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چىیذُ
اډههَوُ د ىيذچمبٕهه اُ ډبههڈسههَين ٍانپبٍنههب ىوڅههزنههب ثههَا ٍٕههييد ثهها
انههياٳ و ډ؛ههبٵ ٬ډچ ه هههيى ىٍ هههبٍع اُ ډَُنبيٚههبد إههزد ثههب سيػ٘ ها ثهها ايههن
ٽا ىيهن ډجهين إه ڇ ػببنٚهميڃ ٵهَ ٟډه ٙهيى ػهب ايهن س ډ٘هڄ نٖهز ٽها
ديههبډجَ إهه ڇ ؿهها ٍوٗنههبي ٍا ىٍ ىيذچمبٕهه هههيى ثهها ٽبٍځَٵشهها و اٝههي ً
ديب اُ ايهن ٍانپهبٍ ثهَا ٍٕهييد ثها نهيٳ اٝهچ ثٮظهزد يٮ؛ه اٝهڄ ى٭هير
ايههن ډوشٞههَ ىٍ ٝههيى إههز ٽهها ثيههبد نمبيههي ىيههن ډجههين إ ه ڇ و ديههبډجَ
ا٭٪ڈد نا س؛بهب ثها ىيذچمبٕه ثهَا ٍٕهييد ثها انهياٳ ههيى ډٮشٺهي ثهيى د ثچپها
ډٚههي٘ٷ اٝههڄ ډههٌاٽَ و ٍٵهه ٬سوبٝههمبر اُ ٍا ثَٹههَاٍ ػچٖههبر ځٶشڂههي و
إههشي ڃ ثههيى و ثههَا ىيذچمبٕه د اٝههيڃد ډجههبن و ويْځه نههب هههب ٛاٍاي ها
ىاى ٽهها سههب دد ٍوُځههبٍ ٕههبثٺا نياٙههشا و اڅڂههي دي؛ههيځبد ٹههَاٍ ځَٵشهها إههز
ىيڂَ اين ٽهاد إه ڇد نهَ ؿ؛هي ثها ػبهبى اٍع وا يه ډه نبهيد دد ٍا دههَين
ٍا كهڄّ ىيذچمبٕه سچٺّ ه ډه ٽ؛ههي و إه ڇ ثههي٘ اُ دد ٽهها ىيههن «ُوٍ ثَن؛هها»
 -5إشبىيبٍ و ٭٢ي ني ر ٭چم ىانٚڂب دُاى إ ډ واكي ٙبَ١ب
-2ٽبٍٙ؛بٓ اٍٙي ٭چيڇ ٕيبٕ ىانٚڂب دُاى إ ډ واكي ٙبَ١ب
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ثا سيكيي و إ ڇ ثا ٭؛ياد ىين هبسڈد إشٶبى ٽَى اني يب هيَ؟

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخالق ٍ سفتبس ػیبػی پیبهجش اعظن
ىٽشَ ثبَاڇ ډ؛شَ٪

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

يٮ؛ ه ٙمٚههيَ ثبٙههي دد ځينهها ٽهها ډٮبنههيين و ىٙههم؛بد إ ه ڇ ځٶشههاانههي ىيههن
ىيذچمبٕ إز
ٍوٗ سلٺيهههٸ ډٺبڅادٽشبثوبنهههاا إهههز و سؼِيههها و سلچيهههڄ ىاى نهههب ثههها
ٝههيٍر سيٝههيٶ  -سلچيچهه ثههب ٍويپههَى سههبٍيو و ثههب إههش؛بى ثهها ديههبر و
ٍوايبر إ ډ هياني ثيى
ٍاطُّبي ولیذي
ىيذچمبٕ د ىيذچمبٕ ديبډجَ ا٭٪ڈ
همذ٘هِ