÜÜﮐﻮﻟﯽ ﺷÇﺪÜÜÜÜÜÜÜې ﭘﯿÑﻪ ﻻÜÜÜÜÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜÜÜÜÜﻟæﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺟﻮړÜÜÜÜÜÜÜﺷ

æÇ ﺎﻧﻮﻧﻮÜÜÜÜÜﮐæÏ ،ﺎﯾﻮﻧﻮÜÜÜÜÜ ﺘﻮﮐﻨﯥÜÜÜÜÜ ﻫﺴÏ æÇ ﻪÜÜÜÜÜﺮ ﻧﺎﭘﺎﮐÜÜÜÜÜ ډﯦÑﺎÜÜÜÜÜ ÑÇﺰÜÜÜÜÜﻣ

ېÑﻪ ﻻÜÜÜﺪﻣﺎﺗﻮ ﻟÜÜÜ ﺧÏ ﻪÜÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜÜﻧÇﯥ ﻮÜÜÜ ﯾÜ Üﯥ ﭘﺮﺑﻨﺴÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜ ﺷ،ﻪÜÜÜډﯦﺮﻣﺜﺎﻟﻮﻧ

ﻤﻪÜÜﻪ ﺳÜÜﻢ ﭘÜÜ ک ﻫÜÜﻮ ﺳÜÜﯥ ﯾÜÜ ﮐÑﺎÜÜ ﻪÜÜ ﭘ.æ ﺦÜÜ ﻣåﺮÜÜ ﺳÏﻮÜÜﻪ ﮐﻤﺒÜÜﮐﯿ ﻮﻧﻮ ﻟÑﺎÜÜﻣ

. ﺷﻲìﺑﺮﯦﺪÇﻧﻪ ﺑﺮæÑﻣﻨﺪ ﮐﺎæﺑﺮÇ

åﺮÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜ ﻟÑﮑ ﻮÜ Üﻲ ﺳÜÜÜﯥ ﺧﺼﻮﺻÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﺮ ﮐﻠÜÜÜ  ﻣ،æ ﻪÜÜÜ ﻧÎﻮÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺗﻮ

íÑﺎÜÜÜÜ Ï :áﻮÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﺘﻮ ﻦ ﺎﯾﻮﻧﻮﻋﺮﺿÜÜÜÜ ﻫﺴæÇﻮÜÜÜÜ ﻤﮑÏ -ــــﻴﻢ４در

æÇ ﻪÜÜÜÜÜÜﮐﺎﻧﻮﻧæÏ ، ﻪÜÜÜÜÜÜﻧæÑ ﮐﻮ،áﻮÜÜÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜÜÜ ﮐﻮﻧﻪ ﭘﺎﺧÜÜÜÜÜÜ ﺳ، ÜÜÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜÜÜ ﯾÓﻻ

æÇ ﻮÜÜÜﻧæÑ ﮐﻮ،ﻮÜÜÜ ﻤﮑÏ ﻪÜÜÜﺒﻪ ﺑﯧÜÜÜﻪ ﻣﻨﺎﺳÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜﺻÇ ﻞÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜﺪﻣﺎﺗﻮ ﯾÜÜÜﺧ

Ï ﺮﮐﺘﻮﻧﻪÜÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜÜ ﺧﺼﻮﺻÓæÇ áæ ډÇﺪÜÜÜÜ ﻫﻤæÇ áﻮÜÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜÜﮐﯧ ﻮﻧÑﻣﺎ

،ﻨﺎÜÜÜ ﻪ ﺑﺮﯦÜÜÜ ﻟﮑÊﺪﻣﺎÜÜÜﺎﯾﻲ ﺧÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ .íÏ áﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻮ ﻋﺮﺿÜÜÜﺗﻤÑﭘﺎÇ

ېÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜÜﺘﻪ ﮐÜÜÜ ﻣﺮﺳåﺮÜÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜÜﻢ ﻟÜÜÜÜ ﻫåÑﺎÜÜÜﻟﻲ ﻟﭙÇﺎﮐﻮÜÜÜÜ ﭘÏ ÑﺎÜÜÜ
.åÏ  ﺑ ﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ ېÑ ﺎÏ ۍÑﻫﻤﮑﺎ

ﻪÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ .ﻲÜÜ ÇÑ ﯥÜÜﺪﻣﺎﺗﻮ ﮐÜÜﻮ ﺧÜÜﻏÏ ﻪÜÜﻢ ﭘÜÜ ﻫÑﻮÜÜﯥ ﻧÜÜﺳÇÏ æÇ Ü ﻧ ﺮﻧÇ

ﯥÜÜ ﭼ،ﻪÜÜﻣﻨﻠæ åﺮÜÜﺖ ﺳÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﻮ ﻟÜÜﺪې ﺧﻠﮑÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜﻮ ﮐﺎﻟÜÜ ﯥÜÜ ﮐÊÇﺮÜÜﻪ ﻫÜÜﭘ

æÇ ÜÜÜÜÜÜﻧ ﺮﻧÇ ،ﻨﺎÜÜÜÜÜÜ ﺑﺮﯦ،ﺗﻤﺎﻧﻮÑﭘﺎÇ ،ﻮÜÜÜÜÜÜﻧæÑ ﮐﻮÏ ﯥÜÜÜÜÜÜﻧﻮ ﮐæÑﺎÜÜÜÜÜÜ
ÇÏ ﯥÜÜÜ ﮐåÏﻮÜÜÜ ﻣå Ü Üﻪ ﻟÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼí Ü Ü ﮐÎÇﺮÜÜÜ ﮐﻮﻧﻪ ﭘÜ Ü ﺳæÇ ﻪÜÜÜۍ ﭼﭙÏﺎÜÜÜﺑÇ ﯥÜÜÜﺧﭙﻠ

ﻪÜÜÜﻪ ﭘﺮﺗﻠÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻧæÏÇ ﯾﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜﻧæ ﺎÏ ﻪÜÜÜﺗﻮﻧﻮ ﺑﯿÑæﺮÜÜÜ ﺿæÑﻮÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﺳÇÏ
ﻧﻮæÏÇﺪÜÜ ﺟﺎﯾÏ ﻮÜÜ ﺧﻠﮑÏ ÇﻮÜÜﻮې ﺧÜÜﻪ ﯾÜÜ ﻟåﺮÜÜﺳÑې ﮐﺎÏ ﻪÜÜ ﻟ.åﻮÜÜ ﺷåﺮÜÜ ﺗﺮﺳåÑﺎÜÜﭼ

ﺮکÜÜÜ ﺗﺤíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ Ï ﻮÜÜÜﻧﻪ ﻣæÑﺎÜÜÜ ﯥÜÜÜ ﭼæړÇﻮÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜ ﮐ.åÏ åﻮړÜÜÜ ﻟåﺮÜÜډﯦ
.å ﺷﻮíÑ ﺑ ﻪ ﻣﻌﯿﺎÑ ﺎÏ å ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻮæÇ  ﺷﻮÊﯾﺎÒ  ﺖÒÑÇ

æÇ ﺘﻮÜÜÜÜﺧﯿﺴÇ Ï ﻮÜÜÜÜﻧæÑ ﮐﻮÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،åÏÑﺎÜÜÜÜﻪ ﮐÜ ÜÜ ﭘ،ﻲÜÜÜÜ  ﺮæ ﻪÜÜÜÜﻧæﻣﺮﮐﺰ
ﯥÜÜÜÜÜ ﮐÊÇﺮÜÜÜÜÜ ﻫæÇ ﺮﯾﻒÜÜÜÜÜﺷÑÇﻪ ﻣﺰÜÜÜÜÜ ﭘæﻮÜÜÜÜÜﯾÇææ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜÜÜﻤﻪ ﻧÜÜÜÜÜ ﺳÇÏ

ﻪÜÜÜ  ﯿÇÑ åÒÇﺪÜÜÜﻧÇ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻧæÏÇ ﯾﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜﻧæ ﺎÏ ﻗﻞÇﺪÜÜÜﻪ ﺣÜÜÜﯥ ﺑﯿÜÜÜﯾÇﮐﺮ
íÑﺎÜÜﺑﺘﮑÇ ﯥÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜﻦ ﮐÜÜﻃæ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼìÏÇÏ ÝﺪÜÜﻮ ﻫÜÜ ﺧ،ﺘﻪÜÜﺘﻮﻧﺰې ﻧﺸÜÜﺳ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

211

. ﺷﻲìﻧﺘﻘﺎﻟﯧﺪÇ ﻻﯾﺖ ﺨﻪ ﺑﻞ ﺗﻪæ åﺑﯧﻠ ﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﯾﻮ
ﺎﻟÜÜÜﻮږ ﻏÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻪ ﻟﺮﻟÜÜÜ ﻧÏ äﻼÜÜÜﻨﻈﻢ ﭘÜÜÜ ﻣÏ ﺪﻣﺎﺗﻮÜÜÜ ﺧíÑﺎÜÜÜ Ï

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ
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.í ﻧﺪې ﮐÇړæ Ê ﺧﺪﻣﺎåÑﺗﻪ ﻏﻮÑæ  ﻫﻢæÇ í  ﮐåﺑﺮÇﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮÒ
ﺖÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼ،ﻢÜÜÜﯽ ﺷÜÜÜﯾﻠæ ÓﺎÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻟﯥ ﺗﺠﺮﺑÇﻮÜÜÜﯥ ﻧ ﯾÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ åÒ

ﻮېÜÜÜۍ ﺷÏﺮÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜﺖ ﺑﯧﺨÜÜÜﺧæ ÇÏ æÇ åÏ ﺦÜÜÜ ﻣåﺮÜÜÜ ﺳæﺘﻮﻧﺰÜÜÜ ﺳæﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜÜ ﻟáﺪÜÜÜﺑæÇ

ﻮﻟﯥÜÜ ﻣﻌﻘæÇ ìﺎÜÜ ﺮÜÜﺮې ﭘÜÜﺘﻨﯥ ډﯦÜÜ ﻧﮑﻮ ﻏﻮæﺪÜÜﺑæÇ

Ï ﻮÜÜÜ æÑæ æÇ æﺪÜÜÜﻮږ ﺧﻮﯾﻨÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﮐæÏږæÇ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﭘﯧ ﯾÏ ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﮐ.íÏ

äÇÏﺘﺎÜÜÜﺳÇ ﺪﯾﺮﯾﺖÜÜÜ ﻣÏ  ﺮۍÇÏﻮÜÜÜ ﺳÏ ﺎÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ æÇ ﺎÜÜÜﭘæÑÇ Ï ﺮېÜ Üﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ.íÏ

ﻮÜÜÜ ﺧ،í ÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯥ ﺗﺮﻻﺳÜÜÜﺘﺮې ﺗﺠﺮﺑÜÜÜﺮې ﺳÜÜﯥ ډﯦÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺪﻟﻮ ﭘÜÜÜﺑæÇ

ﺎﻟÜÜÜﻏ

ﻪÜÜÜﺘﻨﯥ ﺑÜÜÜ  ﻏﻮìæÏ Ï ﻮÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜ ﮐﯧﻨåﺮÜÜÜﻧﮑﻮ ﺳæﺪÜÜÜﺑæÇ ﺎﻟﯿﻮÜÜÜﻮ ﻏÜÜÜﻏÏ ﻪÜÜÜﻢ ﻟÜÜÜﻫ

ﺎﻟÜÜÜÜﻮږ ﻏÜÜÜÜﻣÒ áﻤﻬﺎÜÜÜÜﺳæÇ

ﻪÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ æÇ ﯾﯥÏﺎÜÜÜÜﺗﺤÇ  ﺮۍÇÏﻮÜÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜÜ ۍ ﮐÜ ÜÜ ﻧåÑﻮÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜ ﭘ.ﻲÜÜÜÜﻣﻨæ

ﺎﻟÜÜÜÜÜ ﻏÏ .í ﯦÑÏﺎÜÜÜÜÜﻪ ﺻÜÜÜÜÜﻪ ﻧﺎﻣÜÜÜÜÜﻨﻌﺖ ﭘÜ ÜÜÜﺻ

ېÑÇÏÇ Ï  ﺮۍÇÏﻮÜÜÜÜÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜÜÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜÜÜÜÜ ﺮ ﻟÜÜÜÜÜÜÜﻟÇﻮ ډÜÜÜÜÜÜÜﻠ ﻮﻧﻮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧÜÜÜÜÜÜÜﺳ

ﺎﻟÜÜÜﻮږ ﻏÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜې ﻻﻣÏ Ï ﺘﻮﻧﺰېÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜ ﯥÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜﻮې ﻟÜÜÜﻋÏ

ﺮÜÜÜÜÜ  ﻣ،í ÜÜÜÜﺪې ﮐÜÜÜÜÜﻧÇړæ ېÑﻞ ﻻÜÜÜÜÜ ﺣæÇ ﻞÜÜÜÜÜ ﺗﺤﻠﯿæﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜÜ ﺳÏ äﺎÜÜÜÜÜﭘﻮﻫÑﮐﺎ

ﺘﺎﻧﻲÜÜÜÜ ﭘﺎﮐﺴÏ ﻪÜÜÜÜ ۍ ﺗÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜ ﺨäﺘﺎÜÜÜÜﻪ ﭘﺎﮐﺴÜÜÜÜﻟ
Ï ﯾﯥÏﺎÜÜÜÜÜﺗﺤÇ Ï ﻧﮑﻮæﺪÜÜÜÜÜﺑæÇ

ﺎﻟÜÜ ﻏÏ ﻮږÜÜﻣÒ ﻪÜÜﺨ

áﻮÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼåÏ ÇÏ åﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜ ﺳåﻮÜÜÜÜ ﯾ.íÏ ﺮÜÜÜÜ ﺑﻬåÏÇﻮÜÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜÜ ﻟÓæÇ áﺪÜÜÜÜﺑæÇ

ېÑﻮÜÜÜÜﯥ ﻣﺸÜÜÜÜﺳÇÏ áæﺎ ډÜÜÜÜړﯾæ ﻪÜÜÜÜﻧﮑﻮ ﭘæﺪÜÜÜÜﺑæÇ

ﻧﮑﻲæﺪÜÜÜÜﺑæÇ

ﻮÜ Üﯥ ﯾÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﮐ.ﯽÜÜÜﻟæ ﺮìÏ ﻪÜÜÜﻮږ ﻧÜÜÜﺮې ﻏÜÜÜ ﭘìæÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،í Ü ÜﮐÑæ

ﺎﻟÜÜÜÜ ﻏ.ﺘﻪÜÜÜÜ ﻧﺸåﺘ ﺎÜÜÜÜﺳÏ ﻮÜÜÜÜﻣﯿﻨ ﻨﻠ

ﺎﻟÜÜÜÜ ﻏÏ ﯥÜÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜÜﻫﯧ

،í ÜÜÜﮐæ ﻪÜÜÜÜ ﭘﺎﻧ ﻮﻧåÑﺎÜÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜÜﻟæ ﺟﻮړÏ åﺘ ﺎÜÜÜÜﺳÏ ېÏ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،íÏ ﺮÜÜÜÜﺣﺎﺿ

ﺘﻨﯥÜÜÜ  ﻏﻮÇÏ ﻧﮑﻮæﺪÜÜÜﺑæÇ

åÏ ﻪÜÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﻪÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻪ ﻤﮑÜÜÜÜﻣÒﻪ ﻻÜÜÜÜ ﺗìæÏ ﻪÜÜÜÜﺳæÇﺖ ﺗﺮÜÜÜÜﻟæÏ ﻮÜÜÜÜﺧ
.ﮐ ېÑæ
ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،åÏ åﺘﻮﻧﺰÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﻪ ﻟﺮﻟÜÜÜ ﻧÏ ﯿﺖÜÜÜﻪ ﺟﻨﺴÜÜÜ Ï ړۍæ æÇ

ÜÜﻧÑ Ï ﻪÜÜÜﺑﻠ

ﺎﻟÜÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜÜﻟæÏ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ

ﺎﻟÜÜÜ ﻏÏ ﻪÜÜÜ ﺑåÑﺮ ژÜÜÜ ﺗÑﻲ ژÜÜÜﺷÇÑ ﺖÜÜÜﻟæÏ ﺰﻣﻦÜ ÜﻏﯧÇ

.í  ﮐÇﻣﯿﻨﯥ ﭘﯿﺪÒ íÑ ﭘﻪ ﻟﮑﻮﻧﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﮐﺎæÇ ìﭘﺮ ﺎ
Ï íﻮÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜﻧæﯥ ژÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺒ ﺮ ﭼÜÜÜﻪ ﮐﺴÜÜÜ ﻫﻐáæﺪې ډÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜﭘ
ﻮÜÜÜÜﻪ ﮐﻮﻟÜÜÜÜﯾÇÑÇ Ï ﺪﻣﺎﺗﻮÜÜÜÜ ﺧåÑﻮÜÜÜÜ ﻏÏ æÇ ﻮÜÜÜÜﻟæ ﻟﻮړÏ ﺖÜÜÜÜ ﻇﺮﻓﯿíÑﺎÜÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜÜﺧﭙ

íﻮÜÜÜﺳÑ äﺎÜÜÜﯾÒ ﻪÜÜÜ ﺗÑﺎÜÜÜﻋﺘﺒÇ ﻨﻮﻋﺎﺗﻮÜÜÜ ﻣﺼÏ ìæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﮐÜÜÜﮐﯧÑ ﻣﺎáÇﻮÜÜÜﻧ ﯾ
ﻪÜÜÜﺘﻪ ﻧÜÜÜ ﻣﺮﺳåﺮÜÜÜ ﺳìæÏ ﻪÜÜÜﻢ ﻟÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜې ﺑﺮﺧÏ ﻪÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻟæÏ äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï æÇ

.íÏړÇ ﻟﺖ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪæÏ Ï åÑﻟﭙﺎ
áﻼÜÜÜ ﺟÏ ﻮﻟﯥÜÜÜﻪ ﻧﯿÜÜÜﯾﯥ ﺨÏﺎÜÜÜﺗﺤÇ ﻪÜÜÜ ﻟæﺒ ﺮÜÜÜ ﮐﺴÏ ﻲÜÜÜ ﭘﻠﭽﺮﺧÏ ﻞÜÜÜ ﮐﺎﺑÏ

ﺎﻟÜÜÜÜ ﻏÏ ﻪÜÜÜÜﺳæ ﭘﺮáﺎÜÜÜÜﻧﺘﻘÇ Ï ﺎﻟﯿﻮÜÜÜÜ ﻏÏ ﻪÜÜÜÜ ﺗÜÜÜÜﮐﯿÑ ﻣﺎáÇﻮÜÜÜÜ ﻧ ﯾ. ېÜ ÜÜ ﮐåÏ

،äﺎÜÜÜ ﺑﺪﺧﺸ،ﺖÜÜÜ ﺧﻮﺳ،ÑÇﺰÜÜÜ ﻣ،äﻼÜÜÜ ﺑﻐ،ÒæﺪÜÜÜ ﮐﻨ،ÊÇﺮÜÜÜ ﻫ،ÑﺪﻫﺎÜÜÜ ﮐﻨ،ÏﺎÜÜÜﺑÂ

íÏ ﻪÜÜÜﯾﻂ ﻧÇﺮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﺗÑæ ﺖÜÜÜﻟæÏ äﺎÜÜÜﻓﻐÇ ﯥÜÜÜ ﭼ،åÏ åﺘﻮﻧﺰÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻧﮑﻮ ﺑﻠæﺪÜÜÜﺑæÇ

ېÑﻮÜÜÜﯾﻮ ﭘÏﺎÜÜÜﺗﺤÇ ﺮÜÜÜ ﺗæﺒ ﺮÜÜÜ ﮐﺴæÇ ﻮÜÜÜﻧÇÑæÏ ﻣﺰÏ ﺪÜÜÜ ﻫﻠﻤﻨæÇ åÇﺮÜÜÜ ﻓ،ÑﺎÜÜÜﺗﺨ

ﯾﻲÇﻮÜÜÜ ﻫÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﺪﻟﯽÜÜÜﻧﯧÇ ﺗﻮìÏ ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﺳæÇﺖ ﺗﺮÜÜÜﻟæÏ ﻨﯽÜÜÜﺳæÇ .í Ü Üﺮ ﮐÜÜÜﺑÇﺑﺮ

ﻪÜÜÜ ﭘíÑÇﻮÜÜÜ ﻫÏ æÇ í ÜÜﻞ ﮐÜÜÜﺘﻮﻧﺰې ﺗﺤﻠﯿÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜ ﻠﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻣﻔﺼÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻮﻟ

ÇﺪÜÜÜ ﻫﻤ.í ÜÜﺮ ﮐÜÜÜﺑÇﯾﻂ ﺑﺮÇﺮÜÜÜﺐ ﺷÜÜÜ ﻣﻨﺎﺳáﺎÜÜÜﻧﺘﻘÇ Ï ﺎﻟﯿﻮÜÜÜ ﻏÏ ېÑﻪ ﻻÜÜÜ ﻮ ﻟÑﺎÜÜÜﮐ

ﻪÜÜ ﻧäﺎÜÜ ﺮېÜÜﺖ ﭘÜÜﻟæÏ ﺮÜÜ  ﻣ،ﺘﯥÜÜ ﺘﻪ ﻏﻮÜÜﻪ ﻣﺮﺳÜÜﺖ ﺨÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜﻪ ﯾÜÜﻣﻮﺧ

ìﻮÜÜÜ ﻫﻐÏ æÇ å Ü Üﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜ ﺗäﺘﺎÜÜÜﻧﮑﻮ ﭘﺎﮐﺴæﺪÜÜÜﺑæÇ

ﺎﻟÜÜÜﯥ ﻏÜÜÜ ﭼ،æ ﻞÜÜÜﻟﯿÏ

Ï æﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜÜې ﺳÏ Ï íæ ÏﻮÜÜÜÜÜﺖ ﻣﻮﺟÜÜÜÜÜﻟæÏ ﺰﻣﻦÜ ÜÜÜﻏﯧÇ ﻪÜÜÜÜÜ ﮐ.ì Ü ÜÜÜ ﮐåﻮÜÜÜÜÜ ﭘìÏ

.ﺧﯿﺴﺖÇæ Ñﯾﻲ ﮐﺮ ﻮ ﯾﯥ ﮐﺎÇﻟﻪ ﻫﻮ

. ﺷﻲì ﮐﯧﺪáﺳﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﻮÇ å ﭘﻪ ډﯦﺮåÑ ﻟﭙﺎíÑÇﻫﻮ

ﻮÜÜÜ ﺧ،ﺘﻪÜÜÜﺐ ﺷÜÜÜﺪﻟﻮ ﮐﺴÜÜÜﺑæÇ

ﺎﻟÜÜÜ ﻏÏ ﻮﮐﯥÜÜÜ ﮐﻠﯿæÇ ﻧﻮæÑﺎÜÜÜ ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ

ﯥÜÜÜÜ ۍ ﮐÜ ÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜﻪ ﻮﻟÜÜÜÜ ﭘåÑﺎÜÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜÜﻠ

ﻞÜÜﻪ ﺑÜÜﺺ ﭘÜÜ ﺗﺨﺼæÇ ﻪÜÜﭘﻮﻫ

Ü ﻧÑ ﻮÜÜﯥ ﯾÜÜ ﭼ،ﺘﻪÜÜﺮ ﻧﺸÜÜﻧ ﯿÒ ﻪÜÜﺪﻣﺎﺗﻮ ﻫﻐÜÜ ﺧÏ

ﯥÜÜÜ ﮐæﯿﺰÜÜÜﻮ ﻟﺴÜÜÜﯾÑÏ æﺮÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﭘÜÜÜﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷÜÜÜ ﺳäÇﺮÜÜÜﯾÇ Ï .íÏ åÑÇﻮÜÜÜﺧ

ÑﺎÜÜÜ ﮐÏ ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ﺧﻠﮑæﺮÜÜÜ ډﯦæÇ í Ü Üﺗæ ېÑﻮÜÜÜﺺ ﭘÜÜÜ ﺗﺨﺼæÇ ﻮﻫﯥÜÜÜﭘ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

Ü ÜﻧÑ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﯥÜÜÜÜ ﻧﻔﻘÏ ÏﻻæÇ Ï ﺒ ﺮÜÜÜÜﻮږ ﮐﺴÜÜÜÜﻣÒ

ﻮÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﻮږÜÜÜÜﺮې ﻣÜ ÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜ ﮐ.áﻻړæ ﺮﻣﺦÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜÜ ﭘæﺒ ﺮÜÜÜÜ ﮐﺴÏ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

213

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

214

ﺘﻮ ﻨ ﺎﯾﻮﻧﻮÜÜÜÜÜÜ ﻫﺴÏ åÑﺎÜÜÜÜÜÜﺒﯿﺜﯿﻨﻮ ﻟﭙÜÜÜÜÜÜ ﻣﺘﺸæÇ ﯾﻨﻮÑﺎﻣﻮÜÜÜÜÜÜ ﻣ،ﺎﻧﻮÜÜÜÜÜÜﻣﻌﻠﻤ

ﻪÜÜ ۍ ﻟÜ  ﻧÏ ﻮکÜÜ ﻪÜÜﺰ ﺗÜÜ ﻣﺮﮐäﻮÜÜ ﻠﯿﻔÏ ﺮﮐﺖÜÜﺎﯾﻲ ﺷÜÜﻣﺮﯾﮑÇ åﻮÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜ ﮐ.í Ü ﮐ

ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜﺒ ﺮ ﭼÜÜ ﮐﺴáÇﻮÜÜﻃﻨæ ﻪÜÜﻏÏ ﻮÜÜﻪ ﻣÜÜ ﺑÇﻮÜÜﻮې ﺧÜÜﻪ ﯾÜÜﻮ ﻟÜÜ ﻧ،ﻮÜÜﺐ ﻧﯿﺴÜÜﺗﺮﺗﯿ

ﺖÜÜﯥ ﻧﺎﺳÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜﺳæﻪ ﻫﻨﺪÜÜﺎﯾﻲ ﭘÜÜ ﻮÜÜ ﻧ،í ÜÜﮐæ äﻮÜÜﻪ ﻠﯿﻔÜÜﻮټ ﺨÜÜ ﺮÜÜﻫ

íﻮÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜﻧæﯥ ژÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇ ﯾﻮ ﻫﯧﻮÜ Üﻧæﻪ ﺎÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﯾﻄﻮ ﮐÇﺮÜÜÜﺨﺘﻮ ﺷÜÜÜ ﺳæﺮÜ Üډﯦ

Ï ﺎÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï äﺎÜÜÜÜﻧÇﺘﺎﻧﻲ ﻮÜÜÜÜﺳæﻪ ﻫﻨﺪÜÜÜÜ ﮑ،ﻲÜÜÜÜﯾÇææ ÈÇﻮÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜﺗÑæ ﺮÜÜÜÜﻧﻔ

íÑﺎÜÜ ﮐáﻮÜÜ ﻪÜÜﻪ ﻫﻐÜÜ ﺑåﻮÜÜﻪ ﭘﻠÜÜﻪ ﺑﻠÜÜ ﻟæÇ ﻲÜÜﺘﺎﻧﻪ ﺷÜÜﺳÇÑ ﻪÜÜ ﺗÏÇﻮÜÜﻞ ﻫﯧÜÜﻪ ﺧﭙÜÜﺑﯧﺮﺗ

åﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜ ﭘæÇ ﻲÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﺮې ﮐÜÜÜﻮ ﺧﺒÜÜÜﻮ ﻟﻬﺠÜÜÜﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔÜÜÜﯿﻤﻮ ﭘÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﺑﯧﻼﺑﯧﻠ

.æړﺗﯿﺎ ﻟﺮÇ å ډﯦﺮÓæÇ Çﺗﻪ ﻫﻤﺪÑæ  ﭼﯥ ﻣﻮږ، ﺷﻲá ﻮÇÑ ﻇﺮﻓﯿﺖ

ﻪÜÜÜÜ ﭘﺨﭙﻠÇﻮÜÜÜÜﻪ ﭘﺨÜÜÜÜﺲ ﮐﺎﻟÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜÜ ﮐÇﺮÜÜÜÜﺟÇ ﻪÜÜÜÜﻧæÑﻪ ﮐﺎÜÜÜÜﻫﻐ

ﺪېÜÜÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜÜÜ ۍ ﺗÜÜÜ ﻧæÇ ﯿﻤﯥÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜ ﺨÑﺎÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜ ﭼÊﺪﻣﺎÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜﻫﻐ

ﺎﻧÜÜÜÜﺳÇ

.á ﮐﻮåﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺗﺮﺳﺮÇ

ﺪﻣﺎﺗﻮÜÜﻮ ﺧÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮæÇ æﺰÜÜﯿﻤﻪ ﯾﯿÜÜﻪ ﺳÜÜﻪ ﭘÜÜ ﺑﺮﺧÇÏ ﺪﻣﺎﺗﻮÜÜ ﺧíÑﺎÜÜ Ï :í ÜÜﮐﯧ

íﺮÜÜÜړې ﺑﺸæﺎÜÜÜ ﭘﯿåﻮÜÜÜﺪ ﯾÜÜÜ ﺑﺎﯾåÑﺎÜÜÜﻪ ﮐﻮﻟﻮﻟﭙÜÜÜﺪﻣﺎﺗﻮ ﻋﺮﺿÜÜÜﯥ ﺧÜÜÜﺳÇÏ Ï

.íÏ ﻪÜÜÜÜ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧæÇ  ﻢÜ ÜÜﻟﯥ ﺳﯿﺴÇﻮÜÜÜÜ ﺣÏ ،ﯥÜÜÜÜ ﯾáﺎÜÜÜÜﻮ ﻣﺜÜÜÜÜ ﯾ.åÏ ﯥÜÜÜÜې ﺗ ﻟÑﻮÜÜÜÜﭘ

ﻲÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﯥÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜÜﭘ

ﺎﻟﻮﺟÜÜÜÜﺎﺗﻲ ﯿﮑﻨÜÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣÏ æÇ ﻪÜÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ åﻮÜÜÜÜﻗ

ﺎﻧﻮÜÜﻓﻐﺎﻧÇ ﺘﻮÜÜﺮ ﻣﯧﺸÜÜﻮږ ﺑﻬÜÜﻣÒ ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﻪÜÜﯥ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧÜÜې ﭼÏ ﺮÜÜ ﺗÇﻮÜÜﭘﺨ

.ﺷﻲæ ﭘﺎﻧ ﻮﻧﻪ

ﯥÜÜÜ ﭼÓæÇ ﻮÜÜÜ ﺧ،ﯥÜÜÜﻟﯧ ﻟÇÑ ﯥÜÜÜې ﭘﯿﺴÑﻪ ﻻÜÜÜﻟﯥ ﻟÇﻮÜÜÜ ﺣÏ ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻧÇﻪ ﺧﭙﻠﻮÜÜÜﺑ

ÑﻮÜÜÜ ﺑﻨ ﻠÏ äﺘﺎÜÜÜﺳæ ﻫﻨﺪÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﭘ

ﺎﻟﻮﺟÜÜÜﺎﺗﻲ ﯿﮑﻨÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣÏ

æÇ ﺗﻮÑÇÏﺎÜÜÜÜÜ ﺻÏ ﻪÜÜÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺗÜÜÜÜÜ ﺷæ ﺮﯾﺰÇÏﻮÜÜÜÜÜ ﺳíﻮÜÜÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜÜÜﺑﺎﻧﮑﻮﻧ

ÇﻮÜÜÜﯥ ﺧÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﺗﺠﺮﺑÜÜﯾﺮﻟﯿﻨÇ Ï æÇ ÇﻮÜÜÜﻮې ﺧÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﺗﺠﺮﺑÏﺑﺎÂÑﺪÜÜÜ ﺣﯿæÇ

åÑﺎÜÜÜÜÜﻮﯾﯥ ﻟﭙÜÜÜÜÜ ﺗﻘÏ ﺒﺚÜÜÜÜÜ ﺗﺸÏ .íﻮÜÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ېæﺎﻧﺘﯿﺎÜÜÜÜÜﺳÇ ﻮÜÜÜÜÜﺗÇÏÑÇæ

Ï ﻪÜÜÜﻧÇﻧﺪæ ژÏ ìæÏ Ï ﺎﻟﻮﺟﻲÜÜÜﺎﺗﻲ ﯿﮑﻨÜÜÜﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻮﺗÜÜÜ ﭘÇÏ

ېÑﻪ ﻻÜÜÜÜÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜÜÜÜÜﮐﻮﻟÑæ ÑﻮÜÜÜÜÜÜÜ ﭘÏ ﻪÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧÜÜÜÜÜÜÜ ﮑ،íÏ ﻢÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﻣﻬÜÜÜÜÜÜÜﺑﺎﻧﮑﻮﻧ

ﻪÜÜÜÜ ﻋﺮﺿÏ ﺪﻣﺎﺗﻮÜÜÜÜ ﺧíÑﺎÜÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﺪﻟﯽÜÜÜÜﺮ ﺮ ﯧÜÜÜÜﺘﺮ ﻋﻨﺼÜÜÜÜې ﯾﻮﺳÏæ

ﯥÜÜÜ ﮐÈﺬÜÜÜﺟæ ﺐÜÜÜﻪ ﺟﻠÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﭘÜÜÜﻟﯥ ﭘÇﻮÜÜÜ ﻧ ﯾÏ æÇ íﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺒﯿﺜﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾÜÜÜﻣﺘﺸ

.åÏ ﺳﺎﻧﻪ ﮐ ېÇ å ﯾﯥ ډﯦﺮåÑﮐﻮﻟﻮ ﭼﺎ

.í ﻟﺮáæÑ ﺳﺎﺳﻲÇ  ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻪ ډﯦﺮåÑﻋﺘﺒﺎÇﺑﺎ

: ﺟـﻮړول５ ﻣﺎرﻛ-و

ﻪÜÜÜ ﻧÊﺎÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻼﺗﻮÜÜÜﺻÇﻮ ﻣﻮÜÜÜ ﭼ ﮑÏ ﯥÜÜÜ ۍ ﮐÜ Üﻪ ﻧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼáﺎÜÜÜﻪ ﻣﻬÜÜÜﻫﻐ
íÑﺎÜÜ ﺳÏ .áﺪÜÜ ﮐﯧåﺮÜÜﯥ ﺗﺮﺳÜÜﺎټ ﮐÜÜﻲ ﭼﻮﮐÜÜﻪ ﻣﻠÜÜ ﭘÊﺪﻣﺎÜÜ ﺧåﺎﺗﺮÜÜﯾÒ ﻮÜÜ ﻧ،ææ

ÇﺪÜÜ ﻫﻤ،æﺮÜÜﺎ ﻟÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜﻧﯥ ﺗæﻮړÜÜﺖ ﺟÜÜ ﻣﻠæÇ ﺖÜÜﻟæÏ Ï ﻮږÜÜﯥ ﻣÜÜﻪ ﭼÜÜ ﺮﻧ
ÑﻮÜÜÜÜÜ ﻧæÇ ﺲÜÜÜÜÜ ﻓﮑ، Ü ÜÜÜﻧ ﺮﻧﯿÇ ،äﻮÜÜÜÜÜ ﻠﯿﻔÏ ﯥÜÜÜÜÜﺖ ﭼÜÜÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜÜÜ ﻫﻐ،áæﻪ ډÜÜÜÜÜﭘ

Ï .åÏ ﺎÜÜÜړﺗﯿÇ åﺘﺮÜÜÜﻢ ﺳÜÜÜ ﻫáæﻮړÜÜÜ ﺟÑÇÒﺎÜÜÜﺮک ﺑÜÜÜ ﻣﺘﺤæÇ ﺪÜÜÜ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨÏ ﻮÜÜÜ ﻣáæډ

ﻪÜÜÜﻟﯿﻨﻮ ﺑæﺆÜÜÜﺮﮐﺖ ﻣﺴÜÜÜ ﺮﯾﺰ ﺷÇÏﻮÜÜÜ ﺳåﻮÜÜÜ ﯾÏ ææ ﻪÜÜÜ ﻧÊﺎÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻼﺗﻲÜÜÜﺻÇﻣﻮ

.æﻮÜÜÜÜﺪﻟﻲ ﯾÜÜÜÜﯥ ﻏ ﯦÜÜÜÜÜﺪې ﻣﺨﮑÜÜÜÜÜﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜÜÜﺻÇ ﻮÜÜÜÜÜﻪ ﯿﻨÜÜÜÜÜ ﭘÑÇÒﺎÜÜÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜÜÜﺳÇÏ

åÒﺎÜÜÜ ﻣﻐåﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﭘåÑﺎÜÜÜ ﻟﭙæﺪÜÜÜﯦÑæÇ Ï ﻮﻧﻮÜÜÜ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸæÇ ﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮÜÜÜ ﺷÏ ﻮÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ
Ï ﻪÜÜÜ ﮑ،ìÏ ﺮطÜÜÜﺮ ﻮﻟﻮﺳﺘﺮﺷÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﮑﻮﻣÜÜÜ ﻗÏ ÑÇÒﺎÜÜÜﺪ ﺑÜÜÜﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨ
ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﻟﺮﻟåÒﺎÜÜﯥ ﻣﻐÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﺮ ﻫﯧÜÜÜﻪ ﻫÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﭼÜÜ ﺑìæÏ .ÏﻮÜÜÜﻟÑÏ ﺮÜÜﻓﺘÏ ﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜﮐ
ÊﺎﻣﻼÜÜÜÜ ﻣﻌæÇ ﻪÜÜÜ  ﭘﺎﻧ،ﻦÜÜÜﻃæ ،ﺪÜÜÜﻧæﯥ ژÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜ Ñ ﻪÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜ ﺣﮑﻮﻣÏ äﺎﻧﻮÜÜÜﻗ
åÏﺎÜÜÜ ﯾæÇ åæﺎÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜﯾﻨﻮ ﮐÑﺎﻣﻮÜÜÜﻦ ﻣÜÜÜﻃæ ﻪÜÜÜ ﻫﻐÏ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜ ﮐåÒﺎÜÜÜﻪ ﻣﻐÜÜÜﻫﻤﺎﻏ

ﯥÜÜÜ ﯾÜÜﯥ ﭘﺮﻣÜÜÜ ﭼåÏ ﺎÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜﺎ ﻫﻐÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ

ÊﺎÜÜﻣﮑﺎﻧÇ íﻮÜÜﺮ ﺷÜÜﮐÐ ﯥÜÜ ﭼÓæÇ ﺮÜÜ  ﻣ،ﻪÜÜ ﮐﻮﻟåﺮÜÜﯥ ﺗﺮﺳÜÜﻪ ﯾÜÜ ﺑåﺪÜÜﻧÏ ﻮېÜÜﺷ

åﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜÜÜﻟﺘÏ .í ﯧÜÜÜﺳÑ ﺮﺗﻪÜÜÜÜﺳ

ÜÜې ﺗﺮ ﻨÏ Ï ﻮÜÜÜ ﺧ،íæ íﺪÜÜÜﺧﻮﻧ

ﺎﻧÜÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜÜ ﭘÊﺎﻣﻼÜÜÜÜ ﻣﻌíÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ áﻮÜÜÜÜ

Ï ﯿﻠﻪÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜﻤﯧﺮې ﭘÜÜÜﻮې ﺷÜÜÜ ﯾÏ äﻮÜÜÜ ﻠﯿﻔÏ ﻲÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﮐÜÜÜﺘﻪ ﺷÜÜÜﺷ
ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼæﻮÜÜÜﭼÇ ﺎÜÜÜ Ñ ﻮﻟﻮÜÜÜﺻÇ ﻮÜÜÜﻮ ﻫﻐÜÜÜﻪ ﯿﻨÜÜÜ ﭘÑÇÒﺎÜÜÜﺪ ﺑÜÜÜﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨ
áﻮÜÜÜ ÇÑ ﻮﻧﻪÜÜÜ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸæÇ ÊﮑﺎﯾﺎÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ﻪÜÜÜﻮټ ﺨÜÜÜ ،ﻮټÜÜÜ ﻪÜÜÜ ۍ ﻟÜÜﻧ
:åÏ Ñﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﺎÑæ ﯾﻄﻮ ﮐﯥÇ ﺷﺮæ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺎﻧ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ
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ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

Ï ﯥÜÜÜ ۍ ﮐÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،ìÏ ãﺎÜÜÜﻪ ﻧﻈÜÜÜ ﻫﻐÇÏ :ãﺎÜÜÜ ﻧﻈÑﻮÜÜÜ ﭘÏ -ى７ﻟﻮﻣـــــ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

216

ﻮÜÜÜÜÜÜې ﻮﻟÏ Ï .á ÜÜÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜÜÜÜﻪ ﭘﯿÜÜÜÜÜÜﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧÜÜÜÜÜÜﯥ ﺧﭙÜÜÜÜÜÜﻄﺤﻪ ﯾÜÜÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜÜÜﻟÇﻧ ﯾﻮ
Ï ﺖÜÜ ﺟﻤﻌﯿåﻮÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜﻮ ﺗÜÜ ﺧﻠﮑæﺮÜÜﯥ ﻓﻘﯿÜÜ ﭼ،åÏÇÏ ﻪÜÜ ﭘﺎﯾﻠåﺪÜÜﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻋﻤÜÜﻓﻌ

ﯥÜÜÜې ﺑﺮﺧÑÏ  ﻢÜÜÜ ﺳﯿﺴÇÏ .íﺮÜÜÜ ﻟå ÜÜÜﻧæ åﺘﺮÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜﻪ ﭼ ﮑﺘﯿÜÜÜ ﭘÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ
ÇÏ æÇ íÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﻣﻬﻤåÑﺎÜÜÜÜÜﺮک ﻟﭙÜÜÜÜÜ ﺗﺤíÏﺎÜÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ Ï åړÇæ ېÑÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،íﺮÜÜÜÜÜﻟ

åﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜﮏ ﻫÜÜÜﺐ ﺧﻠÜÜ ﻏﺮﯾ.ﻲÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜﻧæÑ ﭘﻮÓﺎÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜﭘ

ﻧÑﺎÜÜÜ

æﺘﺮÜÜÜÜ ﺳæÇ ﻮﻟﯥÜÜÜÜ ﯥÜÜÜÜړې ﭘﯿﺴæ ﻲÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜÜ ﭼ،ìÏ  ﻢÜÜÜÜﻪ ﺳﯿﺴÜÜÜÜﻫﻐ

ﻮÜÜÜÜﻪ ﮐﻮﻟÜÜÜÜ Ï ﻪÜÜÜÜﻧÇﻧﺪæﻞ ژÜÜÜÜ ﺧﭙÏ æÇ íﻮÜÜÜÜﺮې ﮐÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻧæÑ ﭘﻮÇÏ ۍÑÇﺪÜÜÜÜﯾﻤﺎﻧÇ
.ﺧﻠﻲÇ Ñ ﺗﺮې ﮐﺎåÑﻟﭙﺎ

.íﻏﻮﻧﺪÇæ  ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻣﻪÏ ﻣﻮﺧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮې
ﻮÜÜÜﻮ ﺧﻠﮑÜÜÜﯥ ﻏﺮﯾﺒÜÜÜ ﭼ،íÏ ړæ ﺖÜÜÜﻫﻤﯿÇ Ï ﺮÜ Üﻢ ډﯦÜÜÜې ﻫÏ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻧæÑ ﭘﻮåړÇæ
ﺎﯾﻨﯥÜÜÜÜ ﻫﻮﺳÏ ﻮÜÜÜÜ ﺧﻠﮑæﺮÜÜÜ ﻓﻘﯿæﺮÜÜÜ ډﯦÏ ځÑæ ﻦÜÜÜÜ ﻢ ﻧÜÜÜ ﺳﯿﺴÑﻮÜÜÜÜ ﭘåړÇæ Ï
Ï ÈﺎÜÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜÜ ﭘÑﻮÜÜÜÜÜ ﭘåړÇæ Ï .ìÏ ìﻮÜÜÜÜÜﺖ ﺷÜÜÜÜÜ ﺛﺎﺑãÇﺪÜÜÜÜÜﻗÇ ÑﻮÜÜÜÜÜ ﻮÜÜÜÜÜ ﯾåÑﺎÜÜÜÜÜﻟﭙ

ېÏÏ ﻮÜÜÜÜ ﺧ،í ÜÜÜ ﮐåﺮÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜÜﻣﯿﻨÒ ﺖÜÜÜÜ

ﻟﯽæÏﺎÜÜÜ ﯾáæﻪ ډÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜ ﻣﺜÏ ﻪÜÜÜﻧﺎﻣÑ ﮐﺎåﺘﺮÜÜÜﺶ ﺳÜÜÜﯦÏ ﻪÜÜÜ ﺑﻨ ﻠÏÇﻮÜÜÜﻼﻣﻲ ﻫﯧÜÜÜﺳÇ

ﻮÜÜÜ ﻣﻨ ﻨﯿÏ ﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﺖÜÜÜ

 ﺧﻮíÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻞÜÜÜÜﻗÇ ﺪÜÜÜÜ ﺣÏ ﻪÜÜÜÜﺗ

 ﺧﻮíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻲÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﯥÜÜÜ ﭼ،åÑﺎÜÜÜﻟﭙ
.åÏ ړﺗﯿﺎÇ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪÑæ ﻧﻮæÑ ﭘﻮæ ﺳﺘﺮæÇ

ﯿﺖÜÜÜﻪ ﺷﺨﺼÜÜÜﻮﻧﺲ ﻫﻐÜÜÜﺪ ﯾÜÜÜﺮ ﻣﺤﻤÜÜÜ ﮐÇﻮﻧﮑﯽ ډÜÜÜ ﺎﯾﺰېÜÜÜﻞ ﺟÜÜÜ ﻧﻮﺑÏ .ﻮÜÜÜﺷ
.íﻮÜÜÜ ﮐÞﺮÜÜÜ ﻓåﺮÜÜÜ ﺳãﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﯾﻄﻮ ﺗÇﺮÜÜÜ ﺷåÒÇﺪÜÜÜﻧÇ ﻮÜÜÜﻧæÑﻮ ﭘﻮÜÜÜ ﻣﻨ ﻨﯿÏ
ﺘﺮÜÜÜﯥ ﺳÜÜﺶ ﮐÜÜÜﯦÏ ﻪÜÜÜﻪ ﺑﻨ ﻠÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜﺧﺘﯿÇﻪ ﭘﺮÜÜÜ ﻢ ﭘÜÜې ﺳﯿﺴÏÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،æ
áæﻮﻣﻲ ډÜÜÜﻪ ﻋﻤÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،åÏÇÏ ﻪÜÜÜ åﺪÜÜÜ ﻋﻤÑﻮÜÜÜ ﭘåړÇæ Ï .ìÏ ì Ü Ü ﮐÇÏÇ áæÑ
ﯧÜ Üﯥ ﻫÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜﺮې ﻣﯧﺮﻣﻨÜ Üﻪ ﻓﻘﯿÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜ ﻲ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﺧﺼﻮﺻÜÜÜ ﭘæÇ ﮏÜÜÜﺮ ﺧﻠÜ Üﻓﻘﯿ

æÑÒ 250 ﺮÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﺎﻧﯿﻮ ﺨÜÜÜﻓﻐÇ åÑÒ 25 ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﯾﻄﻮ ﮐÇﺮÜÜÜ ﺷæ

ﺎﻧÜÜÜ ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ

ېÑﻮÜÜÜÜÜﺎﻧﯿﻮ ﭘÜÜÜÜﻓﻐÇ æÑÒ 500 ﺮÜÜÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜÜÜ ﺨæÑÒ 250 ﻪÜÜÜÜÜ ﻟæÇ ېÑﻮÜÜÜÜÜﺎﻧﯿﻮ ﭘÜÜÜÜÜﻓﻐÇ
ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،ìÏ ÇÏ ﺖÜÜÜÜÜﻫﻤﯿÇ ﻮÜÜÜÜÜﻧæÑې ﭘﻮÏÏ .åÏ ړæ ﺖÜÜÜÜÜﻫﻤﯿÇ ÕﺎÜÜÜÜÜ ﺧÏ ﻪÜÜÜÜÜﻗﺮﺿ

ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮐﻠ.ﻲÜÜﺧﻠÇæ ÑﺎÜÜﺮې ﮐÜÜ ﺗåÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜﻟæ ﺗﯧﺮÏ ﺪÜÜﻧæ ژÏ íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜ ﻧÏÇﺪÜÜﺟﺎﯾ
ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜ ﻮ ﭘﺎﻧÜÜﻲ ﮐﻮﻟÜÜ ﻋﻤﻠÏ ﻮÜÜ ﺧ،íﺮÜÜﺮ ﻟÜÜﺮ ﻓﮑÜÜﯥ ﻣﺒﺘﮑÜÜﻪ ﭼÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜﻧÇﻮ ﻮÜÜﻫﻐ
åړÇæ ېÏ ﻪÜÜÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜÜÜﺘﺤﻘﻮ ﻣﯧﺮﻣﻨÜÜÜÜÜÜﯥ ﻣﺴÜÜÜÜÜÜ ﭼ،åﻮÜÜÜÜÜÜﺷæ ﺘﻨﻪÜÜÜÜÜÜ Ñ ﺳﭙﺎåړÇ ېÏ
Ï ﻪÜÜÜÜ ﻪ ﺮﻧÜÜÜÜ ﺑìæÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼåæ ÇÏ ﺘﻨﻪÜÜÜÜ ﻪ ﭘﻮÜÜÜÜ ﻣﻬﻤ.ﻲÜÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜÜﻧæÑﭘﻮ

íæ ìæﺪÜÜÜﻪ ﻨÜÜÜﯥ ﭘﺨﭙﻠÜÜÜ ﭼÇÏ æÇ í ÜÜ ﮐåﺎﻋﺪÜÜÜﻪ ﻣﺴÜÜÜﻣﯿﻨÒ ÑﺎÜÜÜ ﮐÏ ،íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻧ
.íﺳﻮÑæ ﻪ

¿í ﻧﯧÇﺗﻮæ ﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﯦﮑﻮﻟﻮæÑﻏﻮ ﭘﻮÏ

ﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﻫﻢæﮐﻮÑæ Ñﭘﻮ

ﯥÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻄﺤﻪ ﮐÜÜÜ ﺳåړæ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،ﻪÜÜÜﺒﺜﯿﻨﻮ ﺗÜÜÜﻮ ﻣﺘﺸÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﻧæÑ ﭘﻮáæ ډÇÏ
Ï ﻪÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜﻧæÑ ﭘﻮÇÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،æ ÇÏ ÈÇﻮÜÜÜÜ ﻢÜÜÜÜﻮﻧﺲ ﻣﻬÜÜÜÜﺪ ﯾÜÜÜÜﺮ ﻣﺤﻤÜÜÜÜ ﮐÇ ډÏ
ﺘﻪÜÜﺳæÑæ äﺎÜÜ ﺗﻮﭘíÑﻤﻨﺪÜÜﻮ ﺳÜÜﺮ ﯾÜÜ ﺗåÏ ،í ÜÜﺮې ﮐﯧÜÜ ﭘÇﻮÜÜﻪ ﺧÜÜﻮﻟﻨﯥ ﻟÜÜ ﻮېÜÜﯾ

ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜÜﻟﻲ ﻟÇﻮÜÜÜ ﮐﻤÏ ﺎﻧ ﯥÜÜÜ ﭘÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،ì ÜÜﺖ ﮐÜÜÜ ﺗﺜﺒﯿÈﺎﻟﯿﺘﻮÜÜÜﻞ ﺑﺮﯾÜÜÜﺧﭙ

ﻪÜÜÜ ﭘÑﻮÜÜÜ ﭘÏ ﻪÜÜÜﺗÑæ ﯥÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﯥ ﭘﯿﺴÜÜÜ ﺧﭙﻠæÇ Ü Üﻮړ ﮐÜÜÜﻮﻟ ﯽ ﺟÜÜÜ ﻮÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜ ﻣﯧﺮﻣﻨÏ

Ï .íÏ ﻢÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜ ډﯦ،í ÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺧÇﺎﺣﻪ ﭘﺮÜÜÜ ﺳÑﺎÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜ ﺧﭙÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻮﻟﯽÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜﺷ
ﺲÜÜﻪ ﻟÜÜﯥ ﭘÜÜﯥ ﯾÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜ ﭘÑﻮÜÜ ﭘåړÇæÏ ﯥÜÜﺮ ﭼÜÜ ﻮ ﺑﺰÜÜ ﯾ،ﻪÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜ ﭘáﺎÜÜﻣﺜ

ﺮېÜ ÜÜﯥ ﻓﻘﯿÜÜÜÜ ﭼ،åﻮÜÜÜÜ ﺷåﺪÜÜÜÜﯥ ﺮ ﻨÜÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜÜﺧæ ېÏ Ü ÜÜﻪ ﻧﯿÜÜÜÜ ې ﭘÜ ÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜÜ ﺗﻮ
ﯥÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜې ﺑﺮﺧÏ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ íæ ﯽÜÜÜﻞ ﮐﺮﻟÜÜÜﻮ ﻓﺼÜÜÜﺪې ﯾÜÜÜﻪ ﺑﺎﻧÜÜÜﻪ ﻤﮑÜÜÜﺟﺮﯾﺒ
æÇ íÏ ېÑÇﺪÜÜﻣﺎﻧﺘÇ ﺮېÜÜﺎ ډﯦÜÜﺮ ﭼÜÜﺮ ﻫÜÜﯥ ﺗÜÜﻮ ﮐÜÜﺮې ﮐﻮﻟÜÜﻪ ﭘÜÜ ﭘÑﻮÜÜ ﭘÏ ﯥÜÜﻣﯧﺮﻣﻨ
ﻣﯿﻦÇﺮÜÜÜ ﻪÜÜÜﻪ ﭘﺎﯾﻠÜÜÜې ﭘÏ Ï .íﻮÜÜÜﺳÑ ﺮﺗﻪÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﯥ ژﻣﻨÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻣﻨﻈﻤÜÜÜﭘ

ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜﻪ ﻧÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜﻮ ﻟÜÜﻪ ﻟﺮﻟÜÜ ﻧÏ ﻮÜÜ ﭘﯿﺴÏ ﻮÜÜ ﺧ،íæ ì ÜÜﺖ ﮐÜÜﺒﺚ ﺛﺎﺑÜÜﻞ ﺗﺸÜÜﺧﭙ

Ü Ü ﺑﻨﺴìﻮÜÜÜ ﺷáﺪÜÜÜﻪ ﭘﯧﮋﻧÜÜÜﻪ ﮐﭽÜÜÜﻟÇﻪ ﻧ ﯾﻮÜÜÜ ﭘÓæÇ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻮÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜﮏ ﺟÜÜÜﺑﺎﻧ

ÑÇÒﺎÜÜﻪ ﺑÜÜ æÇ íæ ìﻮÜÜﯥ ﻧÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﯥ ﭘÜÜﻨﺲ ﭼÜÜﻮ ﺟÜÜﯥ ﯾÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜ ﭼ،ﻮﻟﯽÜÜﮐ
åÑﺎÜÜﺟÇ Ï ﯥÜÜﻪ ﻤﮑÜÜﻞ ﺟﺮﯾﺒÜÜ ﺳÏ ﻪÜÜﺮ ﺗÜÜ ې ﺑﺰÏ ﺮېÜÜﻪ ﭼﯧÜÜﻮ ﮐÜÜ ﻧ،íﺮÜÜﮐæ íﺮÜÜﻟ

ﯥÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜ ﭘÓæÇ ﯥÜÜÜﺮ ﭼÜÜÜﻪ ﯧÜÜÜﺮک ﭘÜÜÜ ﺑÏ

ÜÜﻣﯿﻦ ﺗﺮ ﻨÇﺮÜÜÜ Ï .ìÏ
ﺮېÜÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜﯥ ﻟﻮﯾÜÜÜÜ ﭼ،åÏ åÑﮑﺎÜÜÜÜ ﻲÜÜÜÜﺷÑæ Óﻪ ﻻÜÜÜÜﺎﻧﺲ ﭘÜÜÜÜﻮ ﭼÜÜÜÜﮐﻮﻟ

æÇ åﺰÜÜﯿﻤﻪ ﯾﯿÜÜﻪ ﺳÜÜ ﭘæÇ áﻮÜÜ ﺷÏﺎÜÜﯾﺠÇ ﻢÜÜ ﻮﻧﻪ ﻫÜ  ﺑﻨﺴÑﻮÜÜ ﻧ،íﻮÜÜﺖ ﮐÜÜﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿÜÜﻫ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ
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ﺮېÜÜﻪ ﭼﯧÜÜﻮ ﮐÜÜ ﺧ،í ÜÜﻪ ﮐÜÜﺧÇﺎﺣﻪ ﭘﺮÜÜ ﺳÑﺎÜÜﺑﺘﮑÇ ﻞÜÜ ﺧﭙÏ ﻢÜÜﻪ ﻫÜÜ ﻻ ﺑæÇ ﻲÜÜﺧﻠÇæ

ﺎÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،å ﮐÇﺪÜÜÜﺎﯾﻲ ﭘﯿÜÜÜﻧÇ ﺗﻮÇÏ ﯥÜÜÜ ﮐÑﮑﺘﻮÜÜÜﻲ ﺳÜÜÜﻪ ﺧﺼﻮﺻÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﯾ

،ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜﻧÑæ Óﻪ ﻻÜÜﻊ ﭘÜÜﻮ ﻣﻮﻗÜÜﻲ ﮐﻮﻟÜÜ ﻋﻤﻠÏ ﺮÜÜﻞ ﻧﻈÜÜ ﺧﭙÏ ﻪÜÜﺮ ﺗÜÜ ﻣﺒﺘﮑåﻮÜÜﯾ

ﻮÜÜÜﯾÑÏ æﺮÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﺳæﻪ ﻫﻨﺪÜÜÜ ﭘ.å Ü Ü ﮐåﻮړÜÜÜﯥ ﺟÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺑﺮﺧåﺘﺮÜÜÜ ﺳåﻮÜÜÜﯾ

ﻪÜÜ ﻫﯧ ﮑﻠæÇ ﻲÜÜﺎﺗﯥ ﺷÜÜ ﭘÊﺎÜÜې ﻧﻈﺮﯾÒÇﻮÜÜﯥ ﯾÜÜﻪ ﯾÜÜ ﺑÊﺎÜÜ ﻧﻈﺮﯾíÑﺎÜÜﺑﺘﮑÇ ﻮÜÜﻧ

ﺎÜÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜﻏﻠÇÑ ﻪÜÜÜÜ ﻮﻧﻪ ﻣﻨ ﺘÜÜÜﯥ ﺑﻨﺴÜÜÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜÜÜﯥ ﯿﻨÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜﮐﻠﻮﻧ

ﻪÜÜ ﻧæÇ í ﯧÜ ﺳÑæ ﻪÜÜ ﻪÜÜﻪ ﮐﻮﻣÜÜ ﺗäﺎÜÜ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜﻪ ﺑÜÜﯥ ﻧÜÜ ﭼ،ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜﻲ ﻧÜÜﻢ ﻋﻤﻠÜÜﻪ ﻫÜÜﺑ

ﺎﯾﻲÜÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ Ï ﯥÜÜÜÜې ﯾÑﻪ ﻻÜÜÜÜ ﻟÑﮑﺘﻮÜÜÜÜﻲ ﺳÜÜÜÜ ﺧﺼﻮﺻÏ æÇ ﻮﻟﻲÜÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜ ﭘﺎﻧ

. ﺗﻪÏÇﻫﯧﻮ

ﻮÜÜÜﻮ ﻣﻬﻤÜÜÜﻏÏ Ï ﺪÜÜÜﻮږ ﺑﺎﯾÜÜÜ ﻣ.åÏ ﻮﻟﯥÜÜÜ ﻪ ﺮÜÜÜﻪ ﻣﻮﺧÜÜÜ ﺧﭙﻠáæﻮړÜÜÜ ﺟæژæﺮÜÜÜﭘ

Ï ﻪÜÜÜÜÜ ﮑ،ìÏ ﻮﭘﯿﺮÜÜÜÜÜﻢ ﺗÜÜÜÜÜﻨ ﻫÜÜÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜÜﻧæÑ ﭘﻮæړæ æÇ ﻮÜÜÜÜÜ ﻣﻨ ﻨﯿÏ

Ï ﻢÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜ ﭘåÑﺎÜÜÜﺎ ﻟﭙÜÜÜﺧﺘﯿÇﯥ ﭘﺮÜÜÜﻣÒ ﻻÏ ÓﺎÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﺗﺠﺮﺑ

äﻼÜÜÜ ﺮﯾﺰ ﭘÇÏﻮÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜ ﭼ،ìÏ ړÇ ﻮکÜÜÜ ﻮÜÜÜ ﯾåÑﺎÜÜÜﺘﻮ ﻟﭙÜÜÜﺧﯿﺴÇ ÑﻮÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜﻣﻨ ﻨ

.æ ﮐæ ÊﻣﺎÇﻗﺪÇ í ﺳﯿﺴ ﻢ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﺟﺪÏ ﮐﻮﻟﻮÑæ Ñﭘﻮ

ﻖÜÜ ﺗﻄﺒﯿÏ äﻼÜÜې ﭘÏÏ ﻪÜÜ ﺑÇﻮÜÜﻪ ﺧÜÜ ﻟÜÜﻧﮑﻲ ﺑﻨﺴæﻮÜÜﮐÑæ ÑﻮÜÜ ﭘÏ ﯥÜÜ ﭼ،íﺮÜÜﻟæ

ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،ÊÇÑﺎÜÜÜﺑﺘﮑÇ ﻪÜÜÜۍ ﻫﻐÑÇﺪÜÜÜﻼﻣﻲ ﺑﺎﻧﮑÜÜÜﺳÇ Ï ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜې ﺑﺮﺧÏ ﻪÜÜÜﭘ

Ï

ÜÜﻮ ﺗﺮ ﻨÜÜÜﻧæÑﻮ ﭘﻮÜÜÜ ﻣﻨ ﻨﯿÏ .í ÜÜ ﮐﯧáﻮÜÜÜﺪې ﻧﯿÜÜÜﻧﯥ ﻻﻧÑﺎÜÜÜ ﺮÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﻣﺮﺣﻠ

 ﯿﺰÜÜﻪ ﺑﻨﺴÜÜ ﮑ،íÏ ړæ ﺖÜÜﻫﻤﯿÇ ﺮÜÜ ډﯦÏ ﻢÜÜ ﻫíﻮÜÜﯥ ﺷÜÜﻮ ﮐÜÜﻠﻮ ﮐﻠﻮﻧÜÜ ﺷæﺮÜÜﺗﯧ

ﺮÜ Üﻪ ډﯦÜÜÜﻧæÑ ﭘﻮìﻮÜÜÜ ﻟåÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﻲ ﮐﻮﻟÜÜÜ ﻋﻤﻠÏ ﺎﺗﻮÜÜÜ ﻧﻈﺮﯾæÇ æÑﻮÜÜÜ ﻣﻔﮑæﺘﺮÜÜÜﺳ

æÑﻮÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻮږ ﻟÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜﻣÒﻮ ﻻÜÜÜÜ ﻧ،ìÏ ﻻړæ ﺑﺖÑﺎÜÜÜﺮ ﻣﻀÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻞ ﯾÜÜÜﺻÇ

íÑﺎÜÜﺑﺘﮑÇ æÇ ېÑﻮÜÜﺘﺮې ﻣﻔﮑÜÜﻮ ﺳÜÜﻧæÑﻮ ﭘﻮÜÜﻪ ﻟﻮﯾÜÜﯥ ﻟÜÜﻪ ﺑÜÜ ﮑ،íÏ ﻲÜÜﻣÒﻻ

Ï æÇ ﻮÜÜÜﺧﻠÇæ ﻪÜÜÜ ﻮÜÜÜﻪ ﺗﺠﺮﺑÜÜÜﯿﺞ ﻟÜÜÜ ﺧﻠÏ åﺮÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﻮ ﺑﯿÜÜÜﻧæÏÇﻼﻣﻲ ﻫﯧﻮÜÜÜﺳÇ

.ìﻧﻈﺮﯾﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﯧﺪ

.æ  ﮐﯥ ﺟﻮړﮐÏÇﻧﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﻫﯧﻮæÏ ﻧﻬﺎáæ ډÇÏ کÇﺷﺘﺮÇ  ﭘﻪìﻫﻐﻮ

Ï .íÏ ﻢÜÜÜÜÜÜﻢ ﻣﻬÜÜÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜÜÜ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧåÑﺎÜÜÜÜÜÜې ﻟﭙÏæ ﺘﻠﯥÜÜÜÜÜÜ  ﻏÏ ﺮÜÜÜÜÜÜې ﺑﻬﯿÏ Ï

ﺎﻟﯿﺘﻮﺑﻮﻧﻮÜÜÜ ﺑﺮﯾÏ äﺎÜÜÜﻧﺴÇ ﺒﺚÜÜÜ ﻣﺘﺸåﻮÜÜÜ ﯾÏ :ﻤﻪÜÜÜÜﯿÜ ﺑæÇ åÑﺎÜÜÜÜﺟÇ -دوﻳـــﻢ

ﻪÜÜÜ ﭘíÑﺎÜÜÜ ﺳÏ .í Ü Üﻪ ﮐﯧÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﺎﯾﻲÜÜÜ ﻫﻮﺳåﻮﻟﻨﯿﺰÜÜÜ ﯿﻠﻪÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜﺑ
Ï ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜې ﺑﺮﺧÏ ﻪÜÜÜ ﭘ.ìÏ ﯥÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﯾÏﻪ ﻣﻮﺟﻮÜÜÜ ﻮﻧﻮ ﭘÜÜ ﺑﻨﺴíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ Ï ÒÇÑ
ﻮړÜÜÜ ﺟäﺎÜÜÜﺗﻤÑﭘﺎÇ ﺎÜÜÜ ﯾÑﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ې ﺗﻮ

ﺎﻧÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﭘíړÇﻮÜÜÜﻮک ﻏÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﮐ،ﻪÜÜÜ ﺗﻮ

ﻢÜÜÜ ﻢ ﻫÜÜﯥ ﺳﯿﺴÜÜÜ ﺑﯿﻤæÇ ېÑﺎÜÜÜﺟÇ Ï ﻮÜÜÜ ﺧ،æﺪÜÜﭘﻮﻫﯧæ åړÇ ﻪÜÜÜ ﻢ ﭘÜÜ ﺳﯿﺴÏ ÑﻮÜÜÜﭘ

åﻮړÜÜ ﻟåﺮÜ ﻪ ډﯦÜÜ ﭘÇﻮÜÜﯥ ﺧÜÜﻪ ﺑﻠÜÜ ﻟæÇ íړÇﻮÜÜﺖ ﻏÜÜﺧæ ﺮÜ  ډﯦÇﻮÜÜﻮې ﺧÜÜﻪ ﯾÜÜﻮ ﻟÜÜ ﻧ،í Ü ﮐ

ﻮÜÜÜﺮې ﯾÜ Üﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ.íÏ ﻪÜÜÜﻧæÏﻢ ﺑﻨﯿﺎÜÜÜ ﻣﻬåÑﺎÜÜÜ ﻟﭙÈﺎﻟﯿﺘﻮÜÜÜ ﺑﺮﯾÏ ﺒﺚÜÜÜ ﻣﺘﺸåﻮÜÜÜ ﯾÏ

ﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲÜÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜÜ ﭼ،ﯥÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯿﻮÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜÜ  ﻣ،ﻮ ﻲÜÜÜÜﻪ ﭘﺮﯦÜÜÜÜﺑﯿ
íæ ړÇ æÇ í ÜÜﮐæ ﺒﺚÜÜﯥ ﺗﺸÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜﯥ ﭘÜÜ ﮐﺮﻧÏ ﯥÜÜ ﭼ،íړÇﻮÜÜﻏæ ﺒﺚÜÜﻣﺘﺸ
ﻪÜÜÜÜﻧæÑ ﭘﻮíÑæﺮÜÜÜÜﻪ ﺿÜÜÜÜﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺨÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜﻲ ﻟÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜﺘﻪ ﮐÜÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﺷÜÜÜÜﺷ

ﺎﻧﺲÜÜﯥ ﭼÜÜ Ï ﻪÜÜﻪ ﺗÜÜﻪ ﻫﻐÜÜﻪ ﺑÜÜ ﺑﯿåﻮړÜÜﯥ ﻟÜÜ ﻤﮑÏ ﻮÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﺧﻠÇæ ﻪÜÜﯥ ﻤﮑÜÜﭼ

ﻪÜÜÜÜﻧæÑﺘﻪ ﮐﻮÜÜÜÜﺳæÑæ ﯥÜÜÜÜﺮ ﯧ ﻧÜÜÜÜﺎ ﺗÜÜÜÜړﺗﯿÇ æÇ äÇﻮÜÜÜÜ ﺗÏ ﻮÜÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ æÇ ﻪÜÜÜÜﺗﺮﻻﺳ

åÑﺎÜÜﺟÇ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜﻪ ﻤﮑÜÜﻮ ﺨÜÜﺎ ﺧﻠﮑÜÜﺖ ﯾÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﻪ ﻟÜÜ ﮐæÇ í ÜÜﻪ ﮐÜÜﻧÑæ Óﻪ ﻻÜÜﭘ

ﻪÜÜÜÜﺑﺎﻧﮑﻮﻧ

ÜÜÜÜې ﺗﺮ ﻨÏÏ .í ÜÜÜÜﺪې ﮐÜÜÜÜﻧÇړæ ﯥÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﻧﻮ ﺗæÑÇÒﺎÜÜÜÜ ﺑæÇ ﻮړÜÜÜÜﺟ
.ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲÑ ﮐﺎÇÏ  ﮐﯥá ﮐﻤﻮ ﭘﯿﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪÏ  ﻧﻮ،ﻧﯿﺴﻲæ

ﻮÜÜÜﯥ ﻧﯿﻮﻟÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜﻪ ﻧﻈÜÜÜ ﭘæﺪÜÜÜﯾÇﺘﯿﻨﯿﻮ ﻋﻮÜÜÜ ﻣﯿﺎﺷÏ ìﻮÜÜÜ ﻫﻐÏ ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻧﮑæÏæﭘﯧﺮ
åÑﺎÜÜÜﺟÇ ﯿﻨﻮﻧﻮÜÜÜ ﻣﺎﺷÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻟæ ﺟﻮړäﺎﺧﺘﻤﺎÜÜÜ ﺳÏ áæ ډÇﺪÜÜÜﻫﻤ
ﺎÜÜÜ ﯾÑﻮÜÜÜ ﮐÏ ﯥÜÜÜ ﮐåÏﻮÜ Üﺎﮐﻠﯥ ﻣÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﭘìﻮÜÜÜﯥ ﻫﻐÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜﻧæÑ ﭘﻮåﺮÜÜÜﺳ

ړÇ ﻧﮑﯽææﻮړÜÜ ﺟäﺎﺧﺘﻤﺎÜÜﻮ ﺳÜÜﻪ ﯾÜÜ ﮐ.ìÏ íÑæﺮÜÜﺮ ﺿÜÜﻢ ډﯦÜÜ ﻢ ﻫÜÜﻮ ﺳﯿﺴÜÜﮐﻮﻟ

ﻨﻈﻢÜÜ ﻣÏ ÑﻮÜÜ ﭘÏ ﻪÜÜﻪ ﮐﭽÜÜ ﻟﻮﯾæÇ

ÊÑﻮÜÜﻪ ﺻÜÜﻪ ﻫﻐÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﺧﻠÇæ ﺖÜÜﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿÜÜﻪ ﮐﺎﻣÜÜﯿﻨﻮﻧﻪ ﭘÜÜﯥ ﻣﺎﺷÜÜﻲ ﭼÜÜﺷ

ÜÜ ﻣﻨ ﻨ،åړæ ﻪÜÜ ﭘ.ﻲÜÜ ﺷäﺎÜÜ ﻣﺎﻟﮑäﺎÜÜﺗﻤÑﭘﺎÇ

.íﻏﯧﺰ ﻟﺮÇ  ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥå ﭘﻪ ﻫﺮÏﻗﺘﺼﺎÇ Ï ÏÇ ﻫﯧﻮÏ ﯾﺖÏﺳﯿﺴ ﻢ ﻣﻮﺟﻮ
Ï ﻪÜÜﯥ ﺑÜÜ ﮐÜ ﮐﯧÑﻪ ﻣﺎÜÜﻪ ﭘÜÜ ﮑ،í Ü ﮐæ ﯥÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜ ﭼíæ ﻪÜÜﻧÇ ﺮåﺮÜ ﻪ ډﯦÜÜﯥ ﺑÜÜﮐ
ﯿﻠﻪÜÜﺳæ ﻪÜÜ ﻢ ﭘÜÜ ﺳﯿﺴÏ ÑﻮÜÜ ﭘÏ ﯥÜÜ ﭼ،æ ÇÏ ÑﺎÜÜﺑﺘﮑÇ ﺘﺮÜÜﻮ ﺳÜÜﭙﺎﻧﯿﺎ ﯾÜÜﺳÇ Ï
ﺖÜÜÜ ﻓﻌﺎﻟﯿÑﻮÜÜÜ ﻧÏ ﻪÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﺒﺚ ﺗÜÜÜﯥ ﻣﺘﺸÜÜÜ ﭼíæ åﻮړÜÜÜ ﻟåﺮÜÜÜﻣæÏ ﻪÜÜÜﯿﻦ ﺑﯿÜÜÜ ﻣﺎﺷåﻮÜÜÜﯾ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ
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æÑﻮÜÜÜﺎ ﻧÜÜÜ ﯾæÇ ﺎﻧﮑﻮﻧﻮÜÜÜ ﺑÏ ﻪÜÜÜﻮ ﮑÜÜÜ ﻧ،ﺎﺗﯥÜÜÜ ﭘíæ ﻪÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﺎﻓﻲ ﭘﯿﺴÜÜÜ ﮐåÑﺎÜÜÜﻟﭙ
ﺮﮐﺘﻮﻧﻮÜÜÜÜÜÜ ﺷÏ ﻮÜÜÜÜÜÜﻻﺗÇ ﯿﻦÜÜÜÜÜÜ ﻣﺎﺷÏ ﺮÜÜÜÜÜÜﻪ ﯧÜÜÜÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜÜÜÜﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷÜÜÜÜÜÜﺳ
.åÏ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻪÒ ﻻåﺖ ﯾﻮ

 ﺧﻮíÏﻗﺘﺼﺎÇ Ï ﯾﺖ ﻫﻢÏﻣﻮﺟﻮ

.í ﺳﯧÑæ ﺗﻪÑæ ﺧﺖæ
æÇ ﻲÜÜÜÜÜﯾÇæ ﺮÜÜÜÜÜﻧ ﯿÒ ﮐﺎﺗﻮÑÇﺪÜÜÜÜÜ ﺗÏ ﻪÜÜÜÜÜﺘﻠﻮ ﺗÜÜÜÜÜﺳæÇÑ ﻢÜÜÜÜÜﮐﺎﺗﻮ ﻧﻈÑÇﺪÜÜÜÜÜ ﺗÏ
ﻮÜÜ ﻧ،åﻮÜÜﻪ ﺷÜÜ ۍ ﻣﺎﺗÜÜ ﮐåﺮÜÜﯥ ﻫÜÜﺮﻣﻨ ﯾÜÜﻪ ﺗÜÜﯥ ﮐÜÜﻮﻟﻲ ﭼÜÜﻪ ﺑÜÜﯥ ﮑÜÜﺮ ﯾÜÜﻧ ﯿÒ

Ï ﺒﺜﯿﻮﻧﻮÜÜÜÜÜﻮ ﻣﺘﺸÜÜÜÜÜﻪ ﯿﻨÜÜÜÜÜﻪ ﻣﺮﻏÜÜÜÜÜﻪ ﻧﯧﮑÜÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜÜÜﭘ

Ï ﮐﺎﺗﻮÑÇﺪÜÜÜ ﺗÏ áæﺪې ډÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜ ﭘ.íﻮÜÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜﻪ ﻻﺳÜÜÜﺰ ﻟÜÜÜﻏﯧÇ ﻞÜÜÜﺮ ﺧﭙÜÜÜﻧ ﯿÒ

ﺖÜÜÜÜÜ ﻓﻌﺎﻟﯿÏ ìæÏ ÏæÇ íÏ í ﻮړﮐÜÜÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﺟÜÜÜÜÜې ﺷÑﺎÜÜÜÜÜﺟÇ Ï ﯿﻨﻮﻧﻮÜÜÜÜÜﻣﺎﺷ

.íﺮÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻫﻤﯿÇ ﺮÜ Üﻢ ډﯦÜÜÜ ﻫåÑﺎÜÜÜﺖ ﻟﭙÜÜÜﯾÏ ﻣﻮﺟﻮÏﺮÜÜÜﻧ ﯿÒ Ï  ۍÜ Ü ﮐåﺮÜÜÜﺮ ﻫÜÜÜﻧ ﯿÒ

ﻪÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺗÜÜÜ ﺷíÏÇÏÑÇﺮÜÜÜﻮ ﻗÜÜÜﯥ ﺑﻬﺮﻧﯿÜÜÜﯧﺪﻟﯥ ﭼÜ ÜﺳÑ ﻪÜ Üې ﺗÏ ﻪÜÜÜﮐﭽ

æژæﺮÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻣﺨﺘﻠﻔÏ ﻮږÜÜÜ ﻣ.íÏ ÊÇÏÑÇæ ﻮږÜÜÜﻣÒ áﺎÜÜÜ ﻣﺜìﺪÜÜÜﻧæﺎ ژÜÜÜﻋÏÇ ېÏÏ

ﻪÜÜﺖ ﭘÜÜﻟæÏ äﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﻪÜÜ ﻣﺮﻏåﺪÜÜﻪ ﺑÜÜﺮ ﻟÜÜ  ﻣ.íﻮÜÜﮐÑæ ﯿﻨﻮﻧﻪÜÜ ﻣﺎﺷåÑﺎÜÜﺟÇ

ﻢÜÜﯿﻦ ﮐÜÜﻮ ﻣﺎﺷÜÜﯥ ﯾÜÜ ﭼ،ﻮÜÜ  ﺗﺮæÇ æﺮÜÜﺎ ﻟÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜﯿﻨﻮﻧﻮ ﺗÜÜﻮ ﻣﺎﺷÜÜ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠåÑﺎÜÜﻟﭙ

æﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜ ﺳÏ æÇ íÑæÇæ ÊﺎÜÜÜÜ ﻧﻈﺮﯾìæÏ Ï ﯥÜÜÜÜﻮې ﭼÜÜÜÜﺎﻟﯽ ﺷÜÜÜÜ ﺑﺮﯾìÏ ﻪÜÜÜÜې ﻧÏ

ﯥÜÜﺳÇÏ ﺖÜÜﺧæ ﺮÜ ﻪ ډﯦÜÜ ﻣﺮﻏåﺪÜÜﻪ ﺑÜÜﻮ ﻟÜÜ ﺧ،ﯽÜÜﻲ ﺗﻠﻠÜÜﻪ ﺷÜÜﺮﻣﺦ ﻧÜÜﻪ ﭘÜÜﺳæ ﭘﺮÇÏ íæ

ﺮﮐﺘﻮﻧﻮÜÜﯥ ﺷÜÜﺳÇÏ Ï ﻪÜÜﮑ

ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﮐÑﺪÜÜÜÜﻪ ﺑﻨÜÜÜÜﭘ

،í ÜÜﮐæ ﺘﻪÜÜ ﻣﺮﺳåﺮÜÜﺳÑæ ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜﻞ ﮐﻮﻟÜÜﻪ ﺣÜÜﭘ

ÜÜÜﭼÇ ﮐﺮÏ ÊÇÏÑÇæ ړæ ﺎÜÜÜÜړﺗﯿÇ Ï ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜÜﺷ

ﻮÜÜﻻﺗÂ ﯿﻦÜ  ﻣﺎﺷÏ ﺮېÜ ﻪ ﭼﯧÜÜ ﮐ.ìÏ ﻟﯽÇﺘﻮÜÜﯥ ﻧﺸÜÜ ﺑﯿﻤÏ åﺘﻮﻧﺰÜÜﻪ ﺳÜÜ ﻣﻬﻤåﻮÜÜﯾ

æÇ ،ﺎÜÜÜÜﭘæÑÇ ،äﺎÜÜÜÜ ﺟﺎﭘ،ﯿﻦÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜ ﭘ.íÏ íﻮÜÜÜÜ ﺷáﺎÜÜÜÜ ﺘﻮÜÜÜÜ ﻣﯿﺎﺷæÇ ﻮÜÜÜÜﻧﯿæÇ

æﺮÜÜÜﻟÇ ډæÑÒ ﻮÜ Üﻪ ﭘﻨ ﻮﺳÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﯿﻦ ﭼÜÜÜﻮ ﻣﺎﺷÜÜÜ ﯾ،ﺮﮐﺖÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜۍ ﯾÑÇÏ åÑﺎÜÜÜﺟÇ Ï

ﯥÜÜÜ ﭼ،í ﻮﻫﯧÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻗﯿﻘÏ ﻪÜÜÜ ﭘáæﺆÜÜÜژې ﻣﺴæﺮÜÜÜﻮې ﭘÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ

áﺎÜÜ ﮐåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ﭘæÇ í ÜÜﮐÑæ ﻪÜÜﻪ ﻻﺳÜÜ ﻟ،íﺮÜÜﻟæ ﻪÜÜ ﺑﯿæﺮÜÜﻟÇ ډæÑÒ æﻮÜÜې ﺳÑÏ ﺮÜÜﺗ

Ü Üﻪ ﻨÜÜÜ ﮐæÇ í ﯧÜ ÜﺳÑæ ﻪÜÜÜ ﺗåÏ ﺖÜÜÜﺧæ ãﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯿﻨﻮﻧﻪ ﺑÜÜÜړ ﻣﺎﺷæ ﺎÜÜÜړﺗﯿÇ Ï åÏÏ

ﻧﮑﯥææﺎړÜÜÜﯾﺠæ ﻪÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﺮﮐﺖ ﺗÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜ ﺷÑÇﺮÜÜÜﻪ ﺗﮑÜ Üﻮ ﻠÜÜÜ ﻞÜÜÜ ﻋﻤÇÏ ﯥÜÜÜﮐ

ﻪÜÜﻪ ﺟﺮﯾﻤÜÜ ﻟﻮﯾåﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜﺗÑæ ﻪÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﺑÜÜﯿﻨﻮﻧﻮ ﺷÜÜ ﻣﺎﺷÏ ﻮÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﺷÇÑ ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﭘ

æÇ ﺎﺗﻮÜÜÜÜÜﻓÇ ﻲÜÜÜÜÜ ﻃﺒﯿﻌÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼíæ ÇÏ ÓﺎÜÜÜÜÜﺳÇ ﯥÜÜÜÜÜ ﺑﯿﻤÏ .íﻮÜÜÜÜÜﺳÑæ ﺪﻣﻪÜÜÜÜÜﺻ

ÊÇÏÑÇæ ﻮږÜÜÜﻣÒ -ﻮÜÜÜ ﯾÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÊæﺮÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﭼæ ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜ ﭼÇÏ ﻮÜÜÜ ﺧ.íﻮÜÜÜﮐÑæ

åﺮÜÜﺎﻧﻮﻧﻮ ﺟﺒﯿÜÜﯾÒ Ï ﺒﺚÜÜ ﻣﺘﺸåﻮÜÜ ﯾÏ ﺖÜÜﺧæ ﺮÜÜﭘ

ÜÜﺗÇÑ Ï ﺪﻣﺎﺗﻮÜÜﺎﻧﻲ ﺻÜÜﻧﺴÇ

ﻞÜÜﻪ ﺧﭙÜ ﯥ ﭘÜÜ ﭼ،ìﺪÜ ﻧ ﻲ ﮐﯧÑﺎÜÜ ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜ ﻧåﻮÜÜﻪ ﭘﻠÜÜې ﻟÏﻮÜÜ ﻣÏ áæﻲ ډÜÜﻪ ﯾﻘﯿﻨÜÜﭘ

åړÒ åډÇﻪ ډÜÜÜÜﺒﺚ ﭘÜÜÜÜﻮ ﻣﺘﺸÜÜÜÜ ﻧ،íæ  ﻢÜÜÜÜﻨﻈﻢ ﺳﯿﺴÜÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜÜ ﺑﯿﻤÏ ﻪÜÜÜÜ ﮐ.í Ü ÜÜﮐæ

ﻞÜÜÜﯥ ﺧﭙÜÜÜ ﭼ،æﻮÜÜÜړ ﯾÇ ﻪÜÜÜﺪې ﮐﺒﻠÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜ ﻟ.ﻲÜÜÜﺷÇÑ ﻪÜÜÜ ﺗÓﻮږ ﻻÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜﺖ ﺑÜÜÜﺧæ

ﺪÜÜÜ ﺑæÇ ÊﺎﻻÜÜÜﺰ ﺣÜÜÜ ﯾﯿå ÜÜÜ  ﺟ.í ÜÜÜﺠﻢ ﮐÜÜÜﻪ ﻣﻨﺴÜÜÜﻞ ﭘﻼﻧﻮﻧÜÜÜﻲ ﺧﭙÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﮐ

ﻮÜÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜÜ ﻟæÇ æ ÜÜÜÜﯿﻢ ﮐÜÜÜÜÜﻪ ﺗﻨﻈÜÜÜÜÜ ﻲ ﺗﻮÜÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﻪÜÜÜÜÜ ﭘÊﮐﺎÑÇﺪÜÜÜÜÜ ﺗíÑæﺮÜÜÜÜÜﺿ

ﯥÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜ ﮐÊÑﻮÜÜÜﻪ ﺻÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜ ﭘ.íﻮÜÜÜﺘﻨﻪ ﮐÜÜÜ ﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮÇﺪÜÜÜﻗÇ ﻮÜÜÜ ﺧﺎﺻÏ ﻲÜÜÜﻣﻨÇ

ﻮېÜÜÜÜ ﯾíﺮÜÜÜÜﻟ

ÓﺎÜÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﻮ ﺗﺠﺮﺑÜÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﻮﻟﻨÜÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮæÇ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ íæ ﻪÜÜÜÜﻦ ﻧÜÜÜÜﻣÇ

ﯥÜÜÜ ﯿﻨåÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜﻪ ﭘﺮﺗÜÜÜﭼæ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﮑ،æ ﯧÜ ÜﺳÑæ ﻪÜÜÜﻓﻘﯥ ﺗÇﻮÜÜÜﻣ

ﯥÜÜÜÜﯥ ﻠÜÜÜÜﺒﺜﯿﻨﻮ ﻫﻠÜÜÜÜ ﻣﺘﺸÏ ﯥÜÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜÜﺧﻠÇæ ﻪÜÜÜÜﻮﻟﻲ ﺎﻣﻮﻧÜÜÜÜﺻÇ ﻲÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜﮐ

ﺎټÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜﻮ ﭘÜÜﻧﯿﻨÇﻮ ﻗﻮÜÜ ﻫﻐÏ ﺪÜÜﻮږ ﺑﺎﯾÜÜ ﻣæÇ íÏ ÏﻮÜÜﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟÇﻮÜÜ ﻗáÇﻮÜÜﻧ ﯾ

ﻪÜÜÜﻣﯿﻨÒ ﺎÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮÏ ﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮÜÜÜ ﻓﻌíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ æÑﻮÜÜÜ ﻧÏ ﻪÜÜÜ ﺗìﻮÜÜÜ ﻫﻐæÇ ﻪÜÜÜﺗﻘﻮﯾ

ﻪÜÜﻪ ﭘﺎﯾﻠÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،æ Ü ﻪ ﮐÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ÑﺎÜÜﺑﺘﮑÇ æÇ ﻪÜÜﻲ ﻃﺮﺣÜÜړې ﻣﻠæﺎÜÜ ﭘﯿåﻮÜÜﯥ ﯾÜÜﮐ

.í  ﮐåﺑﺮÇﺑﺮ
ﻮÜÜÜÜÜ ﯾÇÏ :(Supply

Chain) ﺎÜÜÜÜÜﯿﺮ ﯾÜÜÜÜÜÜÜ ﻧÒ ﮐﺎﺗﻮÑÇﺪÜÜÜÜÜ ﺗÏ -ـــ ـﻴﻢ４در

ÜÜÜﻞ ﭘ ﻠÜÜÜÜﯾÑ Ï æÇ ﻪÜÜÜÜﻧæÑ ﺑﻨﺪíﺮÜÜÜÜﯥ ﺑﺤÜÜÜÜ ﭼ،åﺮÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜﻧæÏÇﻫﯧﻮ

Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،í ÜÜÜ ﮐåÑﻮÜÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜÜ ﯥ ﺑÜÜÜﺳÇÏ ãﺎÜÜÜÜﻧﻈ
.ﺧﻠﻮÇæ ﻪ

ﺎﻻﻧÜÜÜÜﭼÑ ﺑﺎÏ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﮐ

å ﺨﻪ ﻣﺆﺛﺮäﻣﺎÒ æÇ ﺧﺖæ  ﻟﻪåÑ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻟﭙﺎÏ æژæﭘﺮ

Ï æژæﺮÜÜÜ ﭘÏ ﯥÜÜÜ ﭼìÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜې ﮐÏ ﻪÜÜÜې ﭘÒÇﻮÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜﻫﻤﯿÇ

ﺎﻻﻧÜÜÜﭼÑ ﺑﺎÏ

æÇ ìÏ ÑÇﺘﻮÜÜÜﺳÇ ېÏ ﻪÜÜÜ ﭘÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ áÇﻮÜÜÜﻨﯽ ﻧ ﯾÜÜÜﺳæÇ ﻪÜÜÜ ﮑ،ìÏ ﻦÜÜÜﻲ ﻓÜÜÜﻋﻤﻠ
ﻨﻌﺘﻲÜÜÜÜ ﺻ،ﻪÜÜÜÜﯥ ﮐﺮﻧÜÜÜÜ ﺑﻠﮑ،í ÜÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜÜﻧﺘﻘÇ ÏÇﻮÜÜÜÜ ﻣåÑﺎÜÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜÜﻲ ﮐﻮﻟÜÜÜÜﻋﻤﻠ
ﺮÜÜﺪ ﭘÜÜﻲ ﺑﺎﯾÜÜﻪ ﺷÜÜ ﺎ ﭘﯧÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜ ﺗæÏÇﻮÜÜﻮ ﻣÜÜﺎ ﭘﺨÜÜﺎﻣﻮ ﯾÜÜﯥ ﺧÜÜ ﭼ،ﺮېÜÜﺮ ﭼﯧÜÜﻫ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ
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ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

222

ﻲÜÜې ﺗ ﻟÑﻮÜÜ ﭘãﺎÜÜﮐﺎﺗﻲ ﻧﻈÑÇﺪÜÜ ﺗåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ﭘÊﺪﻣﺎÜÜ ﺧáﻮÜÜ ÑﻮÜÜ ﻧæÇ ﻪÜÜﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧ

.í ﻧﺪ ﻫﻮﺳﺎ ﮐæﺧﻠﮑﻮ ژ

äﺎÜÜﻧÇﻤﯧﺮ ﻮÜÜ ﺷÜ ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﻲ ﺑﺮﺧÜÜې ﻓﻨÏ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،æﻮÜÜړ ﯾÇ ﻮږÜÜ ﻣ.íÏ äﯿﺎÜÜﺷ

ﻞÜÜÜÜ ﺧﭙÏ ﻮږÜÜÜÜ ﻣ.åÏ ﺘﻤﻨﻲÜÜÜÜ ﺷíÑﻮÜÜÜÜ ﮐﻠﺘáﺎÜÜÜÜﻞ ﻣﺜÜÜÜÜﺮ ﺑÜÜÜÜﻧ ﯿÒ Ï ﯥÜÜÜÜ Ï

ﺎﺗﻮÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣæﺮÜ Ü ډﯦÏ ﯥÜÜÜ ۍ ﮐÜ Ü ﮐåﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜﻧ ﯿÒ ﻢÜÜÜې ﻣﻬÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،æÒæÑæ

ﻮږÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼ،æﺮÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ  ﻧæÇ ÑﺎÜÜÜﺛÇ ﻮﻧﻲÜÜÜﻪ ﻟﺮﻏÜÜÜ ﺨæÑæÏ æﺮÜ Üﻪ ډﯦÜÜÜﯾﺦ ﻟÑﺎÜÜÜﺗ

ﻪÜÜÜÜﻢ ﺗﺮﺑﯿÜÜÜÜﻠﻮﻧﻪ ﻫÜÜÜÜﻮﻧﮑﻲ ﻧﺴÜÜÜÜﺗﻠÇÑ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜ ﺷì ÜÜÜﮐæ æÇ ﻲÜÜÜÜ ﺷäÇﺪÜÜÜÜﻧæﺧﺎ

ﻪÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜ ﻫﻐÏ ﻪÜÜÜ ﺗﺮﮐﯿæÇ ﯿﮑﻮÜÜÜ ﻣﮑﺴ،ﺮÜÜÜ ﻣﺼ.åÏ ﻪÜÜÜ  ﭘﺎﻧíÑﻮÜÜÜﮐﻠﺘ

.í ﮐ

Ï ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺨãﯾﺰÑﻮÜÜÜ æÇ ﻮÜÜÜﻮ ﻟﺮﻏﻮﻧﺘﻮﮐÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼ،íÏ ﻪÜÜÜﻮ ﺨÜ Ü ﺑﯧﻠ

æÇ ﻲÜÜÜﻲ ﻃﺒﯿﻌÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ  ﭘﺎﻧíﺮÜÜÜ ﺑﺸ:ﺮÜÜÜÜﻧ ﯿÒ ﯥÜÜÜÜ Ï -＇ﻠـــﻮرم

áﺎÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜ ﭼ،íÏ ﺪﻟﻲÜÜﻧﯧÇ ﺗﻮæÇ ìÏ ì ÜÜﻮړ ﮐÜÜÜﺮ ﺟÜÜÜﻧ ﯿÒ íﻮÜÜÜﻮ ﻗÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ

åړÇ ﻪÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﭘÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜ ﻃﺒﯿﻌÏ .íæړÇæ ﻪÜÜÜ ﺎﻟﻲ ﭘﺎﻧÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﭘ

ﺘﻤﻨÜÜÜ ﺷíÑﻮÜÜÜﮐﻠﺘ

،ېÏ ﻪÜÜÜ ﻟåﺮÜÜÜ ﺳ.í ﮐÇﺪÜÜÜﻪ ﭘﯿÜÜÜﺮ ﺨÜÜÜﻧ ﯿÒ ﻪÜÜÜﻏÏ ﻪÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜﻟÇﻧﻮ ډæÏÑﺎÜÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿÜÜÜﭘ

ﻲÜÜÜﺮ ﻗﯿﻤﺘÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜ ﺷìﺪÜÜÜ ﮐﯧÏÇﻮÜÜÜ ﻣãﺎÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜ ﯥ ﻨÜÜÜ ﭼ،ﻞÜÜÜﯾææ ﻪÜÜÜﻣﺨÏ ﻮÜÜÜﻣ

ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﯾﻄﻮ ﮐÇﺮÜÜÜﻲ ﺷÜÜÜﻣﻨﯿﺘÇ ﻨﯿﻮÜÜÜﺳæÇ ﻪÜÜÜ ﭘ،íﻮÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜﮏ ﻓﮑÜÜÜﯥ ﺧﻠÜÜÜﯥ ﯿﻨÜÜÜﭼ
äﺎÜÜÜÜÜﻓﻐÇ ﺮÜÜÜÜÜ  ﻣ،åÏ ﻪÜÜÜÜÜﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻨÜÜÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮãﯾﺰÑﻮÜÜÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ

ﻮÜÜ ﺧ،íﻮÜÜﻪ ﮐÜÜﻧæÑﻲ ﮐﺎÜÜﯥ ﻻﺳÜÜﻮږ ﻣﯧﺮﻣﻨÜÜﻣÒ .ﻲÜÜ ﺷáﺪÜÜﺪې ﺑÜÜﺗﻮ ﺑﺎﻧÇﺪÜÜﺗﻮﻟﯿ
ﻪÜÜÜﻮ ﺗﻨÜÜÜ ﻪÜÜÜﯥ ﻫﻐÜÜÜﺦ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜ ﭘæÇ ،å Ü Üﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺛﺎﺑﺘÜÜÜﻪ ﻏﻠﻄÜÜÜ ﻧﻈﺮﯾÇÏ ﺒﺜﯿﻨﻮÜÜÜﻣﺘﺸ
ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼ، ﺮÇÏﻮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜ ﻧæÇ íﻮÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺗﺮﻻﺳÜÜÜ ړæ ﻟﻮæÏﺎÜÜÜ ﯾÏ ìæÏ ﻪÜÜÜﻧ
Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ìÏÇÏ ﯥÜÜÜﺒﺐ ﯾÜÜÜ ﺳ،ﻲÜÜÜﺧﻠÇ ﻮﮐﻲÜÜÜ ﺗíﻮÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜﯽ ﺟÜ Üﻪ ﻻﺳÜÜÜ ﺨìæÏ

ìæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﯾÇæ í ÜÜﻮړ ﮐÜÜÜﯥ ﺟÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺘﺮ ﺑﺎﻏﻮﻧÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﺒﺜﯿﻦÜÜÜﻣﺘﺸ

ﻲÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﯥ ﮐÜÜ ﭼ، ۍÜÜﻪ ﮐÜÜ ﻫﻐæÇ ìÏ ﺎﺗﯥÜÜ ﭘÜÜ ﻟﻨæÇ ÏæﺪÜÜﺮ ﻣﺤÜÜﻧ ﯿÒ ﯥÜÜ

ﯥÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜÜ ﻣﺤﺎﻓáæ ډáæ ډÑﻮÜÜÜÜ ﻧæÇ ﻪÜÜÜÜﻧæÏæ ﻲÜÜÜÜ ÇÑ ﮏÜÜÜÜﻪ ﺧﻠÜÜÜÜﺎﻏﻮﻧﻮ ﺗÜÜÜÜﺑ
. ﺑﺮﯾ ﻲåې ﻫﻢ ﻟﻮړÏ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺮÏ ې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥÏ  ﭘﻪæÇ ﻧﯿﺴﻲ

ﺮÜÜÜﻧ ﯿÒ ېÏ ﻪÜÜÜ ﭘíﻮÜÜÜﺳÑæ ﻪÜÜÜﻧﻮ ﺗæÑÇÒﺎÜÜÜ ﺑæﺘﺮÜÜÜ ۍ ﺳÜ Ü ﻧÏ ﻨﺎﯾﻊÜÜÜﻲ ﺻÜÜÜ ﻻﺳÇÏ
íﻮÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜﻧæ ژäﺎÜÜÜﻤﯧﺮ ﺑﻬﺮﻧﯿÜÜÜ ﺷÜ Ü ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼÓæÇ
Ï ﺎﻟﯿﻮÜÜÜ ﮐÏ ﯥÜÜÜ ۍ ﭼÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﻫﻐ،æﻮÜÜÜړ ﯾÇ ﻮږÜÜÜ ﻣ.ﻮېÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﯾﺎﺗÒÑæ åÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﮐ
ﻮÜÜÜﻧ ﯿÑﻮ ﭘﻠﻮÜÜÜ ﻫﻐÏ æÇ íﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻮﺗÜÜÜﻧﯥ ﭘ

ﺎﻧÜÜÜ ﻧﻮæډÑ  ﻨÜ Üﻮ ﺳÜÜÜﻟÇﻧ ﯾﻮ

ﻪÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮÏ ãﯾﺰÑﻮÜÜÜ ﻲÜÜÜﺧﻠÇÏ Ï ﻢÜÜÜ ﻫæÇ ېÑﻪ ﻻÜÜÜ ﻟìæÏÏ ﻢÜÜÜ ﻫ،ﻮÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﮐ
.æ ﻧ ﯿﺮ ﺑﺪﻟﻪ ﮐÒ ﯥ ﭘﻪ

ﻮÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ íﺮÜÜÜ ﻟÑÇÒﺎÜÜÜﺘﺮ ﺑÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜﮐÇÑ ÊﺎÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣåړÇ ﻪÜÜÜﺘﻨﻮ ﭘÜÜÜ  ﻏﻮÏ
.æ ﯾﺎﺗﻪ ﮐÒ ﻧ ﯿﺮ ﮐﯥÒ ﻮ ﭘﻪ

Ï ﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪÏ ې ﺧﭙﻠﻪÑﻻ

ﻪÜÜÜ ﮐ.íæ ﺦÜÜÜ ﻣåﺮÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜﻪ ﺧﻄÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻪ ﻫﻤﯧﺸÜÜÜ ﭘﺎﻧ ﻮﻧ:ﻧ ﻲÑﺎÜÜÜ -ﻢ％ـــﻨ５ﭘ

ﺮÜ ÜÜÜﻧﻮ ﭘæÑÇÒﺎÜÜÜÜÜې ﺑÏÏ äÇﻨﻌﺘ ﺮÜÜÜÜÜﻲ ﺻÜÜÜÜÜﻮږ ﻻﺳÜÜÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼåÑﺎÜÜÜÜÜې ﻟﭙÏÏ

ﻪÜÜÜ ﻧìﺪÜ Ü ﮐﯧäÇﺪÜÜÜﻧæﻮ ﺧﺎÜÜÜ ﭘﯿﺴæﺮÜ Ü ډﯦÏ ﻮÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﻪ ﻣﻨÜÜÜﻧæ ﻪÜÜÜﻧæ ﺧﻄﺮáÇﺎﻧ ﻮÜÜÜﭘ

ﻞÜÜ ﺧﭙåﺮÜÜﻮ ﺳÜÜﯥ ﻧﯿﻮﻟÜÜ ﮐãﺎÜÜﻪ ﭘÜÜ ﭘææﺎÜÜړﺗﯿÇ Ï ìﻮÜÜ ﻫﻐÏ æÇ ﻲÜÜ ﺷåﻮÜÜﺖ ﭘÜÜﻫﻤﯿÇ

ﻞÜÜÜ ﭘﯿåÏæ íÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ ﻲÜÜﺳﺎﺳÇ ﯥÜÜﺎ ﮐÜÜﭘæÑÇ æÇ ﺎÜÜﻣﺮﯾﮑÇ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮐﻠ.ﻲÜÜﺷ

ﺎﺗﻮÜÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣÏ ﻪÜÜÜÜ ﺗìæÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،åÏ ÑﺎÜÜÜÜﻪ ﮐÜ ÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜ ﻧ،í Ü ÜÜﯿﻢ ﮐÜÜÜÜﻪ ﺗﻨﻈÜÜÜÜﻧæÑﮐﺎ

ﻪÜÜÜﻧæ ﺧﻄﺮáﻮÜÜÜ åÑﺎÜÜÜﺎ ﻟﭙÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮÏ ﺎﻧ ﯥÜÜÜ ﭘÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ææ ړÇ áÇﺎﻧ ﻮÜÜÜ ﭘåﻮÜÜÜﺷ

ﻪÜÜÜ ﮐﻠ.ﻲÜÜÜ ﺷåﺎﻋﺪÜÜÜﻪ ﻣﺴÜÜÜﻣﯿﻨÒ ﻮÜÜÜﻟæ ﻟﻮړÏ ﺗﻮﻧﻮÑﺎÜÜÜﻲ ﻣﻬÜÜÜ ﻓﻨÏ æÇ ﻮÜÜÜ ﻮﻟﻮﻟÇÑ

،áﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ  ﻮﻧﻪÜ Üﯥ ﺑﻨﺴÜÜÜﺳÇÏ ﺪﻟﻮÜÜÜﻪ ﺗﯧﺮﯦÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﺧæ Ï ﺮÜÜÜ  ﻣ،ﻲÜÜÜﻣﻨæ

ﻪÜÜÜې ﭘÑﻮÜÜÜ ﭘÑÇÒﺎÜÜÜ ﺑáÇﻮÜÜÜﺮ ﻧ ﯾÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﻲ ﺨÜÜÜﻪ ﮐﻠÜÜÜﻮږ ﻟÜÜÜﻣÒ ﺮÜÜÜﻧ ﯿÒ ﻮÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜﭼ

. ﯦﺴﮏ ﮐﻢ ﮐÑ  ﭘﺎﻧ ﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥÏ  ﯾﯥæÑæ -æÑæ ﭼﯥ

ﺮÜÜ ۍ ﭘÜÜﯥ ﮐÜÜÜ ﺑﻠÏ ﯥÜÜÜ ۍ ﮐÜÜﺮې ﮐÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﮏ ﭘÜÜÜ ﺧﻠæÇ í ÜÜﻏ ﯧæ ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻣﻨﻈﻤ

ﺘﻮﻧﻪÜÜÜ ﻪ ﻧﻮÜÜÜ ﻤﻮﻧﻪ ﻫﻐÜ Ü ﺳﯿﺴÑﻮÜÜÜ ﭘæÇ ﯥÜÜÜ ﺑﯿﻤÏ æÇ ﺖÜÜÜ ﺣﺎﮐﻤﯿäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ

ìړæﺎÜÜﻢ ﭘﯿÜÜﺘﯿﺎ ﻫÜÜ Ñ ﺮÜÜﻧ ﯿÒ ﯥÜÜ Ï ﻪÜÜ ﺑáﺎÜÜﻪ ﻣﻬÜÜﻮ ﻫﻐÜÜ ﻧ،ﻲÜÜ ﺷåﻮÜÜﺖ ﭘÜÜﻫﻤﯿÇ

ﻲÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜ ﮐﻤåﺪÜÜ ﺑﺮﯾåﺮÜÜﺮ ډﯦÜÜﻪ ﺗÜÜﻧæ ﺧﻄﺮáÇﺎﻧ ﻮÜÜ ﭘÏ ﻢÜÜﺘﯿﺎ ﻫÜÜ Ñ ﯥÜÜ ﭼ،íÏ

Ï æÇ í ÜÜﺗæ ېæÇﻮÜÜÜﻠﯧﺪﻟﯥ ﺧÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﺷÜÜÜ Ï ﻮږÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜې ﻻﻣÏ Ï æÇ

ﻪÜÜÜÜﻪ ﻫﻤﺎﻏÜÜÜÜ ﭘí ÜÜÜﻪ ﮐﻤﯧÜÜÜÜﻧæ ﺧﻄﺮáÇﺎﻧ ﻮÜÜÜÜ ﭘÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،åÒÇﺪÜÜÜÜﻧÇ ﻪÜÜÜÜﻪ ﮐﻮﻣÜÜÜÜ ﭘæÇ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

223

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

224

ېÏ ﻪÜÜÜÜÜÜÜ ﻟ.ﻮﻣﻲÜÜÜÜÜÜÜﺎ ﻣÜÜÜÜÜÜÜﺧﺘﯿÇﺎﺣﻪ ﭘﺮÜÜÜÜÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜÜÜÜÜ ﻓﻌﺎﻟﯿÏ ìﻮÜÜÜÜÜÜÜ ﻫﻐÏ åÒÇﺪÜÜÜÜÜÜÜﻧÇ

ﺎﻧ ﯥÜÜÜﭘ

ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،åÏ

ÝﺪÜÜÜ ﻫÏÇﻮÜÜÜﺎﺗﯥ ﻫﯧÜÜÜﺘﻪ ﭘÜÜÜﺳæÑæ ﺮÜÜÜ ﻫÏ ﻪÜÜÜ ﮑ،íÏ ﺖÜÜÜ ﻣﺜﺒáﺪÜÜÜﻧ ﻲ ﮐﯧÑﺎÜ Ü

ÜÜÜ  ﺮﻧ، ﻢÜÜÜﻢ ﺳﯿﺴÜÜÜﻮ ﻣﻬÜÜÜﺮ ﻮﻟÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﻤﻮﻧﻮ ﺨÜÜÜﺳﯿﺴ

ÜÜÜ ﺑﻬﺮﻧÏ ﯥÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜ ﭘ.ææ ﻲÜÜÜﺗﻠæÇÑ åﺮÜÜÜ ﻪ ډÜÜÜ ې ﻟÜÜÜ ﺟ

ﯥÜÜÜﯥ ﺑﺮﺧÜÜÜﻧ ﻲ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠÑﺎÜÜÜ ÇÏ .ﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﭙﯧﺘﻮ ﮐﻠﻮﻧÜÜÜ ﺷæﺮÜÜÜﺗﯧ

ÜÜÜ ﺑﻬﺮﻧåﺪÜÜÜ ﺗﺮﺣäﺎÜÜÜﻣﮑÇ Ï åÑﺎÜÜÜﻟﻮ ﻟﭙæÏﺎÜÜÜﯾﺠÇ ÏÑﺎÜÜÜ ﮐÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،íæÇÏ ﺪÜÜÜﺑﺎﯾ

،í Ü Ü ﮐﯧáﻮÜÜÜﮐÑæ ÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜ Üﺎﺗﻮ ﻟÜÜÜ ﻣﺆﺳﺴæÇ ﻮÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜ ﻣﺨﺘﻠﻔÏ æÇ íﺮÜÜÜﻟ

ﻪÜÜÜﻮږ ﻟÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜ ﭼ،íæ ÇÏ ﺪÜÜÜ ﺑﺎﯾÝﺪÜÜÜﻠﻲ ﻫÜÜÜﺻÇ ﺮÜÜÜ  ﻣ،í ÜÜÜ ﮐÈﺬÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜ ﭘﺎﻧ

ﻪÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﮑ،ìÏ áﺎÜÜÜ ﻣﺜåÑﻮÜÜÜﯥ ﻏÜÜÜﻧ ﻲ ﯾÑﺎÜÜÜ ﮏÜÜÜﯾﺴÑ ﻲÜÜÜ ﺳﯿﺎﺳÏ ﯥÜÜÜﭼ

ÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜ ﭘæÇ ÈﺬÜÜﻪ ﺟÜÜ ﺎﻧﻲ ﭘﺎﻧÜÜﻓﻐÇ ،ﻪÜÜﻧﻨÏ ﯥÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜ ﭘæÇ ﺮÜÜ ﺑﻬåÏÇﻮÜÜﻫﯧ

áÇﺎﻧ ﻮÜÜÜﺪې ﭘÜÜÜ ﺑﺎﻧãæÇﺪÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﯿﻮ ﭘÜÜÜ ﭘﺎﻟﯿﺴÏ ﻮÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ﯥÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﺧæ

ﺎﻧ ﯥÜÜÜﭘ

ﻪÜÜÜÜ ﭘÇﻮÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜﻟﻮ ﻟÇﺎﻧ ﻮÜÜÜÜ ﭘÏ ﻢÜÜÜÜ ﻫæÇ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﻢÜÜÜÜﻮ ﻫÜÜÜÜ ﻧ،íﺮÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜﻧæ ÑæﺎÜÜÜÜﺑ

ﯥÜÜﺳÇÏ ﯾﻂÇﺮÜÜ ﺷÑﻮÜÜﺪ ﻧÜÜﻮږ ﺑﺎﯾÜÜﻮ ﻣÜÜ ﻧ،ﺘﻪÜÜﻊ ﻧﺸÜÜﻪ ﻣﻨﺒÜÜﮐﻮﻣ

ﻧÑﻮÜÜÜ ﮐÏ ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇﺎﺗﯥ ﻫﯧﻮÜÜÜﺘﻪ ﭘÜÜÜﺳæÑæ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼÇÏ .æﻮÜÜÜﭼÇæ

ﯥÜÜÜﯽ ﯾÜÜ ﻣﻌﻨæÇ í Ü ÜﺧﻠﯧÇÏ ﻧ ﻲÑﺎÜÜÜ ﮏÜÜÜﯾﺴÑ ﻲÜÜÜ ﺳﯿﺎﺳÏ ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇÏÑÇﻗﺮ

ﻧÑﺎÜÜ Ï åÑﺎÜÜﻟﭙ

. ﻲæ ﻧﻪæ  ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺎﻧ ﻪ ﻣﻮ ﺑﻬﺮﺗﻪ،æ  ﮐÑﻋﯿﺎ

ÊÑﻮÜÜÜﻪ ﺻÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻲ ﺑﺪﻟÜÜﺖ ﭘﺎﻟﯿﺴÜÜÜ ﺣﮑﻮﻣÏ ﻪÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜ ﭼ،íæ ÇÏ

: ！ــﻮﻟـﻨﻴـﺰ ﺗﺸﺒﺚ-ز

äÇæﺎÜÜÜÜ ﺗÏ áÇﺎﻧ ﻮÜÜÜÜ ﭘÏ ﻪÜÜÜÜﻧﮑﯥ ﻣﺆﺳﺴæﻮÜÜÜÜﻧ ﻲ ﮐÑﺎÜÜÜÜ ﮏÜÜÜÜﯦﺴÑ Ï ﻪÜÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜÜﮐ
.í ﮐﻮåﺟﺒﯿﺮ
åÒÇﺪÜﻧÇ åﻮÜﻪ ﯾÜ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮÜﻪ ﻗÜﻪ ﭘÜﺪې ﺨÜﻧÇړæ ﻧ ﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻟﻪÑÇﻫﻤﺪ
 ﭼﯥ،åÏ ې ﻣﺆﺳﺴﻪ

Ï æÇ íﺮÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻫﻤﯿÇ ÕﺎÜÜÜ ﺧåÑﺎÜÜÜ ﻟﭙÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﺒﺚÜÜÜ ﻣﺘﺸÏ ﺮکÜÜÜ ﺗﺤíÏﺮÜÜÜﻓ
ﺒﺜﯿﻨﻮÜÜﯥ ﻣﺘﺸÜÜﻲ ﭼÜÜﻏﻠÇÑ ﻪÜÜ ﻮﻧﻪ ﻣﻨ ﺘÜÜﯥ ﺑﻨﺴÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜ ﮐæÏږæÇ ﻪÜÜﯾﺦ ﭘÑﺎÜÜﺗ

ﯦﯿﻢÑÏ  ﻋﻨﺼﺮ ﻫﻐﻪåې ﮐﯥ ﻋﻤﺪÏ  ﭘﻪ.íæ  ﻣﻨﻠﯽäÇæﺗﺎ
،í ÜÜﻮﻟﯥ ﮐÜÜÜ ÇÑ åﺮÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﺳÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻮ ﺧﭙﻠÜÜÜ ﺮÜÜÜ ﺗí ÜÜﺮ ﮐÜÜÜﺑÇ ﺑﺮäﺎÜÜÜﻣﮑÇ ÇÏ ﻪÜÜÜﺗ

ﻧﻪæÏÇÏÑÇ ﭼﯥ ﻗﺮ،íÑ ژﻣﻨﯥ ﺎææÇ ﺧﻮæړÇæÏ Ï  ﺗﺮﻣﻨáÇ ﭘﺎﻧ ﻮæÇ ﻟﺖæÏ Ï
áﺎÜÜÜﻮ ﻣﺜÜÜÜې ﯾÏ Ï .ﻲÜÜÜﺮﯾﮏ ﺷÜÜÜ ﺷåﺮÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜ ﮐæړÇæÏ äÇæﺎÜÜÜ ﺗæÇ ﻪÜÜÜ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﭼ
ÏÇﻮÜ ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗﻪ ﻫﯧå ﭘﻪ ﯾﻮáﯾﻮ ﺑﻞ ﻣﺜﺎ

ﻧÑ ﺎÏ .íæ ﻻړæ ﺻﻮﻟﻮÇ ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮ
.ìÏ  ﺗﺮﻏﯿﺐæÇ ﻟﻮ ﺗﺸﻮﯾﻖÇ ﭘﺎﻧ ﻮÏ ﮐﯥ

ﺮﮐﺘﻮﻧﻮÜÜÜ ﺷÏ ﯥÜÜÜ ﮐÊÑﺎÜÜÜ ﺗﺠíﻮÜÜÜې ﻋﻨﻌﻨÏ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜ ﺧ،ìÏ ÊÑﺎÜÜÜﻧﻲ ﺗﺠÇﺪÜÜÜﺧﺎﻧ
ﯥÜÜÜﮐ

ﻧÑﻮÜÜÜ ﮐåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﭘæÇ íæ åﺮÜÜÜﻦ ﺳÜÜÜ ﺗåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟÜÜÜ ﻣæÇ ﺖÜÜÜﻣﺎﻟﮑﯿ

ﺮÜÜÜې ﭘÑæÏ ﺎﻟﻲÜÜÜﻧﺘﻘÇ æÇ ﺆﻗﺘﯥÜÜÜ ﻣÏ ،æﻮÜÜÜړ ﺷÇ ﻮږÜÜÜ ﻣ،ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜ ﭘíÑﺎÜÜÜ ﺳÏ
æÇ ﺖÜÜÜÜ ﻣﺎﻟﮑﯿÏ ﯥÜÜÜÜﺮﮐﺖ ﮐÜÜÜÜﻬﺎﻣﻲ ﺷÜÜÜÜ ﺳåﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜÜ  ﻣ،íﺮÜÜÜÜﺰ ﻟÜÜÜÜﺗﻤﺮﮐ
ﺎÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼ،æړÇﻮÜÜÜﻏæ ﻪÜÜÜﺎﻻﺗﻮ ﺨÜÜÜﯾÇ æﺪÜÜÜﻪ ﻣﺘﺤÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï áﺎÜÜÜﻣﻬ

ﻪÜÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜÜﻮ ﮐﺴÜÜÜﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻐÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﮑ،íæ ﻮﭘﯿﺮÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘÜÜÜﻣ

ﻪÜÜÜÜÜ( ﭘOPIC) ﯥÜÜÜÜÜﻧﮑﻲ ﻣﺆﺳﺴæﻮÜÜÜÜÜﻧ ﻲ ﮐÑﺎÜÜÜÜÜ ﺎﻧ ﻮﻧﯥÜÜÜÜÜ ﭘÏ ﺮÜÜÜÜÜﻪ ﺑﻬÜÜÜÜÜﺨ

ﻪÜÜÜÜÜ ﺎﻟﮑﯿﻨﻮÜÜÜÜÜ ﻣÏ æÇ íﺮÜÜÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜÜÜړﺗﯿæ ﺪﯾﺮﯾﺖÜÜÜÜÜ ﻣÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،í ÜÜÜÜ ﮐﯧáÑﭙﺎÜÜÜÜÜﺳ

ﻪÜÜÜ ﺮÜÜÜ ﺗ.í ÜÜﻧ ﻲ ﮐÑﺎÜÜÜ ﻪÜÜÜﭘﺎﻧ ﻮﻧ

ÜÜﯥ ﺑﻬﺮﻧÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ ﯿﻠﻪÜÜÜﺳæ
ﻪÜÜﻧÑ ﺎåﺪÜÜﻧÏ ﺎﻧﻮÜÜ ﻣﺎﻟﮑÏ ﯥÜÜ ﻮﻧﻮ ﮐÜÜﯥ ﺑﻨﺴÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜ ﭘ.ﻲÜÜﺎﺗﻠﯽ ﺷÜÜ ﺳíﺪÜÜﺧﻮﻧ

ìﺎÜÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜÜ ﺗáﺎÜÜÜÜ ﮐíÏﯿﻼÜÜÜÜ ﻣ2008 Ï æÇ ﻮÜÜÜÜﺷæ ÑﺎÜÜÜÜ ﮐÇÏ ﺘﻪÜÜÜÜﺳæÑæ ﻮÜÜÜÜﺑﺤﺜﻮﻧ
. ﺳﺎﺗﻲæ íﯥ ﺧﻮﻧﺪ

æÇ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﺧﭙﻞ ﻣﻠﮑﯿﺖæ  ﭼﯥíæ

ÏÑﺎÜÜﻮ ﻣﯿﻠﯿÜÜﺮ ﯾÜÜ ﺗáﻮÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﮐæ ﯥÜÜﻮې ﻣﺆﺳﺴÜÜې ﺷÏﺎÜÜﺎ ﯾÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï ېÑﻮÜÜﭘ

ﯥÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﮐæﯿﺰÜÜÜﺘﯿﻮ ﻟﺴÜÜÜﺳæÑæ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼÜÜ ﺑﻨﺴÕﺎÜÜÜﯥ ﯾﻮﺧÜÜÜ ۍ ﮐÜÜﻪ ﻧÜÜÜﭘ

ېÏÏ .í ÜÜﻧ ﻲ ﮐÑﺎÜÜ ﯥÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜﭘﺎﻧ ﻮﻧ

ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻮﻟﻨÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ .ìÏ ﺒﺚÜÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﺗﺸÜÜÜ ì ÜÜ ﮐÇﺪÜÜÜﺖ ﭘﯿÜÜÜ ﺣﯿﺜﯿì

ﯥÜÜÜﺪې ﻣﺆﺳﺴÜÜÜ ﻫﻤÏ áﺎÜÜÜﯥ ﺗﯧﺮﮐÜÜÜ ﭼ،åﻮÜÜÜﺷ

ÜÜﻪ ﺑﻬﺮﻧÜÜﯾﺎﺗÒ æﺮÜÜﻟÇډ

ﺎﻧÜÜÜ

ﺎﻟÜÜÜ ﺑﺮﯾåﺮÜÜÜﻣæÏ ﻪÜÜÜﺖ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜ ﻧﻮ
ﻮÜÜﺑæÇ Ï ﻪÜÜﯥ ﻫﻐÜÜ ﭼíﺮÜÜﺎﺑﻘﻪ ﻟÜÜ ﺳåÏږæÇ åﺮÜÜﯥ ډﯦÜÜﺎﺣﻪ ﮐÜÜ ﺳåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﺒﺚ ﭘÜÜ ﺗﺸÇÏ

Ï åÒﺎÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜ ﭼ،åﻮÜÜÜ ﺷáﺎÜÜÜﻧﺘﻘÇ ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﺗæÏÇﻮÜÜÜﻮ ﻫﯧÜÜÜ ﻫﻐæÑﻮÜÜÜ ﻧæ ﭙÜÜÜ ﺷÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻟ
ﻮټÜÜÜ ﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﯥÜÜÜ ﮐæÏږæÇ ﻪÜÜÜﯾﺦ ﭘÑﺎÜÜÜ ﺗÏ .åÏ ﻪÜÜÜﯿﻢ ﺑﺮﺧÜÜÜ ﺗﻨﻈÏ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

225

ﻮړېÜÜﺎﻟﯥ ﺟÜÜﯾæ åÑﺎÜÜ ﻟﭙÑﻮÜÜﻪ ﺧÜÜﺑæÇ Ï ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜﭘ

Ü ﻮﻟﻨﯿﺰ ﮐﻮÜÜ Ï ﯥÜÜﮐ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

226

ﻪÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜﻮ ﻟÜÜ ﯾæÇ

ÜÜ ﯿﻨáÏﺎÜÜﺮﻣﻨ ﺗﻌÜÜﺎ ﺗÜÜÜ ﺗﻘﺎﺿæÇ ﯥÜÜ ﻋﺮﺿÏ ،ﻲÜÜ ﺷáﻮÜÜﮐÑæ

ﻪÜÜÜﻪ ﻫﮑﻠÜÜÜ ﭘãﺎÜÜÜ ﻧﻈÏ ﻮÜÜÜﺑæÇ Ï ﯥÜÜÜ ﮐÊÇﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻨﺪ ﯾÜÜÜﺘﺮ ﺳÜÜÜ ﺳæÇ íÏ ﻮېÜÜÜﺷ

ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼí ﻧﯧÇﻮÜÜÜﺗæ ﻲÜÜÜﻮږ ﮐﻠÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜ ﺷá ÜÜﺗæ

ﯥÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜ ۍ ﮐÜÜÜ ﭘﯧíﺮÜÜÜÜﻤﻪ ﻫﺠÜÜÜÜﻪ ﻟﺴÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼ،ìÏ ﺐÜÜÜÜ ﺗﺮﺗﯿì

ﺎﻧÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜﻫﻐ

æÇ ﻲÜÜÜﺧﻠÇæ ÑﺎÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜﻪ ﺗﻮﻟﯿÜÜÜﻨﺎ ﭘÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﻪÜÜÜ ﺨÑﺎÜÜÜﺑﺸÇ æÇ ﺪېÜÜÜﻧÑﺮې ژÜÜÜﻫ

åæ ﻮېÜÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜÜ ﭘﻠáæﻲ ډÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ åﺮÜÜÜÜﻣæÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜ ﻃﺮﯾﻘÇÏ .æ ì ÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ

æÑﻮÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺗÑæ Ñﺮ ژÜ Üﻪ ډﯦÜÜÜﺎ ﺑÜÜÜﻮ ﺑﯿÜÜÜ ﻧ،ﯽÜÜÜﻏÑæ ÞﺮÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻲ ﺗÜÜÜﺮې ﮐﻠÜ Üﻪ ﭼﯧÜÜÜﮐ

æÑﻮÜÜÜ ﻧÏ ﻮﻟﯥÜÜÜﻪ ﻧﯿÜÜÜ ﺑﺎﻧﮑáÇﻮÜÜÜﻪ ﻧ ﯾÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﺧæ ÇÏ æÇ íﺮÜÜÜ ﻟãÇæÏ ﻢÜÜÜﻦ ﻫÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﭼ

. ﺷﻲåﺑﺮÇﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮÒ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖÏ  ﮐﯥæÑ ﭼﺎíÏﻗﺘﺼﺎÇ

Ï ﯥÜÜÜﯧﺪﻟﻲ ﭼÜ ÜﺳÑ ﻪÜÜÜﺎع ﺗÜÜÜﺟﻤÇ ېÏ ﯿﻦÜÜÜ ﻮﻧﻮ ﻣﺘﺨﺼﺼÜ Üﻮ ﺑﻨﺴÜÜÜﻟÇﻮ ﻧ ﯾﻮÜÜÜﻮﻟ
ﻪÜÜ ﻮﻧﻪ ﭘÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﺑﻨﺴÜÜ æÇ ﻮﻧﻪÜÜﻟﺴæ ﯥÜÜې ﭼÏ ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜﺖ ﺑÜÜﻗﺒÇ ﻣﺮæÇ ﻆÜÜﻮ ﺣﻔÜÜﺑæÇ
.ﻟﺘﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻟﯽæÏ ،ﺧﻠﻲÇæ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ

ﻧÑﻮÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﺮ ﻫﻐÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺒﺚ ﭘÜÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﺗﺸÜÜÜ Ï
åﻮÜÜﻪ ﺷÜÜ ﻪ ﭘﯧÜÜﺮ ﻣﺨÜÜﻪ ﺗÜÜﺨ
،áﻮÜÜﺷ

Ü  ﺟﻨáÇﻮÜÜﻢ ﻧ ﯾÜÜﯾæÏ ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜﺘﻪ ﭼÜÜﺳæÑæ  ېÜ ﺟ

ÜÜﻧﻪ ړﻧæÑﺎÜÜ æÇ ﻲÜÜﻪ ﮐﻠÜÜ ﮑ،áﻮÜÜﻪ ﺷÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ÈÑﺘﺮﺗﺠﺎÜÜﺮ ﺳÜÜډﯦ

åÏ ﻪÜÜÜﻣÒ ﻧﻮﻻ،íæﻮړÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜ ﺑﺮﺧåﺘﺮÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﺳÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜ ﻃﺒﯿﻌÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜﺑæÇ

ﺮÜÜÜﻮ ﻣﻔﮑÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜ ﻫﻐ.áﻮÜÜÜک ﺷÇÑﻮÜÜÜ ﺧæÏæÑﺎÜÜÜ ﺑÏ äﺎﻧﺎÜÜÜﻧﺴÇ ﻮÜÜÜﻪ ﻟﮑﻮﻧÜÜÜﭘ

Ï æÇ æ ÜÜﮐÑæ کÇæ ﺎﻧﻮﻧﻲÜÜﻪ ﻗÜÜ ﻮﻧﻮ ﺗÜÜ ﺑﻨﺴæﻮﻟﻨﯿﺰÜÜ ﻮÜÜﺎ ﺧﭙﻠÜÜﻞ ﺑﯿÜÜ ﯥ ﯾﻮÜÜﭼ

ﯥÜÜÜﻲ ﯾÜÜÜﯥ ﮐﻠÜÜÜ ﭼáÏﻮÜÜÜ  ﮐﯧÊﺎÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﺒﺚÜÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﺗﺸÜÜÜ Ï íﭙﺎﻧﻮÜÜÜﺳÇ

.æړæÇÑ áÏ ﺗﻌﺎìﻧﻮæÇ ﻧﻪæÏÇÏÑÇ ﻗﺮí ﻣﻠﺖ ﺗﺮﻣﻨ ﻧﻮæÇ ﻟﺖæÏ

åﺘﺮÜÜÜﺮې ﺳÜÜÜﺘﻪ ﺗÜÜÜﺳæÑæ ﯥÜÜÜ ﭼ،á Ü Ü ﮐáﺪÜÜÜﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺑÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺖ ﮐÜ ÜﻗﻌﯿÇæ ﻪÜÜÜﭘ

ﺘﺮÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜﺒﺚ ﯾÜÜÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﺗﺸÜÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜﻧæÏÇﺎﺗﯥ ﻫﯧﻮÜÜÜÜﺘﻪ ﭘÜÜÜÜﺳæÑæ ﻪÜÜÜÜﭘ

ìÏ ﺮﮐﺖÜÜÜ ﺷáÇﻮÜÜÜﺘﺮ ﻧ ﯾÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﭼä ﺎæÑﺪÜÜÜ ﻣﻮﻧæÇ åﻮÜÜÜ ﺷåﻮړÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜﯾÏﺗﺤﺎÇ

ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜﻨﺎ ﭼÜÜÜ  ﺑﺮﯦåړæ .åÏ ﻪÜÜÜﻧÑ ﺎæÇ ﺪÜÜÜﻨﺎ ﺗﻮﻟﯿÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ÈﺎﻟﯿﺘﻮÜÜÜﺑﺮﯾ

.ﻏﯽÇÑ  ﻫﻤﺪې ﻫ ﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﻣﻨ ﺘﻪÏ

ÓﺎÜÜﺳÇ ﺮÜÜﺒﺚ ﭘÜÜ ﺗﺸÏ ﻮÜÜ ﮐﻠﯿÏ ﺘﻪÜÜﻪ ﻣﺮﺳÜÜﻮ ﭘÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜﻧﮑæﺘﻪ ﮐﻮÜÜﺎ ﻣﺮﺳÜÜﯾ

ﻮږÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼìÏ ÇÏ ﺪﯾﺰÜÜÜﻧÇړæ ﺎÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜﯾﻄﻮ ﮐÇﺮÜÜÜ ﺷæ

ﯥÜÜÜÜ ﭼìÏ áﺎÜÜÜÜﯥ ﻧﯿﭙÜÜÜÜ ﯾáﺎÜÜÜÜ ﻣﺜåﺪÜÜÜÜ ﻋﻤ.åÏ

ﺎﻟÜÜÜÜ ﺑﺮﯾåﺮÜÜÜﻮې ډﯦÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ

ﻲÜÜÜÜ ﻣﻠÏ .ﻲÜÜÜÜ ﺷáﺪÜÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜÜﻧæﻪ ﻣﺮﮐﺰÜÜÜÜﺒﺚ ﭘÜÜÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﺗﺸÜÜÜÜ Ï ﺪÜÜÜÜﻢ ﺑﺎﯾÜÜÜÜﻲ ﻫÜÜÜÜﮐﻠ

Ï ﯥÜÜÜﻲ ﯾÜÜÜﻮ ﮐﻠÜÜÜ ﺧ،åÏ ﺎﻣﺦÜÜÜ ﻣﺨåﺮÜÜÜ ﺳÏﻮÜÜÜﻪ ﮐﻤﺒÜÜÜﻨﺎ ﻟÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻣﯧﻨÒﭘﻼ

ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜﻪ ﮐﻠﯿÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼåæ åÑﺎÜÜﻮﺧﯥ ﻟﭙÜÜﺪې ﻣÜÜ ﻫﻤÏ ﻪÜÜﻮﻣ ۍ ﻣﺮﺣﻠÜÜ ﻟäﺘﻮÜÜﭘﯿﻮﺳ

ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ .íÏ ﺎﻧﻪÜÜÜ æÑ ﻨﺎÜÜÜ ﻪ ﺑﺮﯦÜÜÜ ﭘÏﺎÜÜÜﻪ ﺑﻨﯿÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﺣﻤÒ ﻞÜÜÜﺧﭙ

ﯿﻢÜÜÜﺮ ﺗﻨﻈÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﺑæÇ æÇ ﻨﺎÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،í ÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﺪﯾﺮﯾﺖÜÜÜ ﻣæÇ ﻪÜÜÜ ﭘﺎﻧ

åړÇæ ÇÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،ìÏ ì Ü Ü ﮐãÇﺪÜÜÜﻗÇ ﻮÜÜÜﻮ ﮐﻠﯿÜÜÜﯥ ﯿﻨÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﻨﺎ ﭘÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏ ﻢÜÜÜﻫ

،ﯥÜÜ ﮐﺮﻧÏ ﯥÜÜﯿﻠﻪ ﯾÜÜﺳæ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜﻲ ﭼÜÜ  ﺮæ ﺰÜÜﺒﺜﺎﺗﻮ ﻣﺮﮐÜÜﯥ ﺗﺸÜÜﺳÇÏ Ï åﺮﺑﯧﺮÜÜﺳ

ﻪÜÜ ﭘäﻼÜÜﻲ ﭘÜÜ ﻣﻠåﻮÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜﻲ ﭼÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﮐÑæ ﻪÜÜﺖ ﻧﺘﯿﺠÜÜﺧæ ﻪÜÜﻮﻧﻪ ﻫﻐÜÜ

ﮐﻮ

ﺎﻧÜÜÜ ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ

.ﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻲÇÑ Ê ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻫﻢ ﺗﺸﺒﺜﺎæÇ  ﻣﻌﺪﻧﻮﻧﻮæړæ

ﻲÜÜÜÜ ﺧﺼﻮﺻÏ æÇ ﺘﻮÜÜÜÜﻪ ﻣﺮﺳÜÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﻟÜÜÜÜ ﻟﯥÇﻮÜÜÜÜ ﻧ ﯾæÇ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜÜﺮڅ ﮐÜÜÜÜﺗ

:ـﻮاﻧﺎن او اﻗﺘـﺼﺎد＄ -ك

ﺪېÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ې ﻫÏ Ï .í ÜÜ ﮐÇﺪÜÜÜﺎﻫﻨ ﻲ ﭘﯿÜÜÜ ﻫﻤåﺮÜÜÜې ﺳÏæ ﻪÜÜÜ ﻟÑﮑﺘﻮÜÜÜﺳ
Ï ﺪÜÜÜ ﺗﻮﻟﯿÏ ﻮÜÜÜﻧﺠﻨﻮﻧÇ Ï ﻨﺎÜÜÜ ړې ﺑﺮﯦæ Ï ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜ ﭘåﺘﻮﻧﺰÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ﺑﻠåﻮÜÜÜﯾ

ﻪÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜ ﺧ،ìÏ ﺖÜÜÜﮐﺜﺮﯾÇ íÏﺪÜÜÜﻖ ﻋÜÜÜﻮ ﻣﻄﻠÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﯾÜÜÜ Ï ﻮږÜÜÜﻣÒ äﺎÜÜÜﻧÇﻮ

ﻪÜÜÜﻢ ﯾﻮﻟÜÜÜﺖ ﻫÜÜÜﺪ ﮐﯿﻔﯿÜÜÜ ﺗﻮﻟﯿÏ ﻮÜÜÜﻧﺠﻨﻮﻧÇ ﻮÜÜÜﻏÏ Ï æÇ ìÏ ﻟﯽÇﻮÜÜÜﺮﭼﯿﻨﻮ ﮐﻤÜÜÜﺳ

،í ÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜ ﺖÜÜÜﻗﻠﯿÇ íÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻢÜÜÜﯥ ﻻ ﻫÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻮﻟﻨÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜ ﻣﺮﻏåﺪÜÜÜﺑ

í Ü  ﮐåÑﻮÜÜﻪ ﻏÜÜ  ﺑíÑﺎÜÜﻣﻌﯿæÇ ÎÇﺮÜÜﺪ ﭘÜÜﺮې ﺗﻮﻟﯿÜ ﻪ ﭼﯧÜÜ ﮐ.íﻮÜÜ ﮐÞﺮÜÜ ﻓåﺮÜÜﻪ ﺳÜÜﺑﻠ
ﻲÜÜ ﺷáﺪÜÜﻮې ﺑÜÜ ﻗíÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ ﯥÜÜﻮې ﻣﺘﺤﺮﮐÜÜﻪ ﯾÜÜ ﭘäﺎÜÜﻧÇﯥ ﻮÜÜې ﭼÏ ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜﺑ
ﺘﻪÜÜÜÜ ﻣﺮﺳíﻮÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜ ﻪ ﻫÜÜÜÜې ﻫﮑﻠÏ ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜﺒﺜﻮ ﮐﻠﯿÜÜÜÜﻪ ﻣﺘﺸÜÜÜÜ ﻫﻐæÇ
æÇ áﺎÜÜﻪ ﺣÜÜ ﭘäﺎÜÜﻧÇﻮږ ﻮÜÜﻣÒ ﯥÜÜ ﭼÇÏ .ﯽÜÜﺗﻠÇÑ ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜ ﻧÊﺎÜÜﯥ ﺛﺒÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﭘ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ
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ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ
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ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜ Ü ﭘÊﻣﺎÇﺪÜÜÜﻗÇ íﺪÜÜÜﻲ ﺟÜÜÜﺧﻠÇæ ﻪÜÜÜﺒﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﯥ ﻣﻨﺎﺳÜÜÜ ﮐæړÇæÏ ﺘﻘﺒﻞÜÜÜﻣﺴ
.íÏ

ﻴﺮي－ ﻧﺘﻴﺠﻪ

íﺮÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜﻮﻫﯥ ﺗÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜ ﺗﺨﻨﯿﮑäﺎÜÜÜﻧÇﯥ ﻮÜÜÜ ﭼå ÜÜﺮ ﮐÜÜÜﮐÐ ﻮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﻣﺨÏ
ﺮÜÜÜ ﻫäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﻮږÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜ ﺷåﺮÜÜÜﺑÇﺪ ﺑﺮÜÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻣﯿﻨÒ  ېÜÜ ﮐåÏÒ Ï æÇ
ﯥÜÜﻧæ ﺘﺮېÜÜﻮې ﺳÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼæÑﻮÜÜ æ ﺘﺮ ﻪÜÜﻪ ﺳÜÜﺎﻟ ﻲ ﭘÜÜﻪ ﻧﯿÜÜ ﻫﻐÏ ﻪÜÜ ﺗäÇﻮÜÜ

ﺮÜ Ü ﭘÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﺮکÜÜÜ ﻣﺘﺤåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﺚÜ Ü ﺑﺤáﻮÜÜÜ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜې ﻓﺼÏ ﻪÜÜÜﭘ
íÑﯿﻮÜÜÜ ﺳæÇ íÑﻮÜÜÜ ﺧåﻮÜÜÜﯥ ﻣﯧÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻠﻮﻧﻪ ﺑÜÜÜﻮﻧﮑﻲ ﻧﺴÜÜÜﺗﻠÇÑ æÇ ﻧﮑﯽæﺪÜ Üﺑﺪﻟﯧ
ﺮکÜÜ ﻣﺘﺤåﻮÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜ ﭼæ ÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻮﺗÜÜﺪ ﭘÜÜﻢ ﺑﺎﯾÜÜ ﻫÇÏ ﺮÜÜ  ﻣ،åﺪÜÜ ﺮﺧﯧÑﻮÜÜﻣﺤ
ﻮﻟﯥÜÜ ﺒﺚÜÜ ﺗﺸíÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ Ï ﻪÜÜ ﺗìæÏ ﯥÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜﻣÒﻮ ﻻÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﯥ ﮐﯿﻨÜÜﻪ ﯾÜÜﻪ ﺑÜÜﺗ
ﺎطÜÜÜﺗﺒÑÇ íﺮÜÜÜﻧ ﯿÒ åﺮÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜﻟæÏ ﺎکÜÜÜﻏﯧﺰﻧÇ åﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﺑﺮﺧåﺮÜÜÜ ﻫÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ
ﯥÜÜÜ ۍ ﮐÜ Ü ﮐåﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜﻧ ﯿÒ Ï ﯥÜÜÜ æÇ ﮐﺎﺗﻮÑÇﺪÜÜÜ ﺗÏ .æ Ü Üﯥ ﮐÜÜÜې ﺧﻼﺻÑﻻ
ﻞÜÜ ﺧﭙÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ æÇ ﺖÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﯥ ﺑﻮﯾÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜﯽ ﻧÜÜﻢ ﻣﻌﻨÜÜﯥ ﻫÜÜ ﯾÇÏ ﺮÜÜ  ﻣ،íﺮÜÜﻟ
Ï ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜ ﺑﺮﺧåﺮÜÜﻪ ﻫÜÜﺪ ﭘÜÜ ﺑﺎﯾãﺎÜÜ ﻧﻈÑﻮÜÜ ﭘÏ áæ ډí

ﺎﻧÜÜ ﻪÜÜ ﭘæ Ü ﺎﻣﻞ ﮐÜÜﯥ ﺷÜÜﯾ
ì

ﺎﻧÜÜ æÇ ﻪÜÜې ﭘﻮﻫ

ﺎﻧÜÜ ﺎﺣﻪÜÜ ﺳåﺮÜÜ ﻫ.íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜ ﻧÊﯿﺎÜÜ ﯿﺰ ﺧﺼﻮﺻÜÜﺑﻨﺴ

ﻪÜÜÜ ﭘåﺮÜÜÜﺎﻧﻮ ﺳÜÜÜﻧÇﻪ ﻮÜÜÜﺪ ﻟÜÜÜﻮږ ﺑﺎﯾÜÜÜ ﻣæÇ íﺮÜÜÜﻟæ ÕﺎÜÜÜﺧﺘﺼÇ åÑﺎÜÜÜﺎﻧﻮ ﻟﭙÜÜÜﻧÇﻮ
Ï ﺪÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜ ﭼìÏ ﯽÜÜﺘﺮک ﮑÜÜﻪ ﻣﺸÜÜﯥ ﻫﻐÜÜ ﻲÜÜﻮ ﻣﻠÜÜ ﺧ،íړÇﻮÜÜﺪﯾﺮﯾﺖ ﻏÜÜﻣ
ﻮﻟﻨﯿﺰÜÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜÜ ﯾÜÜÜÜﺮ ﺑﻨﺴÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼæ ÜÜÜÜﻮړ ﮐÜÜÜÜ ﻮﻧﻪ ﺟÜÜÜÜﯥ ﺑﻨﺴÜÜÜÜﺳÇÏ å ÜÜÜÜ
ﺲÜÜﻟæ Ï ﯥÜÜ ﻲÜÜ ﻣﻠ.ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﯥÜÜﺎټ ﮐÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜﺖ ﭘÜÜ ﺣﺎﮐﻤﯿÏ äﺎﻧﻮÜÜﻗ
.ﻲÜÜ ﺷáﻮÜÜﮐÑæ ﻪÜÜﻧæÑﻪ ﭘﻮÜÜﺒﺜﺎﺗﻮ ﺗÜÜ ﺗﺸìæÏ Ï ﯥÜÜﺎټ ﮐÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜﻟﯿﺖ ﭘæﺆÜÜﻣﺴ
ﻮÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜﻮ ﭘÜÜﮐﻮﻟÑæ ÈﺎÜÜ ﺣﺴÏ æÇ ﻲÜÜﺳÑ Ó ﻻÏ ﻪÜÜﺎﺗﻮ ﺗÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣ،ﺎعÜÜﺟﻤÇ ﻪÜÜﭘ
Ï .ìÏ ãﺎÜÜÜ ﻢÜÜÜﻞ ﻣﻬÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻧÒæÑ ﺎﻧﻮÜÜÜﻧÇ ﻮÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘÜÜÜ ﻣÏ
.í  ﺗﺄﻣﯿﻨﯧíÏ í ﺷﻮáÏﯾ ﻮÇ  ﮐﯥãﺳﻼÇ Ñ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺻﺪ،ﺻﻮﻟﻮÇ
ﺪﯾﺮﯾﺖÜÜÜﻮﻟﻲ ﻣÜÜÜﺻÇ Ï ﻪÜÜÜﺳæﻪ ﭘﺮÜÜÜﻮ ﻮﻟÜÜÜﻟæﺖ ﺟﻮړÜÜÜ ﻣﻠæÇ ÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ،ﺖÜÜÜﻟæÏ
ﻲÜÜÜÜﺗﻠæ ﻪÜÜÜÜﺎټ ﺨÜÜÜÜﻲ ﭼﻮﮐÜÜÜÜ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸæÇ íﺬÜÜÜÜﻪ ﮐﺎﻏÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜﻧæﻧﺪﯾﺰÇړæ ÇÏ
ﺎﻧﻮÜÜÜﻧÇ ﻮÏ ﺪÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜÜﻮ ﮑÜÜÜ ﻧ،åÏ åﻻړæ ﺘﻠﺘﯿﺎÜÜÜ ﻪ ﻏÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﭘÜÜÜ ﭘíﺮÜÜÜ ﺑﺸæÇ
Ï ،ãﺎÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﯾﻄﻮ ﺗÇﺮÜÜÜÜ ﺷæ

ﺎﻧÜÜÜÜ äﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï æړÇﻮÜ ÜÜﻮږ ﻏÜÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜÜﭼ

ÊﺎÜÜÜÜÜﯥ ﺗﺮﺗﯿﺒÜÜÜÜÜﺳÇÏ ﺮÜÜÜÜﻮ ﺑﻬÜÜÜÜÜﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧÜÜÜÜÜ ﻟæÇ ﻮÜÜÜÜﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧÜÜÜÜÜ ﭘåÑﺎÜÜÜÜﻟﭙ
ﯥÜÜﻲ ﭼÜÜﻪ ﺷÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﺚÜÜﻲ ﺑﺤÜÜ ﻣﻠÎÇﺮÜÜﯥ ﭘÜÜﺳÇÏ ﻮÜÜﯥ ﯾÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜ ﭘÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ
Ï ﯥÜÜﻖ ﮐÜÜﻲ ﺗﻄﺒﯿÜÜﻪ ﻋﻤﻠÜÜﻢ ﭘÜÜ ﻫæÇ ﺪﯾﺮﯾﺖÜÜﻪ ﻣÜÜﻢ ﭘÜÜ ﻫìæÏ ﯥÜÜ ﭼ،ﻲÜÜ ﺷáﻮÜÜﻧﯿæ
ﻢÜÜﯥ ﻫÜÜﯿﻠﻪ ﯾÜÜﺳæ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼíﻮÜÜﺳÑæ ﻪÜÜﺎع ﺗÜÜﺟﻤÇ ﻲÜÜ ﻣﻠíﺮÜÜﺳÇﻮې ﺳﺮÜÜﻮږ ﯾÜÜﻣ
. ﺷﻲäÇﻧﺪæ ﺗﺠﺮﺑﯥ ﺧﺎæÇ ﭘﻮﻫﯥ
. ﺎﻧﻪ ﺷﻲæÑ ېÑ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻠﻲ ﻻÏ  ﻫﻢ ﯾﯥæÇ ﻣﻠﻲ ﻣﻮﺧﯥ ﺮ ﻨﺪې
ﻪÜÜÜﺳæﻲ ﭘﺮÜÜÜ ﻋﻘﻼﻧåﻮÜÜÜﻢ ﯾÜÜÜ ﻫæÇ ﺎﺗﻲÜÜÜﺣﺴﺎﺳÇ åﻮÜÜÜﻢ ﯾÜÜÜ ﻫáæﻮړÜÜÜﺖ ﺟÜÜÜ ﻣﻠÏ
åﺮÜÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜÜ ﻪ ﺟﻮړÜÜÜÜ ﻟÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ Ï ﻢÜÜÜÜ ﻫæÇ ﺖÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﻢÜÜÜÜ ﻫáæﻮړÜÜÜÜﺖ ﺟÜÜÜÜ ﻣﻠ.åÏ
ﺮکÜÜÜÜÜ ﻣﺘﺤæÇ ﺖÜÜÜÜÜﻟæÏ ﺎکÜÜÜÜÜﻏﯧﺰﻧÇ åﻮÜÜÜÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜÜÜÜ ﮑ،íﺮÜÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜÜﺑﻄÇÑ ﻪÜÜÜÜÜ ﯿﻨ
ﻊÜÜÜﻗÇæ ﺪÜÜÜﯥ ﻣﻤÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺳæﻪ ﭘﺮÜÜÜﻧﯥ ﭘæﻮړÜÜÜﺖ ﺟÜÜÜ ﻣﻠÏ áﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ
ﯥÜÜۍ ﮐÒﺎÜÜﺖ ﺳÜÜﻟæÏ æÇ ﻧﯥæﻮړÜÜ ﺟÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ ﻪÜÜ ﭘíÒﺎÜÜﺖ ﺳÜÜﺮ ﻣﻠÜÜ  ﻣ،í ÜÜﮐﯧ
.íﻋﺪ ﻟﺮÇ ﻗﻮí
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

 ﺎﻧæÇ í ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﯧ
ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ
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ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ

230

ﯥÜÜ ﭼíÏ ړÇ ﻢÜÜﺎ ﻫÜÜﻮ ﺑﯿÜÜ ﺧ،íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜ ﻣﯿﻨåﺮÜÜﻦ ﺳÜÜﻃæ ﻲÜÜﻪ ﭘﻠﺮﻧÜÜ ﻟæÇ íÏ ﻠﻪÜÜﻻﺻÇ
ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜ Üﺪ ﭘÜÜÜﻧæ ژåÑÇﺪÜÜÜﻣÇæÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،í Ü Ü ﮐÑﺎÜÜÜ ﻋﯿäﺎÜÜÜ åﺮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﻮ ﻮﻟﻨÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﻟ

:م ﻓﺼﻞ８ﺷﭙ

ﻮÜÜÜ ﻟﯿﮑﻨæÇ æﺮÜÜÜﻪ ﺧﺒÜÜÜ ﭘìæÏ Ï ﻪÜÜÜ ﺑáﻮÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜ ﻓﮑåړÇ ﻪÜÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï .íﻮÜÜÜﮐ
ﺰÜÜﻏﯧÇ ﻲÜÜﺎ ﻣﻨﻔÜÜﺖ ﯾÜÜﺪې ﻣﺜﺒÜÜ ﺑﺎﻧäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇﻪ ﭘﺮÜÜﻪ ﺑÜÜ ﺑﯧﺮﺗæÇ íÑﮑﺎÜÜ ﯥÜÜﮐ
ﻪÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜ ﻫﯧÏ ﻪÜÜ ﺑåﺮÜÜ ﺳæﺪÜÜﻪ ﺗﯧﺮﯦÜÜﺎﻧﯥ ﭘÜÜﻣÒ Ï ﯥÜÜ ﭼåÏ åÑﮑﺎÜÜ ﺮÜÜ  ﻣ،íﺮÜÜﻟæ

ﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ او ﻣﻠﺖ ﺟﻮړوﻧﻪ

ﺪÜÜÜﻪ ﺮ ﻨÜÜÜﻧæﯥ ﺗﻮﭘﯿﺮÜÜÜ ﮐæÏﺎÜÜÜﺑﻌÇ ﻮÜÜÜﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜ ﻫﻮﯾÏ ﯥÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜ ﺑﻬæÇ ﻪÜÜÜﻧﻨÏ
ﻪÜÜﺳæﻪ ﭘﺮÜÜﻧﯥ ﭘæﻮړÜÜﯾﺦ ﺟÑﺎÜÜ ﺗÏ ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﻧﻨÏ ﻪÜÜ ﭘÏÇﻮÜ  ﻫﯧÏ ﺖÜÜﻪ ﻫﻮﯾÜÜ ﮑ،ﻲÜÜﺷ

Ï ﻪÜÜÜ ﮑ،ìÏ ﻻړæ ﻪÜÜÜﺮ ژﺑÜÜÜ ﭘÑﻮÜÜÜ ﮐﻠﺘæÇ åÏ åﺪÜÜÜ ﭘﺪﯾíÑﻮÜÜÜ ﮐﻠﺘåﻮÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜﻫﻮﯾ

ﻪÜÜﻟﻌﻤﻠﻮﻧÇ ﺲÜÜﻋﮑæÇ ﻪÜÜﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧÜÜ ﺑﺮﺧåﻮÜÜ ﯾæÇ íﻮÜÜ ﮐåÑﮑﺎÜÜ ﻪÜÜ ﻪ ﺑÜÜﯥ ﺧﭙﻠÜÜﮐ

ﻮÜÜÜ ﺧ،ìÏ ﺖÜÜÜﯾÏﯥ ﻣﻮﺟﻮÜÜÜ ژﺑÏ ﻮﭘﯿﺮÜÜÜ ﺗìﻮÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﺮﻣﻨ ﯾÜÜÜ ﺗäÇﻮÜÜÜ ﺣﯿæÇ äﺎÜÜÜﻧﺴÇ

ﻪÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺳæﻪ ﭘﺮÜÜÜﻧﯥ ﭘæﻮړÜÜÜﺖ ﺟÜÜÜ ﻣﻠÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،íæ ﻲÜÜÜې ﺗ ﻟÑﻮÜÜÜې ﭘÏ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺑ

áﺎÜÜÜﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮﯾÜÜÜ ې ﭘÜ Ü ﮐåÏÒ Ï ﯥÜÜÜ ﺑﻠﮑ،íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﻧÓﺎÜÜÜ ﺗﻤåﺮÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﯾﻨæ ﻪÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜژﺑ

Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼíړæÇÑ ﺎÜÜÜÜ ﻓﻀÏﺎÜÜÜÜﻋﺘﻤÇ Ï ﻪÜÜÜÜ ﮐﻲ ﺮﻧÇæÑﺎÜÜÜÜﺖ ﭼÜÜÜÜﻟæÏ Ï æÇ ﺲÜÜÜÜﻟæ

ﻪÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﻪ ﻣﮑﻤﻠÜÜﻪ ﭘÜÜ ژﺑåﻮÜÜﻲ ﯾÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜ ﮐãﻮÜÜﻪ ﻫﺮﻣﺎﺷÜÜ ﮑ،íﺮÜÜ ﻟåړÇ ېÑﻮÜÜﭘ

åﻮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﺚ ﭘÜÜÜÜﺖ ﺑﺤÜÜÜÜﻫﻮﯾÏ ﻪÜÜÜÜ ﻫﻤﯧﺸ.ﻲÜÜÜÜﺷ

ﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﭼÇÏ ﺮÜÜÜ  ﻣ،åÏ ﻪÜÜÜﻧ

ﻲ ﺎﻧÜÜÜ ﻃﺒﯿﻌåﻮÜÜÜ ﯾå Ü Ü ﮐåÏÒ ﯥÜÜÜ ژﺑÏ .í Ü Ü ﮐåÏÒ

åﺪÜÜÜÜÜﻪ ﻋﻤÜÜÜÜÜ ﻫﻐ، ìÏÇÏ ﯥÜÜÜÜÜﺪﯾﺰ ﻣÜÜÜÜÜﻧÇړæ ،í ﺪﻟﯧÜÜÜÜÜﺚ ﺗﺒÜÜÜÜÜﺎﺗﻲ ﺑﺤÜÜÜÜÜﺣﺴﺎﺳÇ

،íﺮÜÜ ﻟæÇ ÜÜې ﺗÑﻮÜÜﯾﻄﻮ ﭘÇﺮÜÜﯾﺨﻲ ﺷÑﺎÜÜﻪ ﺗÜÜ ﭘíﻮÜÜ ﮐåÏÒ ﯥÜÜﻮﻣﯥ ژﺑÜÜ ﮐäﺎÜÜﻧﺴÇ

í Ü Üﻞ ﮐﯧÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜ ﭘæﺘﻮﻧﺰÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜ ﻫﻮﯾÏ ﯥÜÜÜﺎﯾﻞ ﭼÜÜÜﻣﺴ

ﻪÜÜÜ ﭘäﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ ﻤﯧﺮÜÜÜﻢ ﺷÜÜÜﺪې ﮐÜÜÜﻧÇړæ ÏﺎÜÜÜ ﺟﻬäﺎÜÜÜﻓﻐÇ ﺮÜÜÜ ﺗ،ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜ ﭘíÑﺎÜÜÜ ﺳÏ

ﺚÜÜÜ ﺑﺤæÑﺎÜÜÜ ﭼæÑﻮ ﻻÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜ ﺑﯿæÇ ﻲÜÜÜ ﺷá ÜÜÜ ﯧæ ﯿﻨﻪÜÜÜ ﺳå ÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜﺑﺎﯾ

Ï ﺎﻧﻮÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ ﻪÜÜÜ ﮑ،åÏ åﻮړÜÜÜ ﻟåﺮÜ Ü ډﯦåﻤﯧﺮÜÜÜ ﺷÇÏ ÓæÇ ﺮÜÜÜ  ﻣ،áﺪÜÜÜ ﭘﻮﻫﯧæÏÑÇ

Ï ﯥÜÜÜﺮڅ ﮐÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﺎع ﭘÜÜÜﺟﻤÇ ﻲÜÜÜﻮې ﻣﻠÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﯥÜÜÜ ﭼ،æ Ü Üﮐæ

ﯥÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜﻧæÏÇ ﯾﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜﻧæ ﺎæÑﻮÜÜÜÜ ﻧæÇ äﺘﺎÜÜÜÜﻪ ﭘﺎﮐﺴÜÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜÜ ﭘÊﺮÜÜÜÜﻫﺠ

. ﺷﻲìﻧﺪ ﮐﯧﺪæﻫﻮﯾﺖ ﺧﺎ

Ü ÜÜ ﯿﻨåﺮÜÜÜÜﺳÑæ ÑæﺎÜÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜÜﺧﻠﮑ

ﺎÜÜÜﭘæÑÇ ،ﺎÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ äﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ ﯥÜÜÜې ﭼÏﺮÜÜÜ ﺗÇﻮÜÜÜ ﭘﺨ. ېÜ Ü ﮐåÏÒ ﯥÜÜÜﯥ ژﺑÜÜÜﺑﯧﻼﺑﯧﻠ
،íﺰÜÜÜﻧ ﺮﯾÇ ﻪÜÜÜ ﭘäﺎÜÜÜﻢ ﮐﺴÜÜÜﺮ ﮐÜÜ ډﯦ،ﻲÜÜÜﻪ ﻻړﺷÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮæÑﻮÜÜÜ ۍ ﻧÜÜ ﻧÏ æÇ

: ﺳﺘﻮﻧﺰې-اﻟﻒ

ﻧÑﻮÜÜÜﺮې ﮐÜÜﯥ ډﯦÜÜÜﺳÇÏ ÓæÇ ﺮÜÜÜ  ﻣ،áﺪÜÜÜﻮ ﭘﻮﻫﯧÜÜÜﻲ ژﺑÜÜÜ ﺟﺮﻣﻨæÇ íﻮÜÜÜﻧﺴÇﻓﺮ
ﺎﻣﺦÜÜÜ ﻣﺨåﺮÜÜÜ ﺳæﺘﻮﻧﺰÜÜÜ ﺳåﺪÜÜÜﻪ ﯿﻨﻮﻋﻤÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜ ﻣﻠåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﻮږÜÜÜﻣ
ﺎﻧﻮÜÜÜﻧÇ ﻮÏ ﻮÜÜÜﻧﯿÑې ﮐﻮÏ Ï .íﻮÜÜÜﺮې ﮐÜÜÜﻮ ﺧﺒÜÜÜﻮﯾﻮ ژﺑÜÜÜ ﺷæÏﺎÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،íÏ
ﻪÜÜÜﯥ ﻃﺒﻘÜÜÜﺪ ﻣﺨﮑÜÜÜﻲ ﺑﺎﯾÜÜÜې ﺷÑÇﻮÜÜÜﺘﻮﻧﺰې ﻫÜÜÜ ﺳÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼåÑﺎÜÜÜې ﻟﭙÏ Ï .æﻮÜÜÜﯾ
ﻠﯽÜÜÜÜﯦﺸæ ﺟﻮÑÇﺪÜÜÜÜﻮ ﻣÜÜÜÜﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻮ ﭘﻮﻫÜÜÜÜ ژﺑíÑÏ æÇ ﺘﻮÜÜÜÜ  ﭘÏ ﺮﻣﻨÜÜÜÜﺗ
ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜﺖ ﭼÜÜÜ ﻟﯧﺴÇÏ .ﻲÜÜ ﺷáﻨﺠﻮÜÜﺳæ ېÑﻞ ﻻÜÜÜ ﺣÏ ﻪÜÜﺗÑæ ﺎÜÜÜ ﺑﯿæÇ ﻲÜÜ ﺷíﺪÜÜﺑﻨ
ﻪÜÜ ﮐﺎﻟﺠﻮﻧ،ﻧ ﻲæﻮÜÜ ﯥÜÜ ﭼíÏ ﻪÜÜﯥ ﻫﻐÜÜﯥ ﯾÜÜﺖ ژﺑÜÜﮏ ﻟﻮﺳÜÜ ﻟﯿÏ ﻮÜÜ ﺧ،ﻮÜÜﺷ
ﻮﻣ ﻧﯽÜÜÜÜ ﻟæÇ ﺪﻣﺎﺗﻲÜÜÜÜﻮ ﻣﻘÜÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜÜﺪې ﻧﯿﺴÜÜÜÜﺚ ﻻﻧÜÜÜÜﺮ ﺑﺤÜÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜÜې ﻓﺼÏ
.íÏ ﯾﻠﻲæ ﺑﺎﻧﺪېÑæ  ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ﯾﯥæÇ
ﺮÜÜ  ﻣ،í Ü ﮐæ ﺮÜÜﯥ ﺗﻐﯿÜÜﺮڅ ﮐÜÜﻪ ﺗÜÜﺚ ﭘÜÜﻲ ﺑﺤÜÜ ﻣﻠåﻮÜÜ ﯾÏ ﺎﯾﻲÜÜ æÇ ìÏ ﺖÜÜﻟﯧﺴ
ﻪÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜ ﻫﻮﯾÏ íﻮÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜﻧæﯥ ژÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻮ ﻮﻟﻨÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼäﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ ãﻮÜÜÜﮐ
: ﺷﻲì ﺑﺤﺚ ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐﯧﺪÇÏ  ﺨﻪæﺳﻨﯿﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰæÇ ﻟﻪ
ﺎﻧﻲÜÜÜﻓﻐÇ ﯥÜÜÜ ﭼ،íﺎړÜÜÜﯾæ ìæÏ .íÏ äÇﺪÜÜÜﻧæ ﺧﺎæÏﺎÜÜÜﺑﻌÇ ﻮÜÜÜ ﻣﺨﺘﻠﻔÏ ﺎظÜÜÜﻟﺤ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ

231

:ﻣﻬﺎﺟﺮت-١

ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ

232

ﻪÜÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜÜ ﻟæÇ ﻮﻣﻲÜÜÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜÜÜﻪ ﺗﻐﯿÜÜÜÜÜ ﻲ ﺗﻮÜÜÜÜÜﻪ ﻃﺒﯿﻌÜÜÜÜÜ ﭘÑﺎÜÜÜÜÜﺗﻮﻧﻮ ﻣﻌﯿæﺎÜÜÜÜÜﻗﻀ
ﻮÜÜÜÜ ﻧ،íﻮÜÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜÜﻧæﯥ ژÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜ ﭘìæÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼí ÜÜÜﺎﺛﺮ ﮐﯧÜÜÜÜﻪ ﻣﺘÜÜÜÜ ﺨáﺎÜÜÜÜﭼﺎﭘﯧﺮﯾ

íÏ ﻪÜÜÜﺗÇﺎﺟﺮ ﭘﺮÜÜÜﻮ ﻣﻬÜÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﮐäÇﺮÜÜÜﯾÇ æÇ äﺘﺎÜÜÜﻪ ﭘﺎﮐﺴÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜﻻﻫ
ÜÜÜﺮ ﻨÜÜÜ ﺗæﺎﺟﺮÜÜÜې ﻣﻬÏ Ï

ﻪÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ ﯥÜÜÜﺎﻧﻮ ﭼÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ ﻮÜÜÜ ﻫﻐÏ æÇ ìæÏ Ï ﯥÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜ ﺷÇÏ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻧﺘﯿﺠ

ÜÜ ﻢ ﮐﻮÜÜ ﻫäﺎÜÜﻧÇ ﻮÑﻮÜÜﻮ ﻧÜÜﻪ ﻟﮑﻮﻧÜÜ ﭘ،íÏ ﻲÜÜﺗﻠæ

.í ﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﯧÇÑ ﺗﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﺗﻮﭘﯿﺮæ ﻗﻀﺎÏ íÏ ﺧﻞ ﮐﯥÇÏ

åÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜ ﻟáﺎÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜﻲ ﯾﺮﻏÜÜÜﺳæÑ Ï ﯥÜÜÜﭼ
ÇﺪÜÜ ﭘﯿÑﺎÜÜ ﮐÏ ﯥÜÜ ﭼíﻮÜÜﮐ

Ï ﺪÜÜÜﻧæﻮ ژÜÜÜﻟÇæÏÇې ﻫﯧﻮÏ Ï .ﻲÜÜÜﻪ ﻻړ ﺷÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜ ﺑﻬﺮﻧﯿåÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﮐﻮﻟ

: ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ-٢

ìæÏ ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜ ﮐæÇ ﯽÜÜÜÜې ﺗ ﻟÑﻮÜÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮﯾÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﻧæÏÇ ﯾﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜﻧæﺎ
Ï ﺎÜÜÜÜﻮ ﺣﺘﻤÜÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜÜﻪ ﮐﯧﻨÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜډﯾÇÑ æÇ äﻮÜÜÜÜﺎ ﻠﻮﯾﺰﯾÜÜÜÜﻲ ﯾÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜ ﺗÜ ÜÜﮐﯿÑﻣﺎ

æÇ ìÏ ÑﻮÜÜﺚ ﺧﭙÜÜﺖ ﺑﺤÜÜﻣﯿæ ﻣﺤﺮÏ ﺮېÜÜﺮ ﭼﯿÜÜﯥ ﻫÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ

ﻪÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜ Üﻪ ﻫﯧÜÜÜ ﻫﻐÏ æÇ ﻲÜÜÜ ÇÑ ﺪېÜÜÜﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﻻﻧÜÜÜ ﺗÑﻮÜÜÜ ﮐﻠﺘÏ ÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧí Ü Üﻧæﺎ

ﻪÜÜ ﭘÏﺮÜÜ ﻓÏ ﻪÜÜ ﻧ-ﻮﻟﻲÜÜ ﺑãæﺮÜÜﻪ ﻣﺤÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﺖ ﭘÜÜ ﻫﻮﯾåﻮÜÜ ﯾÏ äﺎÜÜ ﻞÜÜﻮک ﺧﭙÜÜ ﺮÜÜﻫ

Ï ﯥÜÜÜÜ ﯾÑﻮÜÜÜÜ ﮐﻠﺘæÇ ÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ ،ﺖÜÜÜÜ ﺳﯿﺎﺳ.íæ ÑﺎÜÜÜÜﺪ ﻋﯿÜÜÜÜﻧæﯥ ژÜÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜÜﭼﻮﮐ

ﯥÜÜﺖ ﮐÜÜﻪ ﺣﮑﻮﻣÜÜﯥ ﭘÜÜﺌﻠﻪ ﯾÜÜ ﻣﺴåﻮÜÜ ﯾ،íÏ ﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜړﺧﻮﻧÇ ﺚÜÜې ﺑﺤÏ Ï .ﺚÜÜﺣﯿ

ﺘﻲÜÜÜﻪ ﻟﻮﺳÜÜÜﺮ ﻫﻐÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜ ﻧÑÇ ﻫﻤﺪíﻮÜÜÜﻏﯧﺰﮐÇ ﺘﻘﯿﻢÜÜÜﻪ ﻣﺴÜÜÜﻧÇﻧﺪæﺮ ژÜÜÜ ﭘìæÏ

ﻞÜÜÜې ﺧﭙÏ åړÇ ېÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜ ﻧﺸãﻮÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜﺳÇÏ ﻦÜÜÜ ﻧ.ìÏ ﺶÜÜÜﯦæ ﻮÜÜÜ ﻮﮐﯿÏ

Ï ﺎÜÜÜÜ ﯾæÇ áﺎÜÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜ ﺣﮑﻮﻣÏ ÏÄÇÏ ﺪÜÜÜÜ ﻣﺤﻤÑÇÏﺮÜÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،äﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ
æÑﻮÜÜÜÜÜÜ ﻧæÇ ﺎÜÜÜÜÜÜﭘæÑÇ ،ﺎÜÜÜÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ ﺘﻪÜÜÜÜÜÜﺳæÑæ äÇÑæÏ ﺮÜÜÜÜÜÜﺐ ﺗÜÜÜÜÜÜﺮ ﻧﺠﯿÜÜÜÜÜÜ ﮐÇډ
.í ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﮐﻮåÏæ ﺗﺎÈ ﭘﻪ ﺑﺎäﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎÇ Ï í ﺷﻮå ﻧﻮ ﺗﻪ ﮐæÏÇﻫﯧﻮ

.íﻧﻪ ﺷﻤﯧﺮæ ãæ ﻣﺤﺮäﺎ
ﻨﻲÜÜÜﺳæÇ Ï ﻞÜÜÜﻟﯿÏ ﺘﺮÜÜÜ ﺳÓﺎÜÜÜﺣﺴÇ Ï ﺖÜÜÜﻣﯿæ ﻣﺤﺮæÇ íæÇﺪÜÜÜ ﺑåړÒ ېÏ Ï
ﻮﻣﻲÜÜÜﺮ ﻗÜÜÜﯾÒæ ﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﭼ،ìÏ ﺪÜÜÜﻲ ﭼﻠﻨÜÜÜﭘæ ﺮæÇ ﻮﻣﻲÜÜÜﻮ ﻗÜÜÜﻧÇﯾﺮÒæ Ï ﺖÜÜÜﻟæÏ

ﻧﻮæÑﺎÜÜÜÜﺧﺒÇ æÇ ﻮÜÜÜÜ ﻣﺠﻠ،ﻮÜÜÜÜ ﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻮﻧ،ﺎﻧﻮÜÜÜÜ ډﯾﻮÇÑ Ï ﻪÜÜÜÜﻪ ﺑﺤﺜﻮﻧÜÜÜÜﻏÏ

ﻮÜÜ ﺧ.ìÏ ì ÜÜ ﮐáﺪÜÜﺰ ﺑÜÜﻪ ﻣﺮﮐÜÜ ﭘÏﺎÜÜﻮﻣﻲ ﺗﻀÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜ ﯾÊÑÇÒæ æÇ ì ÜÜﺪ ﮐÜÜﭼﻠﻨ

ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻮﻣﻲ ﭼÜÜÜ ﻣÓﺎÜÜÜﻧﻌﮑÇ ﻢÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ í ÜÜې ﺧﭙﺮﯦÑﻪ ﻻÜÜÜﻟ

ﻪÜÜÜﺗﺒÑ ﻮړÜÜ ﻟæÇ äÇÑﻼﮐﺎÜÜﻢ ﺳÜÜ ﻣﻬáﻮÜÜÜ ﻮÜÜ ﻧ،ﯽÜÜ  ﭘﺮﯦÊÑÇÒæ ﯥÜÜﯥ ﯾÜÜﻪ ﭼÜÜﮐﻠ

åﺎﺗﺮÜÜÜﯾÒ ﻮÜÜÜې ﮐ ﯾÏ .ﻲÜÜÜﻟﯽ ﺷÏﻮÜÜÜ ﺰ ﭘﺮﯦÜÜÜﻏﯧÇ ﺖÜÜÜﻲ ﯾﺎﻣﺜﺒÜÜÜ ﻣﻨﻔáæﻲ ډÜÜÜﻃﺒﯿﻌ

ãﺎÜÜÜﺮ ﻋÜÜÜ ﻓﮑÇÏ ېÑﺎÜÜÜې ﭼÏ æÇ íÏ ﻲÜÜÜﻪ ﺗﻠﻠÜÜÜﺗÑÇÒæ ﻪÜÜÜ ﻟåﺮÜÜÜﺳÑæ ﻧﮑﻲæﮐﻮÑﺎÜÜÜﮐ

ÏﺎÜÜﺮ ﺑﻨﯿÜÜﻮ ﭘÜÜړﯾﮑÇ ﻮﻣﻲÜÜ ﻗÏ åﺮÜÜﯥ ﺳÜÜﻪ ﺑﻠÜÜ ﻟåﻮÜÜ ﯾæÇ  ېÜÜ ﮐåÑﻮÜÜﻪ ﻏÜÜ ﻮﻣﻲ ﺑÜÜﻗ

ãæﺮÜÜÜﯽ ﻣﺤÜÜÜ ﻓﻼﻧæÇ íﺮÜÜÜ ﻟå ÜÜﻧæ ﯥÜÜÜ ﮐÑÇﺪÜÜÜﻗﺘÇ ﻪÜÜÜ ﭘãﻮÜÜÜﯽ ﻗÜÜÜﯥ ﻓﻼﻧÜÜÜ ﭼ،ì ÜÜﮐ

ﺎﯾﺎÜÜÜﻲ ﻗﻀÜÜÜﺧﻠÇÏ äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﻪÜÜÜﻣﻠÇ ﺪېÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺷÑÏ ﻪÜÜÜﺷÇÑ

ﻢÜÜÜ ﻫãﻮÜÜÜﯧ ﻗÜÜ ﻫåﺮÜÜÜ ﺳÑÇﺮÜÜﻪ ﺗﮑÜÜÜﯿﻮ ﭘÜÜÜﯥ ﻗﻀÜÜﺳÇÏ Ï ﯥÜÜÜﻞ ﮐÜÜﺻÇ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜ ﺧ،ìÏ

ﯥÜÜÜﭼ

ÜÜې ﺗﺮ ﻨÏ Ï .íÑﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜﺗÑæ (ﻮÜÜÜﺘﺮ ﯿﻮ)ﻋﯿﻨﮑÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜ ﻗﻮﻣﯿÏ ﻢÜÜÜﻫ

.íÏ ãæ ﭼﯥ ﻣﺤﺮí ﻓﮑﺮ ﮐﻮá ﻮæÇ ﺧﯿﻞ ﻧﻪ ﺑﻮﻟﻲÏ äﺎ

ðﺎÜÜﯥ ﻋﻤﻮﻣÜÜÜﺎﻟﯿﺪ ﯾÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜ ﻧíﻮÜÜÜﺚ ﮐÜÜÜﻮ ﺑﺤÜÜÜﻗﻌﯿﺘﻮﻧÇæ ﻪÜÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﻪÜÜÜﮐﻠ

ﻪÜÜÜÜÜﻮ ﻧÜÜÜÜÜ ﺧﻠﮑÏ ÑﺎÜÜÜÜÜﺮ ﻣﻌﯿÜÜÜÜÜﭘ

ﺎÜÜÜ ﺗﺮﺷáﺎÜÜÜﻮ ﭘﺮﻣﻬÜÜÜﺗﻮﻟæÇÑ Ï åÏ ﯥÜÜÜ ﭼíæ ﯽÜÜÜې ﺗ ﻟÑﻮÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮﯾÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﭘ

Ï ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﻪ ﮐﻠÜÜÜ ﮑ،ìÏ ﻞÜÜÜﻟﯿÏ ﻞÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜﻣﯿæ ﻣﺤﺮÏ ﻢÜÜÜ ﻫáﺪÜÜÜﻧﺘﺨﺎﺑﯧÇ

Ï ﯥÜÜÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜÜÜ ﯿﻨæÇ äﺎÜÜÜÜÜÜﺧÏÄÇÏ ÑÇÏﺮÜÜÜÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜÜÜÜﯥ ﯿﻨÜÜÜÜÜÜ ﯾﻌﻨ،æ ﯥÜÜÜÜÜÜ ﭘﺮﯦ

،íﻮÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜ ﻧﯿíæ ﻪÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜ ﮐãﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻧæÑ ﻣﻌﯿﺎÇÏ åÑﺎÜÜÜ ﻟﭙæﺪÜÜÜﻧÏ ﻲÜÜÜﻟﺘæÏ

æÇ íﻮÜÜÜﺗﻮﻧﻪ ﮐæﺎÜÜÜﯥ ﻗﻀÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜ Ñ ﻪÜÜÜﯾﻄﻮ ﭘÇﺮÜÜÜ ﺷÏ ﺖÜÜÜ ﺣﮑﻮﻣÏ ﺐÜÜÜﮐ ﺮﻧﺠﯿÇډ

æÇ íæﮋÜÜﻪ ﺧﯧÜÜﻮ ﺗÜÜ ﻮﮐﯿäﺎÜÜﻧÇ ﻮãﻮÜÜﻞ ﻗÜÜ ﺧﭙÏ å ÜÜﻪ ﺑﯿÜÜ ﭘáÇﺘﻮÜÜﻮﻣﻲ ﺳﯿﺎﺳÜÜﻗ

ìæÏ ﯥÜÜ ﭼåﻮﻣﺮÜÜ ﺮÜÜ ﻫæÇ íÏ ﮑﯿﻞÜÜ ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜﻪ ﮐ ﯾÜÜ ﭘæÑÇÏÇ ﺎﻧﻲÜÜﻣÒ ﻮÜÜ ﻫﻐÏ

ﻲÜÜÜﻟﺘæÏ ﯥÜÜÜ ﭼíÏ ړÇ ﻮÜÜÜ ﻧ،íﻮÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜﺧÇÏ ﻪÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜ ې ﺗﻮÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼÇÏ

Ï ﯥÜÜ ﯾåÒÇﺪÜÜﻧÇ ﻪÜÜﻪ ﻫﻤﺎﻏÜÜ ﭘí ÜÜﺎﺗﯥ ﮐﯧÜÜ ﺑﻬﺮﭘåÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜ ﻟåÑﺎÜÜﺖ ﻟﭙÜÜﺧæ ﺮÜ  ډﯦÏ

ﻪÜÜÜÜ ﮐåﺮÜÜÜÜ ﺧﺒåﺮÜÜÜÜﺖ( ﻫÜÜÜÜﻲ ﻧﻌﻤÜÜÜÜﻟæ) ﻦÜÜÜÜﻞ ﻣﺤﺴÜÜÜÜ ﺧﭙÏ æÇ íÏ Ü ÜÜ ﭘﺮﯦÊÇÑﺮÜÜÜÜﻣﻘ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺘÜÜÜÜÜ ﺷﺎﯾﺴæÇ ﺖÜÜÜÜÜ ﻟﯿﺎﻗÏ ﻪÜÜÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜÜÜﻟæÏ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ
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ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ

ﯥÜÜ ﮐÏﺎÜÜﻪ ﺟﻬÜÜ ﭘ.íÏ í ÜÜﮐÑæ ﻮÜÜﯥ ﺧﻠﮑÜÜﻮې ﭼÜÜ ﺷÇﺪÜÜﭘﯿÇÑ ﻪÜÜﺎﻧﯿﻮ ﻧÜÜﻮ ﻗﺮﺑÜÜﻫﻐ

ÇÏ .íÏ ﺘﻞÜÜÜÜÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﻮÜÜÜÜÜÜÜﻧæÏÇÏÑÇ ﻗﺮÏ åﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﺳÜ ÜÜÜÜÜﺖ ﺑﻠÜÜÜÜÜÜÜﻣﯿæ ﻣﺤﺮÏ

æÇ ìﻮÜÜ ﺷÑæﺬÜÜﻮک ﻣﻌÜÜ ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﺎ ﭘÜÜ ﯾ،ìﻮÜÜﻬﯿﺪ ﺷÜÜ ﺷÑæÑæ ﺎÜÜ ﯾÑﻼÜÜﺎ ﭘÜÜ ﭼÏ

æÇ åﻮÜÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜÜﻪ ﭘﯿÜÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜÜﻧæﯾﻲ ډ ﺮÇﻮÜÜÜÜ ﻫÑﺪﻫﺎÜÜÜÜ ﮐﻨæÇ ãÇﺮÜÜÜÜ ﻪ ﺑÜÜÜÜ ﻟåﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜﺳ

ﻪÜÜÜÜ ﻫﻐ.åÏ ﻮېÜÜÜ ﺷåÑﻮÜÜÜ ﺑæÇ å ÜÜÜﻮک ﮐﻮﻧÜÜÜÜ ﺎÜÜÜ ﯾæÇ íÏ ﺮېÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻣﻮﻧÇﻧﺪÇ

ﻪÜÜÜÜ ﻫﻐ.åÏ  ېÜ ÜÜ ﮐåÑﻮÜÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜÜ ﺘﻮﻧﺰې ﺑÜÜÜÜﻮﻣﻲ ﺳÜÜÜÜﻮې ﻋﻤÜÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜÜ ﯾáﻤﻬﺎÜÜÜÜﺳæÇ

ﭙﯥÜÜÜÜﺖ ﺷÜÜÜÜ ﻓﻼﮐÏ ÓæÇ æÇ ﺪﻟﻲÜÜÜÜﯥ ﻟﯿÜÜÜÜ ﯾÊﺪﻣﺎÜÜÜÜﯥ ﺻÜÜÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜÜÜﭼ

áﻮÜÜÜÜ ﻞÜÜÜÜﻪ ﺧﭙÜÜÜÜ ﻟá ÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﯥ ﺗﺮﻻﺳÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﻧæÏÇÏÑÇ ﻗﺮáæ ډÇÏ ﯥÜÜÜÜﺬﯾﻦ ﭼÜÜÜÜﻣﺘﻨﻔ

ﻢÜÜﯥ ﻫÜÜ ﭼ، ېÜ  ﮐÇﺪÜÜﻪ ﭘﯿÜÜ ﻲ ﺑÜÜ ﯾåﺪÜÜﻲ ﻋﻘÜÜﯥ ﺑﯧﺨÜÜﺖ ﯾÜÜﻣﯿæﻮ ﻣﺤﺮÜÜ ﻧ،íæﺮÜ ﺗﯧ

Ï ،í Ü Ü ﮐÈﻪ ډÜÜÜ ﻣﺨæÑﻮÜÜÜ ﻧÏ ﯥÜÜÜﺘﯽ ﭼÜÜÜﺧﯿﺴÇ ÑﺎÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺨÑæÒ æÇ ÐﻮÜÜÜﻧﻔ

 ېÜ Ü ﮐåÑﻮÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜ  ﺑÏÑÏ ﻮﻟﻨﯿﺰÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜﻢ ﯾÜÜÜ ﻫæÇ ﻮﻟﯽÜÜÜﮑﻞ ﻧﯿÜÜÜ ﺷíæﺪÜÜÜﯥ ﻋﻘﯿÜÜÜﯾ

. ﺷﻮá ﺑﺪå

ﻧÑﻮÜÜÜÜﮐ

 ﻫﻮﯾﺖ ﭘﻪ ﺟÏ ÏﻗﺘﺼﺎÇ ې ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥÏ

.åÏ

ﻮﻣﻲÜÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜÜﻨ ﯾÜÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜÜÜﻧÇ ﻮÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼåﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜﻲ ﺳÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﻪÜÜÜÜ ﺑﻠåﻮÜÜÜÜﯾ

ﯥÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜې ﻫﯧÏ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼåÏ åﺘﻮﻧﺰÜÜﻪ ﺳÜÜ ﺑﻠåﻮÜÜﺖ ﯾÜÜﻣﯿæﺰ ﻣﺤﺮÜÜﯿﻤﻪ ﯾﯿÜÜﺳ

Ï æÇ ﯽÜÜÜÜÜﺳÑ Óﻪ ﻻÜÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜÜ ﺗæ ÜÜÜÜ ﮐåÏÒ æﻮړÜÜÜÜÜ ﻟ، ېÜÜÜÜﮐÑæ åÏæ ﻪÜÜÜÜÜﯿﺾ ﺗÜÜÜÜÜﺗﺒﻌ

Ï åﺮÜÜÜ ﺧﺒÝﺎÜÜÜﻧﮑﺸÇ äÒÇﻮÜÜÜ ﻣﺘÏ ﯥÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜ ﭘ.íﺮÜÜÜﺎﺑﻘﻪ ﻟÜÜÜ ﺳåÏږæÇ

ﯥÜÜﻨ ﯾÜÜﺮ ﻣÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜﻧÇ ﻮäﺎÜÜﻓﻐÇ Ï ﯥÜÜ ﭼ،ìÏ ﺶÜÜﯦæ ﺎﻣﻨﻈﻢÜÜﯧﭙﻮﻧﻮ ﻧÜÜﺳﮑﺎﻟﺮﺷ

ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜې ﺑﺮﺧÏ ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜﻲ ﺧÜÜ ﻪ ﺮÜÜﻪ ﺧﻮﻟÜ ﻪ ﭘÜÜﻪ ﺧﻮﻟÜÜﺎﻧﯥ ﺨÜÜﻣÒ ﻪÜÜ ﻟäﺎÜÜﻇﺎﻫﺮﺧ

ېæÏ æÇ ìÏ ﻟﯽæÑﺎÜÜÜÜÜÜﭘÇÑ ÓﺎÜÜÜÜÜÜﺣﺴÇ ﺖÜÜÜÜÜÜﻣﯿæ ﻣﺤﺮÏ ﻪÜÜÜÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜÜÜÜ ﻧﺴÏ

ﻪÜÜÜ ﯿﺰ ﺣﻘﻮﻧÜ Üﻪ ﺑﻨﺴÜÜÜﻧÇﻧﺪæ ژÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﺘﻪÜÜÜﯿﻤﯥ ﺷÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﺳÇÏ ﺮېÜ Üﻢ ډﯦÜÜÜ ﻫÓæÇ

ﻪÜÜÜÜÜÜﺌﻠﻪ ﭘÜÜÜÜÜÜ ﻣﺴåﻮÜÜÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜÜÜ ﭼíÏ ېÑæÑæÒ ﺎﺗﯥÜÜÜÜÜÜﯾÒ ﺮېÜÜÜÜÜﯥ ډﯦÜÜÜÜÜÜﺌﻠﯥ ﯾÜÜÜÜÜÜﻣﺴ

ãæﺮÜÜÜÜﻪ ﻣﺤÜÜÜÜﻞ ﺎﻧﻮﻧÜÜÜÜﻪ ﺧﭙÜÜÜÜﻣﻠÇ ېÏ ﻪÜÜÜÜ ﻟæÇ ﯧﺪﻟﻲÜ ÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜÜ ﺗÑæ íÏ ﻪÜÜÜÜﻢ ﻧÜÜÜÜﻫ

ﻮÜÜÜﻣﻮﯾﻨÒÇ ﻪÜÜÜ ﭘÑﺎﻧﮑﻮÜÜÜ ﮐÏ ﻪÜÜÜ ﮑ،íÏ áﺪÜÜÜﺧﻠﯧÇÏ ìæÏ Ï ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧ

،äﺎÜÜÜÜ ﺑﺪﺧﺸ،ﮑﺎÜÜÜÜÜÜﮑﺘﯿÜ ﭘ،äﺘﺎÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺳÑ ﻧﻮ،ÑﻮÜÜÜÜ ﻏ،ﻏﯿﺲÏﺎÜÜÜÜ ﺑ.íﻮÜÜÜÜﺣﺴﺎﺳÇ

áÑﻮÜÜÜﯥ ﭘﻠÜÜÜ ﮐÑÇÒﺎÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﻟﻮﻧﻪ ﭘÇﻮÜÜÜﻮﯾﻨﯥ ﺳÜÜÜﻣÒÇ Ï ﺎÜÜÜ ﺑﯿ-ﺎÜÜÜ ﺑﯿæÇ ﺘﻪÜÜÜ ﻧﺸÑæﺎÜÜÜﺑ

،ÑﺪﻫﺎÜÜÜÜ ﮐﻨ،äﺎÜÜÜÜ ÒÑÇ ،ﯧﺮÜÜÜÜ ﭘﻨﺠﺸ،äÇæﺮÜÜÜÜ ﭘ،ÑﺎÜÜÜÜ ﻧﻨ ﺮﻫ، ÜÜÜ ﮐﻨ،í ÜÜÜﯾﮑﻨÇÏ

ﺮÜÜ ﻓﮑäﺎÜÜﻧÇﻪ ﻮÜÜﻟÒæ ﯥÜÜﻮ ﺑÜÜ ﺧ،áﺎÜÜﯥ ﻓﻌÜÜﯥ ﯾÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،íÏ íﻮÜÜﺷ

ﯧÜ ÜÜﯥ ﻫÜÜÜÜ ﭼíÏ ﺮÜÜÜÜې ﻓﮑÏ ﻪÜÜÜÜ ﭘáﻮÜÜÜÜ ،ÑﻮÜÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜÜﺳÇÏ æÇ ﺪÜÜÜÜ ﻫﻠﻤﻨ،ﺖÜÜÜÜﺧﻮﺳ

.ìÏ  ﺗﺮې ﻟﻮ ﻠﯽÑæÒ ﻧﻮ ﯾﯥ ﺣﻖ ﭘﻪÇﻧﺪæ ﺧﺎÐ ﻧﻔﻮæÇ ÑæÒ Ï  ﭼﯥíﮐﻮ

ﻪÜÜÜې ﻫﯿﻠÏ Ï ﻮÜÜÜ ﺧﻠﮑáﺎÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜ ې ﭘÜÜ ﭘﺮﯦﮑÏ ﻦÜÜÜ ﺑÏ .í ÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﺗÑæ ﻪÜÜÜﭘﺎﻣﻠﺮﻧ

Ï áæ ډÕﺎÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜ ﭘÓﺎÜÜÜÜﺣﺴÇ ﻞÜÜÜÜﺖ ﺑÜÜÜÜﻣﯿæ ﻣﺤﺮÏ ﯥÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﮐÜÜÜÜﻧÇﻪ ﻮÜÜÜÜﭘ

äÒÇﻮÜÜÜÜÜﯿﻤﯥ ﻣﺘÜÜÜÜÜﻮﻟﯥ ﺳÜÜÜÜÜ äﺘﺎÜÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﻪÜÜÜÜÜ ﺑåﺎﻻﺧﺮÜÜÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜÜÜ ﭼ،åÏﻮÜÜÜÜÜﻟÑÏ

ﻪÜÜÜﻟ

ﻟﺘÇﺪÜÜÜﯥ ﻋÜÜÜ ﺑÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﯿﭙﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜﻮ ﺳﮑﺎﻟﺮﺷÜÜÜﺑﻬﺮﻧﯿ

ﺮÜÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜﻪ ﮐﺎﻟÜÜÜ ﺖ ﭘﯿﻨÜÜÜﺎﺑﻲ ﺣﮑﻮﻣÜÜÜﻧﺘﺨÇ Ï ﯥÜÜÜ ﭼÓæÇ .í ÜÜÜﮐæ ÝﺎÜÜÜﻧﮑﺸÇ

Ï ìæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼíÏ åﺪÜÜÜې ﻋﻘﯿÏ ﻪÜÜÜ ﭘäﺎÜÜÜﻧÇﺮ ﻮÜÜÜ ډﯦ.í ÜÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﻪÜÜÜﻣﻠÇ

íﻮÜÜÜﺮ ﮑÜÜÜﻮک ﺳÜÜÜ ﺮÜÜÜ ﻫæÇ ìÏ ÏﻮÜÜÜﺚ ﺗÜÜÜﺖ ﺑﺤÜÜÜﻣﯿæﻤﺘﻲ ﻣﺤﺮÜÜÜ ﺳÏ íﻮÜÜÜﺷ

ﻪÜÜÜﺎ ﻧÜÜÜ ﯾæÇ ﺘﻪÜÜÜﻪ ﻧﺸÜÜÜﻧæÑﺎ ﻣﻌﯿﺎÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺶ ﭘÜÜÜﯦæ Ï ﯿﭙﻮﻧﻮÜÜÜﺳﮑﺎﻟﺮﺷ

ﻪÜÜÜ ãﻮÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜﻧæﻪ ژÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﻧæÇ í Ü Üﻪ ﮐﯧÜÜÜ ﻧãﺎÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯿﻤﯥ ﺗÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﭼ

ﻞÜÜÜﮐﻲ ﺧﭙÇæÑﺎÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜ ﭼ،í ÜÜÜ ﮐﯧáﺪÜÜÜﺎ ﻟﯿÜÜÜ ﺑﯿ-ﺎÜÜÜﻪ ﺑﯿÜÜÜ ﮑ،í ÜÜÜﻲ ﮐﯧÜÜÜﻋﻤﻠ

åÏ ﻪÜÜÜﻮ ﻧÜÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ ﺮÜÜÜې ﺗÒÇﻮÜÜÜ ﯾåﺮÜÜÜﺖ ﺧﺒÜÜÜﻣﯿæ ﻣﺤﺮÏ .ìÏ ﯽÜÜÜﻏﻠÇÑ ÝﺎÜÜÜﻧﮑﺸÇ

íæÒﺎÜÜÜﯿﭙﻮﻧﻮ ﻧÜÜÜﻪ ﺳﮑﺎﻟﺮﺷÜÜÜ ﭘíﺮÜÜÜﻟæ ﯥÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜﯥ ﻟﯿﺎﻗÜÜÜې ﭼÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﺑäÇﻮÜÜÜﺧﭙﻠ

æÇ ÊﺎÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻲÜÜﻟﺘæÏ ﯥÜÜ ﭼíﻮÜÜﺮ ﮑÜÜﻢ ﺳÜÜﻫ

ﻪÜÜÜﯥ ﻣﺨÜÜÜﺎﻧﻮ ﯾÜÜÜﻮ ﺑﻬÜÜÜﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔÜÜÜ ﭘíﻮÜÜÜﮐÑæ ﻪÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﯥ ﭘﯿﺴÜÜÜﮏ ﭼÜÜÜﻪ ﺧﻠÜÜÜ ﻫﻐæÇ

æÇ í ÜÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜﯦﺸæ ﺎﻃﺮÜÜÜ ﺧæÇ ﺦÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜﺘﯥ ﻫÜÜÜﯾﻲ ﻣﺮﺳÇﺬÜÜÜﻟﯥ ﻏÇﻮÜÜÜ ﻧ ﯾäÇ

.ﻧﯿﺴﻲ

ﻮÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﺷÇÑ ÏÇﻮÜÜÜﯾﻲ ﻣÇﺬÜÜÜ ﻏÑﻮÜÜÜﺎ ﻧÜÜÜ ﯾåﺮÜÜÜ ﺳ،ﻪÜÜÜ ﺗﺨﻤﻮﻧíﻮÜÜÜ ﺷÍﻼÜÜÜﺻÇ ﯥÜÜÜﭼ

Ü ÜﻏﻠÑÏ æÇ

ﻪÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﺧæ ﺮÜÜÜ ﭘÏﺎÜÜÜ ﺟﻬÏ åﺘﻮﻧﺰÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﻧﮑæÏÑÏ ﻪÜÜÜ ﺑﻠåﻮÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜﻣﯿæ ﻣﺤﺮÏ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻟÇﻮÜÜﻟﺴæ ﯥÜÜ ﺑﻠﮑ،åÏæﺪÜÜﻣﺤ

ﻮÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜ ﺮÜÜÜ ﻫæÇ íæ ﺖÜÜÜﻨﻪ ﻧﺎﺳÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﺗÑæ äÇﺪÜÜÜﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧÜÜÜﻣﻨﯿÇ æÇ áÇﻮÜÜÜﻟﺴæ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ
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: ﺳﺘﻮﻧـﺰې９ ژﺑﻨ-٣

.íړæ ﻧﻮ ﺗﻪæÑﮐﻮ
ﻪÜÜﺮ ﺑﺤﺜﻮﻧÜÜ ډﯦæﺘﻮﻧﺰÜÜﻪ ﺳÜÜﺖ ﭘÜÜﻣﯿæ ﻣﺤﺮÏ ﻮÜÜﯥ ﺧÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻣﯧﺮﻣﻨÏ

Ï ﻮÜÜÜ ﻲÜÜÜ ﻣﻠæÇ ﯿﻢÜÜÜ ﺗﻔﻬæÇ ãﺎÜÜÜﻓﻬÇ Ï ﻪÜÜÜﻪ ژﺑÜÜÜ ﮐ،ﻼÜÜÜﻢ ﺑÜÜÜ ﻫåÏ ﻼÜÜﻢ ﮐÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜژﺑ
ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،åæ ﻪÜÜÜÜﻣﺎﻧÒ ﻪÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜ ﮐﻠﻮﻧÔﺮÜ ÜÜﯦÏ ﺮÜÜÜÜﻮ ﺗﯧÜÜÜÜ ﺧ،ﻲÜÜÜÜ ﺷìﺪÜ ÜÜﮐﯧ

Ï ﯥÜÜÜ ﮐﺮﮐæÇ ÞﺎÜÜÜ ﻧﻔÏ ﻪÜÜÜ ﮐæÇ åÏ ﻼÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﯿﻠﻪ ﺷÜÜÜﺳæ ﻧﯥÑﺎÜÜÜ æÇ ﺎﺗﻨﯥÜÜÜﺳ

ﻢÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜﻮږ ﻣﯧﺮﻣﻨÜÜÜﻣÒ .ﻞÜÜÜ ﺎﻟæ ﻪÜÜÜﻣﯿﺘﻮﻧæ ﻣﺤﺮáæډ- áæﯥ ډÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﭘæﺪÜÜÜﺧﻮﯾﻨ

.í ﺳﯿﻠﻪ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻼ ﺗﺮې ﺟﻮړﯦæ ﺧﻮﻟﻮÇﭘﺮ

ﻮÜÜÜﻣﯿﺘﻮﻧæﻪ ﻣﺤﺮÜÜÜ ﻟÓﺎÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜﻨﻒ ﭘÜÜÜ ﺻÕﺎÜÜÜ ﺧÏ ﻢÜÜÜ ﻫæÇ áæﻮﻣﻲ ډÜÜÜﻪ ﻋﻤÜÜÜﭘ
ﻪÜÜﯾﺨﻲ ﻟﺤﺎﻇÑﺎÜÜﻪ ﺗÜÜ ﻟæÇ æﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﻧﮑﯥ ﻮﻟﻨæﻮÜÜﯾæ ﻮÜÜ ژﺑæÏﺪÜÜ ﻣﺘﻌÏ ﻮږÜÜﻣ
،ìÏ ÇÏ ﺖÜÜÜÜﻣﯿæﯥ ﻣﺤﺮÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜ ﻮﻣﻲ ﺗﻮÜÜÜÜﻪ ﻋﻤÜÜÜÜ ﭘ.íÏ äÇﻮÜ ÜÜ ﺮﯦæ Ó ﻻåﺮÜÜÜÜﺳ
Ï .åæ ﻪÜÜÜÜﻪ ژﺑÜÜÜÜ ﺣﺎﮐﻤÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ æÇ ÑﺎÜÜÜÜﺑÑÏ Ï åÑﺎÜÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜÜ ﮐﻠﻮﻧæÑÒ Ï ﻪÜÜÜÜ ژﺑíÑÏ
ﺎړېÜÜÜﺮ ﻏÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻧÒæÑ ÏﻻæÇ Ï ،íÏ Ü Üﺮې ﭘﻨÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻧæÑ ﮐﺎáﻮÜÜÜ ÑﻮÜÜÜ ﮐÏ ﯥÜÜÜﭼ

æÇ ﻠﻄﯥÜÜÜÜﻪ ﻣﺴÜÜÜÜ ﭘí Ü ÜÜ æ ﻧﮑﻲæﻮÜÜÜÜﯾæ íÑﺎÜÜÜÜ ﻮÜÜÜÜ ژﺑæÑﻮÜÜÜÜ ﻧÏ äﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ

Ï ﻪÜÜﺗÑæ ﻪÜÜ ﻧæÇ íÑﻮÜÜ ﻪÜÜﺘﺮ ﻪ ﻧÜÜﻪ ﺳÜÜﻧÑÏ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜﻧﻮ ﺗæÑﺎÜÜﯥ ﮐÜÜﻮک ﯾÜÜ ﻮÜÜ ﺧ،åÏ

.åﻮÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﺮې ﮐÜÜÜ ﭘåÑÇÒﻮÜÜÜ ﯥÜÜÜﺎ ﯾÜÜÜ ﯾæÇ áﺪÜÜﺎ ﭘﻮﻫﯧÜÜÜ( ﯾíÑÏ) ﯥÜÜÜﺎﮐﻤﯥ ژﺑÜÜÜﺣ

ﻪÜÜÜ ﺗÓﯥ ﻻÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﯥ ﭘﯿﺴÜÜÜ ﭼ،í ÜÜÜﺑﺮﯦÇﻪ ﺑﺮÜÜÜﻣﯿﻨÒ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻧÇﻣﻨﺪæﺑﺮÇ ﯥÜÜÜﺳÇÏ
ãﻮÜÜÜÜ ﻋﻠÌæﺮÜÜÜﺎ ﻣÜÜÜﻧ ﯽ ﯾæﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜÜﺎﻧﻮ ﭼÜÜÜﻮ ﮐﺴÜÜÜ ﻫﻐáæ ډí

ﺎﻧÜÜÜ ﻪÜÜÜﭘ

ﺎړېÜÜÜ ﺗﺮﻏÑæ äﺎÜÜÜ ﯾﺘﻤæÇ å Ü Ü ﮐå ÜÜÜ ﮐﻮﻧæ ÜÜÜ ﯥ ﺟÜÜÜﺮﻣﻦ ﭼÜÜÜﻪ ﻣﯧÜÜÜ ﻫﻐ.ﻲÜÜÜﺷÑæ
Ï áæ ډÇﺪÜÜÜ ﻫﻤ.ﻮÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﮏ ﻟﻮﺳÜÜÜﯥ ﻟﯿÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺑíÑÏ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻧ،ﺘﻞÜÜÜﻟﻮﺳ
ﺎﻧﻮÜÜÜ ﯾﺘﯿﻤÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،í ÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜ ﺗÑﺎÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜ ﻫ،íÏ ېÑﻮÜÜÜ ﻣﺠﺒìﻮÜÜÜ ﻫﻐ،áﻮÜÜÜﺷ

ﺪېÜÜÜÜﮏ ﺑﺎﻧÜÜÜÜﻪ ﻟﯿÜÜÜÜﺘﻮ ﭘÜÜÜÜ  ﭘÏ ﮏÜÜÜÜﯥ ﺧﻠÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜﻮ ﺑﺮﺧÜÜÜÜﻪ ﮐﻤÜÜÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ

.í  ﮐÇډۍ ﭘﯿﺪæ ﻣ ۍ ډå ﯾﻮåÑﻟﭙﺎ

ﻪÜÜÜﺘﺎﻧﻪ ﭘÜÜÜ ﯥ ﭘÜÜÜﯿﻤﻮ ﮐÜÜÜ ﺳæﺮÜ Üﻪ ډﯦÜÜÜﺎظ ﭘÜÜÜ ﻟﺤíﺮÜÜÜﻪ ﺗﻘﺮﯾÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ  ﻣ.áﺪÜ Üﭘﻮﻫﯧ

åﺘﻮﻧﺰÜÜÜ ﺳæﺪÜÜÜ ﻣﯿﻨæÇ æﺪÜÜÜ ﺧﻮﯾﻨÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﺖÜÜÜﺧæ ﺮÜÜÜ ې ﭘÜÜﮐæÒ Ï ãﻮÜÜÜ ﻣﺎﺷÏ
ﯿﻤﻮÜÜÜÜ ﺳæﺮÜÜÜ ډﯦÏ ﯥÜÜÜÜﯾ

ÜÜÜﺮ ﻨÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜ ﺧ،ﻲÜÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜﺮې ﮐÜÜÜÜﻪ ﺧﺒÜÜÜÜﺘﻮ ژﺑÜÜÜÜ ﭘ

Ï æÇ ÇﻮÜÜÜﻮې ﺧÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻟﯽ ﻟÇﺘﻮÜÜÜﺎﺗﻮ ﻧﺸÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﺤﻲÜÜÜ ﺻÏ .åÏ ﯥÜÜÜﻧﮑææÏÑÏ åﺮÜÜډﯦ
.á ژﺑﻮ ﻫﻢ ﭘﻮﻫﯧﺪæ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰæÑ ﻧﻮæÇ íÑÏ ﭘ ﺘﺎﻧﻪ ﭘﻪ
ﯥÜÜÜ ﭼ،íÏ ېæﻼÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜ ﻫﻐÇﻮÜÜÜﯥ ﺧÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜ ﻟíﺎﺧﺒﺮÜÜÜﻮ ﻧÜÜÜ ﻣﯧﺮﻣﻨÏ åړÇ ﻪÜÜÜ ﭘÊÏﻻæ
ﻨÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻧﯿÑ ﮐﻮÏ æÇ ﻲÜÜÜژﻧæ äﻮﻣﺎÜÜÜ ﻣﺎﺷæÇ ﯥÜÜÜﻮږ ﻣﯧﺮﻣﻨÜÜÜﻣÒ  ۍÜ Ü åﺮÜÜÜﻫ

Ü Üﻮ ﻟÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﮐíÑÏ æÇ ﺘﻮÜÜÜ ﻮ ﭘÜÜÜ ژﺑåﺪÜÜÜ ﻋﻤææÏ ﻪÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜﺎﺟﺮﺗﻮﻧﻮ ﺑﻬﯿÜÜÜ ﻣﻬÏ
Ï áﻪ ﻻړÜÜﻮﯦ ﯥ ﺗÜÜﺎ ﮐÜÜ ﯾÑﻮÜÜ ﯥ ﭘﯧÜÜﮏ ﭼÜÜﻪ ﺧﻠÜÜ ﻫﻐ.á ÜÜﻪ ﮐÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ÊÇﺮÜÜﺗﻐﯿ

.íÏ  ﭘﺮﯦìﻟﯥ ﭘﺮ ﺎÇډﯦﺮې ﻧﺎﺧﻮ
ÇÏ ﺎظÜÜÜﯾﺨﻲ ﻟﺤÑﺎÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜ ﭘ. ÜÜﮐæ ﺪÜÜÜﻧæﯥ ژÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮﯾÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺘﻮ ژﺑÜÜÜ ﭘ
æÇ ﻞÜÜÜÜﺖ ﻣﮑﻤÜÜÜÜﺗﻨﯽ ﻟﺴÑﻮÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﻣﯿﺘﻮﻧæ ﻣﺤﺮÏ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜÜﻲ ﮐﭽÜÜÜÜﻪ ﻣﻠÜÜÜÜﭘ

ﻧ ﻲæﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜﺘﻨﻮ ﻟÜÜÜ ﺮ ﭘÜÜÜ ﻏﯿæÇ ﺘﻨﻮÜÜÜ ﻤﯧﺮ ﭘÜÜÜ ﺷÜÜ ﯥÜÜÜ ﭼìÏ ﻞÜÜÜ ì ﻮﻣÜÜÜﻟ

ﺮÜ Üﺎﯾﻲ ډﯦÜÜÜ ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻲ ﻫﯧÜÜÜ ﭙﻠå Ü Ü ﻪ ﺟÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜ ﮑ،ìÏ ﻪÜÜÜﺎﻣﻊ ﻧÜÜÜﺟ

ﺮÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﺘﻮ ژﺑÜÜÜ ﻪ ﭘÜÜÜ ې ﭘÜ Ü ﮐåÏÒ ﻮﻟﯥÜÜÜ ېÑﻮÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺮ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧÜÜÜﻮﻟﯥ ﺗÜÜÜﻪ ﻧﯿÜÜÜﺨ

Ï ÝﺪÜÜÜÜﻮږ ﻫÜÜÜÜﻣÒ ﻮÜÜÜÜ ﺧ،íæ Ü ÜÜﯦÒ ﻪÜÜÜÜﻣﯿﺘﻮﻧæﯥ ﻣﺤﺮÜÜÜÜ ﭼíæ ÏÑÇﻮÜÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜÜﺳÇÏ
ﺎÜÜÜÜ ﯾæÏÑÇ ﻪÜÜÜÜﺗÑæ ﻪÜÜÜÜﻪ ژﺑÜÜÜÜﯾﻤæÏ ﯥÜÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜÜﺪې ﺣÜÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼ، ېÜ ÜÜ ﮐåﺮÜÜÜÜﺳ
ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜﻧæÏې ﯾﺎÏ Ï ﯥÜÜ ﺑﻠﮑ،ﻪÜÜ ﻧáﻮÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻮﺗÜÜﻮ ﭘÜÜﻣﯿﺘﻮﻧæﻮ ﻣﺤﺮÜÜﻮﻟ
.åÏ íﻧ ﺮﯾﺰÇ
ﻲÜÜÜ ﻣﻠÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ ÑﻮÜÜÜ ﻧÇ ﯽÜÜÜﻧﮑææÏÑÏ ﺖÜÜÜﻣﯿæ ﻣﺤﺮÏ ﯥÜÜÜﯾﻄﻮ ﮐÇﺮÜÜÜﻨﯿﻮ ﺷÜÜÜﺳæÇ

ﻪÜÜÜﻢ ﻧÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜ ژﺑíÑÏ ﻪÜÜÜ ﭘáﻮÜÜÜﺘﺎﻧﻪ ﺷÜÜÜﺳÇÑ ﻪÜÜÜ ﺗäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ìæÏ ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﮐﻠ

íÏﺎÜÜÜÜﻪ ﺑﻨﯿÜÜÜÜ ﮐæÇ íÏ ÜÜÜÜﺰ ﭘﺮﯦÜÜÜÜﻏﯧÇ ﻲÜÜÜÜﺪې ﻣﻨﻔÜÜÜÜﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜÜﻟæﻪ ﺟﻮړÜÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜﻫﻮﯾ

ﯥÜÜÜﻮﻧﻮ ﮐÜÜÜﺳÑÏ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺗÑæ ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﭘﻮﻫﻨ ﯿæÇ ﻧ ﯿﻮæﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ áﺪÜÜÜﭘﻮﻫﯧ

. ﺷﻲÑ ﻫﻢ ﺧﭙﻮÑﻏﯧﺰ ﺑﻪ ﻧﻮÇ ÇÏ  ﻧﻪ ﺷﻲæ ÊﻣﺎÇﻗﺪÇ
ﻪÜÜÜ ﺗäÇﺮÜÜÜﯾÇ äﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ ﻮÜÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﺧæ ﺪېÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜ ﭘ.ېæ ﺘﻮﻧﺰېÜÜÜﺳ
ÜÜÜﻧÇﯾﺮÇ ﯥÜÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜÜﻲ ﭼﺎﭘﯧﺮﯾÜÜÜÜﻧÇﯾﺮÇ ﻪÜÜÜÜ ﭘìﻮÜÜÜÜﯥ ﻫﻐÜÜÜÜ ﭼ،ææ íﻮÜÜÜÜ ﺷáÇæ ÜÜÜﮐ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ
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ﻪÜÜÜ ﮐﻠæÇ ﺪﻟﯥÜ ÜﯦÑæÇ åæ ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﺘﻮ ژﺑÜÜÜ ﻮ ﭘÜÜÜﻪ ﮐﻠﻮﻧÜÜÜ ﭘìæÏ .å Ü Ü ﮐåÏÒ ﻲÜÜÜﺳÑﻓﺎ

åﺮÜÜ ﺳæÑﻮÜÜﻪ ﻧÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼ،ﺘﻪÜÜﯥ ﺷÜÜﯥ ﮐﻠﻤÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜ ژﺑæﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ

åæﻼÜÜÜﻪ ﻋÜÜÜې ﻧÏ ﻪÜÜÜ ﻟ.áﺪÜÜÜﻪ ﭘﻮﻫﯧÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﺘﻮ ژﺑÜÜÜ ﻪ ﭘÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜﻏﻠÇÑ ﻪÜÜÜ ﺗÏÇﻮÜÜÜﯥ ﻫﯧÜÜÜﭼ

ﯥÜÜÜﻮې ژﺑÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼ،íÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻟﻐﺘﻮﻧÜÜÜﺳÇÏ ﺮÜ Ü ډﯦæÇ íﺮÜÜÜﻲ ﻟÜ ÜړﯾﮑÇ ﺘﺮکÜÜÜﻣﺸ

،åæÇړÇæ ãﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜژﺑ

æÇ í ﻮﻫﯧÜÜﻪ ﭘÜÜې ﻧÏ ﻪÜÜﻮﻧﮑﻲ ﭘÜÜﯾæ ﺮÜ ﻮ ډﯦÜÜې ژﺑÏ Ï ﻮÜÜ ﺧ،ﻲÜÜﻪ ﺗﻠﻠÜÜﯥ ﺗÜÜﻪ ﺑﻠÜÜﺨ

ﻧÑﻮÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜﻢ ﺧﭙﻠÜÜÜﻮ ﻫÜÜÜﻟÇﻃﻨﻮæ ﻮÜÜÜﻲ ژﺑÜÜÜﻮږ ﺗﺮﮐÜÜÜﻣÒ

ﯥÜÜﯥ ﺧﭙﻠÜÜﻪ ﯾÜÜﺖ ﺨÜÜﻟæÏ ﻪÜÜ ﻟæÇ á Ü ﻮړ ﮐÜÜﯥ ﺟÜÜﻧ ﻲ ﯾæﻮÜÜ æÇ ﯥÜÜﯥ ﻟﯧﺴÜÜﯿﻨ
Ï ﻢÜÜﻪ ﻫÜÜﻲ ژﺑÜÜﯥ ﺗﺮﮐÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜ ﭘ.ﺘﻪÜÜ ﻏﻮæ ﻪÜÜﻪ ﺗﻮﺟÜÜﯥ ﺗÜÜژﺑ

ﻧÑﻮÜÜﻣ

.íÏ  ﻟﻐﺘﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﺧﭙﻞÇÏ  ﭼﯥíﻓﮑﺮ ﮐﻮ
ﻪÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ ﺗﻐﯿÏ áæﻲ ډÜÜÜﯾﻤÇÏ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﺪې ﭘÜÜﻮﻟﻨﯿﺰې ﭘﺪﯾÜÜÜ ﻮېÜÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜÜژﺑ

ﻪÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ ﺗﻘﺮﯾÏ æÇ åæ ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﺮ ژﺑÜÜÜ ﺗﺤﺮﯾÏ åﺪÜÜÜ ﺣåﺮÜ Üﺮ ډﯦÜÜÜﺮ ﺗÜÜÜﻪ ﯧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺘﻮ ژﺑÜÜÜ ﭘ

ﻮÜÜ ﻧí ÜÜﻪ ﮐﯧÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﺪېÜÜ ﭘﺪﯾæÇ  ﻮﻧﻪÜÜ ﺑﻨﺴíﻮÜÜﯥ ﻧÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮐﻠæÇ åÏ ﯥÜÜ ﮐáﺎÜÜﺣ

Ï ﻮÜÜÜ ﺧ،ﺘﻪÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﻪÜÜÜ ﻮÜÜÜﻟÇæÏÇ ﻫﯧﻮæÑﺎÜÜÜﻪ ﺗﺮﮐﺘﺒÜÜÜﺮې ﭘﺨﭙﻠÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﺎﺣﻪ ﮐÜÜÜﺳ

æÇ ﻞÜÜÜ ﻣﻮﺑﺎﯾ،ﺮÜ Üﯦæ ﺎﻓÜÜÜ ﺳ،ﻮ ﺮÜÜÜﻪ ﮐﻤﭙﯿÜÜÜ ﻟﮑíړÇﻮÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜ ﻧﻮﻣﻮﻧíﻮÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻫﻐ

ÑﺎÜÜÜÜﻮږ ﺗﺮﮐﺘﺒÜÜÜÜﻣÒ ÓæÇ ﺎÜÜÜÜﻣÇ ،ﻪÜÜÜÜﻟæÑ ﮐﺎå Ü ÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜ ﯾåÑﺎÜÜÜÜې ﻟﭙÑﺎÜÜÜÜ ﭼÏ ﺮÜÜÜÜﺗﺤﺮﯾ

ﻮÜÜÜﻮ ﮐﻠﯿﻤÜÜÜﻪ ﯿﻨÜÜÜﻨ ﭘÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜÜﻧÇ ﻮÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ ÓæÇ ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ .ÑﻮÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﺳÇÏ

ﯿﻤﯥÜÜÜÜﻮﻟﯥ ﺳÜÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜ ژﺑìæÏ Ï ، íړÇﻮÜÜÜÜ ﻏæÇ íÏ ﻪÜÜÜÜ ﻣﺘﻮﺟáÇæÏÇﻮÜÜÜÜﻫﯧ

å ﯿﺰÜÜÜÜ ﺑﻨﺴ،ﯽÜÜÜÜﻮ ﻠÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﺘﻮﻧﺰې ﻧÜÜÜÜﻠﻲ ﺳÜÜÜÜﺻÇ ÇÏ íÏ ﯥÜÜÜÜﻧÇæÑ ﺨ ېÜÜÜÜﺷ

áæ ډÇﺪÜÜÜÜÜ ﻫﻤ.ﻲÜÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜÜﺮ ژﺑÜÜÜÜÜ ﺗﺤﺮﯾæÇ ﺮÜÜÜÜÜ ﺗﻘﺮﯾÏ åÏ ﻪÜÜÜÜÜﻪ ژﺑÜÜÜÜÜﻪ ﻣﻬﻤÜÜÜÜÜﻪ ﮐﭽÜÜÜÜÜﭘ

æÇ í ﻮﻫﯧÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﺘﻮ ﻧÜÜÜÜ ﻪ ﭘÜÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜÜ ژﺑíÑÏ ﻤﯧﺮÜÜÜÜ ﺷÜ ÜÜ ﯥÜÜÜÜ ﭼåÏ ÇÏ åﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜﺳ

ﯥÜÜÜ ﭼ،íړÇﻮÜÜÜﻢ ﻏÜÜÜﺪې ﻫÜÜÜ ﺧﻮﯾﻨæÇ ﻪÜ Ü æÑæ ﻲÜ Üﻪ ﯾÜÜÜ ﭘﺸæÇ ﻮڅÜÜÜ ﺑﻠ،ﺘﺎﻧﻲÜÜÜﺳÑﻧﻮ

.ﯾﻠﯽæ  ﻧﻪ ﺷﻲíÑÏ ﺷﻤﯧﺮ ﭘ ﺘﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮ ﻪ

ﻢÜÜﯥ ﮐÜÜ ﭼíﻮÜÜﮐ

ÜÜ  ﮐﻮæÇ ﻲÜÜﺷæ ﻪÜÜﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧÜÜﻲ ﮐﭽÜÜﻟﺘæÏ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﺗÜÜژﺑ

ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﺪﯾﻮ ژﺑÜÜÜﻧæ ژÏ æÇ ﻲÜÜÜﻪ ﺑﺎﺳÜÜÜﻧæ åÏﺎÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜژﺑ

áæ ډÇﻫﻤﺪ

ﻮÜÜÜÜﺲ ﻣÜÜÜÜﻟæ æÇ íÏ ړæ ﺖÜÜÜÜﻫﻤﯿÇ Ï ﯥÜÜÜÜﻮﻟﯥ ژﺑÜÜÜÜ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜ ﺮﻧ

ﻧÑﻮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜﺮ ﮐﻤÜÜÜﺗ

ﻮېÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜ ﭼåÏ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻧ،í Ü Üﮐæ ﺮېÜÜÜﻮ ﺧﺒÜÜÜﻮ ژﺑÜÜÜﻪ ﻮﻟÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼíړÇﻮÜÜÜﻏ

áæ ډÇÏ ﻮږÜÜÜÜ ﻣåﺮÜÜÜÜﻪ ﻧﻈÜÜÜÜﺘﺮ ﯿﻮ ﻟÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜ ﻣﺜﺒﺘÏ .ﺎﺗﻲÜÜÜÜﺳæ ﯥÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜÜﮐﺘ

ﯥÜÜ ﭼ،íæ ÇÏ ﺪÜÜﻮ ﺑﺎﯾÜÜﺪﯾﺰ ﻣÜÜﻧÇړæ æÇ ﻮÜÜﺮ ﺷÜÜﻪ ﺗﯧÜÜﻠﻂ ﺨÜÜﻖ ﺗﺴÜÜ ﻣﻄﻠÏ ﯥÜÜژﺑ

.ﻟﯽ ﺷﻮæ ﭘﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮáÏ ﺗﻌﺎíÑ ﮐﻠﺘﻮÏ ﺣﺮﮐﺘﻮﻧﻪ

åﺮÜÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜÜﻣﯿﻨÒ ﻲÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ åÑﺎÜÜÜÜې ﻟﭙÏæ æÇ ﺎﺗﻠﻮÜÜÜÜ ﺳíﺪÜÜÜÜﻧæ ژÏ ﻮÜÜÜÜﻮ ژﺑÜÜÜÜ ﻮﻟÏ

ﯥÜÜﻮﻟﯥ ژﺑÜÜ ﯥÜÜﯥ ﺧﭙﻠÜÜﻲ ﭼÜÜ ﺷÇﺪÜÜ ﭘﯿäÇﻮÜÜ ﺗÇÏ ﯥÜÜﺲ ﮐÜÜﻟæ ﻪÜÜﺮې ﭘÜÜﻪ ﭼﯧÜÜﮐ

ﺮÜÜﻪ ﯧÜÜ ﭘäÇﺮÜÜﯾÇ Ï ﯥÜÜ ﭼ،ﻲÜÜﺮ ﺷÜÜې ﻓﮑÏ ﻪÜÜﻮﻧﮑﻲ ﭘÜÜﯾæ ﯥÜÜﻮې ژﺑÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜ ﮐ.æ Ü ﮐ

íÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ ،ﻲÜÜ ﺳﯿﺎﺳåﺘﺮÜÜ ﺳåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ﺑÇÏ ﻮÜÜ ﻧ،í Ü ﺪﻟﯥ ﮐÜÜﻮ ﺑÜÜﺪﯾﻮ ژﺑÜÜﻧæﺮ ژÜÜﭘ

ﻪÜÜﻲ ژﺑÜÜﺳÑﯥ ﻓﺎÜÜ ﭼìﻮÜÜﻪ ﻫﻐÜÜﻲ ﻟﮑÜÜﺗﭙæ ÑæÒ ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜﻮ ﺧﻠﮑÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜﻪ ﭘÜÜ ژﺑåﻮÜÜﯾ

ﻖÜÜÜﺎ ﺣÜÜÜﺮ ﭼÜÜÜ ﻫÏ å Ü Ü ﮐåÏÒ ﻪÜÜÜژﺑ

ﻧÑﻮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﮑ،íæ ﻪÜÜÜ  ﭘﺎﻧíÑﻮÜÜÜ ﮐﻠﺘæÇ

Ï ﺎÜÜÜÜÜ ﯾæÇ íﻮÜÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜ ﻧãﺎÜÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜÜې ﺗÏæ ﻮÜÜÜÜÜ ژﺑæÑﻮÜÜÜÜÜ ﻧÏ æÇ ﻮﻟﯥÜÜÜÜÜ  ﺮíﺮÜÜÜÜÜﺟﺒ

ﻪÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜ ﻟ.åÏ ﯥÜÜÜﻧﮑæﻮ ﻟﺮÜÜÜ æﺮÜÜÜ ډﯦæÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ ﺖÜÜÜ ﮐﯿﻔﯿÏ æ ÜÜÜ ﮐåÏÒ Ï æÇ ìÏ

ﯥÜÜÜ ﺑ،ﯥÜÜÜې ژﺑÑﻮÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜﻪ ﻣﻘﺎﺑÜÜÜ ﭘæÏÑÇ Ï ﯥÜÜÜﺮ ﭼÜÜÜﻪ ﯧÜÜÜ ﭘäﺘﺎÜÜÜﭘﺎﮐﺴ

ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜ Ü ﭼ،ìÏ ÊÑæﺮÜÜÜﺎﻧﻲ ﺿÜÜÜﻧﺴÇ ﻮÜÜÜﻢ ﯾÜÜÜﯽ ﻫÜÜÜﻪ ﻻﺳﺮﺳÜÜÜﺎﺗﻮ ﺗÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣåﻮÜÜÜﭘﻠ

.ﻲÜÜÜ ﺷÇﺪÜÜÜﻪ ﭘﯿÜÜﺘﺮ ﺟﻨﺠﺎﻟﻮﻧÜÜÜﻪ ﺳÜÜﯥ ﺑÜÜÜ ﮐÊÑﻮÜÜÜﻪ ﺻÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،í ÜÜﯥ ﮐÜÜﺑﺮﺧ

ﺮÜÜÜې ﺗÏ Ï .ﻲÜÜÜ ﺷìﺪÜÜﻪ ﮐﯧÜÜÜﺮ ﻻﺳÜÜÜﺗ

åﺮÜÜÜې ﺳÏﺘﻔﺎÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺎﻟﻮژۍ ﺨÜÜÜﺎﺗﻲ ﯧﮑﻨÜÜÜﻣﻌﻠﻮﻣ

ﺎﻧÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ژﺑæÑﻮÜÜÜﺮ ﻧÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜژﺑ

ﻧÑﻮÜÜÜﻣ

ﯿﻠﻪÜÜﺳæ áﺎÜÜﻧﺘﻘÇ Ï ﻮÜÜﺛﻮﻧÇ ﻣﯿﺮíÑﻮÜÜ ﮐﻠﺘæÇ äﺪÜÜ ﺗﻤíﺮÜÜ ﺑﺸÜÜ Ï ﻪÜÜژﺑ

ÜÜﻨ

ﻨÜÜÜﺳæÇ ﻪÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜ ﻣ

.æ ﺻﻮﻟﻲ ﺗﻮ ﻪ ﺣﻞ ﮐÇ æÇ  ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲå ﺳﺘﻮﻧﺰÇÏ ﻣﻮږ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮ

.åÏ íÑæ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﺿﺮæÇ  ﻧﻮ ﮑﻪ ﯾﯥ ﭘﺎﻟﻨﻪ،åÏ

: ﻗﻮﻣﻲ ﺳﻴﺎﺳــﺖ-٤

ﻖÜÜÜÜÜﯥ ﻣﻄﻠÜÜÜÜÜﻮې ژﺑÜÜÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜÜÜﯿﻲ ﭼÜÜÜÜÜ ÇÏ ÎړÇ ﻲÜÜÜÜÜﻮ ﻣﻨﻔÜÜÜÜÜې ﺣﺮﮐﺘﻮﻧÏ Ï
Ï .íÑﻮÜÜÜÜ ﺘﺮ ﻪÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜÜ ﺧﻄÏ ﻮﻧﮑﻲÜÜÜÜﯾæ ﻮÜÜÜÜ ژﺑæÑﻮÜÜÜÜ ﻧÏ ﻪÜÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜÜﺣﺎﮐﻤﯿ

áæې ډÏ ﺮÜÜÜÜÜÜ  ﻣ،ìÏ ﺖÜÜÜÜÜﻗﻌﯿÇæ ﻮﻟﻨﯥÜÜÜÜÜÜ Ï ﻮږÜÜÜÜÜÜﻣÒ ﮑﻞÜÜÜÜÜÜﻮﻣﻲ ﺗﺸÜÜÜÜÜÜﻗ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

239

ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ

ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ

240

.íÏ  ېÜ  ﮐåÑﻮÜÜﯥ ﻏÜÜ ﯥ ﺑÜÜﯥ ﻣﺨﺘﻠﻔÜÜ ﮐæÇ Ü ﻪ ﭘÜÜﯾﺦ ﭘÑﺎÜÜ ﺗÏ ﮑﻞÜÜﻲ ﺗﺸÜÜﺳﯿﺎﺳ

å ÜÜﯥ ﮐÜÜﺳÇÏ ﻮÜÜ ﻧ،ﻲÜÜ ﺷì ÜÜﯥ ﮐÜÜﯥ ﺑﺮﺧÜÜ ﯾÑﻮÜÜ ﻧæÇ ﻲÜÜ  ﺮæ åÑﺎÜÜﺟÇ ãﻮÜÜ ﻗåﻮÜÜﯾ

ﻧﯥæﻮړÜÜﺖ ﺟÜÜﺮ ﻣﻠÜÜﻪ ﭘÜÜﻲ ﺟﺮﯾﺎﻧﻮﻧÜÜﻪ ﺳﯿﺎﺳÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜ ﻟﻮﯾåﻮÜÜ ۍ ﯾÜ ﻠﻤﯥ ﭘﯧÜÜ ﺷÏ

ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠÜÜÜ ﯾæÇ ﻪÜÜÜﻲ ﻣﺆﺳﺴÜÜÜﻟﺘæÏ åﺮÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜ ﭼ،í Ü Üﺚ ﮐﯧÜÜÜې ﺑﺎﻋÏ Ï åړæ

ÊﺎÜÜÜﯿ ﺟﺮﯾﺎﻧÜÜÜ ﮐ.åﺪÜÜÜﻪ ﺮﺧﯧÜÜÜﻃﻨﭙﺎﻟﻨæ æÇ ﻦÜÜÜﻃæ ﺮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﯾÑﻮÜÜÜ ﻣﺤæÇ ææ ﺎÜÜÜﺑﻨ

.ﺗﻪ ﺷﻲÑ ﻻﻧﺠﻪ ﺗﺮې ﭘﻮæÇ íړæÇæ å ﻗﻮﻣﻲ ﺷﺨ

ېÏ ﻪÜÜÜÜ ﭘ.ææ ﺎÜÜÜÜﻧﻮ ﺑﻨæÏﺎÜÜÜÜ ﺑﻨﯿíﺮÜÜÜÜﻮ ﻓﮑÜÜÜÜﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔÜÜÜÜ ﭘÈÇﺰÜÜÜÜﺣÇ ﻼﻣﻲÜÜÜÜﺳÇ æÇ

ﯥÜÜÜ ﮐÒÑÏ ﻪÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ áﺎÜÜÜ ﻣﻬÇÏ ﺖÜÜÜﻮﻣﻲ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜ ﭼåﺮÜÜÜ ﺳ-åﺮÜÜÜې ﺳÏ ﻪÜÜÜﻟ

ﯥÜÜÜÜﺎ ﻮﻧﻮ ﮐÜÜÜÜ ﭼﻮﮐíﺮÜÜÜÜﻮ ﻓﮑÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻮﻣﻲ ﻫﻮﯾﺘﻮﻧÜÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐÜÜÜÜﺟﺮﯾ

ﻪÜÜÜ ﮐäﺎÜÜÜ ﯾﺘﯿﻤæÇ  ېÜÜﺮې ﮐﻮﻧÜÜÜﺳÇ ﯥÜÜÜ ﺑæÇ äﺎÜÜÜﻧÇﻪ ﻮÜÜÜﻟÒæ ﯥÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜ ﺧ،ìÏ äÇæÑ

ﻮÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﮐﻠﮑÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜ ﺨæÏÇﺮÜÜÜÜﻓÇ ﻪÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜ ﭼ،ææ íﻮÜÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜ Ñﻏﻮ

ﻮÜÜÜ ﺧ،ﻲÜÜ  ﺮÑÏ ﻪÜÜÜ ﭘÑÏ æÇ ﺮÜÜﯥ ﻓﻘﯿÜÜ ﻫﻤﺎﻏﺴíÏ ﻲÜÜÜې ﺗ ﻟÑﻮÜÜ ﭘãﻮÜÜÜﺮ ﻗÜÜﻪ ﻫÜÜﭘ

. ﻏﻮ ﺘﻪíﺳﺎﺳﻲ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻮ ﭘﻠﻮÇ

ﻮÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﯽÜÜÜÜﺣﺘ
ٰ
ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﺪﻟﻲÜÜÜÜﻧﯧÇ ﺗﻮíÏ ﻪÜÜÜÜې ﻧÏ ﻪÜÜÜÜ ﭘáÇﺘﻮÜÜÜÜﻮﻣﻲ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜÜﻗ

ﺪÜÜﻪ ﻮﻧÜÜ ﭘåﺮÜÜﺘﺎﻧﻮ ﺳÜÜﻪ ﮐﻤﻮﻧﺴÜÜﻪ ﻟÜÜ ﺑÑæÑæ ﻮÜÜﯥ ﯾÜÜ ﭼ،íﻮÜÜ ﺷáﺪÜÜﺮ ﻟﯿÜÜډﯦ
ﻮږÜÜﻣÒ .æ ﺖÜÜﯥ ﻧﺎﺳÜÜﻨ ﺮ ﮐÜÜﻪ ﺳÜÜﺪﯾﻨﻮ ﭘÜÜ ﻣﺠﺎﻫÏ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜ ﺑÑæÑæ ﻞÜÜ ﺑæÇ æ ﯥÜÜﮐ
ﻪÜÜ ﻧåÑﻮÜÜﻲ ﻣﻔﮑÜÜ ﻣﻠåﻮÜÜﯥ ﯾÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜ ﭼ،åÏ ÇﺪÜÜ ﻫﻤåﺘﻮﻧﺰÜÜﻲ ﺳÜÜﺳﯿﺎﺳ

.í  ﮐå  ﻣå  ﯾﺘﯿﻤﺎﻧﻮ ﯧæÇ æ ﮐﻮﻧ
ﻪÜÜﻮ ﮑÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﻪ ﭘﯧﮋﻧÜÜﻤﺖ ﻧÜÜ ﺳæÇ ﻪÜÜ ژﺑ،ãﻮÜÜ ﻗåﻮږÜÜﯥ ﻟÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ

ﻨÜÜﺳæÇ

.í  ﻧﻪ ﺣﻞ ﮐﯧåﻧﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰÇﻧﺪæ ژÏ ﻣﻮږÒ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ

ﻪÜÜÜ ﭘæÇ ﺲÜÜÜﻟæ ﻪÜÜÜ ﻮﻣﻲ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻋﻤÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﯾÓﺎÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻮې ﭼÜÜÜﺪې ﺷÜÜÜﻧÇړæ åÏ

ﻮÜÜÜ ﻮÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜ ﺑﻠﮑ،ﻪÜÜÜ ﻧåﺘﻮﻧﺰÜÜÜﺲ ﺳÜÜÜﻟæ Ï ÞﺎÜÜÜﻮﻣﻲ ﻧﻔÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜﻪ ﻣﺮﻏÜÜÜﻪ ﻧﯧﮑÜÜÜﻟ

Ï äﺎﻧﺎÜÜÜﻧﺴÇ ﯥÜÜÜ ﭼÇÏ .ﺎﮐﻲÜÜÜ æ ﺖÜÜÜﻲ ﻫﻮﯾÜÜÜﻞ ﻣﻠÜÜÜ ﺧﭙäﺎÜÜÜﻧÇﻪ ﻮÜÜÜ ې ﺗﻮ

ﻪÜÜÜ ﭘãﻮÜÜÜ ﻗÏ äﺎÜÜÜﻧÇ ﻮåÑﺎÜÜÜ ÒæÑ ﯥÜÜÜﻮږ ﺑÜÜÜﻣÒ ﻮÜÜÜ ﺧ،åÏ ﻪÜÜÜﻮ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜﺿÇﻏﺮÇ Ï ﻮÜÜÜﺗﻨ

ﺎﻧÜÜÜ

ﺖÜÜﻪ ﻗﻮﻣﯿÜÜ ﻟÓæÇ ﻪÜÜﻮ ﮑÜÜ ﻧ،ﯽÜÜﻟæﻲ ﺗﯧﺮÜÜﻪ ﺷÜÜﺪ ﻧÜÜﻧæﯥ ژÜÜﻼ ﮐÜÜﻪ ﺧÜÜﺖ ﭘÜÜﻫﻮﯾ

æÇ

ﺘﻮﻧﻮÜÜÜﻮﻣﻲ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜ ﯾÜ Üﺮ ﺑﻨﺴÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼìﻮÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜﺖ ﺟÜÜÜﯥ ﻫﻮﯾÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜﻧ

ﻪÜÜÜﻧæÏæ åﺮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻪ ﺑﻠÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﺎﻧﻮ ﯾÜÜÜ ﻫﻠﮑæÇ ﻮÜÜÜﻮږ ﻧﺠﻮﻧÜÜÜﻣÒ ،íﺮÜÜÜې ﻟæﺎÜÜÜﻣﻠ ﺮﺗﯿ

ﻮﻣﻲÜÜÜÜ ﻗÏ ﻢÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜﯥ ﻫﯧ ﮑﻠÜÜÜÜ ﭼåÏ ÇÏ ﯥÜÜÜÜ ﯾåﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜ ﺧ،ﻮﻟﯽÜÜÜÜﮑﻞ ﻧﯿÜÜÜÜﺷ

ﻮﻧﻮÜÜÜﻟﺴæ Ï æÇ ﺎﻟﻲÜÜÜ ﭘÈ ﯾﺘﻮÜ Üﻧæﻪ ﺎÜÜÜ ﯥÜÜÜﯿﻤﻮ ﮐÜÜÜ ﺳæﺎﺗﺮÜÜÜﯾÒ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ í Ü Üﮐ

ﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﺖ ﻧÜÜÜﺪ ﻣﻠÜÜÜﺣÇæ æÇ ﺘﻠﯽÜÜÜ ﻮ ﻏÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﯾÏﻪ ﻣﻮﺟﻮÜÜÜﺘﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜﺳﯿﺎﺳ

.íÏ

.ìÇﺟﻮړﯦﺪ

ﺘÜÜÜÜÜÜﺳæÏ ﻪÜÜÜÜÜ ﻪ ﻣﻨÜÜÜÜÜÜﺮ ﺧﭙﻠÜÜÜÜÜ ﺗìæÏ .íﻮÜÜÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜÜÜÜﯦﺸæ íÏ ﻪÜÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜÜﻧﺎﻣ

ÜÜﯥ ﯿﻨÜÜÜﻲ ﻻﻫﻤﺎﻏﺴÜÜÜړﯾﮑÇ ÑﻮÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﺳÇÏ æÇ ﯿﻢÜÜÜﻮ ﺗﻨﻈÜÜÜﺑæÇ Ï ﻨÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﺗ

ﻨﻔﻲÜÜÜﯥ ﺻÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜﻏﻠÇÑ ﻪÜÜÜﻢ ﻣﻨ ﺘÜÜÜﻲ ﻫÜÜÜړﯾﮑÇ íﻮÜÜÜﻨ ﻧÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜړﯾﮑﯿÇ æړÒ Ï

ﺎظÜÜÜﻪ ﻟﺤÜÜÜﻮﻟﻮ ﭘÜÜÜﺻÇ Ï ﻨÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻟæﺖ ﺟﻮړÜÜÜ ﻣﻠæÇ ﺖÜÜÜﻮﻣﻲ ﻫﻮﯾÜÜÜ ﻗÏ

æÇ äÇÑæﺬÜÜÜÜ ﻣﻌ،äﻧﯿﺎÇﺪÜÜÜÜﻧÒ ،äÇﺮÜÜÜÜﻓﺴÇ íﻮÜÜÜÜﯿﺾ ﺷÜÜÜÜ ﺗﻨﻘ.íﺮÜÜÜÜ ﻮﻧﻪ ﻟÜÜÜÜﺑﻨﺴ

æÇ ﺘﻠﻮÜÜÜﻏﻮﺳÇ ﺎﻟﻲÜÜÜ ﮐ، ﯿﻘÜÜÜﻪ ﻣﻮﺳÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﮑ،ﺘﻪÜÜÜ ﻧﺸÏﺎÜÜÜ ﯿﺰ ﺗﻀÜ Ü ﺑﻨﺴãﻮÜÜÜﮐ

ﺮÜÜ ﺗæÇ íÏ íﻮÜÜ ﺷìﺎÜÜ ﻮÜÜ ﯾåﺮÜÜﻪ ﺳÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﻮﺧﯥ ﭘÜÜ ې ﻣÜÜ ﻮېÜÜ ﯾÏ äÇÑæÏﺰÜÜﻣ

íÏ ېÏﻮÜÜÜﻠﯿﻘﯥ ﻣﻮﺟÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﯥ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠÜÜÜ ﭼåÏ åﺪÜÜÜﯥ ﺮ ﻨÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏæÏ æÑﻮÜÜÜﻧ

ﻲÜÜ ﻣﻠÏ ﻪÜÜ ﺑåﺪÜÜﻪ ﺑﺮﯾÜÜﺮ ﻫﻤﺎﻏÜÜ ﺗíæ

ÇÑ ﺘﻮﻧﺰېÜÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜÜﻮ ﻫﻐÜÜÜÜ ﺧ،íÏ ړæ ãÇﺮÜÜÜÜﺣﺘÇ Ï ﻠﯿﻘﯥÜÜÜÜﻮﻟﯥ ﺳÜÜÜÜ ÇÏ æÇ

ﺮÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﺲ ﮐÜÜÜﻟæ ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ .íæ åﺮÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜﻣﯿﻨÒ åﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﺎ ﺗÜÜÜﯿﻨ ﺘﯿ

ﻪÜÜÜ ﻟæÇ ﻲÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜ æ ﻮړÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﺨäﺎﻧﻮÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻮﻣﻲ ﻫﻮﯾÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜ ﺷÇﺪÜÜÜﭘﯿ

ﺰÜÜÜÜÜÜﯾÏ ﺮÏ ﻪÜÜÜÜÜÜ ﮐ.åÏ ﺪۍÜÜÜÜÜÜﻧæﻪ ژÜÜÜÜÜÜﺣﯿæÑ ﺎﻧﻲÜÜÜÜÜÜﻓﻐÇ æÇ ﻲÜÜÜÜÜÜﯾﻨÏ ﻢÜÜÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜÜÜﺳæÇ

ÑﺎÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜﺮ ﺿÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜ ﺑÏ æÇ ﻪÜÜÜ ﺮÜÜÜ ﭘãﻮÜÜÜ ﻗåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜÜﺎﺗﻮ ﺨÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻲÜÜÜﻟﺘæÏ

ﻲÜÜÜﻪ ﻻړ ﺷÜÜÜﻮﻧ ﺗÜÜﻧﮑﯽ ﮐæﯧﺪÜÜﺳæÇ äﺎÜÜÜ ﺑﺪﺧﺸÏ ﺎÜÜÜ ﯾæÇ ÑﺎÜÜÜﻧﮑﯽ ﺗﺨæﯧﺪÜÜﺳæÇ

ﻞÜÜ ﺑÏ æÇ ÒÇﺰÜÜﻋÇ Ï åﻮÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜﻮ ﺨÜÜﻲ ﻮﮐﯿÜÜﻟﺘæÏ ﻪÜÜﺎ ﻟÜÜ ﯾæÇ ﻲÜÜﺘﻞ ﺷÜÜﺧﯿﺴÇæ

ìæﺎÜÜﻧÑÏ ﻮﻣﻲÜÜﻪ ﮐÜÜ ﻟåړÒ Ï ﮏÜÜﯥ ﺧﻠÜÜﻪ ﯾÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜ ﭘäﺎÜÜﻓﻐÇ æÇ äﻠﻤﺎÜÜ ﻣﺴåﻮÜÜ ﯾÏ

Ï ÑÇﺪÜÜﻗﺘÇ ﻲÜÜﻟﺘæÏ ﯥÜÜ ﭼÇÏ ﺎÜÜ ﯾ.ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜﺗÑﻪ ﭘﻮÜÜ åړæﺎÜÜ ﻧåÑﺎÜÜ ﻟﭙíæﭙﮑﺎÜÜ ﺳÏ

.íﮐﻮÑæ  ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﯿﺎæÇ íﮐﻮ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ÜÜﻲ ﯿﻨÜÜړﯾﮑÇ ÇÏ ﯥÜÜې ﭼÒÇﺪÜÜﻧÇ ﻮﻣﯥÜÜﮐ
ÜÜÜﯾÑÏ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ
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ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ
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: د ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺸﺘـﻮاﻟﻰ-٥

: د ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺣﺰاﺑـﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ-٦

äﺎﻧﻮÜÜÜÜÜ ﻗÏ ﻞÜÜÜÜÜﻟﯿÏ  ﯿﺰÜÜÜÜÜﻮ ﺑﻨﺴÜÜÜÜÜﺪﻟﻮ ﯾÜÜÜÜÜﺧﯧÇ ﭘﺮÏ ﺖÜÜÜÜÜﻮﻣﻲ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜÜÜ ﻗÏ

ÎÇﺮÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜﺪې ﭼÜÜÜÜﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜÜﺑÇﺣﺰÇ ﻲÜÜÜÜﻮ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜÜﻪ ﻣﻨﻈﻤÜÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜÜﺳÇډﯾﻤﻮﮐﺮ

ﺘﺮ ﻪÜÜÜ ﺳåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜ ﺗíÑæﺰÜÜÜ ﮐﻤæÇ ÑæÑæÒ ځÑæ ﻦÜÜÜ ﻧ.ìÏ ﻟﯽÇﺘﻮÜÜÜﻧﺸ

ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜ ﻣﺮﻏåﺪÜÜﻪ ﺑÜÜ ﻟ.åÏ åÑÇﺘﻮÜÜÜﺳÇ íﺮÜÜﻟæ ÜÜﻲ ﺑﻨﺴÜÜﻟﺴæ

Ï ﯥÜÜ ﭼ،í ﺘﻌﻤﺎﻟﯧÜÜﺳÇ ÑæÒ ﺪېÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜ ﻗÏ ځÑæ ﺎÜÜ Ñ ﻪÜÜ ﭘ.íÑﻮÜÜ ﻪÜÜﻧ

ﻪÜÜÜÜﻣﯿﻨÒ ﺎÜÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮÏ íﺮÜÜÜÜﻟæ ÜÜÜÜﻲ ﺑﻨﺴÜÜÜÜﻟﺴæ ﯥÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜﻧﻮ ﺗæﺪÜÜÜÜﻮ ﻮﻧÜÜÜÜﻫﻐ

æÇ ÏÇﺪÜÜÜ ﺟﺎﯾ،áﺎÜÜﻮږ ﻣÜÜﻣÒ ،í ÜÜﺪې ﮐﯧÜÜﻮ ﻻﻧÜÜ ﺮ ﭘÜÜﯥ ﺗÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﭘÜÜﺲ ﺣﻘﻮﻧÜÜﻟæ

ﻲÜÜÜÜﻪ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜﻣﺨÏ ﯥÜÜÜÜﺳæﺮ ﭘﺮÜÜÜÜﻦ ﺗÜÜÜÜ ﺑÏ .åÏ åÑÇﺎﻫﻤﻮÜÜÜÜ ﻧæÇ åﺎﻋﺪÜÜÜÜﻧﺎﻣﺴ

ﻲÜÜÜﻟﺘæÏ æÇ ìÏ ﻪÜÜÜ ﻧíﺪÜÜÜﻪ ﺧﻮﻧÜÜÜﯥ ﺨÜÜÜﻪ ﭘﻨﺠÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﮐÇæÑæÒ Ï ÓﺎﻣﻮÜÜÜﯽٰ ﻧÜÜÜﺣﺘ

ﯥÜÜﮑﻞ ﯾÜÜ ﺷì ﻮﻣÜÜ ﻟ.áÏﻮÜÜﻟÑÏ ﮑﻠﻮﻧﻪÜÜې ﺷÑÏ ﺑﻮÑﺎÜÜﻮږ ﺗﺠÜÜﻣÒ åﺮÜÜﻮ ﺳÜÜﺑÇﺣﺰÇ

ﻪÜÜÜ ﻫﻐ.í ÜÜÜ ﮐﯧÑﻮÜÜÜ ﭼÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﺎﯾﻲ ﮐ ﯾÜÜÜ ﻣﺎﻓﯿÏ áæ ډíÏﺎÜÜÜﻪ ﻋÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻤﮑ

ÏæÇÏ Ï æÇ áﺪÜÜÜÜ ﺟﻮړﯦÈÇﺰÜÜÜÜﺣÇ ﻲÜÜÜÜ ﺳﯿﺎﺳáﺎÜÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜÜ ﭘÑÇﺪÜÜÜÜﻗﺘÇ Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،æ ÇÏ
.íÏ  ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪåÑ ﯾﯥ ﻏﻮÈÇﺣﺰÇ áÇæ ﺎﻏﻠﻲ ﻣﯿﻮﻧﺪæ äﺧﺎ

ﻪÜÜ ﭘåﺮÜÜﺰۍ ﺳÜ ﻪ ﺗﯧÜÜﻮې ﭘÜÜﻪ ﺷÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﺮÜÜﺮ ﺳÜÜ ﭘÏÇﺪÜÜ ﺟﺎﯾÏ ﯥÜÜ ﭼ،ﺨ ېÜÜړې ﺷæ
ﺮېÜÜÜ ﺗåﺮÜÜÜﺧﻠﯥ ﺳÇﺪÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﮐﻮ ﭘÇæÑﺎÜÜÜ ﭼÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï æÇ ﺘﻲÜÜÜ æÇ æ ﺨÜÜÜﻮﻣﻲ ﺷÜÜÜﻗ

ÓﺎÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜﮑﯿﻼﺗﻮ ﭘÜÜÜﻮ ﺗﺸÜÜÜ  ﭘÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ææ ÈÇﺰÜÜÜﺣÇ ﻪÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﻪ ډﻟÜÜÜﯾﻤæÏ

Ï ﯥÜÜÜÜÜﻦ ﮐÜÜÜÜÜﯾÏ ﯿﻦÜÜÜÜÜﻪ ﻣﺒÜÜÜÜÜ ﭘãﻼÜÜÜÜÜﺳÇ Ï .ìÏ ìﻮÜÜÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜÜÜ ﺟÑﻮÜÜÜÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ ﻧﺎﺳÜÜÜÜÜ

ﻲÜÜÜÜÜ ﭼﭙæÇ ﻪÜÜÜÜÜﻼﻣﻲ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧÜÜÜÜÜﺳÇ .í ÜÜÜÜ ﮐáﺪÜÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﺘﻞÜÜÜÜÜ ﯥ ﻏﻮÜÜÜÜÜﯾ

ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﭘÞﻮÜÜÜﻮ ﺣﻘÜÜÜﻮ ﺧﻠﮑÜÜÜ ﻮﻟÏ æÇ ìÏ ﻟﺖÇﺪÜÜÜﻞ ﻋÜÜÜﺻÇ ìﻮÜÜÜۍ ﻟÑÇﺪÜÜÜﻟﺘæÏ

.íÏ  ﯾﯥ ﯥ ﺑﯧﻠ ﯥÈÇﺣﺰÇ

ﺲÜÜÜﻟæ Ï áæﻲ ډÜÜÜﻪ ﻋﻠﻨÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺎﻟﻢ ﺗÜÜÜ ﻇ،íÏ íﻮÜÜÜ ﺷíﺪÜÜÜ ﺧﻮﻧáæ ډíæﺎÜÜÜﻪ ﻣﺴÜÜÜﭘ
áæÑ ﺘﺮÜÜﻪ ﺳÜÜﯥ ﻫﻤﯧﺸÜÜﻮ ﮐÜÜﻲ ﮐﻮﻟÜÜﻪ ﭘﻠÜÜ ﭘäﺎﻧﻮÜÜ ﻗÏ áﻮÜÜﮐÑæ ÇﺰÜÜﺪې ﺳÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜﭘ
.ìÏ ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ

áﺎÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜ ﭘÊﺮÜÜ ﻫﺠÏ ﯥÜÜ ﭼ،ææ ﻪÜÜÜ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧíÏﺎÜÜﻪ ﺟﻬÜÜﻪ ﻫﻐÜÜﻪ ډﻟÜÜﯦﯿﻤÑÏ
.áﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻮÇÑ ﻧﻮ ﮐﯥæÏÇﻧ ﯾﻮ ﻫﯧﻮæﻃﻨ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺎæ ﭘﻪ ﺟﻼ
ÓﺎÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜﺎﺗﻮ ﭘÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻮÜÜÜ æÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ ﻠﻮÜÜÜﺳæ ،ﻮÜÜÜ ﭘﯿﺴÏ ﻪÜÜÜ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧÇÏ

ﺎﻧÜÜÜ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،í ÜÜړ ﮐﯧÇ ﺮﮐﺲÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜÜﻟﻲ ﻟÇﺘﻮÜÜÜ ﻧﺸÏ äﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ

ېÏ Ï ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﮑ،áﻮÜÜÜ ﺷäÇﺪÜÜÜﻧæ ﺧﺎÐﻮÜÜÜﺘﺮ ﻧﻔÜÜÜ ﺳæÇ ﺮÜ Ü ډﯦÏ ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﭘ

ﺪېÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜﺎﻧﻮﻧﯿﻮ ﭘÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜ ﺑÏ åÑﺎÜÜÜﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙÜÜÜ ﺳÏ ﺮÜÜÜ ﺳæÇ áﺎÜÜÜﻞ ﻣÜÜÜ ﺧﭙÏ áæډ

ﻮÜÜÜﻪ ﺑﻬﺮﻧﯿÜÜÜﺶ ﭘÜ Üﯦæ ﺎﺗﻮÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ Ï ﻨÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜ ﺗìæÏ Ï æÇ ÊﻤﯿﺎÜÜÜﺳÑ ﻮÜÜÜﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧ

ﯥÜÜ ﺑÏ ﻪÜÜﻮ ﮑÜÜ ﻧ،íﻮÜÜﮐÑæ ﻪÜÜﻪ ﻧÜÜﯥ ﻧﺘﯿﺠÜÜ  ﻫÇÏ ﯥÜÜ ﭼÇÏ ﻮÜÜ ﺧ،í ÜÜﮐæ ﯥÜÜ ﻫ

ÈﺎÜÜÜÜ ﺣﺴÏ ﻪÜÜÜﺲ ﺗÜÜÜﻟæ ﯥÜÜÜ ﯾÑﻮÜÜÜﻣﺎﻧﻲ ﮐﻠﺘÒﺎÜÜÜ ﺳæÇ æ ﯽÜÜÜې ﺗ ﻟÑﻮÜÜÜﺒﮑﻮ ﭘÜÜÜﺷ

،ﻮﻣﻲÜÜÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،íæÑﻮÜÜÜÜÜﮏ ﻣﺠﺒÜÜÜÜÜﺪې ﺧﻠÜÜÜÜÜ ﻻﻧÑﺎÜÜÜÜÜﺮ ﻓﺸÜÜÜÜÜﺗ

ﻟﺘÇﺪÜÜÜÜÜﻋ

ﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﭼáﺪÜ ÜﻧﯧÇﻪ ﺗﻮÜÜÜﻧæ ﻪÜÜÜﻮ ﮑÜÜÜ ﻧ،ìﻮÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜ ﺟæ ﻪÜÜÜ ﻧÏﺎÜÜÜﻪ ﺑﻨﯿÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﮐﻮﻟÑæ

æÇ í Ü  ﮐÇﺪÜÜﻪ ﭘﯿÜÜ ﺣﻠﻘåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ﺗäﺎÜÜ ÏﺎÜÜﺮ ﺑﻨﯿÜÜﻮ ﭘÜÜړﯾﮑﯿÇ ﻤﺘﻲÜÜ ﺳæÇ ﻲÜÜﺗﻨﻈﯿﻤ

ÏﻮÜÜÜﻟÑÏ ìÑﺎÜÜÜ ې ﺗﯿÜ Ü  ﺟÏ ﯥÜÜÜ ﭼìæÏ .í ﻮړﮐÜÜÜﺖ ﺟÜÜÜﻟæÏ íﺰÜÜÜﺠﻢ ﻣﺮﮐÜÜÜﻣﻨﺴ

íﺪÜÜﯥ ﺧﻮﻧÜÜﺎ ﯾÜÜ ﯾæÇ í Ü ﻪ ﮐÜÜﺮ ﻻﺳÜÜﻪ ﺗÜÜﯥ ﺑﯧﺮﺗÜÜ ﯥÜÜﺎ ﺧﭙﻠÜÜﯿﻠﻪ ﯾÜÜﺳæ ﻪÜÜﻪ ﻫﻐÜÜﭘ

ﯥÜÜÜ ﯾÑﺮ ژÜÜﻮ ډﯦÜÜÜ ﻧ،áﺪÜÜÜﻪ ﭘﻮﻫﯧÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﺮ ژﺑÜÜÜﺲ ﭘÜÜÜﻟæ Ï æÇ æÑﻞ ﻻÜÜÜﻲ ﺣÜÜÜﻪ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜﭘ

.í ﮐ

.  ﮐÈæﯾﻨﻮﮐﯥ ډæ  ﭘﻪæÇ äÇÑæ  ﮐﺎﺑﻞ ﯾﯥ،  ﮐÓﺳﻠﯥ ﺗﻪ ﻻæ

í

ﻪÜÜÜÜÜ ﻟäﺎﻧﻮÜÜÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼÓﺎÜÜÜÜÜﺣﺴÇ ﻲÜÜÜÜÜﻪ ﻣﻠÜÜÜÜÜ ﻫﻐ،ﻲÜÜÜÜÜ ﺷÇÏ ﻪÜÜÜÜÜې ﻧﺘﯿﺠÏ Ï

.æﻮÜÜﯥ ﯾÜÜﻪ ﮐÜÜﯾﻲ ﻣﺮﺣﻠÇﺪÜÜﺑﺘÇ ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜﻟæ ﺟﻮړÈﺰÜÜ ﺣÏ ﻮږÜÜﻢ ﻣÜÜ ﻫáﻤﻬﺎÜÜﺳæÇ

æÇ ﺖÜÜÜ ﻣﻠáæې ډÏ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ ﻲÜÜÜ ﺷìÑæﺰÜÜÜﻲ ﮐﻤÜÜÜ ÇÑ ﻪÜÜÜﻪ ﻣﻨ ﺘÜÜÜﺖ ﺨÜÜÜﺣﺎﮐﻤﯿ

ìړæﺎÜÜÜﻮ ﭘﯿÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﺳÇÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،íﻮÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜ ﺟÈÇﺰÜÜÜﺣÇ ﻲÜÜÜ ﻮﻧﻮ ﺳﯿﺎﺳÜ Üﻪ ﻟﺴÜÜÜﭘ

. ﺷﻲÈæ ﮐﯥ ډæ ﭘﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰåړÇæÏ ﻟﺖæÏ

ÜÜﻲ ﺑﻨﺴÜÜÜﺳﺎﺳÇ æÇ ÜÜﻲ ﻣﻼﺗÜÜÜﻟﺴæ ÎÇﺮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،ìﻮÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜ ﺟìÏ ﻪÜÜÜﺮ ﻧÜÜÜﺑﻬﯿ
ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﻪÜÜﻧæﻲ ﻮﻧﺪÜÜې ﻣﻠÑÏ ﺎÜÜ ﯾåæÏ ﯥÜÜﯿﻠﻪ ﯾÜÜﺳæ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،íﺮÜÜﻟæ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ

243

244

ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ

Ü Üﺮ ﺑﻨﺴÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﺗﺠﺮﺑÏ ﻮÜÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮæÑﻮÜÜÜ ﻧÏ .í Ü Ü ﮐÈﻪ ډÜÜÜډۍ ﻣﺨæ Ü Ü Ï æÇ

Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،åÏ ÇÏ ﯥÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﻮ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜÜ ﻧ،íﻮÜÜÜÜ ﮐåÏæ ﯿﻦÜÜÜÜ ﯾﻘÇÏ ﻪÜÜÜÜ ﮐæÇ ﻲÜÜÜÜ ﺖÜÜÜÜﻋﻠ

Ï ﺖÜÜÜﻲ ﻫﻮﯾÜÜÜ ﻣﻠÏ ﺖÜÜÜﯾÏ ﻣﻮﺟﻮæÇ ﮑﯿﻞÜÜÜﻮ ﺗﺸÜÜÜﺑÇﺣﺰÇ ﻲÜÜÜﮐﻮ ﺳﯿﺎﺳÇﻮÜÜÜﻟﺴæ Ï

،íړæ ﯥÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﻪ ﻣﻨÜÜÜ ﻟæÇ ﻲÜÜÜﻫæ ﻪÜÜÜﻪ ﻟﻐﺘÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺳæﻮ ﭘﺮÜÜÜﻟæ ﺟﻮړÏ ﺖÜÜÜﻲ ﻫﻮﯾÜÜÜﻣﻠ

.í ﻣﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻞ ﮐﯧÒ ﻻåÑﺧﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎÇ ﭘﺮæÇ ﺳﺎﺗﻨﯥ

ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜ ﻧæÇ ﻮېÜÜﻪ ﺷÜÜﻤﻪ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜﻪ ﺳÜÜﯥ ﻧÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜ ﭘæ ÜÜ ﮐåÏÒ æﻮړÜÜ ﻟÏ ﻪÜÜﮑ
ÜÜ ﭘﺮﻣﺨﺘÏ ﻞÜÜ ﻧﺴäÇﻮÜÜ Ï ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜﻣﻠÇ ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜﯽ ﭼÜÜﻏﻠÇÑ ﺪﯾﺮﯾﺖÜÜﻢ ﻣÜÜﯥ ﺳÜÜﮐ

:ﻮاﻧﺎن＄ ﺎره－ روز３ ﺑ-٧

.íÏ ﻏﺰﯾﻮ ډﮐﯥÇ  ﯾﺎ ﻟﻪæÇ ې ﺑﻨﺪېÑﻻ
æÇ åﻮړÜÜﺎﻧ ﻮ ﻟÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻮﻟæÑﻮÜÜﺮ ﻧÜÜﻪ ﺗÜÜ  ﭘﺎﻧíﺮÜÜﯥ ﺑﺸÜÜ ۍ ﮐÜÜﻧ

ﻨÜÜﺳæÇ ﻪÜÜﭘ

Ï áæ ډÕﺎÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜ ﭘ.íﻮÜÜÜﻪ ﺗﺤﻤﯿﻠÜÜÜﯾﺘﻮﻧÑﺪې ﻣﺠﺒﻮÜÜÜ ﺑﺎﻧäﺎÜÜÜﻧﺴÇ ﺮÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜﻓﻘ
Ï ﯥÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜ ﮑ،íæ ÊﺎÜÜÜÜﯾÒ ﺮÜ ÜÜﻪ ډﯦÜÜÜÜﯾﺘﻮﻧÑﺎﻧﻮ ﻣﺠﺒﻮÜÜÜÜﻧÇ ﻮåÑﺎÜÜÜÜ ÒæÑ ﯥÜÜÜÜﺑ

ﻪÜÜÜﺪې ﭘÜÜÜﻞ ﺑﺎﻧÜÜÜ  ﻫﻮåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﮐ،ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜ ﻣﺜÏ .í Ü Üﻞ ﮐﯧÜÜÜ ﻪÜÜÜﻣﻬﻤ

ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐæÇ íæ ﻪÜÜÜﻲ ﺑﺮﺧÜÜÜﻃﺒﯿﻌ

،ﺮÜÜÜﻪ ﻣﻨﯿﺠÜÜÜ åÑﺎÜÜÜې ﻟﭙÑÇÏÇ Ï ﻮÜÜÜ ﺧ،ﻲÜÜÜﺷæ ﻪÜÜÜ ﭘﺎﻧ ﻮﻧåﺮÜÜÜﻟÇﻮ ډÜÜÜﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧ

ﻧÇﻮÜÜÜ Ï ﻪÜÜÜ ﻫﻐÏ ÊﺎÜÜÜﺣﺴﺎﺳÇ äÇﻮÜÜÜ

ÊﺎÜÜÜﻣÇÑ ÑÇÒﺎÜÜÜ ﺑ،ﻮﻟﯽÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜ ﻧﺸ، íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﻧæ ﻧﮑﻲæﮐﻮÑﺎÜÜÜ ﮐÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ ﭙﺰÜÜÜﺷÇ
ﯥÜÜÜﺪې ﯾÜÜÜﯿﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜﺮ ﺷﺨﺼÜÜÜ ﭘìæÏ Ï ﻮÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜ ﭙæ ÊﺎÜÜÜﺣﺴﺎﺳÇ ﯥÜÜÜﯾ
ﯥÜÜﻪ ﺑÜÜ ﺎﻟﻲ ﭘﺎﻧÜÜﺮ ﻣÜÜﻟÇﻪ ډÜÜﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧÜÜﻮ ﺑﯿÜÜ ﻧ،íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜﻧæ ÑÇÒﺎÜÜﻪ ﺑÜÜ ﮐæÇ í ÜÜﮐ
.í  ﺷﮑﻞ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧÑÇﻣﺪÇæÏ ﻏﯧﺰې ﭘﻪ ډﯦﺮÇ ﺑﺪې
ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﯾÓæÇ ﯥÜÜÜÜﮋﻧﻢ ﭼÜ ÜÜ ﭘﯧÕﺨﺎÜÜÜÜﺷÇ ﯥÜÜÜÜﺳÇÏ åÒ ،áæﻪ ډÜÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜÜ ﻣﺜÏ

ﺎﻟﻲÜÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜÜﯾÏﻪ ﻣﻮﺟﻮÜÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭘíﺮÜÜÜÜ ﺑﺸÏ ﯥÜÜÜÜ ﯾﻌﻨ،åﻻړæ ﻪÜÜÜÜﺎﯾ

ﺖÜÜÜﺧæ ﺮÜÜÜﭘ

ﻮېÜÜÜ ﻧÑﺎÜÜÜ ﻞÜÜÜ ﮐﺎﺑÏ áﺎÜÜÜﻞ ﻣﺜÜÜÜﺎ ﺑÜÜÜﻋÏÇ ېÏ Ï .íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﯽ ﻧÜ Üﯧ ﻣﻌﻨÜ Üﻪ ﻫÜÜÜ ﭘﺎﻧ

ﻠÜÜÜ ﻣﺤﺼÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،í Ü Üﻪ ﮐÜÜÜﺮ ﻻﺳÜÜÜ ﺗÊﺎÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻪÜÜÜﻪ ﮐﭽÜÜÜﻟÇﻧ ﯾﻮ

ﻪÜÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜÜ ﺧáﺪÜ ÜÜÜﻟ ﯧæ ﺮېÜÜÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜÜÜﻟÇﻮ ډÜÜÜÜÜﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧÜÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜÜÜÜﻧæﺟﻮړ
،æ íﻮÜÜÜÜﻞ ﺷÜ ÜÜﺮ ﮐﺘÜÜÜÜ ﻧﻈÑÇﻮÜÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜ ﻟﯿﻠﯿæÇ äﻮÜÜÜÜﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﺗÑæ
ìÇﺪÜÜÜ ﺧæÇ å ÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﻪÜÜÜ  ﺑíÑﺎÜÜÜﻪ ﻣﻌﯿÜÜÜﯥ ﮐﻮﻣÜÜÜﺎظ ﯾÜÜÜﻲ ﻟﺤÜÜÜﺗÇﺗﻌﻤﯿﺮ
æÇ ﻲÜÜÜ ﺘﻨﯥ ﺮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻦ ﻟﮑÜÜÜﻫÐ ﻪÜÜÜ ﭘåﺎﻃﺮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻪ ﺗﺮﺧÜÜÜﻢ ﻫﻐÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺳæÇ ﺮÜÜÜﻻﺗ
ÏÇﻮÜÜÜÜ ﻫﯧÏ ÕﺨﺎÜÜÜÜﺷÇ ﯥÜÜÜÜﺳÇÏ áæ ډíÑﻌﻮÜÜÜÜﻪ ﻻ ﺷÜÜÜÜ ﭘ.ﯥÜÜÜÜ ﯾíæÑﻮÜÜÜÜ ﺎﯾﻲÜÜÜÜ

ﺘﺮÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻟﺰﻟÒ íﻮÜÜÜ ﻗåﻮÜÜÜﺎﯾﻲ ﯾÜÜÜ ﯥÜÜÜ ﭼìÏ ﺮÜÜÜې ﺧﻄÏ Ï ﻪÜÜÜ ﻫﻤﯧﺸå ÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻣ
.í ﻣﻨ ﺘﻪ ﮐÇÑ ﯾﻦÑæﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺎÇ

íﻮÜÜﺮ ﺷÜÜﺪې ﺗﯧÜÜ ﺑﺎﻧìæÏ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼíÑﻮÜÜ ﺘﺮ ﯿﻮÜÜﺎﻏﻮ ﺳÜÜﻪ ﻫﻤÜÜﻪ ﻟÜÜﺎﻻﺗﻮ ﺗÜÜﺣ

،íæ ÝﺪÜÜÜﻮ ﻫÜÜÜ ﻣáæﻮړÜÜÜﺖ ﺟÜÜÜﻮ ﻲ ﻣﻠÜÜﻮ ﻣÜÜÜ ﯾæÇ ﺖÜÜÜﻟæÏ íﻮÜÜÜ ﻗåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﻪÜÜÜﮐ
.íÏ
ﻲÜÜÜﯾÇæ æÇ ﻲÜÜÜﻮﺗﯥ ﻧﯿﺴÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﺗæﺘﻮﻧﺰÜÜÜ ﺳÑÇæ ،ÑÇæ ﻪÜÜÜ ﭘäﺎÜÜÜﻧÇﻮږ ﻮÜÜÜﻣÒ

ﻪÜÜﺖ ﺨÜÜې ﺣﺎﻟÏ ﻪÜÜﺖ ﻟÜÜ ﺣﯿﺜﯿäÇﻮÜÜ Ï ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻮﻟﻨÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼåÏ ÑﺎÜÜﻪ ﮐÜÜﻮ ﭘÜÜﻧ

Ï ﻪÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜ ﮐìﻮÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ  ﻣ،í ÜÜﺮ ﮐÜÜÜﮐﻲ ﺧﺒÇæÑﺎÜÜÜﯽ ﭼÜÜÜﻟﺘæÏ ېÏ ìæÏ ﯥÜÜﭼ

ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،íæ åډÇې ډÏ ﻪÜÜﺪ ﭘÜÜ ﺑﺎﯾäﺎÜÜﻧÇ ﻮ.ﻲÜÜ ﺷáﺪÜÜﻪ ﺑÜÜﺖ ﺗÜÜ ﺣﺎﻟåÑﻮÜÜ ﻏåﻮÜÜﯾ
ﻲÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﮐæ ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜﺖ ﭘÜÜﺣﻤÒ æÇ ÑﺎÜÜﯾÒ ﻞÜÜ ﺧﭙÏ ﻪÜÜﯥ ﺑÜÜﻮﻧﮑﻲ ﮐÜÜﺗﻠÇÑ

ﻪÜÜÜﻣﻮﯾﻨÒÇ ÑﺎﻧﮑﻮÜÜﻪ ﮐÜÜ ﭘ.ﻮÜÜÜﻟæÑÇ ﻫﻮÏ æﺘﻮﻧﺰÜÜ ﺳÏ ﻪÜÜ ﻧæÇ ﺘﻪÜÜÜ ﺷäÇﻮÜÜ ﺗæﺪÜÜﯦÑæÇ
ﻮﻧﮑﻲÜÜÜﺗﻠÇÑ æÇ í ÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﺗﺮﻻﺳíﺮÜÜÜﯥ ﻣﺸÜÜÜﺮې ﺑﺮﺧÜÜÜ ﻫÏ ﺎ ﻮﺑﻲÜÜÜ ﻪÜÜÜﻏÏ Ï ﯥÜÜÜﭼ
ÇæÑﺎÜÜÜÜÜﯿﭙﻮﻧﻮ ﻧÜÜÜÜÜ ﺳﮑﺎﻟﺮﺷÏ ،ﻮﻧﻪÜÜÜÜÜﺷÑ ﺳﻔﺎæÇ ﻄﯥÜÜÜÜÜﺳÇæ ، ÜÜÜÜÜﻏﻠÑÏ ﯥÜÜÜÜÜﮐ
ﺮېÜÜÜﺖ ډﯦÜÜÜÜﻟæÏ Ï æÇ ãÇﺘﺨﺪÜÜÜÜﺳÇ ﻮÜÜÜÜ ﺧﻠﮑæړæﺎÜÜÜÜ ﻧÏ ﯥÜÜÜÜ ﮐæÑÇÏÇ ﻪÜÜÜÜ ﭘ،ﺶÜÜÜÜﯦæ

ﻪÜÜÜ ﺨìæÏ ﻪÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﺑäÇﺮÜÜÜﻮ ﻣﺸÜÜÜﺑÇﺣﺰÇ ﮐﻮÇﻮÜÜÜﻟﺴæ Ï æÇ äÇﺮÜÜÜ ﮐÇ ډ،äÇﺮÜÜÜﻧﺠﻨﯿÇ

íÏ ﻞÜÜÜﻣÇﻪ ﻋﻮÜÜÜ ﻫﻐí Ü Üﻪ ﮐﯧÜÜÜﺎ ﺗÜÜÜې ﺷÏﺮÜÜÜ ﭘÏ ﯥÜÜÜ ﭼ، ېÜ Üﯥ ﭘﺮﯦﮑÜÜÜﺳÇÏ ېÑﻮÜÜÜﻧ

ېÒÇﻮÜÜÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜÜÜﺪﯾﺮ ﮐÜÜÜÜÜﻪ ﺗﻘÜÜÜÜÜÜ ﭘìæÏ Ï ﯥÜÜÜÜÜ ﭼÇÏ ﻪÜÜÜÜÜÜ ﻧ،í ÜÜÜÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜÜÜﺎﮐ
.ìÏ  ﻟﯿﮑﻠﯽÈﻟﯿﺘﻮÇ ﺟﻮæÇ í ﺳﮑﺮﺗﺮ،ÈﺳﯿﺘﻮÇ ﭼﭙ

ﻪÜÜÜﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐÜÜÜﺮ ﻮﻟÜÜÜ ﺗ.íﺎﺗﻮÜÜÜﯾÒ ﻪÜÜÜﻧæÏÑÏ ìæÏ Ï æÇ íæÑﺎÜÜÜﭘÇÑ äﺎÜÜÜﻧÇﯥ ﻮÜÜÜﭼ
ﻮÜÜÜÜﺳﯿﺴÏ ﻮﻣﻲÜÜÜÜ ﻗÏ ﺎﻧﻮﻧﻲÜÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜ ﻮﻟÇÏ äﺎÜÜÜÜﻧÇ ﻮÇÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،åÏ ÇÏ åﺮÜÜÜÜﺧﺒ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ
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: ﺣﻞ ﻻرې-ب

Ï æÇ ﭙﺎﻧﯿﺎÜÜÜﺳÇ ﻼﻣﻲÜÜÜﺳÇ ﯥÜÜÜﭘﺴÑæ æÇ ÏÇﺪÜÜÜ ﺑﻐì ﻮﻣÜÜÜ ﻟãﻮÜÜÜ ﻋﻠäﺘﺎÜÜÜﺳæﻫﻨﺪ

: اﺳـﻼم.١

ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻞÜÜÜﯾææ ﻮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﻣﺨÏ .áﻮÜÜÜ ﺷáﺎÜÜÜﻧﺘﻘÇ ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮæÑﻮÜÜÜﺪﯾ ﻧÜ Üﻟﻮﯦ
ﯥÜÜÜ ﻤﮑÏ ﻪÜÜÜ ﻣﺨÏ ﻪÜÜÜ ﮐﺎﻟåﻮÜÜÜ ﺳÑﻮÜÜÜﺎﻧﻮ ﻠÜÜÜﭘﺎﯾæÑÇ ﺮÜÜÜﻲ ﺗÜÜÜﻧæﻟﺒﯿﺮÇ äﺎÜÜÜﯾﺤÑﺑﻮÇ

کÑﺎÜÜÜ ﻣﺒãﻼÜÜÜﺳÇ Ï ﺮÜÜÜﺘﺮ ﻋﻨﺼÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜﺮ ﻮﻟÜÜÜ ﺗæﺪÜÜÜﻮ ﻲ ﮐﯧÜÜÜ ﻣåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ
Ï (ﺪÜÜÜÜﻟﻬﻨÇ) ÈﮐﺘﺎÑﻬﻮÜÜÜÜ ﻣﺸåÏ Ï .æ ﻨﺠﻮﻟﯽÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜÜﻗﯿﻘÏ ﻪÜÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜÜﻗﻄ
ﻮÜÜÜÜÜ ﻣí ÜÜÜÜÜ æ %99،99 ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،æﻮÜÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜÜﯥ ﻮﻟﻨÜÜÜÜÜﺳÇÏ ﻮږÜÜÜÜÜ ﻣ.ìÏ ﻦÜÜÜÜÜﯾÏ
ﺎﻧﻮÜÜÜﯾÏÇ ﻮÜÜÜ ﻣﺨﺘﻠﻔÏ ﯥÜÜÜ ﯧ ﻧåÏ Ï æÇ ÏﻮÜÜÜ  ﮐﯿÓﺎÜÜÜﺳÇ ﯥÜÜÜ ﭘﺮﺗﻠÏ ﺪﻧﻮﻧﻮÜÜÜﺗﻤ
ﻮÜÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜÜﯥ ﻮﻟﻨÜÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜÜﮏ ﻧﺸÜÜÜÜﯧ ﺷÜÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜÜې ﮐÏ ﻪÜÜÜÜ ﭘæÇ íÏ äﻠﻤﺎﻧﺎÜÜÜÜﻣﺴ
 ۍÜ  ﻧÏ áæﻪ ډÜÜﻨﺪ ﭘÜÜ ﺳåﺪÜÜ ﻋﻤåﻮÜÜ ﯾÏ ﻢÜÜﻪ ﻫÜÜﺳæÇ ﺮÜÜﺪې ﺗÜÜﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧÜÜ íﺮÜÜﻪ ﺟﻨﺘÜÜﭘ
ﻪÜÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜÜ  ﻣ،íæ ﻠﻤﺎﻧﻪÜÜÜÜﻪ ﻣﺴÜÜÜÜ ﺑåﺪÜÜÜÜﺑÇ ﺮÜÜÜÜ ﺗæÇ åÏ ﻠﻤﺎﻧﻪÜÜÜÜ ﻣﺴ،åæ ﻠﻤﺎﻧﻪÜÜÜÜﻣﺴ
.í  ﻟﻮﺳﺘﻞ ﮐﯧÇ ﻟﻪ ﺧﻮæ ﻋﻠﻤﺎÏ
ﺮÜ ﺎ ډﯦÜÜ ﯾæÇ æﻮÜÜ ﯾåﺎﺧﺒﺮÜÜﺎ ﻧÜÜﻪ ﯾÜÜﺎﻣﻮ ﺨÜÜﺣﮑÇ ﻼﻣﻲÜÜﺳÇ ﻪÜÜﻮږ ﻟÜÜﻪ ﻣÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﻋﺎﻣ
ېÏæ Ï äﺪÜÜﻼﻣﻲ ﺗﻤÜÜﺳÇ Ï ﻢÜÜ ﻫÊÇﺮÜÜ ﻫæÇ ﺦÜÜ ﺑﻠ،ﻪÜÜﻲ ﺨÜÜﻪ ﻏﺰﻧÜÜ ﻟåæﻼÜÜﻋ
íﺠﺮÜÜÜÜﻤﻪ ﻫÜÜÜﻪ ﭘﯧﻨ ﻠﺴÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،æړÇﻮÜÜÜﻢ ﻏÜÜÜ ﻫÓæÇ ﻪÜÜÜ ﮐ.æﻮÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜﺮې ﺧﺒÜÜÜ ﺗÜÜﻟ
 ۍÜÜÜ ﻧÏ ﺦÜÜÜÜﯥ ﺑﻠÜÜÜÜ ﭼÇÏ .íﺮÜÜÜÜﺎﻣﯥ ﻟÜÜÜÜﻧÑﺘﺮې ﮐﺎÜÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜÜ ﮐåÑﻪ ﻻÜÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜÜﺧﯿﺘÇ ﭘﺮæÇ
åﺪÜÜÜÜ ﻼﻧÏ ãﻼÜÜÜÜﺳÇ Ï ﯥÜÜÜÜ ۍ ﮐÜÜÜÜ ﭘﯧíÏﯿﻼÜÜÜÜﺘﻤﻪ ﻣÜÜÜÜﯾﺸæﺎ ﯾﻮÜÜÜÜ ﯾæÇ íﺮÜÜÜÜﻗﻤ
ìÑﺎÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﺎﻧﻮ ﯾÜÜÜﻓÑ ﻋﺎæÇ ﻮﻓﯿﺎﻧﻮÜÜÜﻮ ﺻÜÜÜ ﻧ،æ ÑﺎÜÜÜ  ﺮﯾﺰÇÏﻮÜÜÜﺘﺮ ﺳÜÜÜﺳ
ﻻړæ ﻪÜÜﺎ ﺗÜÜﻪ ﺷÜÜ ﮐﺎﻟÑÒ ﯥÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜﻣÒﻮ ﻻÜÜ ﻧ،æ ÜÜﮐæ ﺪÜÜﻧæﯥ ژÜÜﺎ ﮐÜÜ Ñ ﻪÜÜ ﭘäﺪÜÜﺗﻤ
ﯥÜÜ ۍ ﮐÜÜ ﭘﯧíÏﯿﻼÜÜﻤﻪ ﻣÜÜﻪ ﭘﯧﻨ ﻠﺴÜÜﻢ ﭘÜÜ ﻫÊÇﺮÜÜ ﻫ.ÏﻮÜÜﻟÑÏ ÊﻬﺮÜÜ ﺷáÇﻮÜÜﻧ ﯾ
.æÑ ﻮæ  ﺗﻪÑﺑﺎÑÏ  ﻏﺰﻧﻲÏ æÇ ﺷﻮ
.æ ÑÇ ﺷﺎﻧﺪæÇ ìﻧﺲ ﻟﻮÇÑﯾ ﺎﻟﯿﯥ ﺗﺮ ﻓﻠﻮÇ Ï æÇ ﯾﺲÑﻧﺴﯥ ﺗﺮ ﭘﺎÇ ﻓﺮÏ
íﺮÜÜﻮﻧﯥ ﻟÜÜ ﻧﻤåÑﻮÜÜﯥ ﻏÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜﯾﺦ ﭘÑﺎÜÜ ﺗÏ ﺎﺗﻮÜÜﺑﯿÏÇ Ï ÑﺎÜÜﺑÑÏ ﻲÜÜ ﻏﺰﻧÏ
ÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜ ﻟÏÇﺰÜÜÜ ﺑﻬÏ ﯥÜÜÜ ﮐÊÇﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺐ ﭼÜÜÜ ﻣﮑﺘãﻮÜÜÜۍ ﮐÑﺎﺗﻮÜÜÜ ﻣﯿﻨﺘÏ
 ﻻÑﺎÜÜÜﺛÇ ﺮÜÜÜ ډﯦåړÇ ﻪÜÜÜﯾﺦ ﭘÑﺎÜÜÜ ﺗÏ ﻌﺮÜÜÜ ﺷÏ ﯥÜÜÜ ژﺑíÑÏ Ï áæ ډí

ﺎﻧÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ
ﻪÜÜﻧÇÑÏ ﺮÜÜ ۍ ﺗÜÜﻼﻣﻲ ﻧÜÜﺳÇ ﯥÜÜﻪ ﯾÜÜ ﮐﺎﻟåﻮÜÜې ﺳÑÏ å ÜÜﺮ ﻟÜÜ ﺗÜÜ ﻟ،ﻮÜÜﻪ ﺷÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ

.íÏ  ﭘﺎﺗﯥíﻧﺪæ ﻫﻢ ژÓæÇ
Ï æ ﺰÜÜÜÜÜﺖ ﻣﺮﮐÜÜÜÜÜﺎﻧﻲ ﺧﻼﻓÜÜÜÜÜ ﻋﺜﻤÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼáﺘﺎﻣﺒﻮÜÜÜÜÜﺳÇ æÇ åæ ﺪېÜÜÜÜÜﺰ ﻻﻧÜÜÜÜÜﻏﯧÇ
ÏÇﺰÜÜÜﻲ ﮐﻬÜÜÜﺪ ﻋﻠÜÜÜﺣﻤÇ ÏﺎÜÜÜ ÇæÑÇ áÇﻮÜÜÜﻲ ﻟﯿﮑÜÜÜﻢ ﻣﻠÜÜÜ ﻣﻌﻈäﺘﺎÜ ÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï
.æ ۍ ﻟﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺨﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮÑ ﻣﯿﻨﺎﺗﻮÏ ÏÇﺑﻬﺰ
ÑÏ äﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ æ äﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ÑÏ ﺎﻫﻨﺎﻣﻪÜÜÜÜ )ﺷÈﺎÜÜÜÜﻢ ﮐﺘÜÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜﻞ ډﯦÜÜÜÜﭘﺨﭙ
،æﺮÜÜﻢ ﻟÜÜﻪ ﻫÜÜﺮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧÜÜ ډﯦÑﻮÜÜﯥ ﻧÜÜﺳÇÏ ﻧﻮæﺎړÜÜﯾæ ﻼﻣﻲÜÜﺳÇ ﻮÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﻮږÜÜﻣ
ﻮږÜÜﻣÒ ﻪÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜ ﻟﻮﯾÈﺎÜÜې ﮐﺘÏ Ï ﯥÜÜ ﭼ، ېÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻮﺗÜÜ ﭘÇÏ ﯥÜÜﺎﻫﻨﺎﻣﻪ( ﮐÜÜﺷ
ﯥÜÜÜ ﭼåÏ ÇÏ ﻮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻠﻲ ﻣﻮﺧÜÜÜﺻÇ ﺮÜÜÜ  ﻣ،íÏ ﺎﺗﯥÜÜÜﭘÇÑ ﻪÜÜÜ ﺗÏÇﻮÜÜÜﻮږ ﻫﯧÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜﭼ
،åÏ ﻮېÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜﯥ ﺗﻤﺜﯿÜÜÜ ﮐåÑæﺎÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ æÇ åﻮړÜÜÜﻮ ﺟÜÜÜﻪ ﮐﯿﺴÜÜÜ ﻟÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ
ﺎÜÜÜﻮږ ﻋﻠﻤÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﮐÑæÏ åﺪÜÜÜﻪ ﻼﻧÜÜÜ ﭘäﺪÜÜÜﭙﯧ ﻠﻲ ﺗﻤÜÜÜ ﺳÏ ãﻼÜÜÜﺳÇ Ï ،ﻮÜÜÜﯾÇææ
،ìÏ ﻪÜÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜÜﺎﺗﻮ ﭘÜÜÜÜﺑﯿÏÇ Ï ېÒÇﻮÜÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜÜې ﻋﻈﻤÑæÏ ېÏ Ï ﻮÜÜÜÜﺧ
ﺮېÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜ ﭼìﺎÜÜÜ ې ﭘﺮÏ Ï æÇ æ ﯿﻦÜÜÜﻗﻌﺒÇæ ﺪېÜÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜÜﺪﻧﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜ ﺗﻤæÑﻮÜÜÜ ﻧÏ
ﻪÜÜÜﻏÏÏ ﻢÜÜÜ ﻫäﺎÜÜÜﻧÇÏ ﻲÜÜÜﯾﺎﺿÑ ﺘﺮÜÜÜﺪې ﺳÜÜÜﻲ ﻏﻮﻧÜÜÜﻧæﻟﺒﯿﺮÇ äﺎÜÜÜﯾﺤÑﺑﻮÇ Ï ﯥÜÜÜﺑﻠﮑ
.áﭘﻮﻫﻮæ  ﺎﻧﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﭘﺮېæÇ áﻧﺪې ﺷﻮÇړæ Ñæ  ﺷﻲÑÇډæ
åﺮÜÜÜÜÜ ﺳ1016-135 ﻪÜÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜÜ )ﭼ407-427 ﻪÜÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜÜ ﭼ،íÏ áﻮÜÜÜÜÜ ﻣﺤﺼÑﺎÜÜÜÜÜﺑÑÏ
ﯥÜÜÜ ﭼ،áﺎړÜÜÜ ژﺑåÑﺎÜÜÜې ﻟﭙÏ Ï ÑﺎÜÜÜﺛÇ ﺪﻧﻮﻧﻮÜÜÜ ﺗﻤæÑﻮÜÜÜ ﻧÏ ﺎﻧﻮÜÜÜﻼﻣﻲ ﭘﻮﻫÜÜÜﺳÇ
Ï ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻮ ﮐﻠﻮﻧÜÜÜﻏÏ ﻪÜÜÜ ﭘåÏ .ﯧﺪﻟﻮÜÜÜﺳæÇ ﯥÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜﻪ ﻏﺰﻧÜÜÜ( ﭘíÑﻮÜÜÜ ﺧäﻤﻮÜÜÜﺳ
åÑﺎÜÜÜ ﻟﭙäﺎÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜ ﻫﻮﯾìﻮÜÜÜ ﻫﻐÏ æÇ ﻲÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜﻪ ﺧﺒÜÜÜﻟÇﺣﻮÇ ﻪÜÜÜ ﻟìﻮÜÜÜ ﻫﻐÏ
ﯥÜÜﺎ ﻮ ﮐÜÜ ﭘåÒÇﺪÜÜﻧÇ ﻪÜÜﺎ ﻮ ﭘÜÜﺎﭘﻲ ﭘÜÜ ﭼæÑÒ ﻞÜÜﻨﯿﻮ ﺷÜÜﺳæÇ Ï åړÇ ﻪÜÜﺎﺗﻮ ﭘÜÜﻟﺠﺒﺮﯾÇ
ﻪÜÜﺎ ﻧÜÜﻓﺮﯾﻘÇ ﻤﺎﻟﻲÜÜﻪ ﺷÜÜﯥ ﻟÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜﺖ ﭘÜÜﻫﻨﯿÐ ﺪېÜÜ ﻫﻤÏ .ﻮÜÜﻪ ﻠÜÜﺮ ﻧÜÜﺧﻄ
Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،æ ﺖÜÜÜÜ ﺑﺮﮐæÑﺎÜÜÜÜﺛÇ ېÏ Ï .á ÜÜÜ ﮐíﺪÜÜÜÜ ﺧﻮﻧÑﺎÜÜÜÜﺛÇ ﻲÜÜÜÜﻮړ ﻋﻠﻤÜÜÜÜﻞ ﻟÜÜÜÜﺧﭙ
ÊÇﺮÜÜÜ ﻫ،ﺦÜÜÜ ﺑﻠ،ﻲÜÜÜ ﻏﺰﻧ،ÏÇﺪÜÜÜ ﺑﻐ،(ﺪﻟﺲÜÜÜﻧÇ) ﭙﺎﻧﯿﺎÜÜÜﺳÇ ﻼﻣﻲÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜﻮﻟﯥ ﺗÜÜÜﻧﯿ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ
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ﺘﺮÜÜÜÜﻮﻫﯥ ﺳÜÜÜÜﻼﻣﻲ ﭘÜÜÜÜﺳÇ Ï ﯥÜÜÜÜ ﮐÑﻮÜÜÜÜ ﻻﻫæÇ ﻲÜÜÜÜﻪ ډﯾﻠÜÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜÜﺘﻪ ﺑﯿÜÜÜÜﺳæÑæ æÇ

Ï ،íÑæﺰÜÜÜÜÜﺖ ﮐﻤÜÜÜÜÜﻟæÏ Ï ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،å Ü ÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜ Çﻪ ډÜÜÜÜÜ ﭘÇÏ ﻞÜÜÜÜÜﺘﻮﻧﺰې ﺗﺤﻠﯿÜÜÜÜÜﺳ

ﻞÜÜÜÜﺮ ﺧﭙÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼäﺪÜÜÜÜ ﺗﻤåﺪÜÜÜÜﯥ ﻼﻧÜÜÜÜﺳÇÏ æÇ áﻮÜÜÜÜﺘﻞ ﺷÜÜÜÜﻧﯿﺴÇﻪ ﭘﺮÜÜÜÜﻧæﻣﺮﮐﺰ

ﻪÜÜÜﻧæÏÑÏ ﺖÜÜÜ ﻣﻠÏ ﻮÜ Üﻪ ﻟﺮﻟÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﺒﯥ ﻃﺮﺣÜÜÜ ﻣﻨﺎﺳÏ ﺎÜÜÜ ﯾæÇ ﻟﻲÇﺘﻮÜÜÜﺖ ﻧﺸÜÜÜﻗﺎﻃﻌﯿ

ﻦÜÜÜ ﻧ.ﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ÏﻮÜÜÜﻟÑÏ ÑæﺎÜÜÜ ﺑæÇ åﺪÜÜÜﻪ ﻋﻘﯿÜÜÜﯥ ﮐﻠﮑÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜﻼﻣﻲ ﻫﻮﯾÜÜÜﺳÇ

ﻪÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜ ﻣﻠÏ ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻮ ﮐﻠﻮﻧÜÜÜﺗÇ æﺮÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜ ﭘÊﻮÜÜÜﺎ ﺛﺒÜÜÜﻋÏÇ ېÏ Ï .íÏ í Ü Üډﯦﺮﮐ

ÑæﺎÜÜﻪ ﺑÜÜﺎ ﻫﻐÜÜﻞ ﺑﯿÜÜ ﻮÜÜ ﯾäﺪÜÜﻼﻣﻲ ﺗﻤÜÜﺳÇ ﻞÜÜﺮ ﺧﭙÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،åÏ ﻪÜÜﻣÒﻪ ﻻÜÜﻮږ ﺗÜÜﻣ

.ìÏ

ﺗÇÑ ä ﺑﺪﻟﻮæÇ  ﺗﻐﯿﺮÏ ﺣﯿﻪ ﮐﯥæÑ

åﺪÜÜÜ ﻼﻧíﻮÜÜ ﻏﺰﻧæÇ ﻲÜÜÜ ﻋﺒﺎﺳÏ ﯥÜÜﻼﻓﻮ ﯾﻌﻨÜÜÜﺳÇ Ï ﻮږÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼ،æ ÜÜ ﮐÇﺪÜÜﭘﯿ

ﻲÜÜÜÜﻪ ﻣﻠÜÜÜÜ ﭘæÒﺘﺎÜÜÜÜﺳÇ ﻮÜÜÜÜﺖ ﻮﻟÜÜÜÜ ﻣﻠÏ ﯥÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜ ﻮ ﺟﺮÜÜÜÜ ﻟﻮﯾææÏ æﺮÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜÜﭘ

ﺮÜÜÜÜﻪ ﻧﻈÜÜÜÜ ﭘÑÇ ډæÇ ﯥÜÜÜÜ ﮐﺮﮐÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼìﺎÜÜÜÜ ﺮÜÜÜÜې ﭘÏ Ï æÇ åæ ﻪÜÜÜÜﻮ ﻃﺮﯾﻘÜÜÜÜﻧﻮﻧÇÑæÏ

ﯥÜÜÜﻦ ﻫﻐÜÜÜﺮ ﻧÜÜÜ  ﻣ،ææ ﻦÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻪ ﻫﯿﻠÜÜÜﻮﻧﮑﻲ ﺗÜÜÜﺗﻠÇÑ æÇ åæﺎÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜ ﻟﻲ ﯿﻨÇæﻮÜÜÜﯾ

.æﭘﻮﻫﻮæ  ﭘﺮېä ﭼﯥ ﺎåÏ Ñ ﭘﻪ ﮐﺎ،æÑ ﻮæ ﺗﻪÑæ

åﺮÜÜÜﻪ ﺧﭙÜÜÜﭙ

Ü Ü ﻧﻬﯿﻠæÇ

ﺪﺑﯿﻨÜÜÜ ﺑÏ ÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧáﻮÜÜÜ ﺮÜÜÜ ﭘæÇ ì Ü Üﺮ ﮐÜÜÜﺎ ﺗﻐﯿÜÜÜﻓﻀ

ﻼﻣﻲÜÜﺳÇ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،æﻮÜÜړ ﯾÇ ﻮږÜÜ ﻣåÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜ ړﻟæÇÑ ﻪÜÜ ﺗÓ ﻻÏ ﻮﺧﯥÜÜې ﻣÏ Ï

.åÏ

ﻪÜﻲ ﭘÜﻧæﻟﺒﯿﺮÇ äﺎÜﯾﺤÑﺑﻮÇ Ï æÇ æ Üﮐæ ﻪÜﻪ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜﺪې ﻟﻮﯾÜ ﭘﻮﻫﯥ ﺑﺎﻧæÇ ﯾﺦÑﺗﺎ

Ï æﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜې ﺳÏ Ï æÇ ﯧﺪﻟﻲÜÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜÜﻮړې ﮐﭽÜÜÜÜﺘﻮﻧﺰې ﻟÜÜÜÜﺲ ﺳÜÜÜÜﻟæ Ï

áﺪÜ ﻣﻮﻧåﺮÜﺳ

ﺨﺘÜﻪ ﺳÜ ﭘÑÇ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﮐﯥ ﻣﺰÓæÇ ﯧﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ

ﻲÜÜﺳﺎﺳÇ ﻪÜÜ ﭘíړÇﻮÜÜﺲ ﻏÜÜﻟæ ﯥÜÜ ﭼÇÏ .ﻮﻟﻲÜÜﺖ ﺑÜÜﻟæÏ ﻪÜÜﻞ ﭘﺨﭙﻠÜÜﻮ ﻋﺎﻣÜÜﻟæ ﯦÒ

.æ ﺷﻨﺎ ﮐÇ åﺳﺮÑæ  ﺧﭙﻞ ﻧﺴﻠﻮﻧﻪæÇ æ  ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﺧﭙﻞ ﮐí ﮐﯧ

Ï ﻪÜÜÜ ﺑﺮﺧåﺮÜ Ü ډﯦÈﺎÜÜÜې ﮐﺘÏ Ï ﻮږÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻮ ﮑÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜﺘﻮﻧﺰې ﺣÜÜÜ ﺳÇÏ áæډ

äﻮÜÜÜﻼﻣﻲ ﭘﻮﻫﻨﺘÜÜÜﺳÇ ÑﻬﻮÜÜÜﻪ ﻣﺸÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ ﻣﺼÏ áﻤﻬﺎÜÜÜﺳæÇ ﻪÜÜÜﻪ ﻣﺮﻏÜÜÜﻪ ﻧﯧﮑÜÜÜﻟ

ﯥÜÜÜ ﭼ،å Ü Ü ﮐåﺰÜÜÜ ﻣﺘﻤﺮﮐæÑﺎÜÜÜ ﭼæÑﻮ ﻻÜÜÜ ﻫﻐæÇ ﻮÜÜÜﺗÇﻲ ﺗﻐﯿﺮÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﻪÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﻟæÏ

ﯥÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜﻼﻣﻲ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧÜÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜÜﺎﻟﮑﻮ ﭘÜÜÜÜﻲ ﻣﻤÜÜÜÜ ﻋﺮﺑæÑﻮÜÜÜÜ ﻧÏ æÇ ﺮÜÜÜÜﻫÒﻻÇ

ﯥÜÜ ﺑæÇ ãﻮÜÜﺖ ﮐÜÜﻟæÏ ﺰﻣﻦÜÜﻏﯧÇ ﯥÜÜ ﭼ،í ﻮﻫﯿÜÜﭘæ ﮏÜÜﯥ ﺧﻠÜÜﯥ ﯾÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜﭘ

،íÏ  ېÜÜ ې ﮐÜÜ ﮐåÏÒ ﯥÜÜÜﺮ ﮐﭽÜÜÜ ﺮۍ ﺗÜÜ ﻣﺎﺳæÇ ﺮۍÜÜÜ ﮐÇ ډÏ ﺎﻧﻮÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ ﻮÜÜÜﯿﻨ

.íæ ãﻏﯧﺰې ﮐﻮÇ

åﺮÜ Üﻮ ډﯦÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜ ﮐæÇ åÏ ﻪÜÜÜ  ﭘﺎﻧíÑﻮÜÜÜ ﮐﻠﺘåﺘﺮÜÜÜﻮږ ﺳÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜ ﭘﻮﻫìæÏ Ï ﯥÜÜÜﭼ

ﻮÜÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،ìÏ ÇÏ ﺪﯾﺰÜÜÜÜÜﻧÇړæ æÇ ﺘﻨﻪÜÜÜÜÜ ﻲ ﻏﻮÜÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﻮږÜÜÜÜÜﻣÒ

،æﻮÜÜÜړ ﯾÇ ﻪÜÜÜﻪ ﻣﻮﺧÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜ ﺗﻘﻮﯾÏ æ ÜÜ ﮐåÏÒ ﻲÜÜÜﯾﻨÏ Ï ﻮږÜÜÜ ﻣ،ﻮÜÜÜﺧﻠÇæ ﺮېÜÜÜﻪ ﺗÜÜ

ﻲÜÜÜﻮږ ﻣﻠÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،æ Ü Ü ﮐåÑﻮÜÜÜﺖ ﻏÜÜÜک ﺳﯿﺎﺳÇﻮÜÜÜﻟﺴæ

ﺮÜÜÜې ﺗÏ Ï æÇ æﻮÜÜÜ ﻟæ ﺮﻣﺎﯾﻪÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻢ ﺧﭙﻠÜÜÜ ﻫå Ü Ü ﮐåÏÒ ﺮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻲ ژﺑÜÜÜ ﻋﺮﺑÏ ﯥÜÜÜﭼ

Ï ﯥÜÜÜ ﭼí Ü Üﻲ ﮐﯧÜÜÜﺖ ﻋﻤﻠÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜ ﻣﻮﺧÇÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،ﻲÜÜÜ ﺷìړæﺎÜÜÜﺖ ﭘﯿÜÜÜﻫﻮﯾ

Ï ﻞÜÜÜ ﻟﯿﮑäﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ژﺑíÑÏ æÇ ﺘﻮÜÜ ﻪ ﭘÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،ﻪÜÜÜ ﻪ ﻨÜÜÜﻟﮑ

ÜÜﻨ

.íæ Ï ﻣﻮﺟﻮÏÇÏÑÇﻮﻟﻨﯿﺰ ﻗﺮ

ﯿﻨ

 ﻣﻠﺖ ﺗﺮ ﻣﻨæÇ ﻟﺖæÏ

ﺮÜÜÜﻪ ﺑﻐﯿÜÜÜﻮﻫﯥ ﺨÜÜÜې ﭘÏ Ü Ü ﻧÏ åﺮÜÜÜﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﺳÜÜÜﺻÇ ﺎﻧﻮﻧﻲÜÜÜ ﻗÏ ﯥÜÜÜﻲ ژﺑÜÜÜﻋﺮﺑ

åÏ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜ Üﻮ ﭘÜÜÜ ﻧ،ìﻮÜÜÜ ﺷáﺪÜÜÜﺮ ﺑÜÜÜﻮﻣﻲ ﺗﻌﺒﯿÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜﺲ ﭘÜÜÜﺖ ﺣÜÜÜﻣﯿæ ﻣﺤﺮÏ

æÇ ﻲÜÜÜ ﺷá ÜÜک ﮐÑÏ ÍæÑ äﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ ﺪÜÜÜ ﺑﺎﯾåÑﺎÜÜÜﯿﻦ ﻟﭙÜÜÜ ﺗﻘﻨÏ ﻮÜÜÜ ﻧ،åÏ ﻪÜÜÜﺎﻧﻪ ﻧÜÜÜﺳÇ

æÇ ÌÑÇﺪÜÜÜÜﺖ ﻣÜÜÜÜﻮﻣﻲ ﻫﻮﯾÜÜÜÜ ﻗÏ åÑﺎÜÜÜÜ ﻟﭙæﺪÜÜÜÜ ﺟﻮړﯦÏ ﺖÜÜÜÜﻲ ﻫﻮﯾÜÜÜÜ ﻣﻠÏ ﯥÜÜÜÜﭼ

ﻮﻧﻪÜÜÜÜﻟﺴæ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜÜﭼÇæ ﯥÜÜÜÜﺎټ ﮐÜÜÜÜﯾﺨﻲ ﭼﻮﮐÑﺎÜÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜÜﺑﯿ

،ﻲÜÜﺘﻞ ﺷÜÜﻏﻮﺳÇæÑæ ﻪÜÜﻞ ﺟﺎﻣÜÜ ﻋﻤÏ ﺎÜÜ ﺑﯿæÇ ﻲÜÜ ﺷá ÜÜ ﯧæ ÑﻮÜÜﻪ ﻏÜÜﻞ ﭘÜÜﺣÇﻣﺮ

ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜﻲ ژﺑÜÜÜﺮې ﻋﺮﺑÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﻧ.í ﻮﻫﯧÜÜÜﭘæ ﺪېÜÜÜﺑﺎﻧÑæ

Ï ÑæﺎÜÜÜ ﺑÏ æÇ ﻮﻟﯽÜÜÜﻮ ﻧﯿÜÜÜ ﯦÑæ ۍÑæﺎÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜ ﺑÏ äﻤﺎÜÜÜﺳÇ ﻮږÜÜÜﻣÒ ځÑæ ﻦÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﮑ

. ﻟﯿﮑﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻫﻢ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﮐﻤﯥ ﺷﻲä ﻗﺎﻧﻮÏ íæ ﻋﺎﻣﻪ

ﺪېÜÜÜÜﺚ ﻻﻧÜÜÜÜ ﺑﺤíﺪÜÜÜÜﺮ ﺟÜÜÜÜ ﺗÏÑÇﻮÜÜÜÜ ﻣáﻮÜÜÜÜ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،æﻮÜÜÜÜړ ﯾÇ åÑﺎÜÜÜÜ ﻟﭙæﺪÜÜÜﯿﻨ ﯧ

:ﺰﻣﻦ دوﻟـﺖ５ اﻏ.٢

æ ﻞÜÜÜÜﺘﻮﻧﺰې ﺣÜÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÓﺎÜÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜÜﺎع ﭘÜÜÜÜﺟﻤÇ ﻲÜÜÜÜﻮې ﻣﻠÜÜÜÜ ﯾÏ æÇ ﻮÜÜÜÜﻧﯿﺴæ
.æ ﻓﺼﻞ ﮐ

ﺮېÜÜÜ ﻫÏ .åÏ ﯿﻠﻪÜÜÜﺳæ ﻠﻲÜÜÜﺻÇ ﺮÜÜÜ ﺗﻐﯿÏ æﺘﻮﻧﺰÜÜÜ ﺳÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ ﺰﻣﻦÜÜÜﻏﯧÇ ﻮÜÜÜﯾ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ
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: ﺑﻨﺴ＂ﻴﺰ ﻛﻮل３ د ﭘﻮﻫﻨ.٣
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ﻢÜÜﺪې ﻫÜÜﻪ ﺑﺎﻧÜÜ ﭘﻮﻫíÑﻮÜÜﻪ ﮐﻠﺘÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،æﻮÜÜﯾÇæ ﻪÜÜﻮ ﮑÜÜ ﻧ،íﺮÜÜﻟæ ﻢÜÜﻪ ﻫÜÜﭘﻮﻫ
ﻮÜÜﻲ ﯾÜÜ ﺷìﺪÜÜﯥ ﮐﯧÜÜ ﭼ،ﻞÜÜﯾææ ﻮÜÜﻪ ﻣÜÜ ﻣﺨÏ .åÏ ﺎÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜﺎﻧ ﻮﻧﯥ ﺗÜÜﯥ ﭘÜÜﻣÒﻻ

ﻮÜÜÜ ﯥÜÜÜ ﭼ،æﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﻧÏÇﻮÜÜÜﺎﻧﺲ ﻫﯧÜÜÜﯾﻨﯽ ﻧﺎﻣﺘﺠÒÇﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ۍ ﻫﻐÜ Ü ﻧÏ ﻮږÜÜÜﻣ
.í ﭼﯥ ﯥ ژﺑﯥ ﻟﺮíÏ ﻧﻪ ډﯦﺮæÏÇﺳﯥ ﻫﯧﻮÇÏ  ﭘﻪ ﻧ ۍ ﮐﯥ،æژﺑﯥ ﻟﺮ
ﻮÜÜÜﻣﻠÇ ﻋﻮíÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ æÇ ﺎﯾﻲÜÜÜﻓﯿÇ ﺟﻐﺮÏ ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧåﻮÜÜÜ ﯾÏ ﻮږÜÜÜﻣ

ﻪÜÜ ﮐæÇ íﺮÜÜﻟæ ﺐÜÜﯽ ﺗﻌﺼÜÜﯥ ژﺑﻨÜÜﻪ ﯾÜÜﺑ

Ü ﺮ ﻨÜÜﻮ ﺗÜÜ ﺧ،íæ ﺮÜ ﻧﺠﯿﻨÇ ﻪÜÜ ﻮکÜÜ

ìﺪÜ Üﻊ ﮐﯧÜÜÜﻗÇæ Ü Üﺘﺮ ﺧﻨÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜ ﮐåÑﻪ ﻻÜÜÜۍ ﭘÒﺎÜÜÜﺖ ﺳÜÜÜ ﻣﻠÏ ÇÏ ﻮÜÜÜ ﻧíæ ﯥÜÜÜﺳÇÏ
.ﺷﻲ

ﻪÜÜÜ ﺗÓﯥ ﻻÜÜÜﯾﺨﻲ ﺗﺠﺮﺑÑﺎÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﯥ ﻣﺨﺘﻠﻔÜÜÜ ﮐæÏږæÇ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﭘﯧ ﯾÏ åﺮÜÜÜﻪ ﻧﻈÜÜÜﻟ
æﻮÜÜ ﯾÑﻮÜÜﻮ ﻣﺠﺒÜÜ ﻧ،æ ÜÜﯥ ﮐÜÜﻪ ﭘﻠÜÜﺳæۍ ﭘﺮÒﺎÜÜﺖ ﺳÜÜ ﻣﻠÏ ﯥÜÜ ﭼæړÇﻮÜÜﻪ ﻏÜÜﮐ
ﺨﺘﯥÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜ ﭼ،æﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﻧÏÇﻮÜÜÜﯾﻨﯽ ﻫﯧÒÇﻮÜÜÜﻮږ ﯾÜÜÜ ﻣáæ ډÇﺪÜÜÜ ﻫﻤ.íÏ ړېæÇÑ
Ï .íÏ í ÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜﻮ ﺗﺤﻤÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﻇﻠﻤﻮﻧæÇ ﯥÜÜÜ ﯦÇ ﺮېÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ې ﻣÜÜÜ ﺟ

ﻪÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜ ﻣﺜÏ ،æ Ü Üﮐæ ﻪÜÜÜﻪ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜﻣÒ ﻻæÇ ﺮÜÜÜﺮ ﻓﮑÜ Üﻮع ډﯦÜÜÜې ﻣﻮﺿÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﭼ

Ï ﯥÜÜ ﭼ،æﺮÜÜ ﻟÊﻮÜÜې ﻗÏ Ï ﺎÜÜﯾÇ ﯥÜÜ ﭼ،åÏ ÇÏ ﻮÜÜﺘﻨﻪ ﻣÜÜ ﻮﻣ ۍ ﭘﻮÜÜﻮﯾﻨﯥ ﻟÜÜﻣÒÇ

ړæ æﺪÜÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜ ﺣÏ ﻪÜÜÜ ﺨæÑﻮ ﻻÜÜÜﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﺮ ﻻﻧﺠÜÜÜﺮ ﺳÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ژﺑÏ ،áæډ
.ﻲÜÜ ﺷìﺪÜÜ ﮐﯧåﺮÜÜﺮ ﺳÜÜ ﺗÑﺮ ژÜÜ ډﯦÑﺎÜÜ ﮐÇÏ ﯿﻠﻮÜÜﺳæ ﻲÜÜﻨﯿﻮ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜﺳæÇ ﻪÜÜ ﭘ.íÏ

ﺎÜÜ ﯾæÇ æ ÜÜﺰ ﮐÜÜﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐÜÜﻞ ﻓﮑÜÜﺪې ﺧﭙÜÜﻮ ﺑﺎﻧÜÜﻟæﻪ ﺟﻮړÜÜﺖ ﭘÜÜ ﻣﻠíړæﺎÜÜ ﭘﯿåﻮÜÜﯾ
،ﺘﻮÜÜÜ ﻪ ﭘÜÜÜ ې ﭘÜÜÜ ﮐåÏÒ

ﻮﻣ ﻧÜÜÜ ﻟæÇ

ÜÜÜ ﻣﻨ ﻨ،ﻮړېÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼæړÇﻮÜÜÜﻏæ ﻪÜÜÜﮐ

æÇ ﻔﯿﻪÜÜÜÜﻪ ﺗﺼÜÜÜÜ ﭘæﯿﺰÜÜÜÜ ﻟﺴæﺮÜ ÜÜﻮ ﺗﯧÜÜÜÜ Ï ﯿﺰېÜÜÜÜﻮﻧﮑﯥ ﻟﺴÜÜÜÜﺗﻠÇÑ ﻮÜÜÜÜ ﯥÜÜÜÜ ﭼÇÏ
.æ  ﺑﺎﻧﺪې ﺗﯧﺮې ﮐÈﺣﺴﺎ
íæÑﻮÜÜÜ ﺷÏ ﯥÜÜÜﻞ ﭼÜÜÜ ﻧﺴäÇﻮÜÜÜ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼ،íæ ÏﺎÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜﻮ ﺑﺎﯾÜÜÜ ﻣÇÏ

ﻪÜÜÜﻞ ﺗÜÜÜﻮ ﻫﺮﻣﺤﺼÜÜÜ ﻧ،æ Ü Üﺖ ﮐÜÜÜﯥ ﺛﺒÜÜÜ ﯾﻮ ﺎﻧﻮ ﮐÜ Üﯾæ ﻪÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ژﺑæÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ íÑÏ
ﻪÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜﻪ ژﺑÜÜÜÜﻪ ﻫﻤﺎﻏÜÜÜÜ ﭘíæ ړæ ﻮﻫﯥÜÜÜÜ ﭘæÇ کÑÏ ﻖÜÜÜÜ ﻋﻤﯿÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ژﺑÜÜÜÜﯥ ﮐﻮﻣÜÜÜÜﭼ
ﯥÜÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،åÏ åﺪÜÜÜﻧÏ ﺖÜÜÜﻟæÏ Ï ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜﻪ ﻋﺎﻣÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ  ﻣ،íÑﻮÜÜÜ æ  ﯾﻮÜÜﯾæ

ﻮڅÜÜÜ ﻏÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ ،ﺪﻟﯽÜÜﯦ ﯦÒ ﺘﻪÜÜÜﺳæÑæ ﺮېÜÜÜﺎ ﺗÜÜÜ ﯾæÇ áﺎÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜﯾﺮﻏ
Ï åÑﺎÜÜÜﯿﻢ ﻟﭙÜÜÜ ﺗﻔﻬæÇ ãﺎÜÜÜﻓﻬÇ Ï ﯥÜÜÜﯿﻠﻪ ﯾÜÜÜﺳæ ﺮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼí Ü Üﺮ ﮐÜÜÜﺑÇ ﺑﺮÊﺎÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ
ﻪÜÜÜÜﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟÜÜÜÜﻣÑÇ æÇ ﻮÜÜÜÜﻮ ﺗﺠﺮﺑÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﻪÜÜÜÜ ۍ ﺗÜÜÜÜ ﻧìæÏ .íæﻮړÜÜÜÜﺖ ﺟÜÜÜÜﮐﺜﺮﯾÇ
ﻮÜÜÜ ﺮÜÜÜ ﺗæÇ åÏ íÑﺎÜÜÜ ÒæÑ ﯥÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﮑﻞ ﯾÜÜÜﻲ ﻣﺸÜÜÜﺳﺎﺳÇ æÇ íÑﻮÜÜÜ ﺘﺮ ﯿﻮÜÜÜﺳ

،ﻲÜÜÜﺷæ ìæﺎÜÜÜﻧÑÏ ﻮÜÜÜﻮ ژﺑÜÜÜ ﻮﻟÏ æÇ ﻲÜÜÜ ﺷìړæﺎÜÜÜﺮ ﭘﯿÜÜÜ ې ﺑﻬﯿÜÜÜ ﮐåÏÒ Ï ﻮÜÜÜژﺑ

ﯥÜÜÜÜ ﺑÇÏ ﯽÜÜÜÜﻏﻠÇÑ íæ ﻪÜÜÜÜﺖ ﻧÜÜÜÜﻟæÏ ﺎکÜÜÜÜﻏﯧﺰﻧÇ ﻮÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜÜﻪ ﻫﯧÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜﭼ

ﺘﻨﻪÜÜÜÜ ﻮ ﻏﻮÜÜÜÜ ﺣﻘﻮﻧíæﺎÜÜÜÜ ﻣﺴæÇ ﺎÜÜÜÜﺧﺘﯿÇﻧﯥ ﭘﺮÒÇﻮÜÜÜÜ ﻣﺘÏ ﺖÜÜÜÜ ﻣﻠáﻮÜÜÜÜ ﻪÜÜÜﮑ
ﻮږÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﻪ ﺣﻘﯿﻘÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜ ﻧ،åﻮÜÜÜ ﺷåÑﻮÜÜÜﺘﻨﻪ ﭘÜÜÜ  ﻏﻮÇÏ ﻪÜÜÜ ﮐæÇ íﻮÜÜÜﮐ

ÇÏ ﯥÜÜÜ ﭼíړÇﻮÜÜÜﺖ ﻏÜÜÜﻟæÏ ﻪÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﺧ،ﯽÜÜÜﻲ ﺗﻠÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜ ﻪ ﻣﻨÜÜÜ ﻟíÑﺎÜÜÜ ÒæÑ
.ﻣﻮﻣﻲæ åÑﺳﺎﺳﻲ ﻻÇ  ﺣﻞÏ ې ډﯦﺮې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻫﻢÑﻧﻮ

Ï ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜ  ﭘﺎﻧíﺮÜÜﻪ ﺑﺸÜÜﺲ ﭘÜÜﻟæ Ï ﯥÜÜ ﭼìÏ ÑﻮÜÜﻮ ﻣﺠﺒÜÜ ﻧ،í Ü ﻞ ﮐÜÜﮑﻞ ﺣÜÜﻣﺸ
.ﻟﻲæÇÑ ÊÇ ﺑﻨﺴ ﯿﺰ ﺗﻐﯿﺮæÇ  ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻇﻪ ﻣﺜﺒﺖæÇ ﮐﻤﯿﺖ

Ï ﻮÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﺎ ﮐÜÜﻮ ﺑﯿÜÜ ﻧ،ﻮÜÜﺷ

ÜÜ ﯿﻨÑæﺎÜÜ ﺑäﺎÜÜ ﻞÜÜﺮ ﺧﭙÜÜﯥ ﭘÜÜﻮ ﭼÜÜﻪ ﻣÜÜﮐﻠ

،æ ÜÜﮐæ ãﺎÜÜﻢ ﭘÜÜﻪ ﻫÜÜ ﺗæÑﺎÜÜﺛÇ ﯾﺨﻲÑﺎÜÜﻮ ﺗÜÜﯥ ﺧﭙﻠÜÜﺎټ ﮐÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜﯾﺦ ﭘÑﺎÜÜﻞ ﺗÜÜﺧﭙ
æÇ íæ ﻲÜÜﻢ ﻓﻨÜÜﺪ ﻫÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜ  ﭘﺎﻧÇÏ ﯥÜÜ ﭼ،ﻲÜÜﻮ ﻟﯿﮑﻠÜÜﯥ ﻣÜÜﺎ ﻮ ﮐÜÜ ﭘæﺮÜÜﻪ ﺗﯧÜÜﭘ
ﺮÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ﺧ،ìÏ ﯽÜÜÜﻧﮑæﺶ ﻟﺮÜÜÜﻲ ﻧﻘÜÜÜﺳﺎﺳÇ Ï ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻮﻟﻨÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ ãﻼÜÜÜﺳÇ
ﻪÜÜÜÜﻧﻮ ﺨæÑﺎÜÜÜÜﻮ ﻣﻌﯿÜÜÜÜﻟÇﻪ ﻧ ﯾﻮÜÜÜÜ ﻟÑﺎÜÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﻣﻌﯿÜÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜÜ ﻓﻨÏ .íÑﻮÜÜÜÜﻢ ﮐﻠﺘÜÜÜÜﻫ
ﻪÜÜÜ ﺗäﺎÜÜÜ ېÑﻮÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺮ ﻫﻐÜÜÜﺮ ﺗÜÜÜ ﮐÇ ډæÇ ﺮÜÜÜﻧﺠﯿﻨﯿÇ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜ ﮑ،ìÏ ÊÑﺎÜÜÜﻋﺒ

åÑﺎÜÜÜÜ ﻟﭙÊﻬﺮÜÜÜÜ ﺷáÇﻮÜÜÜÜ ﻧ ﯾÏ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﻢÜÜÜÜ ﻫÑﺎÜÜÜÜﺛÇ ﯾﺨﻲÑﺎÜÜÜÜﺪې ﺗÜÜÜÜﻧÇړæ ãﻼÜÜÜÜﺳÇ

ﻞÜÜÜﻮ ﻣﻨÜÜÜﻟÇﻪ ﻧ ﯾﻮÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻲ ﭘﻮﻫÜÜÜﻪ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜﯥ ﺧﭙﻠÜÜÜﯽ ﭼÜÜÜﯦﻠæ ﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﺑﺎﮐﻔﺎﯾﺘ

Ï ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜÜﻪ ﻣﺠﻤﺴÜÜÜÜ ﭘﺮﺗﻤﯿﻨæÇ åﺘﺮÜÜÜÜ ﺳÇÏﻮÜÜÜÜ ﺑÏ .íﺮÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜÜ ÒÑÇ ﺎﺗﻲÜÜÜÜﺣﯿ
ﻮﻧﯽÜÜÜÜﻪ ﻟﺮﻏÜÜÜÜﺲ ﻫﻐÜÜÜÜﻟæ Ï ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﻤﻪÜÜÜÜ ﻣﺠﺴÇÏ ،æ ﯽÜÜÜÜ ﻠíÑﺎÜÜÜÜ Ïﯾﺦ ﯾﺎÑﺎÜÜÜÜﺗ

ﻮÜÜﻟÇﺮ ﻧ ﯾﻮÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜﻲ ﻧÜÜ ﺣﺘﻤÇÏ ﺮÜÜ ﻣ،í ﻪ ﮐÜÜﻪ ﻧÜÜﻧﻮ ﺛﺎﺑﺘæÑﺎÜÜﻮﯾﻮ ﻣﻌﯿÜÜﺷ
ﻪÜÜÜﺘﺮ ﻪ ﻧÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﺪې ﭘÜÜÜﭘﺪﯾ

ÜÜÜﻮﻣﯥ ﺑﻬﺮﻧÜÜÜ ﮐÏ ﻪÜÜÜﺗÑæ ìæÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،æ ﺖÜÜÜ ÒÑÇ

íÑﻮÜÜÜÜﺎ ﮐﻠﺘÜÜÜÜﻪ ﺧﺎﻣﺨÜÜÜÜﺪ ﺑÜÜÜÜﻧæﻮﻫﯥ ﺧﺎÜÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜÜﺎﺑﺘﯥ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜÜ ﺛÏ ﻧﻮæÑﺎÜÜÜÜﻣﻌﯿ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ

251

ﯥÜÜÜ ﮐåÑæﺎÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ ﺖÜÜÜ ÒÑÇ ﻪÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜ ﻣﺮﻏåﺪÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜ ﻟÓæÇ ﻮÜÜÜ ﺧ،ﻞÜÜÜﮐﺘ
.ﻧﺸﺘﻪ

ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ

252

ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜﻲ ﻧÜÜﺷ

ÜÜ ﯿﻨÊﺎÜÜﻪ ﺛﺒÜÜﻮ ﮐÜÜ ﺧ،ﻮﻟﯽÜÜﻲ ﮐÜÜﻪ ﺷÜÜﺮ ﻧÜÜﻪ ﻓﮑÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜﻊ ﭘÜÜﻣﻨﺒ

Ï  ۍÜÜ ﻧÏ ﯥÜÜÜ ﯾÇﻮÜÜÜﻮې ﺧÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼ،ﻮÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﻢ ﮐÜÜÜ ﻫæÑﺎÜÜÜﺛÇ ﻮÜÜÜﺘﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧÜÜÜﺷ

ÇÏ ﯽÜÜÜ ﻣﻌﻨ.åÏ ÜÜÜ ﮐﯧÓﻪ ﻻÜÜÜﺮ ﺑﻠÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜ æ ېÏ ﺘﺮ ﻪÜÜÜ ﺳåﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜﯾÇæ

ﻪÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜﻮ ﮐﺴÜÜﻪ ﻟﮑﻮﻧÜÜ ﭘåﻮÜÜﻞ ﭘﻠÜÜﻪ ﺑÜÜ ﻟæÇ æﻮÜÜ  ﺮæ ﺰÜÜﺎﻫﻢ ﻣﺮﮐÜÜ ﺗﻔÏ ﺪﻧﻮﻧﻮÜÜﺗﻤ

íﺪÜÜÜ ﺧﻮﻧÑﺎÜÜÜﺛÇ ÑﻮÜÜÜﺎﺗﯥ ﻧÜÜÜ ﭘÇÑ ﻪÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜﻪ ﻟﻤﺒÜÜÜ ې ﻟÜ Ü  ﺟÏ ﺪÜÜÜﻮږ ﺑﺎﯾÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜﭼ

åﻮÜÜÜﺖ ﯾÜÜÜﻪ ﻫﻮﯾÜÜÜ ﮑ،æ Ü Ü ﮐåﺮÜÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜÜﻣﯿﻨÒ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻧÇﻣﻨﺪæﺑﺮÇ Ï ېÑې ﻻÏ ﻪÜÜÜﻟ

ÑﻮÜÜÜ ﻏÏ .íÏ ﻪÜÜÜﺗÇﯥ ﭘﺮÜÜÜﻮټ ﮐÜÜÜ -ﻮټÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﭘÏÇﻮÜÜÜ ﻫﯧÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ ÑﺎÜÜÜﺛÇ ÇÏ ،æ ÜÜﮐ

ﺎﮐﻠﯥÜÜÜ ﻮېÜÜÜ ﯾÏ æÇ åÏ åﺪÜÜÜ ﭘﺪﯾíÑﻮÜÜÜ ﮐﻠﺘåﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﺑﻠﮑ،ﻪÜÜÜ ﻧåﺪÜÜÜﻲ ﭘﺪﯾÜÜÜﻓﺰﯾﮑ

ﮏÜÜÜÜﻞ ﺧﻠÜÜÜÜﺮې ﺧﭙÜÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜÜÜﻟ

ﺎﻟÜÜÜÜﭼﮑæ ﯥÜÜÜÜﻪ ﭘﺴÜÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜÜ ﭘÏ ﯥÜÜÜÜﯿﻤﻪ ﭼÜÜÜÜﺳ

ﺎﺗﯥÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜ ﮐáﺎÜÜÜ ﻣﻬÏږæÇ æÇ áﺎÜÜÜﻪ ﻣﻨ ﻤﻬÜÜÜﺘﻮﻧﺰې ﭘÜÜÜې ﺳÏﻮÜÜÜﺎﻧﻲ ﻣÜÜÜﻣÒ

ﻲÜÜ ډﯾﻠÏ ﺮېÜÜ ﺗáﺎÜÜﻮ ﻣﻬÜÜﯥ ﯾÜÜ ﭼ،íﺮÜÜ ﻟÑﺎÜÜﯾﺨﻲ ﻣﻨÑﺎÜÜﻮ ﺗÜÜﯥ ﯾÜÜﺳÇÏ ﺘﯧﺪﻟﻲÜÜ ﺗ

.í ﮐﯧ

ﯥÜÜﻮ ﭼÜÜ ﺮÜÜ ﺗæÇ æ ìﻮÜÜﺘﻞ ﺷÜÜﺧﯿﺴÇ ãﺎÜÜﻟﻬÇ åÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜﻟæ ﺟﻮړÏ ÑﺎÜÜﺐ ﻣﻨÜÜ ﻗﻄÏ

ÓæÇ ÇﺪÜÜﻪ ﻫﻤÜÜﯥ ﮐÜÜ ﭼ،æﻮÜÜﯥ ﯾÜÜﻪ ﮐÜÜﯥ ﻣﺮﺣﻠÜÜﺳÇÏ åﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ﭘäﺎÜÜﻣÒ Ï ﻮږÜÜﻣ

ﺐÜÜ ﻗﻄÏ ﻲÜÜ ډﯾﻠÏ ﯥÜÜ ﭼìÇﺪÜÜﻮ ﭘﻮﻫﯧÜÜﻪ ﺷÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜﻞ ﻧÜÜ ﺗﺤﻠﯿÑﺎÜÜ ﻣﻨÇÏ ãﺎÜÜ ﺟÏ

ﻮÜÜÜ ﻧ،æ Ü Üﮐæ ﻨﻨﻪÜÜÜﯿﻨﻪ ﺷÜÜÜ ﺳå Ü Üﻪ ﺳÜÜÜﺪې ﭘÜÜÜ ﺑﺎﻧæﺘﻮﻧﺰÜÜÜ ﺳíÑﻮÜÜÜﻮ ﮐﻠﺘÜÜÜﺮ ﺧﭙﻠÜÜÜﭘ

.ﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻮÇÑ  ﺮﻧ ﻪÑﻣﻨﺎ

ﻞÜÜ ﺣÏ ﯥÜÜﯥ ﯾÜÜﺎټ ﮐÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜﺎع ﭘÜÜﺟﻤÇ ﻲÜÜ ﻣﻠíﺮÜÜﻮې ﺳﺮﺗﺎﺳÜÜ ﯾÏ ﻮÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﮐ

ÑﻬﻮÜÜÜ ﻣﺸÑﺎﻟﯿﻤﺎÜÜÜ ﺷÏ ÑﻮÜÜÜ ﻻﻫÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،æړÇﻮÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜﺐ ﮐÜÜÜﺪې ﺗﺮﺗﯿÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜﭘ

Ï ﯥÜÜÜﻮﻧﮑﻲ ﮐÜÜÜﺗﻠÇÑ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،æ ÜÜÜ ﮐÇﺪÜÜÜې ﭘﯿÑﺎÜÜÜې ﭼÑﻲ ﻻÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﯥÜÜÜﺳÇÏ

Ï ÑﺎÜÜÜ ﻧﻨ ﺮﻫÏ ﺪÜÜÜ ﺑﺎﯾì ﻮﻣÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜ ﻧ،æ ﻮﻫﯧÜÜÜﭘæ ﯾﺨﭽﯥÑﺎÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﺎغ ﭘÜÜÜﯾﺨﻲ ﺑÑﺎÜÜÜﺗ

. ﺮ ﻲæ  ﺳﺮﻟﻮړۍ ﺳﺒﺐæÇ ﯾﺎړæ Ï äﻓﻐﺎÇﻫﺮ

ﯥÜÜ ﭼ، Ü ﻮړ ﮐÜÜ ﺟáﺎÜÜﻪ ﻣﻬÜÜﺎغ ﻫﻐÜÜﯥ ﺑÜÜ ﻣﯧﻤﻠÏ ﺎﺑﺮÜÜ ﺑ.æﻮÜÜﻪ ﻻړ ﺷÜÜﺎغ ﺗÜÜﯥ ﺑÜÜﻣﯧﻤﻠ
Ï ﯥÜÜÜÜ ﻣﯧﻤﻠÏ

:ﻳﻮال رواﺑﻂ７ﺰﻣﻦ ﻧ５ اﻏ.٤

ﻧÑﻮÜÜÜÜ ﮐåÏ Ï ﺎÜÜÜÜﺘﻪ ﺑﯿÜÜÜÜﺳæÑæ ﻪÜÜÜÜ ﮐﻠﻮﻧæÇ æ äÇﺮÜÜÜÜﻞ ﺣﮑﻤÜÜÜÜ ﮐﺎﺑÏ

Ï ﯥÜÜÜÜ ﭼ،å Ü ÜÜﻲ ﮐÜÜÜÜﯥ ﻋﻤﻠÜÜÜÜﻧﻮ ﮐæÑﺎÜÜÜÜ ﻮÜÜÜÜﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔÜÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜÜ ﻫﻨÏ ﻪÜÜÜÜﺎغ ﻧﻘﺸÜÜÜÜﺑ

ﻟﯥÇﻮÜÜÜﻢ ﻧ ﯾÜÜÜﻫ

ﻮږÜÜÜÜ ﻣ.åÏ ﻪÜÜÜÜ  ﺑﯧﻠåﺪÜÜÜÜﯥ ﺮ ﻨÜÜÜÜﺎغ ﯾÜÜÜÜ ﺑÑﺎﻟﯿﻤﺎÜÜÜÜ ﺷÑﻮÜÜÜÜ ﻻﻫÏ ﺪÜÜÜÜﻮﻧﻲ ﻫﻨÜÜÜÜﻟﺮﻏ

ﯥÜÜ ﮐãﺎÜÜﻪ ﭘÜÜﻮ ﭘÜÜﻣﻠÇﻮ ﻋﻮÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮÏ ﯥÜÜﺎټ ﮐÜÜﯥ ﭼﻮﮐÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜ ﻧ،íÏ ﻮېÜÜﺷ

ﻨÜÜÜﺳÑ íﺮÜÜÜ ﺧﺒæÇ ìÏ áÇﻮÜÜÜ ﻧ ﯾÏﺎÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﯥÜÜÜځ ﭼÑæ ﻦÜÜÜﻧ

æÑﻮÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜ ۍ ﻟÜ Ü ﻧÏ åﺮÜÜÜ ﺳãﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺎﻟﯿﺪ ﺗÜÜÜﯾﺨﻲ ﺷÑﺎÜÜÜﻞ ﺗÜÜÜﻮ ﺧﭙÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﮐ
æ

ﺎﻧÜÜ ﻪÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ .ìﺪÜÜﻲ ﺗﺎﻣﯿﻨﯧÜÜﻪ ﺷÜÜﯥ ﻧÜÜ ﻲÜÜﻪ ﻏﯿﺮﻣﻠÜÜﻪ ﭘÜÜﻮ ﺨÜÜﻧﯿﻮﻟ

ﻞÜÜﻪ ﺑÜÜﻮ ﻟÜÜﻮ ﯾÜÜ ﻣÇﻮÜÜﻮې ﺧÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼ،ﻮÜÜﻧﯿﺴæ ÓﺎÜÜﯥ ﺗﻤÜÜﺳÇÏ åﺮÜÜﻮ ﺳÜÜﻧæÏÇﻫﯧﻮ

íﻮÜÜﻪ ﮐÜÜﻣÒ ﻻÇÏ æÇ íﺮÜÜﺰ ﻟÜÜﻏﯧÇ ÕﺎÜÜﻞ ﺧÜÜﻲ ﺧﭙÜÜړﯾﮑÇ áÇﻮÜÜﯥ ﻧ ﯾÜÜﯾﻄﻮ ﮐÇﺮÜÜﺷ

. ﺷﻲÇړﯾﮑﻲ ﭘﯿﺪÇ í ﻣﻮ ﻧﻮå ﻟﻪ ﺑﻞ ﭘﻠﻮæÇ  ﺷﻲå ډﯦﺮí ﭘﯧﮋﻧﺪ ﻠﻮåﺳﺮ

ﺖÜÜÜﻮ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﺳÇÏ ﺎﻃﺮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﺎﻣﯿﻦ ﭘÜ Ü ﺗÏ ﻮÜÜÜ ﻲÜÜÜﻮ ﻣﻠÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﻮږÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜﭼ

åﺮÜ Ü ډﯦÑﮑﻨﺪÜÜÜﺎﻧﻲ ﺳÜÜÜ ﯾﻮﻧÏ ﯥÜÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜÜﻞ ﻫﯧÜÜÜﻮږ ﭘﺨﭙÜÜÜ ﻣ:áæﻪ ډÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜ ﻣﺜÏ
Óﻪ ﻻÜÜÜÜﺎﯾﻠﯥ ﭘÜÜÜÜﺎﮐﯥ ﭘÜÜÜÜﻏﯧﺰﻧÇ ﻪÜÜÜÜﺗÇÑ ﻲÜÜÜÜړﯾﮑÇ áÇﻮÜÜÜÜﯥ ﻧ ﯾÜÜÜÜ ﭼ،æ Ü ÜÜ ﮐåÑﻮÜÜÜÜﻏ
ﻪÜÜÜÜ ﮐﺎﻟåﻮÜÜÜÜ ﺳåæÏ ÇﺧﻮæﺎÜÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜÜﻪ ﻣ ﯾﻨÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜ ﻫﻐÏ æÇ æﺮÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜﯾﺨﭽÑ ﺗﺎåÏږæÇ
:íﺳﺎﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻟﺮÇ áﺻﻮÇ ې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻻﻧﺪﯾﻨﻲÏ  ﭼﯥ ﭘﻪ،í ﮐÇÑ
.ìÏ ﺎﺗﻠﯽÜÜ ﺳäﺪÜÜ ﺗﻤíﺎﺧﺘﺮÜÜﺎﻧﻲ ﺑÜÜﺎﻧﻪ ﯾﻮﻧÜÜ æÑ ﺮÜÜﻮ ډﯦÜÜﻮږ ﯾÜÜﻢ ﻣÜÜﺘﻪ ﻫÜÜﺳæÑæ

äﺎﻧﻮÜÜÜﯥ ﻗÜÜÜ ﭼäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜﻪ ﺑﺎﺛﺒﺎﺗÜÜÜ ﻫﻐ،ﺘﻞÜÜÜﺳæÇÑ ÊﺎÜÜÜ ﺛﺒæÇ äﺎﻧﻮÜÜÜ ﻗÏ

ﺎÜÜÜﯾÑ ﮐﻮæÇ ﺪÜÜÜ ﻫﻨ،äﺎÜÜÜﻪ ﺟﺎﭘÜÜÜ ﻟÑﺎÜÜÜﺛÇ äﺪÜÜÜﯾﻲ ﺗﻤÇÏﻮÜÜÜ ﺑÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜ ﻧÑÇﻫﻤﺪ

äﺎÜÜÜﻓﻐÇ Ï ﻢÜÜÜ ﻫæÇ  ۍÜ Ü ﻧÏ ﻢÜÜÜ ﻫíæ

Ü Üﯥ ﯿﻨÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﭘÊﺎÜÜÜ ﺛﺒæÇ ﺎﮐﻢÜÜÜﯥ ﺣÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﭘ

ﻲÜÜÜﻣﻨﯿﺘÇ ﻨﯿﻮÜÜÜﺳæÇ ﻪÜÜÜ ﭘ.ﻲÜÜÜ ﺷìﺪﻻÜ Üﺒﺐ ﮐﯧÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜړﯾﮑÇ æÏﻮÜÜÜ ﺗÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ åﺮÜÜÜﺳ
ﻮﻣ ﻧﯽÜÜÜ ﻟåÑﺎÜÜÜﺖ ﻟﭙÜÜÜ

 ﯿﻨÏ ÊﺎÜÜÜﯥ ﺛﺒÜÜÜﺳÇÏ Ï ﻮÜÜÜ ﺧ،ìÏ ﻪÜÜÜ ﻪÜÜÜﺲ ﭘÜÜÜﻟæ

ﺗﻲÇﺪÜÜÜÜ ﻋﺎﯾåﺪÜÜÜÜﻮې ﻋﻤÜÜÜ ﯾÏ åړÇ ﻪÜÜÜÜ ﭘãﯾﺰÑﻮÜÜÜÜ Ï äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﯥÜÜÜÜﯾﻄﻮ ﮐÇﺮÜÜÜﺷ
ﻪÜÜÜ ﻲ ﺑÜÜÜﺘﯿﻨﯥ ﻣﻠÜÜÜ Ñ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﻮﻧﻪ ﭘÜ Üﻲ ﺑﻨﺴÜÜÜﻣﻨﯿﺘÇ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼìÏ ÇÏ ﻞÜÜÜﺻÇ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮﻭﻧﻪ
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æﻏﻮÇړ ،íﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ æÑﺣﯿﻪ ﺳﻤﺒﺎ áﺷﻲ.

ﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮﻭﻧﻪ
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ﻏÜÜﻮ åÑﮐ æÇ í ÜÜﭘÜÜﻪ ÇﻏﯧﺰﻧﺎﮐÜÜﻪ ﺗﻮ ÜÜﻪ æﮐÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﻲ ،ﭼÜÜﯥ  ÏﻣﺸÜÜﺮæع ﻗÜÜﻮÊ

بÒ -ﻣÜÜÜﻮږ ﻣﻠÜÜÜﻲ ﻋﻮÇﯾÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜﻪ ÇÑﺗﻠﻮﻧﮑÜÜÜﻮ ﻟﺴÜÜÜﻮ ﮐﻠﻮﻧÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﯥ ÒﻣÜÜÜﻮږ Ï

ÇﻧﺤﺼÜÜÜﺎ ÑﺗÜÜÜﺮ ﻻﺳÜÜÜﻪ ﮐÏ Ï .í ÜÜÜې ﺑﺮﺧÜÜÜﯥ  ÏﻋﻤﻠÜÜÜﻲ ﮐﻮﻟÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﺎÇ åÑړ ﯾÜÜÜﻮ،æ

ÜÜÜÜﺘﻮﻧﻪ ﻧÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜÜﻮåÑ

ﭼÜÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜÜﻮÜÜÜÜ æÑ åﺎﻧﻪ ÇﻣﻨﯿﺘÜÜÜÜﻲ ﭘﺎﻟﯿﺴÜÜÜÜﻲ æﻟÜÜÜÜﺮÒ .æﻣÜÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜÜﻮﻟﯿﺲæÇ æÏÑÇ ،

ﮐÜÜÜﻮﻟﯽ Ï Ï æÇې ﺑﻨﺴ Ü Üﻮﻧﻮ ﻣﻮﺟﻮÏﯾÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﻢ ﻟÜÜÜﻪ ﮐﻤÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﺲ ﺗÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜﻠﻮ ﮐÜÜÜﺎﻟﻮ

ÇﻣﻨﯿÜÜﺖ ﺑﺎﯾÜÜﺪ ﯾÜÜﻮÒÇې  ÏﺷÜÜﻌﺎ ÑﭘÜÜﻪ ﺑ ÜÜﻪ ﻧÜÜﻪ ،ﺑﻠﮑÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ÜÜ Ñﺘﯿﻨﻲ ډ áæﻣﻠÜÜﻲ

ﻣﻠÜÜÜÜﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴÜÜÜÜﻮÇ æÇ æÏÑÇ ،ﻣﻨﯿÜÜÜÜﺖ  ÏﺑﺮﺧÜÜÜÜﯥ ﻟ

ﺷÜÜÜﻲ  Ï æÇﯾÜÜÜﻮې ÇæﺣÜÜÜﺪې ﭘﺎﻟﯿﺴÜ Ü

ﻟÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻪ ﻧﻈÜÜÜﻢ ﺳÜÜÜﺮÇ åﺷÜÜÜﻨﺎ ﺷÜÜÜﻲ،

ﭘÜÜÜﻮÑې ﻣÜÜÜﻨﻈﻢ ÇﻣﮑﺎﻧÜÜÜﺎ ÊﻏÜÜÜﻮÇړ ،íﻧÜÜÜﻮ ﮑÜÜÜﻪ ﻻÒﻣÜÜÜﻪ  åÏﭼÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜﻮ
ﭼÜÜﯥ ﮐÜÜﺎ íÑﻣÜÜﺪÇﺧﻠﯥ ﻟÜÜﻪ ﻣﻨ ÜÜﻪ ﯾﻮﺳÜÜﻲ  æÇﻫÜÜﺮ ÜÜ ÑÇﺎ äﺧﭙÜÜﻞ ﻣﺴÜÜﺆﻟﯿﺘﻮﻧﻪ
ﻧ ﯾﻮÇﻟÜÜÜﻮ ﻣﺮﺳÜÜÜﺘﻨﺪæﯾﺎﻧﻮ ﺳÜÜÜﺮ åﭘÜÜÜﻪ Ïې Çړ åﯿﻨÜÜÜ

ﺗﻮÇﻓÜÜÜﻖ ﺗÜÜÜﻪ ÑæﺳÜÜÜﯧ ،æ

ﭼÜÜﯥ ﻟÜÜﺲ ﺗÜÜﺮ ﺷÜÜﻠﻮ ﮐÜÜﺎﻟﻮ ÒﻣÜÜﻮږ Ï Ïې ﺑﺮﺧÜÜﯥ ﻟ

ÜÜﺘﻮﻧﻪ ﭘÜÜﺮ ﻏÜÜﺎړÇæ åﺧﻠÜÜﻲ

ÇﯾﺠÜÜÜÜÜﺎÏ Ï Ïې

 æÇﺻÜÜÜÜÜﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻪ æﭘﯧﮋﻧÜÜÜÜÜﻲ Ï .ﯾÜÜÜÜÜﻮې ÇæﺣÜÜÜÜÜﺪې ﭘﺎﻟﯿﺴÜ ÜÜÜ

ÇﻫﻤﯿÜÜﺖ ÒﯾÜÜﺎﺗﻮ ،íﭼÜÜﯥ æﻟﺴﻤﺸÜÜﺮ ﭼÜÜﯥ Ç ÏﺳﺎﺳÜÜﻲ ﻗÜÜﺎﻧﻮ äﻟÜÜﻪ ﻣﺨÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜﺪ

ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺧﭙﻞ Ïﻏﻪ ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﭘ ﻮ .ææÑÏæ
ج -ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﻧ ﯾﻮÇﻟﻮ ﻗﻮ ææÇﺳﺮ Ï åﺗﺼÜﻤﯿﻢ ﻧﯿÜﻮﻧﯥ ﻣﺸÜﺘﺮﮐﯥ ﻻÑې

 ÏﻮﻟÜÜÜﻮ ﻟ ÜÜÜﮑﺮÇ æﻋﻠÜÜÜﯽ ﺳÜÜÜﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧÜÜÜﺪ íæ äÇﺧﭙﻠÜÜÜﻪ Ï ÇÏﻧÜÜÜﺪ åﻫÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻮåÑ
ﺷﻬﺎﻣﺖ Çﺟﺮ Çﮐ .í

ﻏﻮ åÑﮐ ،æ ÜﭼÜﯥ Ç Ü ÏﻋﺘﻤÜﺎ ÏﭘÜﻪ ﻓﻀÜﺎ ﮐÜﯥ  ÏﻗÜﻮې ÇﺳÜﺘﻌﻤﺎÇÏ áﺳÜﯥ ﺑ Üﻪ
Ï Ïې ﺗÜÜÜﺮ ﻨÜ Ü

ﺑﺎﯾÜÜÜﺪ  ÏﯾÜÜÜﻮې ﺳﯿﺎﺳÜÜÜﻲ ÇﺟﻤÜÜÜﺎع ﭘÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﺮڅ ﮐÜÜÜﯥ ÇÏﺳÜÜÜﯥ

ﻏÜÜﻮ åÑﮐ ،í ÜﭼÜÜﯥ æ ÏﻟÜÜﺲ  ÏﻣﻨﻠÜÜﻮ æړ  .íæﺧÜÜﻮ  ÇÏﻣﻮﺧÜÜﻪ ﻫﻐÜÜﻪ æﺧÜÜﺖ ﻋﻤﻠÜÜﻲ
ډ ÇﯿÜÜﺰ ÇﺻÜÜﻮæ áﺿÜÜﻊ ﺷÜÜﻲ ،ﭼÜÜﯥ ﻟÜÜﻪ ﻻÑې ﯾÜÜﯥ ﻟÜÜﻪ æﺳÜÜﻠﻪ ÇæﻟÜÜﻮ ﻣﺨÜÜﺎﻟﻔﯿﻨﻮ
ﮐﯧÜÜﺪ ìﺷÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜﯥ  ÏﻮﻟÜÜÜﻮ ﻧﻈÜÜÜﺎﻣﻲ ﻗﻮﺗﻮﻧÜÜÜﻮ ÇﻋﻠÜÜÜﯽ ﺳÜÜÜﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧÜÜÜﺪ äÇﯾﻌﻨÜÜÜﯥ
ﺳÜÜﺮÜÜ Ñ åﺘﯿﻨﻲ ﻣÜÜﺬÇﮐﺮ ÊÇﺷÜÜﻮﻧﻲ ﺷÜÜﻲ .ﭘÜÜﻪ ﯾÜÜﻮې ﺳﯿﺎﺳÜÜﻲ ÇﺟﻤÜÜﺎع ﺑﺎﻧÜÜﺪې
æﻟﺴﻤﺸﺮ ﻓﻌﺎ áﺷﻲ  Ï æÇﻣﻨﻈﻤﻮ ﻣﻌÜﺎﻣﻼﺗﻮ  æÇﻗﻮÇﻋÜﺪ Ï æﻋﻤﻠÜﻲ ﮐﻮﻟÜﻮ ﭘÜﺮ
ﻋﻤÜÜﻞ ﮐÜÜﻮ áﯾÜÜﻮÒÇې  ÏﯾÜÜﻮÇ æÇ íÑÇÏÇ åﻗﺘﺼÜÜﺎ íÏﻧﻈÜÜﺎ ãﭘÜÜﻪ ﻣﻨ ﺘÜÜﻪ ÇÑﺗÜÜ
ﺑﻨﯿﺎÒ Ïﻣﻮږ ﻣﻠÜﻲ ÇﻣﻨﯿﺘÜﻲ ﺳÜﺘﺮÇﺗﯿﮋ íﻮﻟÜﻮ ﺑﻨﺴ Üﻮﻧﻮ æ æÇﻟÜﺲ ﺗÜﻪ ﺮ ﻨÜﺪå
ﻋﻤﻠÜÜÜﻲ ﮐﯧÜÜÜﺪ ìﻧÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻲ  æÇﭘÜÜÜﻪ Ïې ﺑﺮﺧÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯥ  ÏﺛﺒÜÜÜﺎ Ï Êﯿﻨ

ÜÜÜﺖ ﻟﭙÜÜÜﺎåÑ

 æÇ íæﭘﻪ ﻟﻮﻣ  íﻗﺪ ãﮐﯥ  Ïﻫﻐﻮ ﺗﯧﺮæﺗﻨﻮ ﻣﺨﻨﯿÜﻮæ ìﮐ ،í ÜﭼÜﯥ æ ÏﻟÜﺲ Ï
ﺑﻨﯿﺎÇ íÏﺻﻼﺣﺎ Êﻣﻬﻢ ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ .íÏ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺮ ﯧﺪﻻ ìﺷﻲ ،ﮑﻪ ﯾÜﻮ åﺷﻮÑﺷÜﻲ ﺟ  å ÜﺑÜﯥ ﻟÜﻪ ﻣﻨﻈﻤÜﯥ
ﮐÜÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜÜﻮږ  ÏﺛﺒÜÜÜÜﺎ æÇ ÊﻗÜÜÜÜﺎﻧﻮ Ï äﺣﺎﮐﻤﯿÜÜÜÜﺖ ﻟﭙÜÜÜÜﺎ åÑﺮ ﻨÜÜÜÜﺪ åﻃﺮﺣÜÜÜÜﻪ
 æÇ æÏÑÇﻗﻀﺎﯾﻲ  æÇﺳﯿﺎﺳﻲ ﻗﻮې ﺨﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺧﺘﻤﯧﺪ Ï .ìﺛﺒﺎ ÊﺗÜﺎﻣﯿﻦ ÇÏ
æﻟﺮ ،æﻧﻮ ﻟﻪ ﻧ ۍ ﺳﺮ åﭘﻪ ÑÏې Çﺻﻮﻟﻮ ژ Ñﻧﺘﯿﺠﯥ ﺗﻪ Ñﺳﯧ :æ
Çﯾﺠﺎﺑﻮ ،íﭼﯥ ﻣÜﻮږ  ÏﻫÜﺮ æﻻﯾÜﺖ æ æÇﻟﺴÜﻮÇﻟ

ﭘÜﻪ Üﺎﻧ

ÇÏﺳﯥ ﺗﺪÇﺑﯿﺮ æﻧﯿﺴﻮ ﭼﯥ  Ïﺛﺒﺎ Ï Êﯿﻨ ﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎåÑ

ﻧﻮ æﭘÜﻮﻫﯧ æÇ æ

اﻟـــﻒ Ï -ﻧ Ü Üۍ  ÏﻣﺮﺳÜÜÜﺘﻮ ﻟ Ü Üۍ ﺑﺎﯾÜÜÜﺪ ÒﻣÜÜÜﻮږ Ç ÏﻣﻨﯿﺘÜÜÜﻲ ﺑﻨﺴ ÜÜÜﻮﻧﻮ Ï

ﻮ.íæ Ñ

ﮐÜÜÜÜÜﻪ ÇÏ ÏﺳÜÜÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜÜÜﺘﺮÇﺗﯿﮋۍ ﭘÜÜÜÜÜﻪ ﻃﺮﺣÜÜÜÜÜﻪ  æÇﭘﻠÜÜÜÜÜﻲ ﮐﻮﻟÜÜÜÜÜﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜÜÜﺪې
æﺗÜÜﻮÇﻧﯧ  ،æﻧÜÜﻮ  ÏﺗﺼÜÜﻤﯿﻢ ﻧﯿÜÜﻮﻧﯥ ÇﺻÜÜﻠﻲ ﻣﺮﮐÜÜﺰ ﺑÜÜﻪ ﭘÜÜﻪ ﻃﺒﯿﻌÜÜﻲ ﺗﻮ ÜÜﻪ ﭘÜÜﺮ

ﭘﯿÜÜÜﺎæړ íﮐﻮﻟÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﺎÜÜÜ åÑﺎﻧ

ې ﺷÜÜÜﻲ Ï .ﻣﺨÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻮ ÐﮐÜÜÜﺮ ﮐ ،å Ü ÜﭼÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ

ﻣﺠﺎﻫÜÜÜÜﺪﯾﻨﻮ  áÒæÑ æÇﺷÜÜÜÜﻮﯾﻮ ÇﻓﺴÜÜÜÜﺮÇﻧﻮ ﮐÜÜÜÜﯥ Ï Ïې ﻇﺮﻓﯿÜÜÜÜﺖ æﯾﻨÜÜÜÜﻮ ،ﭼÜÜÜÜﯥ
ﭘÜÜﻪ ﻟﻨ  ÜﻣﻬÜÜﺎ áﮐÜÜﯥ ﺗÜÜﺮې Ç ÏﻣﻨﯿÜÜﺖ ﭘÜÜﻪ ﯿﻨ

ÜÜﺖ ﮐÜÜﯥ ﮐÜÜﺎÇ ÑﺧﯿﺴÜÜﺘﯽ ﺷÜÜﻮ،

ÇﻓﻐÜÜÜﺎﻧﻲ ÇﻣﻨﯿﺘÜÜÜﻲ ﺑﻨﺴ Ü Üﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧÜÜÜﺪې ﻣﺘﻤﺮﮐÜÜÜﺰ ﺷÜÜÜﻲ  æÇﭘÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﺪÑﯾﺠﯥ ډáæ
ﺧÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﻪ ﻣﻨ ﻤﻬÜÜÜﺎæÇ æÇ áږ ÏﻣﻬÜÜÜﺎ áﮐÜÜÜﯥ  ÏﻧﻮﯾÜÜÜﻮ ﻮÇﻧÜÜÜﺎﻧﻮ ÒæÑﻧÜÜÜﻪ ﺣﺘﻤÜÜÜﻲ
ﺑÜÜﻪ  Ïﻧ ﯾﻮÇﻟÜÜﻮ ﻗÜÜﻮÇ æÇړﺗﯿÜÜﺎ ﮐﻤÜÜﻪ ﺷÜÜﻲ ،ﭼÜÜﯥ ﻣÜÜﻮږ ﺑÜÜﻪ ﺑﯿÜÜﺎ  ÏﺧﭙÜÜﻞ ÇﺳÜÜﺘﻘﻼá
 æÇﻣﻠﻲ

 ،åÏﮑÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﯥ Ç ÏﺻÜÜÜﻮﻟﻮ ﭘÜÜÜﻪ ﻟﺤÜÜÜﺎظ ﯾÜÜÜﻮ ﺑﺮﯾÜÜÜﺪﻣﻦ ﭘÜÜÜﻪ ﻟﺴÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﺎﻟﻮ ﮐÜÜÜﯥ

ﻮ  Ïﺳﺎﺗﻠﻮ Çﺻﻠﻲ ﺳﺎﺗﻨﺪæﯾﺎ äﺷﻮ.

ډ ﺮÇæﻟÜÜÜÜ
ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺗÜÜÜÜﻪ ÑﺳÜÜÜÜﯧﺪ ìÇﺷÜÜÜÜﻲ Ò æÇﻣÜÜÜÜﻮږ ﻧÜÜÜÜﻮ ìﻧﺴÜÜÜÜﻞ ﺑÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜﻢ æﺧÜÜÜÜﺖ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ

255

256

ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ

ﻲÜÜÜÜÜﻪ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜÜ ﻣﻮﺧ،ﻮÜÜÜÜÜ ﻧá Ü ÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ÊﺎÜÜÜÜÜ ﻣﺆﺳﺴáæ ډÇÏ

:３ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺳﺘ３ﻳﻮاﻟ７ ﻧ.٥

.æ áﻧﻮ ﺳﻤﺒﺎﻟﻮæÏÇﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻫﯧﻮæÑæ Ï ﺳﺎﯾﻠﻮæ

ﺎعÜÜÜÜﺟﻤÇ åﻮÜÜÜÜﻨ ﯾÜÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜÜﺮﯾﻨﻮ ﺗÜÜÜÜﻮ ﻣﺒﺼÜÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮæÇ ﺎﻧﻮÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ Ï ځÑæ ﻦÜÜÜÜﻧ

åÏæ åﺮÜÜÜﺖ ډﯦÜÜÜÜﻲ ﻇﺮﻓﯿÜÜÜÜﯥ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜﯾﻄﻮ ﮐÇﺮÜÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜÜﻟÇﻨﯿﻮ ﻧ ﯾﻮÜÜÜÜﺳæÇ ﻪÜÜÜÜﭘ

äﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼ،íÏ ÑæﺎÜÜÜې ﺑÏ ﻪÜÜÜÜې ﭘæÇﻮÜÜÜ ﺧåړÇæÏ æÇ åÏ åÏﻮÜÜÜﻣﻮﺟ

ﻪÜÜ ﺨÏÇﻮÜÜﺎﯾﻲ ﻫﯧÜÜ ﭘﺮﻣﺨﺘﯿåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﻪ ﻟÜÜﻪ ﻃﺮﯾﻘÜÜﻧÇÒÑÇ æÇ ﺎﻧﻪÜÜﺳÇ ﻪÜÜ ﭘ،åÏ  ېÜÜﮐ
ﺎﻧﻮÜÜﻓﻐﺎﻧÇ Ï ﯥÜÜ ﯾáﺎÜÜ ﻣﺜìﺪÜÜﻧæﯥ ژÜÜ ﭼ،ﻲÜÜ ﺷìÇﺪÜÜﻧﺘﻘﺎﻟﯧÇ ﻪÜÜﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧÜÜﻞ ﺗÜÜﺑ

ìÏ ÇÏ ﯥÜÜÜﻞ ﯾÜÜÜﻟﯿÏ ﻮÜÜÜ ﯾ.ìÏ ﻪÜÜÜ ﻧÓﻮÜÜÜﺰ ﻣﺤﺴÜÜÜﻏﯧÇ ﺘﻮÜÜÜﻮ ﻣﺮﺳÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮÏ ﯥÜÜÜﮐ
.ìÏ áﻧﺘﻘﺎÇ  ﻇﺮﻓﯿﺖÏ
ﻲÜÜﯥ ﻋﻤﻠÜÜﺎټ ﮐÜÜﻪ ﭼﻮﮐÜÜ ﭘãﺎÜÜ ﻧﻈíÏÇÏÑÇﺮÜÜ ﻗåﻮÜÜ ﯾÏ ﺘﻪÜÜﺎ ﻣﺮﺳÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï ﯥÜÜﭼ
ﺮﮐﺘﻮﻧﻮÜÜÜﺪﻏﻮ ﺷÜÜÜ ﻫﻤÏ ﻪÜÜÜﺘﻪ ﺑﯧﺮﺗÜÜÜ ﻣﺮﺳ%90ﺮÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜ ﺨ60% ﻪÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﭼ،ﻮېÜÜÜﺷ

ﺎﺗﻮÜÜÜ ﻣﺆﺳﺴæÇ ﺎﻧﻮÜÜÜﺎﯾﻦ ﭘﺎﮐÜÜÜ ﻣäﺎÜÜÜﻓﻐÇ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺎﮐﻮﻟﻮ ﭘÜÜÜﺎﯾﻦ ﭘÜÜÜ ﻣÏ

ﻪÜÜ ﮑ،íÏ ﺎﺗﯥÜÜﯥ ﭘÜÜﯥ ﺑﺮﺧÜÜﺮې ﺑÜÜﮏ ﺗÜÜﻮږ ﺧﻠÜÜﻣÒ æÇ åÏ ﺪﻟﯥÜÜﻪ ﻟﻮﯦÜÜ ﺗáÇﻮÜÜﺟ

æﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﻦ ﭘÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜ ﭼ،ìÏ ﻞÜÜÜﻟﯿÏ ÇﺪÜÜÜ ﻫﻤæÇ ìÏ ì ÜÜÜ ﮐÇﺪÜÜÜﺖ ﭘﯿÜÜÜﻮړ ﻇﺮﻓﯿÜÜÜﻟ
ﺖÜÜÜﻧﻮ ﺑﻮﺧæÑﺎÜÜÜﺗﻲ ﮐÑﻮÜÜÜﻪ ﻣﺸÜÜÜ ﭘäﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜﻧﮑæﺎﯾﻦ ﻟﺮÜÜÜﻣ

ﺮﮐﺖÜÜﺎﻧﻲ ﺷÜÜﻓﻐÇ Ï ﺎÜÜ ﺑﯿæÇ í Ü ﻮ ﺗﯿﺮﯦÜÜ ﻻﺳæ ﭙÜÜﺮ ﺷÜÜﻮ ﺗÜÜ ﻪ ﭘﻨÜÜ ﻟÏÇÏÑÇﺮÜÜﻮ ﻗÜÜﯾ
.íÏ
æÇ íæ ﻪÜÜ  ﯿåﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜﺰ ﺨÜÜﻏﯧÇ ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜﻪ ﯾÜÜﺖ ﺑﯿÜÜ

 ﻟÏ ﯥÜÜﻲ ﭼÜÜ ÇÑ ﻪÜÜ ﺗÓﻻ

ېÏ ﻪÜÜÜÜﮐﻲ ﭘÇæÑﺎÜÜÜÜﺎﯾﻲ ﭼÜÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ ﻢÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜﻧæÇ äﺎÜÜÜÜﻓﻐÇ ﻪÜÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜÜﭘ

äﺎÜÜÜÜÜﻓﻐÇ Ï ﯥÜÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜﺳæﻪ ﭘﺮÜÜÜÜÜﻮﻟﯥ ﭘÜÜÜÜÜ ﺳÏ áﺎÜÜÜÜÜ ﻧﯿﭙÏ ﯥÜÜÜÜÜ ﯾáﺎÜÜÜÜÜﻞ ﻣﺜÜÜÜÜÜﺑ

Óﻪ ﻻÜÜÜ ﭘíÏÇÏÑÇﺮÜÜÜ ﻗÏ ﻪÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜ ﮐﻮﻣæÇ íﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﻮکÜÜÜ ﯥÜÜÜ ﭼ،í ﻮﻫﯧÜÜÜﭘ

ﺐÜÜÜﻪ ﺗﺮﺗﯿÜÜÜﺎﺗﻮ ﭘÜÜÜﺎﻣﻲ ﻗﻄﻌÜÜÜ ﻧﻈÏ ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﮑ،åÏ å Ü Üﻧæ ﻪÜÜÜﺎﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟÜÜÜﭘﻮﻫÑﮐﺎ
ﺮÜÜﯥ ډﯦÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜ ﻤﻮﻧﻮ ﭘÜÜ ﺳﯿﺴÏ ﺎﺗﻮÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣÏ ﻧﮑﻮæﮐﻮÑﺎÜÜ ﮐäﺎÜÜﻓﻐÇ ﯥÜÜﮐ

¿åÏ ﮐﯥ
ﻪÜÜ ﺎ ﭘﯧÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜې ﺗÏ ﯥÜÜ ﮐáﺎÜÜﻪ ﻧﯿﭙÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﭼÜÜ ﮐﻠæÇ Ü ﻪ ﮐÜÜﺖ ﺗﺮﻻﺳÜÜﻮړ ﻇﺮﻓﯿÜÜﻟ
ÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜې ﻟÑÇÏÇ ﻟﯥÇﻮÜÜÜ ﻧ ﯾÏ ﯿﺶÜÜÜ ﺗﻔﺘÏ ﺎÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ Ï ،ﻪÜÜÜ ﻪ ﺗﻮÜÜÜ ﭘíÑﺎÜÜÜ ﺳÏ
Ï ېÑﻮÜÜÜÜ ﭘáﺎÜÜÜÜ ﮐ2008 ﺮÜÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜÜ ﺨáﺎÜÜÜÜ ﮐ2007 ﻪÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜ ﭼ،åﻮÜÜÜÜ ﺷåﺪÜÜÜÜ ﺮ ﻨÇÏ

ﻪÜÜÜﺳæﻮﻟﯥ ﭘﺮÜÜÜ ﺳÏ ﻨÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﺖ ﺗÜÜÜﻟæÏ æÇ ææÇﻮÜÜÜ ﻗÏ ﺘﺎﻧﻮÜÜÜﺳæ ﻣﺎÏ ﯥÜÜÜ ﭼåﻮÜÜÜﺷ

ÏﺎÜÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،æ ﺮÜÜÜﻟÇ ډåÏÑﺎÜÜÜ ﻣﯿﻠﯿ5،5 ﻢÜÜÜﻗÑ ﻮﻋﻲÜÜÜﺘﻮ ﻣﺠﻤÜÜÜ ﻣﺮﺳÏ ﺎÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ

ﻮÜÜﻣﻠﺘﻮﻧæ ﻣﻠ ﺮÏ ﯥÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜ ﻫﯧíﻮÜÜﺮ ﺷÜÜﮐÐ ﻪÜÜ ﭘáﺎÜÜﻪ ﻣﻬÜÜﻮ ﻫﻐÜÜ ﻧ،ﻲÜÜﻪ ﺷÜÜ ﯿﻨ
ﻪÜÜﺳæې ﭘﺮÏ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜﺘﻞ ﭼÜÜ ﻏﻮæ ﯥÜÜﺎﻧﻮ ﯾÜÜﻓﻐﺎﻧÇ ﻪÜÜ ﻟæÇ æ äﺎÜÜﻓﻐÇ ﻮÜÜ ﯾáæﺆÜÜﻣﺴ

ﻮÜÜÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮÏ æÇ ﻮÜÜÜÜÜﺗﻮﻧÑÇÒæ Ï æÑﺎÜÜÜÜÜﻮ ﭼÜÜÜÜÜ ﺑﻬﺮﻧﯿæÇ ﺎعÜÜÜÜÜﻓÏ Ï ÏÇﻮÜÜÜÜÜ ﻫﯧíﻮÜÜÜÜﺷ
ÇÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،ﺪﻟﯥÜÜÜﻲ ﮐﯧÜÜÜ ﻋﻤﻠÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜ ﻟUSAID ېÑÇÏÇ ﺘﻘﻠﯥÜÜÜ ﻣﺴÏ ﺘﻮÜÜÜﻣﺮﺳ

æÇ ﺎﯾﻲÜÜÜﭘæÑÇ ﯥÜÜÜ ﭼÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯥ ﻫﻐÜÜÜ ﭼåﻮÜÜÜ ﺷÇÏ ﻪÜÜÜ ﭘﺎﯾﻠ.í ÜÜÜ ﮐæ äæ ÜÜÜ ﯥÜÜÜﮐ

æÇ ېæ ﻮېÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜﯦﺸæ ﻮÜÜÜﻧæÏÇÏÑÇ ﻗﺮæﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﺨæÑÒ 26 ﻪÜÜÜﺘﯥ ﻟÜÜÜﻣﺮﺳ

ﻪÜÜﯿﻨﻮ ﭘÜÜ ﻣﺘﺨﺼﺼäﺎÜÜﻓﻐÇ åæﺎÜÜﻪ ﮐÜÜ ﺑﯿåﻮړÜÜ ﻟåﺪÜÜﻞ ﭼﻨÜÜﻪ ﺷÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜﭘﻮﻫÑﮐﺎÑﻧﻮ
ﯥÜÜ ﭼÇÏ . Ü  ﮐåﺮÜÜﺮ ﺳÜÜ ﺗáæﺎک ډÜÜﻏﯧﺰﻧÇ ﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜﻮ ﭘÜÜﺮ ﻫﻐÜÜﻪ ﺗÜÜﻪ ﺑﯿÜÜ  ﯿåﺪÜÜﻞ ﭼﻨÜÜﺷ

ﻪÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ  ﻣ،ææ ÑÇæ ﻪÜÜÜﻣÐ ﻮÜÜÜﻲ ﮐﻮﻟÜÜÜ ﻋﻤﻠÏ ﯥÜÜÜ ﯾäﺎÜÜÜﯾÏÇÏÑÇ ﻗﺮåÑÒ 48 ېÏ Ü Üﻧ
ﻨÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﻮږ ﺗÜÜÜﻣÒ ،íﺮÜÜÜﯽ ﻟÜÜÜﻟÇæ ﻪÜÜÜﺗÑæ åﺮÜÜÜﯾﻂ ﺳÇﺮÜÜÜﺮ ﺷÜ Ü ډﯦáﺎÜÜÜ ﻧﯿﭙæÇ ﻮږÜÜÜﻣÒ
ﯥÜÜ ﭼ،æ ﻪÜÜ ﻧÏﻮÜÜ ﻣﻮﺟãÇﺮÜÜ æﺎﺗﻲ ﭘﺮÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣãﻮÜÜﯥ ﮐÜÜﺳÇÏ ﯥÜÜ ﮐáﺎÜÜﺪې ﺣÜÜﻫﻤ
ﻮÜÜÜ ﺐÜÜÜﺪې ﺗﺮﺗﯿÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜ ﭘ.í Ü Ü ﮐãﻮÜÜÜﺰ ﻣﻌﻠÜÜÜﻏﯧÇ ﺘﻮÜÜÜ ﻣﺮﺳÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻧﺘﯿﺠÜÜÜﭘ

ﻞÜÜÜÜې ﻻﻣÏ Ï ېæﺎÜÜÜÜ ﻣﻠ ﺮﺗﯿÇÏ æÇ íÏ ﻮېÜÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜÜ ې ﯿﻨæﺎÜÜÜÜﺮې ﻣﻠ ﺮﺗﯿÜÜÜډﯦ

ﻢÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜÜﻣﻮﻧÇ ﺮæﺎﯾﻲ ﭘﺮÜÜÜÜﺧﺘﯿÇﻮ ﭘﺮÜÜÜÜ ﻣﻠﺘﻮﻧæﺮÜÜÜÜ  ﻣﻠÏ ﺮÜÜÜÜﻟÇ ډåÏÑﺎÜÜÜÜﻣﯿﻠﯿ

æÇ ÞﺮÜÜÜÜ ﺑåړÇæÏ Ï ﻪÜÜÜÜﯿﻨﻮ ﺨÜÜÜÜﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼÜÜÜÜ ﻟáﺎÜÜÜÜ ﻧﯿﭙÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،ﻲÜÜÜÜ ﺷìﺪÜ ÜÜﮐﯧ
ﻪÜÜې ﺑﺮﺧÏ ﻪÜÜ ﭘìﻮÜÜﻪ ﻫﻐÜÜ ﮑ،ﻮÜÜﺧﻠÇæ ﻪÜÜ ﯥÜÜﻮ ﮐÜÜﺎ ﮐﻮﻟÜÜﺣﯿÇ ﻪÜÜﻮ ﭘÜÜﻨ ﻠﻮﻧ

.íÏ  ﭼﯥ ﻣﺸﺨﺼﯥ ﻧﺘﯿﺠﯥ ﯾﯥ ﺮ ﻨﺪې ﻧﻪ،íÏ í ﺷﻮá ﮐÑæ
.í ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮåﮐﯥ ډﯦﺮ
ﻮÜÜÜ ﻣﻠﺘﻮﻧæﺮÜÜÜ ﻪ ﻣﻠÜÜÜﯥ ﮐﻠÜÜÜ ﭼ،ﺘﻪÜÜÜﺳæÑæ  ېÜ Ü ﻟﯥ ﺟÇﻮÜÜÜﯥ ﻧ ﯾÜÜÜﯾﻤæÏ ﺮÜÜÜﺗ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ
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ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ

íÑÇÏÇ ﻪÜÜÜÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜÜÜÜ ﻣﻠﺘﻮﻧæﺮÜÜÜÜÜÜÜ  ﻣﻠÏ ﻪÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﭘﺮﺗﻠÜÜÜÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜÜÜÜې ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧÏ Ï

،ېæ ﻮﻟﯥÜÜÜ ﯥ ﻟÜÜÜﺎﺗﯥ ﭘﯿﺴÜÜÜﯾÒ ﺮېÜÜ ډﯦ،æ ﯥÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜ ﻞÜÜÜﻪ ﮐﺎﺑÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺪې ﭼÜÜÜﺑﺎﻧ

ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ ﻟìæÏ Ï ﯥÜÜÜې ﭼÏ ﻪÜÜÜ ﻟåﺮÜÜÜ ﺳ.ﺘﻪÜÜÜﺘﻮﻧﺰې ﺷÜÜÜﺮې ﺳÜÜﯥ ډﯦÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧ

ﻪÜÜﺎ ﺑÜÜ ﺒﺎ ﺑﯧÜÜ ﺳæÇ æ ì ﻮړﮐÜÜ ﺟäﺘﻮÜÜﺰ ﻣﯧﻠﻤﺴÜÜﻮ ﻣﺠﻬÜÜﯥ ﯾÜÜ ﯾåÑﻮÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻟÜÜﮑ

íÏ ﻪÜÜÜÜÜ ﻧìæÏ ﻮÜÜÜÜÜ ﺧ،íﻮÜÜÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜÜÜ ﮐﺎﻟ7 ﯥÜÜÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜÜﺨ

ﻪÜÜÜÜې ﺨÏ ﻪÜÜÜÜ ﯿ ﻟÜ ÜÜﺎﻏﻠﯽ ﻫﻠﺴÜÜÜÜ .ېæ ﯥÜÜÜÜﻧÇæÑ ېæﺘﯿﺎÜÜÜÜﯥ ﻣﯧﻠﻤﺴÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﭘ

ﻮÜÜÜ ﻫﻐÏ ﻪÜÜÜﻮﻟﻨﯥ ﺗÜÜÜ ﻟﯥÇﻮÜÜÜ ﻧ ﯾæÇ ﺲÜÜÜﻟæ æÇ ﺖÜÜÜﻟæÏ äﺎÜÜÜﻓﻐÇ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﺪﻟﻲÜÜﻧﯧÇﺗﻮ

åÑﻮÜÜÜﻪ ﻣﺸÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﺎﯾﻲÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ æÇ äﺎÜÜÜﻓﻐÇ ﯥÜÜÜﻮ ﻣﺤﮑﻤÜÜÜ ﺧ،ìÏ ﺮÜÜÜﻣﻨﮑ

ﯧﺪﻟﻲÜÜÜﺳÑ ÝﺮÜÜÜﻪ ﻣﺼÜÜÜ ﭘÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜ ﻟìæÏ Ï ،ﯥÜÜÜ ﭼí ÜÜÜﮐÑæ ÈﺎÜÜÜﻮ ﺣﺴÜÜÜﭘﯿﺴ

áﻮÜÜﻧﯿæ ﺪېÜÜﺐ ﻻﻧÜÜﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﯿÜÜﺮ ﻋÜÜﺪ ﺗÜÜ ﺑﺎﯾæÇ ìÏ ãﺮÜÜ ﻣﺠìÏ ﯥÜÜ ﭼ، ېÜÜﮐÑæ

áﻮÜÜÜ ﮐíړæﺎÜÜÜﺴ ﻮﻧﻮ ﭘﯿÜÜÜÜﻲ ﺑﻨÜÜÜﻟﺘæÏ Ï ﻪÜÜÜﻠﻲ ﻣﻮﺧÜÜÜﺻÇ ﻮÜÜÜې ﻣﺆﺳﺴÏ Ï .íÏ

.ﺷﻲ

ﺖÜÜÜﻗﺎﺑÑ ﺎﻟﻢÜÜÜ ﻧﺎﺳåﺮÜÜÜ ﻮﻧﻮ ﺳÜ Üﻮ ﺑﻨﺴÜÜÜﻏÏ ﻪÜÜÜﺮﻋﮑﺲ ﻟÜÜÜې ﭘÏ Ï ìæÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،íÏ
.íﮐﻮ

ﻮÜÜÜÜﻏÏ Ï ﺲÜÜÜﻟæ ﻮږÜÜÜﻣÒ æÇ ﯥÜÜÜﻪ ﺗﻠﻠÜÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜÜ ﻧﺠﻮÇ ﻪÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺘﻮ ﺑﻠÜÜÜ ﻣﺮﺳÏ
ﺘﻨﯥÜÜÜ  ﭘﻮæÇ ìÏ ﮑﻤﻦÜÜÜﻢ ﺷÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﻪ ﻫﮑﻠÜÜÜﻧﻮ ﭘæÑﺎÜÜÜ ﮐÏ ﻣﺎﻧﻮﻧﻮÒﺎÜÜÜﻟﺘﻲ ﺳæÏﺎÜÜÜﻧ

ﻪÜÜÜÜÜﻢ ﻟÜÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜÜﯥ ﻫﻐÜÜÜÜÜ ﭼ،íﺮÜÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜÜﺟÏ ﺑﻮå Ü ÜÜÜ ﻟåﺮÜ ÜÜÜ ډﯦÊﺎÜÜÜÜÜﻪ ﻣﺆﺳﺴÜÜÜÜÜﻏÏ

ﻟﺘﻲæÏﺎÜÜ ﻧ،ﻮÜÜÜ ﻣﻠﺘﻮﻧæﺮÜÜÜ  ﻣﻠÏ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﺎټ ﭼÜÜÜﯥ ﭼﻮﮐÜÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜÜ ﮑ.íﺮÜÜÜﻟ

ìﺎÜÜ ﺮÜÜې ﭘÏ Ï ìæÏ ﻮÜÜ ﺧ،íﻮÜÜﻪ ﮐÜÜﺮ ﻻﺳÜÜﻪ ﺗÜÜﻮ ﺨÜÜﻧæÏÇﯾﻪ ﻫﯧﻮæﺘﻨﺪÜÜﻣﺮﺳ

áæﺆﺛﺮ ډÜÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻧæÑﺴ ﻮﻧﻮ ﮐﺎÜÜÜÜÜ ﺑﻨæﻮﻟﻨﯿﺰÜÜÜÜ Ï ﺖÜÜÜÜﻟæÏ Ï æÇ ﻣﺎﻧﻮﻧﻮÒﺎÜÜÜÜﺳ

æﻮړÜÜÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜÜﺟÏﻪ ﺑﻮÜÜÜÜÜﯾﺎﺗÒ í ÜÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜÜÜﻪ ﺗﻤﻮﯾÜÜÜÜÜﻧæÑﺎﯾﻲ ﮐﺎÜÜÜÜÜﺧﯿﺘÇﯥ ﭘﺮÜÜÜÜÜﭼ

ﻟﺘﻲæÏﺎÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜ ﭼìÏ åﺪÜÜÜې ﻋﻘﯿÏ ﻪÜÜÜﺲ ﭘÜÜÜﻟæ .íﺮÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﻧÏﻮÜÜÜﺟæ ﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﭘﺮﺗﻠ

Ï ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﭘﺎﯾﻠÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،íﻮÜÜÜ ﺘﻮﻧﻮ ﻟÜÜÜ

 ﻟíﺮÜÜÜﻓﺘÏ æﻮړÜÜÜ ﻟæÇ ﻮﻧﻮÜÜÜﻣﻌﺎﺷ

ﻟﯥÇﻮÜÜÜÜÜ ﻧ ﯾæÇ íﺮÜÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜÜﻔﺎﻓﯿﺖ ﻧÜÜÜÜÜﯥ ﺷÜÜÜÜÜﻧﻮ ﮐæÑﺎÜÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜÜﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺨﭙﻠÒﺎÜÜÜÜÜﺳ

ﻪÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜﻮ ﻟﯿﮑÜÜÜ ﺧﭙﻠäÇﺪÜÜÜﻣﻨÑ ﮐﺎå ÜÜﺖ ﺗﮑÜÜÜﻟæÏ Ï ﯿﻠﻪÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜﻮﻧﻮ ﭘÜÜÜ ﻣﻌﺎﺷæﻮړÜÜÜﻟ

.í  ﻟ ﯧáæﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻧﺎﻣﺆﺛﺮ ډ

.íې ﻣﺎﺗﻮæﻟﺘﻮﻧﻮ ﻣﻼæÏ Ï å ﺳﺮÑې ﮐﺎÏ  ﭘﻪæÇ íﺟﺬﺑﻮ

،í ﻮﺗﯧÜÜÜﻪ ﺟÜÜÜﺗÇÑ æ Ü Üﮐæ ãﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺎﻣﻮ ﺗÜÜÜﻧÑﻮ ﮐﺎÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﺎﮐﻮÜÜÜﻏﯧﺰﻧÇ Ï ﻪÜÜÜﮐ

ﯥÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘÜÜ ﺷÏ ﺎﺗﻮÜÜﻮ ﻣﺆﺳﺴÜÜﻏÏ Ï ﻢÜÜﻨ ﻫÜÜﺮ ﻣÜÜﺎﻧﻮ ﺗÜÜﻓﻐﺎﻧÇ Ï

ﯿﻢÜÜÜ íﻮÜÜÜ ﻗæÇ ﻪÜÜÜﺎﯾﻲ ﻣﻮﺧÜÜÜﺧﯿﺘÇﺎﻧﻪ ﭘﺮÜÜÜ æÑ åﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﻪÜÜÜﯥ ﻫﻐÜÜÜﭼ

ﯿﻦÜÜÜ ﺑæÇ ﻲÜÜÜ ﻣﻠæﺮÜÜÜﻪ ډﯦÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﺧæ ﻮÜÜÜﺎ ﯾÜÜÜ ﻣ.íÏ ېÏﻮÜÜÜﻨﯥ ﻣﻮﺟÜÜÜ ﻧﺪﯦÇ åÑﻮÜÜÜﭘ

ﯥÜÜÜ ﮐÓﻪ ﻻÜÜÜ ﭘÑﺎÜÜÜﺧﺘﯿÇ ﺘﻮÜÜÜﻮ ﻣﺮﺳÜÜÜ ﺑﻬﺮﻧﯿÏ ﯥÜÜÜ ﯾåﺮÜÜÜ ﺳÈﺎﻟﯿﺘﻮÜÜÜﻪ ﺑﺮﯾÜÜÜ ﭘíﺮÜÜÜﻟ

ÇÏ ﻮÜÜÜ ﺧ، ېÜÜﺪې ﮐÜÜÜﻧÇړæ ﻨﯥÜÜÜ ﻧﺪﯦÇ ÇÏ ﺎﻧﻮÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ Ï ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜﻲ ﻣﺠﺎﻟﺴÜÜÜﻟﻤﻠﻠÇ

.åÏ  ﯾﯥ ﺗﺮې ﮐ ېåÏﺳﺘﻔﺎÇ  ﺳﻤﻪæÇ ìÏ ﺧﯿﺴﺘﯽÇ

Ï ﯥÜÜÜﻟﯥ ﻣﺤﮑﻤÇﻮÜÜÜﻮې ﻧ ﯾÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜ ﭼ،åﯧﺪÜÜﺳÑæ ÊﻮÜÜÜﻪ ﺛﺒÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜﺧæ ﻪÜÜÜ ﻫﻐåﺮÜÜÜﺧﺒ
.å ﻏﻠﻲ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐÑÏ ﻧﮑﻲæﮐﻮÑ ﻣﺸﺮ ﮐﺎå ﯾﻮÏ  ﻣﻠﺘﻮﻧﻮæﻣﻠ ﺮ
ﻮÜÜ ﻣﻠﺘﻮﻧæﺮÜÜ  ﻣﻠÏ ﯥÜÜﻞ ﮐÜÜﻪ ﮐﺎﺑÜÜﻪ ﭘÜÜﻮ ﮐﺎﻟÜÜ

 ﯿÜÜ ﻫﻠﺴíﺮÜÜﺎﻏﻠﯽ ﯿÜÜ

 ېÜ ÜÜÜ ﻟﯥ ﺟÇﻮÜÜÜÜÜﯥ ﻧ ﯾÜÜÜÜÜﯾﻤæÏ ﺮÜÜÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜÜÜﻧæÏÇﺎﯾﻲ ﻫﯧﻮÜÜÜÜÜﭘæÑÇ æÇ äﺎÜÜÜÜÜﺟﺎﭘ
ﯥÜÜÜﺳÇÏ Ï æÇ ﻲÜÜÜﺎﻟﻲ ﺷÜÜÜﯥ ﺑﺮﯾÜÜÜ ﮐÑﺎÜÜÜې ﮐÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،áﺪÜÜÜﻧﯧÇﺗﻮæ ﺘﻪÜÜÜﺳæÑæ
äÇÑæ ﻪÜÜÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮÇÏ ﻪÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜ ﮑ،ﻲÜÜÜÜ  ﺮæ áﺎÜÜÜÜﻮ ﻣﺜÜÜÜÜﻧæÏÇﻮ ﻫﯧﻮÜÜÜÜﻏﯧﺰﻣﻨÇ

ﺘﻪÜÜÜÜ ﻣﺮﺳæﺮÜ ÜÜﻪ ډﯦÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜ ﭼåﺪÜ ÜÜﻧﯧÇﺗﻮæ ìÏ .æ ﺮÜÜÜÜﺎﻧ ﯥ ﻣﺸÜÜÜÜ Ï UNOPS Ï

ﻪÜÜÜې ﻣﻨﺠﻼﺑÏ ﻪÜÜÜ ﻟæÇ åæ ìﺎÜÜÜ ﺮÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ  ﭘﺎﻧíﺮÜÜÜﻮ ﺑﺸÜÜÜ ﺧ،ææ ﻢÜÜÜ ﻫíﻮÜÜÜﺷ

ﯥÜÜﺎ ﯾÜÜ ﺑﯿæÇ í ÜÜﻪ ﮐÜÜﺮ ﻻﺳÜÜﻪ ﺗÜÜﻧæÏÇÏÑÇ ﻗﺮìﻮÜÜﻪ ﻟÜÜﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺨÒﺎÜÜﻮ ﺳÜÜﻧﮑæﮐﻮ

.ﺗﻞææÇÑ

ﻪÜÜÜ ﻟæÏﻨﺎÜÜÜﺳÇ Ï ﯥÜÜÜ ﻣﺤﮑﻤÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،í ÜÜﮐÑæ ﺮﮐﺘﻮﻧﻮﺗﻪÜÜÜﻮ ﺷÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮæÇ äﺎÜÜÜﻓﻐÇ

ﻪÜÜÜﻧæÏÇﻪ ﻫﯧﻮÜÜÜﻟÒæ ﯥÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﺎ ﻫﻐÜÜÜ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾæÇ Ñﯿﻨ ﺎﭘﻮÜÜÜ ﺳ،ﺎÜÜÜﯾÑﻮﯦﻠﻲ ﮐﻮÜÜÜﺳ

.íÏ í Ü ﻼ ﮐÜÜ ﻏæÇ ﻲÜÜﻫﻠæ å Ü ﻪ ﺑÜÜﯥ ﭘÜÜﺮ ﯾÜÜﻟÇﺮ ډÜ ﯥ ډﯦÜÜ ﭼìÏ ÑﻮÜÜ ﺗåÏ ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜﻣﺨ

ﻪÜÜÜﯾﺎﻧﻮﻧÒ ﺨﺖÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﺮڅ ﮐÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜ ې ﭘÜÜ ﻟﯥ ﺟÇﻮÜÜÜﯥ ﻧ ﯾÜÜÜﯾﻤæÏ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،ææ

ÑﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻞ ﻫﻐÜÜÜﺮ ﺧﭙÜÜÜ ﭘíﻮړÜÜÜﯥ ﻧﻮﻣÜÜÜ ﭼíﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜ Çﻪ ډÜÜÜ ﭘÏﻨﺎÜÜÜﺳÇ ﯥÜÜÜ ﻣﺤﮑﻤÏ

ÏﺎÜÜÜ ﻓﺴíÑÇÏÇ ﻪÜÜÜ ﻟå Ü Üﻪ ﮐÜÜÜﻢ ﺗﺮﻻﺳÜÜÜﮐﻲ ﻫÇﻮÜÜÜﯥ ﺧﭙﻠÜÜÜﯥ ﭼÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﮐﻠæÇ áﺪÜÜÜﻟﯿæ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ

259

260

ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ

Ï ﺮﺗﺎﺑﻪÜÜÜÜ ﻣﺸíړæﺎÜÜÜÜ ﭘﯿåﻮÜÜÜÜ ﯾÏ ﻢÜÜÜÜﺎ ﻫÜÜÜÜﺮ ﺑﯿÜÜÜÜ  ﻣ،ææ äÇﻮÜ ÜÜ ﺮﯦæÇ Ó ﻻåﺮÜÜÜÜﺳ

ﻮÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﺑﺤﺜﻮﻧæﺮÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜ ﭘ.æ ÜÜﻲ ﮐÜÜÜ ﻋﻤﻠæÇ ﺪېÜÜÜﻧÇړæ ﻪÜÜÜﻣﻮﻧÇ ﺮæﻲ ﭘﺮÜÜÜﻣﻠ

ﺎﻧﻪÜÜÜÜ æÑ æÇ ÏﺎÜÜÜÜﯾﺠÇ ﻪÜÜÜÜ ﯿﻤﻮﻧíÑﺎÜÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜÜ ﭼ،áﺪÜÜÜﻧﯧÇﺗﻮæ ﺖÜÜÜÜﻪ ﺑﺮﮐÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﻟﺮﻟ

ﯥÜÜÜﯿﻠﻪ ﯾÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،íÏ í ÜÜﺪې ﮐÜÜÜﻧÇړæ ﻧﻪæÏﻨﻬﺎÜÜÜ ﭘﯧﺸí

Ï ﺖÜÜﻟæÏ ﺮÜÜﯥ ﭘÜÜﯥ ﯾÜÜﺮڅ ﮐÜÜﻪ ﺗÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،í ÜÜﻪ ﮐÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﻮﺧﯥÜÜﺎﯾﻲ ﻣÜÜﺧﺘﯿÇﭘﺮ
ﭙﺎﻧﯿﺎÜÜÜﺳÇ æÇ Ü ÜﯾﺮﻟﻨÇ ﯥÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜﭘæÑÇ ﻪÜÜÜ ﭘÒÇÑÇﺪÜÜÜ ﻫﻤ.ﻮÜÜÜﺷ

Ü Ü ﯿﻨÑæﺎÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜﺧﻠﮑ

ﺎﻧÜÜÜ

ÜÜﻮ ﻟÜÜÜﯾ

.æ ﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐÇﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮ ﻧ ﯾﻮ
.åÏ ﺎÜÜÜړﺗﯿÇ ﺎﺗﻲÜÜÜﻮږ ﺣﯿÜÜÜﻣÒ ÑﮑﺘﻮÜÜÜ ﺳìړæﺎÜÜÜ ﭘﯿäﺎﺧﺘﻤﺎÜÜÜﻲ ﺳÜÜÜ ﻣﻠåﻮÜÜÜ ﯾÏ

ﺎﯾﻲÜÜÜﻪ ﻧﯿﻤÜÜÜ ۍ ﭘÜÜﻠﻤﯥ ﭘﯧÜÜÜ ﺷÏ ﺮÜÜÜ  ﻣ،íÏ ﺪﻟﻲÜ Üﯥ ﻟﯿÜÜÜ Ñæ ﺪېÜÜÜﺮې ﺑÜÜﻢ ډﯦÜÜÜﻫ

ﯥÜÜﻞ ﯾÜÜﻟﯿÏ ﻮÜÜ ﯾ،ﺘﯥÜÜﺧﯿﺴÇ ﻪÜÜ ﻪÜÜﺘﻮ ﺨÜÜﻮ ﻣﺮﺳÜÜﻟÇﻪ ﻧ ﯾﻮÜÜﯥ ﻟÜÜ ﭼÏÇﻮÜÜﺮ ﻫﯧÜÜﻫ

ãﺎÜÜÜÜ ﻧﻈÏ ﻪÜÜÜÜ ﻲ ﺗﻮÜÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼ،áﺪÜÜÜÜﻧﯧÇﺗﻮæ ﻪÜÜÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮåړÇæÏ ﯥÜÜÜÜﮐ

ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﮑ،íÏ áÏﻮÜÜÜﻟÑÏ Ñﮑ ﻮÜÜÜ ﺳíÏÇÏÑÇﺮÜÜÜﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻗÜÜÜ ﺳíﻮÜÜÜ ﻗåﻮÜÜÜ ﯾÏ

.í ﻧﯥ ﻃﺮﯾﻘﯥ ﻋﻤﻠﻲ ﮐæﺟﻮړ

äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﯥÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﮐﻠﻮﻧæÑﻮÜÜÜ ﻠæﺮÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﯾÏﻪ ﻣﻮﺟﻮÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﭘ

ﻪÜÜÜÜﻮ ﻃﺮﺣÜÜÜÜﻣﻮﻧÇ ﺮæﻲ ﭘﺮÜÜÜÜ ﻣﻠÏ ﺎÜÜÜÜ ﻣÜÜÜﺮ ﺑﻨﺴÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﻮ ﺗﺠﺮﺑÜÜÜÜﻟÇې ﻧ ﯾﻮÏ Ï

ﯥÜÜÜÜﻮې ﭘﯿﺴÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﯥ ژﻣﻨÜÜÜÜ ﭼ،åﺪÜ ÜÜﻧﯧÇﻪ ﺗﻮÜÜÜÜﻧæ ېÏ ﻪÜÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜÜ ﺑﯿ،ﺎÜÜÜÜﺖ ﺑﯿÜÜÜÜﻟæÏ

ﯥÜÜﻧﻮ ﮐæÑﮑ ﻮÜÜﻮ ﺳÜÜﻪ ﯿﻨÜÜﯥ ﭘÜÜ ﻣáﺎÜÜﺮ ﻣﻬÜÜې ﭘÑÇÏÇ ﺎﻟﻲÜÜﻧﺘﻘÇ Ï æÇ ﺪېÜÜﻧÇړæ

ﻲÜÜ ﻣﻠíﻮÜÜ ﻗåﻮÜÜ ﯾÏ ﯥÜÜ ﭼíæÒÑﻮÜÜﻪ ﻏÜÜﻪ ﻣÜÜﻪ ﭘﺎﻣÜÜﻢ ﻟÜÜ ﻫåﺮÜÜ ﺧﺒÇÏ ﻮÜÜ ﺧ،íﻮÜÜ ﻟæ

ﺎﺗﻲÜÜÜÜÜÜ ﻣﻌﻠﻮﻣæÇ ÊÇﺎﺑﺮÜÜÜÜÜÜﻲ ﻣﺨÜÜÜÜÜÜ ﻣﻠ،äﺘﻮÜÜÜÜÜÜﻲ ﭘﯿﻮﺳÜÜÜÜÜÜ ﻣﻠ.å Ü ÜÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜÜÜÜﻋﻤﻠ

Ï æÇ å Ü  ﮐåÏÒ ﻮﻟﻮÜÜﺻÇ Ï ﮐﺎﺗﻮÑÇﺪÜÜ ﺗÏ åÑﺎÜÜ ﻟﭙÑﮑﺘﻮÜÜﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳÜÜﺳ

åÑﮑﺎÜÜÜÜ ﻮÜÜÜÜﻣﻮﻧÇ ﺮæې ﭘﺮÏ Ï æÏÑÇ ﻲÜÜÜÜ ﻣﻠæÇ ﺎÜÜÜÜﻏﺘﯿæÑ ﻲÜÜÜÜ ﻣﻠ،ﺎﻟﻮﺟﻲÜÜÜÜﮑﻨ

ﺖÜÜﻮړ ﻇﺮﻓﯿÜÜﻮ ﻟÜÜﻧﯿﻨÇﻪ ﻗﻮÜÜﻣÒ ﻻæÑﻮÜÜ ﻧæÇ ﻮﻧﯥÜÜﮐÑæ ÈﺎÜÜ ﺣﺴ،ﻮÜÜﻣﻨﺎﻗﺼ

æÇ ﻣﺎﻧﻮﻧﻮÒﺎÜÜÜÜÜÜÜﻟﺘﻲ ﺳæÏﺎÜÜÜÜÜÜÜ ﻧ،ﻮÜÜÜÜÜÜÜ ﻣﻠﺘﻮﻧæﺮÜÜÜÜÜÜÜ  ﻣﻠÏ ﯥÜÜÜÜÜÜÜ ﭼ،íÏ ﯥÜÜÜÜÜÜÜ ﻧ

.ìÏ  ﺣﺘﻤﻲ ﺷﺮطáﻟﺮ

ÇﻮÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﺮﯾﻨﻮ ﻟÜÜÜﻮ ﻣﺒﺼÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮÏ ﻪÜÜÜﻣﻮﻧÇ ﺮæ ﭘﺮÇÏ ﻪÜÜÜﻪ ﭘﺮﺗﻠÜÜÜﺎﻧﻮ ﭘÜÜÜﯾÏÇÏÑÇﻗﺮ

:ﻪ／ ﺑﺸﺮي ﭘﺎﻧ.٦

.í  ﮐﯧáæÒÑÇ ﺑﺮﯾﺎﻟﻲ
ﻮÜÜ ﺧ،íﺮÜÜﻢ ﻟÜÜﺘﻮﻧﺰې ﻫÜÜ ﺳÜÜﻮ ﻟÜÜﻪ ﯾÜÜﻣﻮﻧÇ ﺮæ ﭘﺮÇÏ ﯥÜÜﭼ

ÜÜﺮ ﻨÜÜې ﺗÏ Ï

åÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜ ﮐﻮﻟåﺮÜÜÜ ﺗﺮﺳÏ ﻮÜÜÜﻲ ﻣﻮﺧÜÜÜﻲ ﻣﻠÜÜÜﻗﻌÇæ Ï ãÇﺮÜÜÜ æﻮ ﭘﺮÜÜÜﺮې ﯾÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜﮐ

åæÏ ېÏ ÜÜﯥ ﻧÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﮐﻠﻮﻧ7æﺮÜÜﻪ ﺗﯧÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜﯿﻦ ﻟÜÜÜ ﺗﺨﻤÏ ﺎﻧﻮÜÜÜﭘﻮﻫÑ ﮐﺎÏ
ﻲÜÜÜÜ ﻓﻨæÇ ﯿﻨﻮÜÜÜÜﻮ ﻣﺘﺨﺼﺼÜÜÜÜ ﺑﻬﺮﻧﯿÏ ﺘﻪÜÜÜÜﻪ ﻣﺮﺳÜÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮåﺮÜÜÜÜﻟÇ ډåÏÑﺎÜÜÜÜﻣﯿﻠﯿ

ﻮÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﺷæ åÏﺘﻔﺎÜÜÜﺳÇ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜ ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧäﺎÜÜÜﻓﻐÇ ﻪÜÜÜ ﻟæÇ ﻲÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜﺟ
ﻪÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜ  ﻣ،åÏ ﻮېÜÜÜ ﺷáﻮÜÜÜ ﻓﻮ ﻟÑﺎÜÜÜ ﻣﺼæÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ ﺎﺗﻮÜÜÜﺮ ﻣﻌﺎﺷÜÜÜﺎﻫﺮﯾﻨﻮ ﭘÜÜÜﻣ
.í  ﺮ ﻨﺪﯦÑ ژåﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﯥ ډﯦﺮ
ﻪÜÜ ﭘ،åæﺎÜÜﺪې ﮐÜÜﻧÇړæ æÇ ÍﺮÜÜ ﻣﻄãÇﺮÜÜ æﻲ ﭘﺮÜÜﻮ ﻣﻠÜÜﻮږ ﯾÜÜﯥ ﻣÜÜﻞ ﭼÜÜ ﺮÜÜﻫ

æÇ ﯿﻤﯥÜÜÜ ﺳÏ ﻢÜÜÜ ﻫäﻮÜÜÜﯧ ﭘﻮﻫﻨﺘÜÜÜ ﻫäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﻪÜÜÜﺳæÇ ﺮÜÜÜﺎﻣﺘﻪ ﺗÜÜÜ ﺷåﺪÜÜÜﺑ
ﺌﻠﻪ ﻻÜÜÜﺖ ﻣﺴÜÜÜ ﻇﺮﻓﯿíÑﺎÜÜÜ ﮐÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ æÇ ìﻮÜÜÜﺮ ﺷÜÜÜﺑÇ ﺑﺮìÏ ﻪÜÜÜﻪ ﻧÜÜÜﺮ ﮐﭽÜÜÜ ۍ ﭘÜÜﻧ

Ï ﻮÜÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ æÇ ﻣﺎﻧﻮﻧﻮÒﺎÜÜÜÜﯾﻪ ﺳæﺘﻨﺪÜÜÜÜﻪ ﻣﺮﺳÜÜÜÜﺗÑæ ﻪÜÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜÜﺮ ﮐÜÜÜÜ ﺳí ﻮﻣÜÜÜÜﻟ
áÇﻮÜÜÜ ﻧ ﯾÊﺎÜÜÜﯾÒ åﺪÜÜÜﺲ ﭼﻨÜÜÜې ﻟÏ ﺮÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜ ﮐ.åÏ ﺎﺗﯥÜÜÜ ﭘå Ü Üﻢ ﺟﻨﺠÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﺳæÇ ﺮÜÜÜﺗ
ﻮÜÜÜﻣﻮﻧÇ ﺮæ ﭘﺮÏ ﯥÜÜÜﻞ ﮐÜÜÜﻪ ﻋﻤÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜﺮ ﮐﻠÜÜÜ  ﻣ،ﻞÜÜﺮ ﮐﺘÜÜÜﻪ ﻧﻈÜÜÜﮏ ﭘÜÜÜﺷ
ﻪÜÜÜÜ ﻮﻟﻨæÇ ÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ ،ﺖÜÜÜÜﻟæÏ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﻲÜÜÜÜﺷÇÑ ﻢÜÜÜÜﺎﻫﺮﯾﻦ ﻫÜÜÜÜ ﻣæÇ äÇÑﻼﮐﺎÜÜÜÜﺳ
ﻮÜÜÜÜÜﻏÏ ﻪÜÜÜÜÜﺘﯥ ﭘÜÜÜÜÜﯥ ﻣﺮﺳÜÜÜÜÜﻢ ﺧﭙﻠÜÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜÜ ﺑìæÏ ﻮÜÜÜÜÜ ﻧ،ﻮÜÜÜÜÜﺖ ﺷÜÜÜÜÜﺖ ﺛﺎﺑÜÜÜÜÜﻣﺆﺛﺮﯾ

Ï ﯥÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜ ﮑ،ﺪﻟﯽÜÜÜÜﻏﯧÑ ﻲÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﺖ ﻧÜÜÜÜﯾÏﻪ ﻣﻮﺟﻮÜÜÜÜ ﭘìﻮÜÜÜÜ ﻫﻐÏ ېÒÇﻮÜÜÜÜﯾ

.ﮐ ېÑﭼﻮﮐﺎ ﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻋﯿﺎ

Ï ÝﺪÜÜÜې ﻫÏ Ï .íæ äﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧÇ ﻪÜÜÜﺪ ﭘﺨﭙﻠÜÜÜﻞ ﺑﺎﯾÜÜÜ ﻋﺎﻣåﺪÜÜÜ ﻋﻤäﺪﻟﻮÜÜÜ ﯿﺰ ﺑÜÜﺑﻨﺴ

ﺘﻮÜÜÜﻮ ﻣﺮﺳÜÜÜ ﺑﻬﺮﻧﯿÏ æړÇﻮÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜﯥ ﮐÜÜÜ ﭼ،íæ ÇÏ ﺪÜÜÜﻮ ﺑﺎﯾÜÜÜ ﻣíﺮÜÜﻪ ﯧÜÜÜﻧﺘﯿﺠ
Ï áæﻮﻣﻲ ډÜÜÜÜﻪ ﻋﻤÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼ،åÏ ÑﺎÜÜÜÜﻪ ﮐÜ ÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﻮږ ﺗÜÜÜÜ ﻣåÑﺎÜÜÜÜ ﻟﭙæړæÇÑ ﻪÜÜÜÜ ﺗÓﻻ
ﯥÜÜÜ ﭼæﺮÜÜÜﻟæ ﺪÜÜÜﻢ ﺑﺎﯾÜÜÜ ﻫäÇﻮÜÜÜې ﺗÏ Ï ﻮÜÜÜ ﻧ،ﻮÜÜÜﻧﯿﺴæ ﺪېÜÜÜ ﻻﻧÓﺮ ﻻÜÜÜ ﺗãﺠﺎÜÜÜﻧﺴÇ
ﺮÜÜÜ ﭘæ ÜÜÜ ﮐåÏÒ æﻮړÜÜÜ ﻟÏ áæ ډí
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺎﻧÜÜÜ ﻪÜÜÜ ﭘæÇ  ﻮﻧﻮÜÜÜﻮ ﺑﻨﺴÜÜÜﺮ ﻮﻟÜÜÜﻮﻫﯥ ﭘÜÜÜﭘ
ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ
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.æ ﮐæ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻮ ﻟﻮﯾﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
íﺮÜÜÜ ﺑﺸÏ ﺪÜÜÜﯥ ﺑﺎﯾÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻪ ﭘﻼﻧﻮﻧÜÜÜ ﻣﻬﺎﻟÏږæÇ æÇ ﻪÜÜÜﻲ ﻣﻨ ﻤﻬﺎﻟÜÜÜ ﻣﻠÏ
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Ï .ﺎﯾﻠﻲÜÜÜﺑæ ﺖÜÜÜ ÒÑÇ ﻪÜÜÜﺗÑæ ÑﺎÜÜÜﯥ ﮐﻮﮐﻨÜÜÜ ﭼ،í ﯧÜÜÜﺳÑæ ﻪÜÜÜﺪ ﺗÜÜÜﻪ ﺣÜÜÜﻮﯾﻪ ﻫﻐÜÜÜﺳ
ﻮÜÜÜﻪ ﭘﻨ ﻮﺳÜÜÜﺪ ﺑﺎﯾﺪﻟÜÜÜﯽ ﻋﺎﯾÜÜÜ ﻨÑæ ﺮÜÜÜ  ﺑﺰÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜﻲ ﭼÜÜÜﯾﻠæ ﻮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻣﺨ

ﺮÜÜﮐÐ ﺮېÜÜﻪ ﭼﯧÜÜ ﮐ.æ ÜÜ ﮐåﺮÜÜﺑÇﻪ ﺑﺮÜÜﻣﯿﻨÒ ﻮÜÜړې ﮐﻮﻟæﺎÜÜ ﭘﯿæÇ ﻮÜÜﻟÒæÑ Ï ﺎﻧ ﯥÜÜﭘ

.ﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﺗﻪ ﻟﻮړ ﺷﻲÇ 200 ﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﺨﻪÇ

ﺮÜÜÜ ﭘæ Ü Ü ﮐåÏÒ æÑﻮÜÜÜ ﻧæÇ ﻮÜÜÜ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧäﺎÜÜÜﻓﻐÇ Ï ﺮÜÜÜﻟÇ ډåÏÑﺎÜÜÜ ﻣﯿﻠﯿåæÏ íﻮÜÜÜﺷ

ﺎÜÜÜﯦﺮﺑﻨÒ íﺮÜÜÜ ﺑﺸæÇ ﻲÜÜÜﻪ ﻓﺰﯾﮑÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﮐﺮﻧÏ ېÒÇﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﻧáæﺮÜÜÜﺑÇﺪ ﺑﺮÜÜÜ ﻋﺎﯾÇÏ

æÇ áﺎÜÜﻪ ﻣﻨ ﻤﻬÜÜﯥ ﭘÜÜ ﺑﻠﮑáﺎÜÜ ﻣﻬÜÜﻪ ﻟﻨÜÜې ﭘÒÇﻮÜÜﻪ ﯾÜÜ ﻧ،ìÇæ ﺪﻟﻲÜÜ ﻟ ﯧæÑﺎÜÜﭼ

áﻮÜÜÜ ﮐÇﺪÜÜÜﻧﻮ ﭘﯿæÑÇÒﺎÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜ ﻣﻨﻈﻤÏ ﯥÜÜÜ ﺑﻠﮑ،íړÇﻮÜÜÜ ﻏáﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺪې ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜﺑﺎﻧ

.ìÇæ ÇæÏ ﻧﻮæÏÑÏ æ ډﯦﺮÏ ﻣﻮږÒ  ﮐﯥ ﺑﻪ ﻫﻢá ﻣﻬﺎÏږæÇ

.åÏ ړﺗﯿﺎÇ åﯾﯥ ﻫﻢ ﺳﺘﺮ

ﺖÜÜÜÜﻟæÏ ﺎکÜÜÜÜﻏﯧﺰﻧÇ ﻮÜÜÜÜ ﯾÜ ÜÜﺮ ﺑﻨﺴÜÜÜÜﺎﯾﻠﻮ ﭘÜÜÜÜﺳæ ﻲÜÜÜÜﻨﯿﻮ ﺗﺨﻨﯿﮑÜÜÜÜﺳæÇ Ï

æÇ åÏ åﻮÜÜÜÜﺎ ﻮ ﻗÜÜÜÜ ﻧÏ ÑÇÒﺎÜÜÜÜﺘﺮ ﺑÜÜÜÜﻮﻣ ﻧﯽ ﺳÜÜÜÜﻮږ ﻟÜÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜÜﺧæ ېÏ ﻪÜÜÜÜﭘ

ﻪÜÜﻧÇÒÑÇ åﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜ ﭘåÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜﻟæ ﻟﻮړÏ ﺖÜÜ ﮐﯿﻔﯿÏ ﻮﻫﻨﯥÜÜ ﭘÏ ﯥÜÜ ﭼ،ﻲÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﮐ

ÑÇÒﺎÜÜÜÜﯥ ﺑÜÜÜÜﯥ ﮐﺮﻧÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﺪېÜÜÜÜ ﺑﺎﻧìæÏ ﺮÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜ ﭼ،ìÏ ÑﺎÜÜÜÜﻪ ﮐÜ ÜÜﭘ

.í ﮐæ ÊﻣﺎÇﻗﺪÇ ﺑﯿﻪ

Ü ÜÜ ﮐﻮ

ﻪÜÜÜﻧæÏÇﯿﺞ ﻫﯧﻮÜÜÜ ﺧﻠÏ æÇ äÇﺮÜÜÜﯾÇ ،ﺪÜÜÜ ﻫﻨ،ﯿﻦÜÜÜﻮ ﭼÜÜÜ ﻣÑÇÒﺎÜÜÜﻢ ﺑÜÜÜﯾæÏ .ﻮÜÜÜﭘﯧﮋﻧæ

ﻮÜÜÜﻏÏ Ï ،ì Ü Üﺮې ﮐÜÜÜﺚ ﭘÜÜÜﯿﻠﻲ ﺑﺤÜÜÜﻮ ﺗﻔﺼÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﻣﺨÏ ﯥÜÜÜ ﭼÓÑÏ ﺪÜÜÜﺑﻌﯿ

ﻠﻲÜÜÜﺻÇ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻮÜÜÜ ﺷåﻮÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜ ﺑﺎﯾåړÇ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﺑﯿÏ ﻮÜÜÜ ﺗﻮﮐæﺰÜÜÜ ﮐﺮﻧﯿÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،íÏ

Ï  ۍÜÜﯥ ﻧÜÜ ﭼåÑﺎÜÜې ﻟﭙÏ Ï .ìÏ áﺎÜÜﻪ ﻣﺜÜÜ ﻮÜÜﻧﯥ ﯾæÑﺎÜÜ ﮐÏ ﯿﻠﻮÜÜﺳæ ﻲÜÜﺗﺨﻨﯿﮑ

ﻪÜÜﻢ ﭘÜÜﺎ ﻫÜÜ ﺑﯿáæﻮړÜÜﺖ ﻟÜÜ ﮐﯿﻔﯿÏ æÇ åÏ ﺖÜÜ ﮐﯿﻔﯿÏ ﯥÜÜﻪ ﺑﻠﮑÜÜﺖ ﻧÜÜ ﮐﻤﯿÏ ﺌﻠﻪÜÜﻣﺴ

åÏ ﻪÜÜﻣÒﻮ ﻻÜÜ ﻧæ ÜÜﺎﻧﻊ ﮐÜÜﻪ ﻗÜÜﻮ ﺗÜÜﻮ ﯿﻨ ﻮﻟÜÜړﯾﮑÇ æÇ ﻮÜÜﮐﻮﻟÑæ ﺘﻮÜÜﻮ ﻣﺮﺳÜÜﻣÒﻻ

.í ﮐﻮÇ ﭘﯿﺪåړÇ ېÑ ﭘﺎﻧ ﯥ ﭘﻮíﺑﺸﺮ

ﯥÜÜÜﺳÇÏ åﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜ ﭘÈﻮÜÜÜ ﻟﻮﻣ ﯾﺘÏ ﺎﻧ ﯥÜÜÜ ﭘíﺮÜÜÜﯥ ﺑﺸÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﯥÜÜÜﭼ

ﺮÜ Ü ډﯦáﮐﻮÇﺪÜÜÜ ﭘﯿåÑﻪ ﻻÜÜÜ ﺗÑÇÒﺎÜÜÜې ﺑÏ ﻮÜÜÜ ﺧ،åÏ ﺎÜÜÜﭘæÑÇ ﻮÜÜÜ ﻣÑÇÒﺎÜÜÜﯿﻢ ﺑÜÜÜﯦÑÏ

ﻪÜÜÜ ﺑﺪﻟãÇﺮÜÜÜ æﻲ ﭘﺮÜÜÜﺘﺮ ﻣﻠÜÜÜ ﺳåﻮÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﺘﻪ ﭘÜÜÜﺳæÑæ ﯥÜÜÜ ﭼ،æﺮÜÜÜﻟæ ﺎعÜÜÜﺟﻤÇ ﻲÜÜÜﻣﻠ

ﻮÜÜÜﺗÇÏÑÇæ Ï ﻮÜÜÜﯾﻨæ ﻫﯿﺮÏ ﺎÜÜÜﭘæÑÇ ﯥÜÜÜ ﭼìÏ ÇÏ ﺎﻧﺲÜÜÜﻮ ﭼÜÜÜ ﯾ،íړÇﻮÜÜÜﺖ ﻏÜÜÜﺣﻤÒ

.ﺷﻲ

äﻼÜÜ ﭘãﻮÜÜﻮږ ﮐÜÜ ﻣåÑﺎÜÜﻮ ﻟﭙÜÜ ﮐﻮﻟåﻮÜÜ ﻣﺤÏ æÑﺎÜÜ ﮐﻮﮐﻨÏ ﻪÜÜ ﮐæÇ ìÏ ﺰÜÜﺘﺮ ﻣﺮﮐÜÜﺳ
ﻪÜÜ ﺑåﻮÜÜ ﭘﻠåﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﻮ ﻟÜÜ ﻧ،í ÜÜﻲ ﮐÜÜﺮﯾﮑﻪ ﻋﻤﻠÜÜﻪ ﺷÜÜ ﭘåﺮÜÜﺳÇÑ ﯥÜÜ ﯾìæÏ æÇ æﺮÜÜﻟæ

: ﺟﻮړوﻧﻪ５ ﻣﺎرﻛ.٧

Ï ﻪÜÜﺎ ﺗÜÜﭘæÑÇ ﻪÜÜﻢ ﺑÜÜ ﻫæÇ íæ ﻪÜÜ ﻪÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ ﻢÜÜﻪ ﻫÜÜ ﺑåﻮÜÜﻪ ﭘﻠÜÜﻪ ﺑﻠÜÜ ﻟæÇ íæ ﺆﺛﺮÜÜﻣ
. ﺑﻬﯿﺮ ﺳﻮړ ﺷﻲÏ ﺗﻮÞ ﻗﺎﭼﺎÏ ﯾﻨﻮæﻫﯿﺮ

ﺮÜÜÜﺘﻮ ﭘÜÜÜﻮ ﻣﺮﺳÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮÏ ېÏ ېÒÇﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﺘﻪ ﭼÜÜÜ ﻧﺸÏÇﻮÜÜÜﯥ ﻫﯧÜÜÜﺳÇÏ ﯧÜÜÜﻫ
ﭙﺎﻧﯿﺎÜÜÜﺳÇ ﺮÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﺎ ﺨÜÜÜﯾÑﻪ ﮐﻮÜÜÜ ﻟ.íæ ìﻮÜÜÜﺘﻦ ﺷÜÜÜ

ﺪÜÜÜﻧæﺎ ژÜÜÜ ﻫﻮﺳÏ ÜÜÜﻣ

ﺎﺟﯥÜÜÜ ﻧﺴæ

ﺎﻧÜÜÜ Ï ﯥÜÜÜ ﭼ،íÏ ÇﺎډÜÜÜ ﮐﺎﻧæÇ ﺎÜÜÜﻣﺮﯾﮑÇ ﻮÜÜÜ ﻣÑÇÒﺎÜÜÜ ﺑãÑﻮÜÜÜﻠ

ﻪÜÜ ﮑ،ﻮÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜﻪ ﮐÜÜﻪ ﻣﺨÜÜ ﺗÑÇÒﺎÜÜې ﺑÏ ﯿﻠﻪÜÜﺳæ ﻪÜÜﻨﻌﺘﻮﻧﻮ ﭘÜÜ ﺻíﺮÜÜ ÑÒ æÇ
áﺎÜÜÜÜﻪ ﻣﻬÜÜÜÜ ﻫﻐäﺪﻟﻮÜÜÜÜ ﺑìﻮÜÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜÜﻧæ ژíÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻪÜÜÜÜ ﭘìæÏ Ï ېÑﻮÜÜÜÜﭘ
åﻮÜÜÜﻪ ﭘﻠÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜ ﺑﯿÏ æÇ ﭙﮏÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜÜ ﻟäÒæ Ï áÇﻮÜÜÜﻣÇ ﺎﺟﻲÜÜÜ ﻧﺴæÇ íﺮÜÜÜ ÑÒ
ﻲÜÜÜﯥ ﻋﻤﻠÜÜÜﻲ ﻃﺮﺣÜÜÜﺳﺎﺳÇ ﻮÜÜÜﻟæ ﺟﻮړÜÜﮐﯿÑ ﻣﺎÏ ìæÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،ﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ
ﻠﻪÜÜÜﺻÇ ﻮÜÜÜ ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜې ﺑﺮﺧÏ ﻪÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﯾﻄﻮ ﮐÇﺮÜÜÜﻨﯿﻮ ﺷÜÜÜﺳæÇ ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻣÒ . ېÜ Üﮐ
:í ﺖ ﻟﺮÒÑÇ ì

ﺎﻧ

Ï

ÜÜÜﺮ ﻨÜÜÜې ﺗÏ Ï ،ﻮÜÜÜﺘﻠﯽ ﺷÜÜÜﺧﯿﺴÇ ﺮېÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜ ﻪÜÜÜﻣÒﯥ ﻻÜÜÜ ﭼ،íÏ ﻪÜÜÜﻧÇÑÏ

ﺎÜÜÜﭘæÑÇ ،ﺪÜÜÜﻪ ﻫﻨÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﻮږ ﮐÜÜÜﻢ ﻣÜÜÜ ﻫåÑﺎÜÜÜې ﻟﭙÏæ Ï Ñﮑ ﻮÜÜÜﺗﻲ ﺳÇﺎﺑﺮÜÜÜﻣﺨ
.æ ﮐ

ﺪÜÜÜﻧæ ژÏ ﺮÜÜÜ  ﺑﺰÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﺪÜÜÜ ﺑﺎﯾåÑﺎÜÜÜ ﻟﭙíæﺎÜÜÜﮐÑæ Ï æÑﺎÜÜÜ ﮐﻮﮐﻨÏ –اﻟـــﻒ

ړﯾﮑﻲ ﯿﻨÇ ېÏ  ﻧåﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺮÇ æÇ

íÏﺎÜÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻮږÜÜÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜÜÜ ﭼ،áæﺮÜÜÜÜﺗﻮ ډﯦÇÑÏﺎÜÜÜÜÜ ﺻÏ ﻪÜÜÜÜÜﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧÜÜÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜÜÜﭘ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ
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åړÇ ېÑﻮÜÜÜﺖ ﭘÜÜÜ ﻪ ﺟﻮړÜÜÜ ﻮﻧﻮ ﭘÜÜﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴÜÜÜﻮ ﻣÜÜÜ ﻣﻨﻈﻤÏ í ÜÜﻞ ﮐÜÜÜﺘﻮﻧﺰې ﺣÜÜÜﺳ

ﯥÜÜÜ ﭘﯧﭽﻠÏ

ﺎﻟﻲÜÜÜÜﻮ ﻣÜÜÜÜ ﺧﭙﻠÏ ﻪÜÜÜÜﺎﺗﻮ ﺨÜÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﻲÜÜÜÜﻮ ﻓﻨÜÜÜÜﻟÇﻪ ﻧ ﯾﻮÜÜÜÜﻮږ ﻟÜÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜÜ ﮐ.íﺮÜÜÜÜﻟ

ﻪÜÜﻮ ﮐﻠÜÜ ﺧ،æ ﻮﻣﯽÜÜﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﭘﯧﭽÜÜﻮ ﺳÜÜﺪې ﯾÜÜﻧÇړæ ﺮÜÜﺎﻓﻠﻮ ﭘÜÜ ﻗÏ ﻪÜÜﻪ ﮐﺒﻠÜÜﯥ ﻟÜÜ ﺑ

åﺮÜÜﺮ ډﯦÜÜÜﻮ ﺗÜÜÜ ﻧ،ﻮÜÜÜﺧﻠÇæ ﻪÜÜÜ ﻪÜÜÜ  ﺗﻮåﺆﺛﺮÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﭘåÑﺎÜÜÜﺖ ﻟﭙÜÜÜ  ﺟﻮړÏ  ﻮﻧﻮÜÜﺑﻨﺴ

. ﺷﻮá ﭘﻪ ﮐ ۍ ﺑﺪáﺗﺼﺎÇ Ï åۍ ﺷﻮÑﯾﯥ ﭼﯥ ﺳﯿﻨﻪ ﺳﻮ

.ﻟﻲæÇÑ ﻧﺪ ﮐﯥ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﯿﺮæ ژíÏﻗﺘﺼﺎÇ  ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪÏ ﻣﻮږÒ ﺑﻪ

ﺎﻟﻨÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜﻮ ﻣﺨﮑÜÜÜﻫﻠæ ﻞÜÜÜﺮ ﺗﻮﻧÜÜÜ ﺗ،åÏ ﻪÜÜÜﻪ ﻧﻤﻮﻧÜÜÜ åﻮÜÜÜﻞ ﯾÜÜÜﺗﻮﻧ

ﻪÜÜÜÜÜﻧﻮ ﺗæÑﺪÜÜÜÜÜ ﺑﻨíﺮÜÜÜÜÜ ﯾﻮ ﺑﺤÜÜÜÜﻧæ ﺎÏ æﺮÜÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜÜ ﻧÑﻪ ﻻÜÜÜÜÜﺮ ﺗÜÜÜÜÜﯥ ﺑﺤÜÜÜÜÜ ﭼÇÏ

Ï ﺮÜÜﻢ ﻋﻨﺼÜÜﻞ ﻣﻬÜÜﻮ ﺑÜÜ ﯾåÑﺎÜÜﯧ ﯥ ﻟﭙÜÜ Ï ﺪÜÜﻧæ ژíÏﺎÜÜﻗﺘﺼÇ Ï ﻮÜÜ ﺧﻠﮑÏ

.íﺮÜÜÜÜﺖ ﻟÜÜÜÜﻮ ﺣﯿﺜﯿÜÜÜÜ ﻮﻧÑ Ï ﻮÜÜÜÜﯾﻨæ Ï ﻪÜÜÜÜﺗÇÑ áﮐﻮÇﺪÜÜÜÜې ﭘﯿÑ ﺮﯾﺰې ﻻÇÏﻮÜÜÜÜﺳ

Ï ﻮږÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜﻪ ﭘﺎﻧ ﻮﻧÜÜÜﻟÇﺮې ﻧ ﯾﻮÜ Üﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ.íÏ áﺬﺑﻮÜÜÜﺎﻧ ﻮﻧﯥ ﺟÜÜÜﻟﯥ ﭘÇﻮÜÜÜﻧ ﯾ

ﻮÜÜÜÜ ﻧ،ìÏ

åﺘﺮÜÜﻪ ﺳÜÜÜﻮږ ﺑÜÜÜﻮ ﻣÜÜÜ ﻧ،åﺪÜÜ ﺮ ﯧæ ﯿﻠﻪÜÜÜﺳæ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻧÇﻣﻨﺪæﺑﺮÇ Ï åÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜﺧﻠﮑ

Ï ﻪÜÜÜ ﺗäﺘﺎÜÜÜ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴæÇ äﺘﺎÜÜÜﺑﮑﺴÒÇ ﯥÜÜÜ ﮐãﺎÜÜÜ í ﻮﻣÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜﻣÒﻻ

ﭙﺎﻧﯿﺎÜÜÜÜÜﺳÇ æÇ Ü ÜÜÜﯾﺮﻟﻨÇ ،ﺎÜÜÜÜÜ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾ،Ñﯿﻨ ﺎﭘﻮÜÜÜÜÜ ﺳ.íæ  ېÜ ÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜ ﻲÜÜÜÜÜﻣﻠ

ÊÇﺮÜÜﻪ ﻫÜÜ ﻟ،ÊÇﺮÜÜﻪ ﻫÜÜ ۍ ﺨÜ  ﻏﻮﻧÑﻮÜÜﻪ ﺗÜÜ ﻟæÇ æﻮÜÜ ﻏæ

áﻮÜÜÜÜﺻÇ åÑﻮÜÜÜÜ ﻏåÑﺎÜÜÜÜ ﻟﭙÈﺬÜÜÜÜ ﺟÏ ﺎﻧ ﻮﻧﯥÜÜÜÜﻟﯥ ﭘÇﻮÜÜÜÜ ﻧ ﯾÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼ،áﺪÜÜÜﻧﯧÇﺗﻮæ

ﻪÜÜÜ ﻟäÇﺮÜÜÜﯾÇ Ï ﯥÜÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜÜ ﻣﻬﻤåﺮÜ Üډﯦ

ﻲÜÜÜÜﻣﻨﯿﺘÇ æ

ﺎﻗﯿﻨﯥÜÜÜ ﻋæÇ äﺎÜÜÜﻪ ﺣﯿﺮﺗÜÜÜ ﻟáæ ډÇﺪÜÜÜ ﻫﻤ.ﻲÜÜÜﻞ ﺷÜÜÜﺻæ åﺮÜÜÜﻂ ﺳÜÜÜﭙﻨﯿﺰ ﺧÜÜÜﺳæÇ

ﺎﻧÜÜÜÜ ﻮږÜÜÜÜﻣÒ ﺮÜÜÜÜ  ﻣ.í Ü ÜÜﺮ ﮐÜÜÜÜﺑÇﯾﻂ ﺑﺮÇﺮÜÜÜÜ ﺷãÒ ﻻæÇ ﺎﮐﻲÜÜÜÜ æ

Ü ÜÜﺖ ﯿﻨÜÜÜÜﻣﻨﯿÇ  ﮐﯥÜ ÜÜﻧæﻤﺎﻟﻲ ﺎÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜ ﺮﻧ

Ü  ﭘ ﻠíﺎډÜÜ ﻞÜÜﯾÑ

ÜÜÜﻞ ﭘ ﻠÜÜÜﯾÑ Ï ﻪÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜ ﻗﻠﻌãﻼÜÜÜﺳÇ ﻪÜÜÜﺨ

ﻟﯥÇﻮÜÜÜ ﻧ ﯾÏ ﯥÜÜÜ ﭼ،åÏ íÑæﺮÜÜÜ ﺿåﺮÜ Üﻪ ډﯦÜÜÜﻮږ ﺗÜÜÜ ﻣåﺮÜÜÜ ﺳãﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﯾﻄﻮ ﺗÇﺮÜÜÜﺷ

ﻮږÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜ ﭼ،í ﯧÜÜÜﺳÑæ ېÑﻮÜÜÜ ﭘäﺒﺮﻏﺎÜÜ ﺷæÇ ÑÇﺰÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜﺗ

Ï

Ü Ü  ﺮﻧÏ åﺮÜÜÜﺎﺗﻮ ﺳÜÜÜ ﻣﺆﺳﺴæÇ ﻮÜÜÜﻟﺘﻮﻧæÏ ﻪÜÜÜ ﻟåÑﺎÜÜÜ ﻟﭙÈﺬÜÜÜ ﺟÏ ﺎﻧ ﻮﻧﯥÜÜÜﭘ

åﺮÜÜﯿﯥ ﺳÜÜﺳæÑ æÇ ﺎÜÜﭘæÑÇ ،ﯾﻦÇﻮﮐﺮÜÜ ﯾ،äﺘﺎÜÜﻗﺴÇﻪ ﻗﺰÜÜﻪ ﻟÜÜ ﺘﻘﯿﻤﻪ ﺗﻮÜÜﻪ ﻣﺴÜÜﭘ

ﻮÜÜÜÜﻮږ ﻫﻐÜÜÜÜﯥ ﻣÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜې ﺑﺮﺧÏ ﻪÜÜÜÜ ﭘ.æ Ü ÜÜﮐæ ÊﻣﺎÇﺪÜÜÜÜﻗÇ ﻪÜÜÜÜﻪ ﻫﮑﻠÜÜÜÜ ﻢ ﭘÜ ÜÜﺳﯿﺴ

،ﻞÜÜÜÜﻪ ﺗﯿÜÜÜÜ ﻟﮑÊÇÏÑÇæ ﺎﺗﻲÜÜÜÜ ﺣﯿæÇ ﻢÜÜÜÜﺮ ﻣﻬÜÜÜÜﻮږ ډﯦÜÜÜÜﻣÒ æÇ ﻲÜÜÜÜﻠﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜÜﺻæ

ÌÇﺘﺨﺮÜÜÜﺳÇ Ï ﺪﻧﻮﻧﻮÜ Ü ﻣﻌÏ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼ،æﺮÜÜÜﺎ ﻟÜÜÜړﺗﯿÇ ﻪÜÜÜ ﺗæÑﻮÜÜÜﻮﻗﻲ ﻣﺸÜÜÜﺣﻘ

ﻪÜÜÜÜﻮږ ﺑÜÜÜÜ ﻣ.ﻲÜÜÜÜ ÇÑ ﻪÜÜÜÜﻮ ﺨÜÜÜÜﻧæÏÇﺪې ﻫﯧﻮÜÜÜÜﻪ ﻫﻤÜÜÜÜﻨﻢ ﻟÜÜÜÜ ﻏæÇ ﻲÜÜÜÜ  ﻟﺮ،ÏﻮﻻÜÜÜÜﻓ

.í  ﮐíﯥ ﺧﻮﻧﺪ

ﻣﻮږ ﻣﻠﻲÒ åÑﻟﭙﺎ

ﺎﯾﻲÜÜÜﺧﺘﯿÇﻮﻧﮑﻲ ﭘﺮÜÜÜﺗﻠÇÑ ﻞÜÜÜ ﺧﭙÏﺎÜÜÜﻋﺘﻤÇ ﻪÜÜÜﺮ ﻫﻤﺪﻏÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜ ﭼ،ﻮÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﮐæ
åﺪÜÜÜÜې ﻋﻤÑÏ äÇﺮÜÜÜÜﯾÇ Ï

: ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻫﻤﻜﺎري.٨

ÜÜ ﭘ ﻠÇÏ ﺪÜÜÜﻪ ﺑﺎﯾÜÜﺨ

ÜÜÜﺮ ﻨÜÜÜÜې ﺗÏ Ï .æ ÜÜÜﻲ ﮐÜÜÜÜ ﻋﻤﻠæÇ ﻪÜÜÜÜﻪ ﻃﺮﺣÜÜÜÜﭘﻼﻧﻮﻧ

åÑﺎÜÜÜﻮږ ﻟﭙÜÜÜﻣÒ ﻢÜÜÜ ﻫÑﺎÜÜÜ ﭼﺎﺑﻬæÇ ﻬﺮÜÜÜ ﺷãﺮÜÜÜ ﺧ،äÇÏﺎÜÜÜﺑÇ ﻪÜÜÜﻪ ﻟﮑÜÜÜﻧæÑ ﺑﻨﺪíﺮÜÜÜﺑﺤ

ÏÇﻮÜÜÜÜﻮږ ﻫﯧÜÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜÜ ﭼåÏ åﺪÜÜÜÜ ﺮ ﻨÇÏ ،ìÏ ﺪﺣﻘﯿﻘﺖÜÜÜÜﻧæ ژÏ ﻪÜÜÜÜﻓﯿÇﺟﻐﺮ

æÇ ﻬﺪÜÜﺮ ﻣﺸÜÜﻪ ﺗÜÜ ﺨäÇÏﺎÜÜﺑÇ ﻪÜÜﯥ ﻟÜÜﺖ ﮐÜÜﺧæ ÓæÇ .íﺮÜÜﺖ ﻟÜÜ ÒÑÇ ﺘﺮÜÜﺮ ﺳÜÜډﯦ

،äÇﺮÜÜﯾÇ ،äﺘﺎÜÜ ﭘﺎﮐﺴ،ﯿﻦÜÜ ﭼä ﯾﺎÜÜﻧæﻮږ ﺎÜÜﻣÒ æÇ ìÏ ÊæﺮÜÜﯥ ﭘÜÜﻪ ﮐÜÜﭼæ ﻪÜÜﭘ

äﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﺮېÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜ ﺧ،ﺘﻪÜÜÜﺷ
ېÑﻮÜÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜÜﺗÇﺮ ﻫﺮÜÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜÜﺑ

ÜÜﻞ ﭘ ﻠÜÜÜﯾÑ Ï ېÑﻮÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜ ﻗﻠﻌãﻼÜÜÜﺳÇ

Ü ÜÜ ﭘ ﻠÇÏ ﯥÜÜÜÜ ﭼåژæﺮÜÜÜÜﺮﯾﮑﻪ ﭘÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜ ﻫﻐäÇﺮÜÜÜÜﯾÇ æÇ

ﺮېÜÜÜÜﯾﻨﯥ ﮐÑæﺎÜÜÜÜې ﺧÏ Ï ﻢÜÜÜÜ ﻫäﺘﺎÜÜÜÜ ﺗﺎﺟﮑﺴæÇ äﺘﺎÜÜÜÜﺑﮑﺴÒÇ ،äﺘﺎÜÜÜÜﺗﺮﮐﻤﻨﺴ
 ﯾﻮÜÜÜﻧæ ﺎæÇ ÊÇﺮÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﮑﻪ ﺑÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﯥ ﻟÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜ ﻧ،ﻲÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﻣﮑﻤﻠíﻮÜÜÜ ﻏæ
ﻪÜÜÜﮐﺶ ﺑæﺪÜÜ ﻫﻨ.íﻮÜÜﻪ ﮐÜÜÜﺮ ﻧÜÜﯧ ﺗﻐﯿÜÜ ﻫæÇ íÏ æﺎÜÜÜﺗÇÑ ﻪÜÜﻮږ ﺨÜÜﻪ ﻣÜÜÜﺮ ﻟÜÜﺮ ﺳÜÜﭘ
ﻻړæ áÇﻮÜÜÜﯦÏ ﻪÜÜÜÜﻨ ﻟﮑÜÜÜÜﺮ ﻣÜÜÜÜ ﺗÈﻮÜÜÜÜ ﺟﻨæÇ áﻤﺎÜÜÜÜ ﺷÏ äﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ Ï ﻪÜÜÜÜﻫﻤﯧﺸ

ﺮÜÜ ﻻﺗÑﺎÜÜﻢ ﭼﺎﺑﻬÜÜﻪ ﻫÜÜ ﻪÜÜ ﮐ.í ÜÜﻪ ﮐÜÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﺎÜÜﺧﺘﯿÇ ﭘﺮåﺘﺮÜÜﯥ ﺳÜÜﻮ ﮐÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ

åﺮÜÜÜÜﻪ ﻧﻈÜÜÜÜ ﻟÏﺎÜÜÜÜﻗﺘﺼÇ ﻲÜÜÜÜ ﺳﯿﺎﺳÏ ﻪÜÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜÜﻓﯿÇﺮې ﺟﻐﺮÜÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜÜﻮ ﮐÜÜÜÜ ﺧ،íæ

ېÏæ Ï ﻮÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ ÒæﺮÜÜ ﻧﯿﻤæÇ åÇﺮÜÜ ﻓÏ ﻮÜÜ ﺧ،íﺮÜÜﻪ ﻟÜÜ ﻧÊﺎÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ﺮÜÜﻪ ډﯦÜÜﺳæÇ
åﺮÜÜ ډﯦíÏ íﻮÜÜÜ ﺷá ÜÜﯿﻠﻪ ﺗÜÜÜﺳæ ﻪÜÜÜﺮک ﭘÜÜÜ ﺳíﻮÜÜÜ ﺣﻠﻘåﻮÜÜÜ ﯾÏ ÓæÇ ﯥÜÜÜ ﭼåÑﺎÜÜÜﻟﭙ

ﯥÜÜÜﯾﻄﻮ ﯿﻨÇﺮÜÜÜﺎﯾﻲ ﺷÜÜÜﻓﯿÇ ﺟﻐﺮÏ ﯥÜÜÜ ﭼæ ﯧÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜې ﻧﺘﯿﺠÏ ،æÑﻮÜÜÜ æ
.ﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ
ﺎﻟﻨÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜﯥ ﯾÜÜ ﮐÏÇﻮÜÜﻪ ﻫﯧÜÜﻮږ ﭘÜÜﻣÒ æÇ íÏ ړæ äﺪﻟﻮÜÜ ﺑæÇ ﺮÜÜ ﺗﻐﯿÏ ﯥÜÜﺑﺮﺧ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ

265

ﻮږÜÜÜÜÜﻣÒ åړÇæÏ  ېÜÜÜÜÜ ﻫÑﻤﻨﺪÜÜÜÜÜﺳ

ÜÜÜÜÜﭼÇ ﮐﺮæÇ ÑÏÇﻮÜÜÜÜÜ Ï äﺘﺎÜÜÜÜÜ ﭘﺎﮐﺴÏ

ﻭﻧﻪﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮ

266

ﻮÜÜﺑæÇ Ï åÒÇﺪÜÜﻧÇ ﻪÜÜﻪ ﻫﻤﺎﻏÜÜ ﭘí ﯦÏﻮÜÜ ﺗÇﻮÜÜ ۍ ﻫÜÜ ﻧÏ ﯥÜÜ ﭼåÒÇﺪÜÜﻧÇ åﺮÜÜﻪ ﻫÜÜﭘ

ﻮﯦﻠﻲÜÜÜÜÜÜ ﺳæÇ ÑﺪﻫﺎÜÜÜÜÜÜ ﮐﻨÏ ÑÏÇﻮÜÜÜÜÜÜ ﻪÜÜÜÜÜÜ ﮑ،íÏ ﯥÜÜÜÜÜÜﺮې ﻣﻬﻤÜ ÜÜÜÜ ډﯦåÑﺎÜÜÜÜÜÜﻟﭙ

ﯥÜÜÜÜ ﭼ،æﻮÜÜÜÜﺮﭼﯿﻨﻪ ﯾÜÜÜÜﯥ ﺳÜÜÜÜﺳÇÏ åﻮÜÜÜÜﻮ ﯾÜÜÜÜﺑæÇ Ï ﻮږÜÜÜÜ ﻣæÇ í Ü ÜÜﺖ ډﯦﺮﯦÜÜÜÜﻫﻤﯿÇ

æÇ ﺖÜÜÜÜﻮ ﺧﻮﺳÜÜÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ ﺮﻗﻲÜÜÜÜ ﻣﺸæÇ ÑﺎÜÜÜÜ ﻧﻨ ﺮﻫÏ

ﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜﻮږ ﭘÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﮑ،íÏ ﯥÜÜÜﻧÇæÑ ﻪÜÜÜﺑæÇ ﻪÜÜÜﻢ ﭘﺮﯦﻤﺎﻧÜÜÜﻮ ﻫÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜ ﯾﺎﻧﻮ ﺗÜ Üﻧæﺎ

Ï  ېÜÜ ﻫíÑﻤﻨﺪÜÜÜ ﺳÏ

ÜÜÜÜﭼÇ ﮐﺮæÇ ﻮÜÜÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ

ÜÜﭼÇ ﮐﺮÏ ،í ﺎﺑﺘﯧÜÜÜﺆﺛﺮ ﺛÜÜÜﯥ ډﯦﺮﻣÜÜÜ ﮐåÏæ ﻪÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﭘﮑﺘﯿ

ãﺎÜÜÜÜÜÜ ﻧﻈÏ ﻮÜÜÜÜÜÜ ﭘ ﻠﯿÏ æÇ ﺖÜÜÜÜÜÜﻣﻨﯿÇ ÈÇﺮÜÜÜÜÜÜې ﺧÑ ﻻÏ ،æﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜÜÜﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳÜÜÜÜÜÜﻣ

ﻪÜÜﺪې ﮐﺒﻠÜÜﻪ ﻫﻤÜÜ ﻟæÇ ææ ﻪÜÜ ﻧäﺘﻨﺎÜÜ

ﺖÜÜﻟæÏ ﺎکÜÜﻏﯧﺰﻧÇ ãﻮÜÜ ﮐÏ ﯥÜÜ ﮐæﯿﺰÜÜﻟﺴ

ﻲÜÜÜې ﻣﻠÏ Ï .íﻮÜÜÜ ﺷíﺪÜÜÜ ﺧﻮﻧíÏ ﻪÜÜÜﻢ ﻧÜÜÜ ﻫÞﻮÜÜÜﯥ ﺣﻘÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜﺑæÇ Ï ﻮÜÜÜﻣ

.åÏ ﺳﻮﻟﯥÑ åÑ ﺧﺴﺎåډۍ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﺮæ

ﻮﻟﻮÜÜÜﺻÇ ﻮÜÜÜﻟÇ ﻧ ﯾﻮÏ ﻮږÜÜÜﺪ ﻣÜÜÜ ﺑﺎﯾåÑﺎÜÜÜﻮ ﻟﭙÜÜÜ ﮐﻮﻟíﺪÜÜÜ ﺧﻮﻧÏ ﺎﻧ ﯥÜÜÜﻲ ﭘÜÜÜﻃﺒﯿﻌ

æÇ ﻲÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻧﺰﯾÇﻨﻈﻢ ﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻣåﻮÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﯾÏ æÇ íÑÇﻮÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻫÏ æﺘﻮﻧﺰÜÜÜÜÜÜÜÜÜې ﺳÏ Ï

.æ ﺳﯧÑæ ﻓﻘﯥ ﺗﻪÇ ﯾﻮې ﻣﻮå ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧ ﯾﻮ ﺳﺮÏﭘﺮ ﺑﻨﯿﺎ

ﻟﯥÇﻮÜÜÜ ﻧ ﯾæÇ ﺖÜÜÜﻟæÏ äﺎÜÜÜﻓﻐÇ ﺪÜÜÜ ﺑﺎﯾåÑﺎÜÜÜﺘﻠﻮ ﻟﭙÜÜÜﺳæÇÑ Ï ãﺎÜÜÜ ﻲ ﻧﻈÑﭙﻮÜÜÜﻧﺴÇﺮ

ﺮÜÜÜ  ﻣ،ﺘﻪÜÜÜ ﺷÊﺎÜÜÜﻣﮑﺎﻧÇ ÎÇﺮÜÜÜﺮ ﭘÜÜÜ ډﯦåÑﺎÜÜÜۍ ﻟﭙÑﺎÜÜÜﺰې ﻫﻤﮑÜÜÜﯿﻤﻪ ﯾﯿÜÜÜ ﺳÏ

ﻪÜÜﻧﻮ ﭘÏﺎÜÜ ﻣﻌÏ ﻮږÜÜﻣÒ ﯿﻦÜÜ ﭼ.í Ü ﮐÑæ ÈﻮÜÜﻪ ﻟﻮﻣ ﯾﺘÜÜ ﺗÜ ﻧﺰﯾÇﯥ ﺮÜÜﻣﺆﺳﺴ

ﺮÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜﻮﺧﯥ ﺑﺎﯾÜÜÜﺘﺮې ﻣÜÜÜ ﺳ،íﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﻮﺗÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺎ ﺗﺠﺮﺑÜÜÜﭘæÑÇ Ï ﯥÜÜÜﻪ ﭼÜÜÜ ﺮﻧ

Ï ﯥÜÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜÜÜې ﭘÏæ æÇ ﻮÜÜÜÜÜﻟÏæ ﭘﯧﺮÏ ﺗﻮÇﺪÜÜÜÜÜ ﺗﻮﻟﯿÏ ﻮږÜÜÜÜÜﻣÒ ÌÇﺘﺨﺮÜÜÜÜÜﺳÇ

ﺪېÜÜﻮ ﺑﺎﻧÜÜﻗﻌﯿﺘﻮﻧÇæ ﻲÜÜﻪ ﻋﯿﻨÜÜﯥ ﭘÜÜ ﭼ،ﻲÜÜ ﺷáÏﻮÜÜ ﺪې ﮐﯧÜÜ ﺑﺎﻧÜÜﻪ ﺑﻨﺴÜÜﻫﻐ

ﻪÜÜÜ ﻟáﭙ ﯦﺪÜÜÜ ک ﺑﺸÜÜÜ ﺳìﻮÜÜÜ ﻟäﺎÜÜÜ ﺑﺪﺧﺸÏ .ìÏ ÏÇﻮÜÜÜړ ﻫﯧæ ﺖÜÜÜﻫﻤﯿÇ ÕﺎÜÜÜﺧ

ﺎﯾﻲÜÜÜﭘæÑÇ ﯥÜÜÜﺘﻪ ﯿﻨÜÜÜﺳæÑæ  ېÜÜ ﻟﯥ ﺟÇﻮÜÜÜﯥ ﻧ ﯾÜÜÜﯾﻤæÏ ﺮÜÜÜ ﺗ.íæ ېÑÇﺘﻮÜÜÜﺳÇ

Ï ﺪÜÜÜﻮږ ﺑﺎﯾÜÜÜ ﻣ.ìÏ ãﺎÜÜÜ åÑﻮÜÜÜ ﻏåÑﺎÜÜÜ ﻟﭙæﺪÜÜÜﻞ ﮐﯧÜÜÜﺻæ Ï ېÑ ﻻÏ åﺮÜÜÜﯿﻦ ﺳÜÜÜﭼ

ﺎﻻﺗﻮÜÜÜﯾÇ æﺪÜÜÜ ﻣﺘﺤÏ ﺎÜÜÜﭘæÑÇ Ï ﺪÜÜÜ ﺑﺎﯾÓæÇ ﯥÜÜÜ ﭼ،ææ ﺮÜÜÜې ﻓﮑÏ ﻪÜÜÜﺮﯾﻦ ﭘÜÜÜﻣﻔﮑ

äﺘﺎÜÜ ﺗﺎﺟﮑﺴÏ æÇ æ ÜÜﺗæ åﺮÜÜﻞ ﺳÜÜﻪ ﮐﺎﺑÜÜ ﻟäﺎÜÜې ﺑﺪﺧﺸÑﻪ ﻻÜÜﻞ ﻟÜÜﻦ ﮐﻮﺗÜÜﻧﺠﻤÇ

ﻮÜÜÜÜﻻﯾﺘﻮﻧæ Ï ﯥÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜﻧæÏÇ ﻫﯧﻮÏﻮÜÜÜÜ ﻣﻮﺟæÇ ﻲÜÜÜÜﻮړ ﺷÜÜÜÜﺖ ﺟÜ ÜÜﻟæÏ ﺘﺮÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜﯾ

ﻪÜÜﯥ ﭘÜÜ ﮐãﺪÜÜﻢ ﻗÜÜﯾæÏ ﻪÜÜ ﭘ.æ ÜÜﻞ ﮐÜÜﺻæ ÏÇﻮÜÜﻞ ﻫﯧÜÜ ﺧﭙåﺮÜÜﯿﻦ ﺳÜÜﻪ ﭼÜÜې ﻟÑﻪ ﻻÜÜﻟ

Ï ÈÇﺪÜÜÜﺎ ﺗﻬÜÜÜﭘæÑÇ ﻮېÜÜÜ ﻧÏ ﻟﻮÇﺘﻮÜÜÜﻮ ﺳﯿﺎﺳÜÜÜﻗﻌﺒﯿﻨÇæ ﺮÜÜÜ  ﻣ،íﺮÜÜÜﻟæ ﺖÜÜÜﺣﯿﺜﯿ

ãﺎÜÜÜÜﻧﺘﻈÇ

æÇ ÏﻮÜÜÜ ﯥ ﮐﯧÜÜÜﻪ ﻣﺨÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻟæ ﺟﻮړÏ ﯾﯥÏﺎÜÜÜﺗﺤÇ Ï æÏﻮﻻÜÜÜ ﻓæÇ æﮑﺮÜÜÜ ﺳæﺮÜÜÜډﺑ

Ü ÜÜﻞ ﭘ ﻠÜÜÜÜﯾÑ ﻤﻮﻟﻪÜÜÜÜ ﺷäﺘﺎÜÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻮېÜÜÜÜ ﯾÏ ÊﻮÜÜÜÜ ﻗáﻮÜÜÜÜ ﻞÜÜÜÜﺧﭙ

åﻮÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﭘÜÜﻮ ﭼÜÜ ﺮÜÜ ﺗæÇ ìÏ ÊﺎÜÜﯾÒ äÒæ ﺗﻮÇÑÏﺎÜÜﻮ ﺻÜÜ ﻮﻟÏ ﻮږÜÜﻣÒ .ﻮÜÜﻧﯿﺴæ

ېÑﻮÜÜÜÜﯾﯥ ﭘÏﺎÜÜÜﺗﺤÇ ﺎﯾﻲÜÜÜﭘæÑÇ

ÜÜÜﺮ ﻧﻨﻨÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﻪ ﺎﯾÜÜÜﻪ ﻫﻐÜÜÜ ﻟãﺪÜÜÜ ﻗ،ãﺪÜÜÜﻪ ﻗÜÜÜﭘ

æÇ ÑﺎÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜ ﻧ،ﻮÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜ ﻧíÑæﺎÜÜÜ ﺑãﺎÜÜÜﻧﺘﻈÇ  ﻲÑﭙﻮÜÜÜﻧﺴÇﻪ ﺮÜÜÜﻧÇÒÑÇ æÇ íﻮÜÜÜﻗ
.æ ﭘﺎﺗﯥ ﯾﻮãæ ﺑﻪ ﻣﺤﺮåÑ ﺎÒæÑ

.åﺳﯧﺪÑæÇÑ
ﻪÜÜﻧÇﻧﺪæ ژÏ ﻪÜÜﺮ ﮐﭽÜÜ ۍ ﭘÜÜ ﻧæÇ ﯿﻤﯥÜÜ ﺳÏ ﻪÜÜﯥ ﺑÜÜ ﮐæﯿﺰÜÜﻮ ﻟﺴÜÜﺗﻠﻮﻧﮑÇÑ ﻪÜÜﭘ

ﯿﻤﯥÜÜÜﻮﻟﯥ ﺳÜÜÜ æÇ ﻮږÜÜÜﻣÒ ﯥÜÜÜ ﭼ،åÏ ﺎÜÜÜړﺗﯿÇ ﺎﺗﻲÜÜÜ ﺣﯿåﻮÜÜÜﯥ ﯾÜÜÜﺳÇÏ ﻨﺎÜÜÜ ﺑﺮﯦ

ځÑæ ﻲÜÜړﯾﮑÇ ﺰÜÜﯿﻤﻪ ﯾﯿÜÜﯥ ﺳÜÜ ﭼåÏ ﻪÜÜ ﻫﯿﻠæÇ ﻲÜÜﺷÇÑ ﺮÜÜﯥ ﺗﻐﯿÜÜﯾﻄﻮ ﮐÇﺮÜÜﻪ ﺷÜÜﭘ

،ﺘﻪÜÜÜÜې ﺷÑﻮې ﻻÜÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜÜﺳÇÏ ﺪÜÜÜÜ ﺗﻮﻟﯿÏ ﻨﺎÜÜÜÜ  ﺑﺮﯦÏ .åÏ ﯥÜÜÜÜې ﺗ ﻟÑﻮÜÜÜÜﭘÑæ åÏæ

ﻮږÜÜﯥ ﻣÜÜﯾﻄﻮ ﮐÇﺮÜÜﻨﯿﻮ ﺷÜÜﺳæÇ ﻪÜÜﺮ ﭘÜÜ  ﻣ،ﻲÜÜﺘﻠﻲ ﺷÜÜ  ﻏæÇ

ﻨﺎÜÜÜÜ  ﺑﺮﯦæÇ íﻮÜÜÜÜ Ñﻪ ﻏﻮÜÜÜÜﻧﻮ ﺗæﯿﻨﺪÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜﻪ ﺑﯧﺮﺗÜÜÜÜﺑæÇ ﻧﻮæﯿﻨﺪÜÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜÜﭼ

ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﺎﻧ ﻮﻧﯥ ﭘÜÜÜ ﭘæÇ ﻨﺎÜÜÜ  ﺑﺮﯦ،ﻮÜÜÜﺑæÇ ، Ü ÜﻧﺰﯾÇ ﺮ،ټÑﭙﻮÜÜÜﻧﺴÇ ﺮÏ

ﻮÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻧﯿﺴæ ﯥÜÜÜ ﮐãﺎÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﺳæ ﭘﺮÇÏ ﻮږÜÜÜﺮې ﻣÜÜÜﻪ ﭼﯧÜÜÜ ﮐ.íæﺪÜÜÜﺗﻮﻟﯿ

.í  ﻣﻨ ﺘﻪ ﮐÇÑ  ﻓﻀﺎÏﻋﺘﻤﺎÇ Ï  ﭼﯥ،ﺧﯿﺴﺘﯽ ﺷﻮÇ ﻋﻤﻠﻲ ﺎﻣﻮﻧﻪ

ÜÜځ ﯿﻨÑæ ﻪÜÜﭘ

ﯥÜÜ ﭼ،ﻮÜÜﺘﯽ ﺷÜÜﺧﯿﺴÇ ﻪÜÜ ﺎﻣﻮﻧÑﻮÜÜ ﻪÜÜ ﺘﺮﮐﻪ ﺗﻮÜÜﻪ ﻣﺸÜÜ ﭘåﺮÜÜ ﯾﺎﻧﻮ ﺳÜ ﻧæﺎ
ﻪÜÜÜﻪ ﺑﺮﺧÜÜÜﯿﻨﺪ ﭘÜÜÜ ﺳÏ ﻮÜÜÜﻣÇ Ï åﺮÜÜÜ ﺳÇÑ ä ﯾﺎÜ Üﻧæﻤﺎﻟﻲ ﺎÜÜÜ ﺷáæ ډí

:ﺶ ﺷﺮط５ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰې ﻫﻤﻜﺎرۍ ﭘ.٩

ﺎﻧÜÜÜ ﻪÜÜÜﭘ

.ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ
åﻮÜÜÜ ﯾÏ ﺮطÜÜÜﯧﺶ ﺷÜÜÜۍ ﭘÑﺎÜÜÜﺰې ﻫﻤﮑÜÜÜﯿﻤﻪ ﯾﯿÜÜÜ ﺳÏ ﯥÜÜÜ ﮐäﺘﺎÜÜÜﻓﻐﺎﻧﺴÇ ﻪÜÜÜﭘ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ

ﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻻﺭ

ﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﻠﺖ ﺟﻮﻭﻧﻪ
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ÇﻏﯧﺰﻧÜÜÜÜÜﺎک æÏﻟÜÜÜÜÜﺖ ،ﻣﺘﺤÜÜÜÜÜﺮک ÇﻗﺘﺼÜÜÜÜÜﺎ ،ÏﭘﯿÜÜÜÜÜﺎæړÇ íﻓﻐÜÜÜÜÜﺎ äﻫﻮﯾÜÜÜÜÜﺖ æÇ
ÇﻏﯧﺰﻧÜÜÜﺎﮐﯥ ﻧ ﯾÜÜÜﻮÇﻟﯥ ﻫﻤﮑÜÜÜﺎÑۍ ﭘÜÜÜﻪ ﻣﻨ ﺘÜÜÜﻪ ÇÑﺗÜ Ü

ﮐÜÜÜﯥ ﻧﻐ ÜÜÜﺘﯽ Ï .ìÏ

Ïې ﮐﺘÜÜÜÜﺎ Ï ÈﻟﯿﮑﻠÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜÜÜﺘﺮ ﻫÜÜÜÜﺪ ،ìÏ ÇÏ ÝﭼÜÜÜÜﯥ ﻫÜÜÜÜﺮ ÇﻓﻐÜÜÜÜﺎ äﻟÜÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠÜÜÜÜﯥ
ژﺑÜÜÜﯥ ،ﺳÜÜÜﻤﺖ ،ﺟÜÜÜﻨﺲ  æÇﻧÜÜÜﻮ æÑﻮﻟÜÜÜﻮ ÜÜÜﻮﻟﻨﯿﺰ æﺧﺼﻮﺻÜÜÜﯿﺎﺗﻮ ﺳÜ ÜﺮÏ Ï åې
ﺧﺎÑæې ﺣﻘﺪ æÇ ÑÇﮐﻮÑﺑﻪ  æﻞ ﺷﻲ.
ﭘÜÜﻪ Ïې ﮐﺘÜÜﺎ ÈﮐÜÜﯥ ÒﻣÜÜﺎ ﻧﻈﺮﯾÜÜﺎæ æÇ ÊړÇﻧﺪﯾﺰæﻧÜÜﻪ  ÏﯾÜÜﻮې ÜÜﻮﻟ ﯥ ﭘÜÜﻪ
ﺗﻮ ÜÜﻪ æړÇﻧÜÜﺪې ﺷÜÜﻮ ،íﭼÜÜﯥ æﻃﻨﻮÇﻟÜÜﻮ ﺗÜÜﻪ  ÏﺑﺤÜÜﺚ ÒﻣﯿﻨÜÜﻪ ﺑﺮÇﺑÜÜﺮ åﮐæÇ í ÜÜ
ﻫﯿﻠÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﯥ  åÏÇÏﭼÜÜÜﯥ  ÇÏﻧﻈﺮﯾÜÜÜﺎ Ï ÊﯾÜÜÜﻮ åﻣﻠÜÜÜﻲ ﺳﺮÇﺳÜÜÜﺮ íﺑﺤÜÜÜﺚ ﭘÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﺮڅ
ﮐÜÜﯥ æ åÏæﮐ ،í ÜÜﺗﻘﻮﯾÜÜﻪ ﺷÜÜﻲ  Ï æÇﯾÜÜﻮې ﻣﻠÜÜﻲ ÇﺟﻤÜÜﺎع ﻟﭙÜÜﺎ Ï åÑﺧﻠﮑÜÜﻮ ﭘÜÜﺮ
æړÇﻧÜÜÜﺪې ÇÑﻣﺨÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜﻲ ،ﮑÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻮږ ﻫﻐÜÜÜﻪ æﺧÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﻮﻟﯽ ﺷÜÜÜﻮ ﭼÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﻪ
ﺧﭙÜÜﻞ ژæﻧÜÜﺪ ﮐÜÜﯥ ﺗﻐﯿÜÜﺮ  æÇﺑÜÜﺪﻟﻮæÇÑ äﻟÜÜﻮ ﭼÜÜﯥ ﮐﻠÜÜﻪ ﯾÜÜﻮې ﻣﻠÜÜﻲ ÇﺟﻤÜÜﺎع ﺗÜÜﻪ
ÑæﺳÜÜÜÜﯧ Ç .æﻣﯿÜÜÜÜﺪ ÑÇæÇﯾÜÜÜÜﻢ ﭼÜÜÜÜﯥ  ÏﺧﭙﻠÜÜÜÜﻮ ÇÑﺗﻠﻮﻧﮑÜÜÜÜﻮ ﻧﺴÜÜÜÜﻠﻮﻧﻮ  ÏﻫﻮﺳÜÜÜÜﺎ
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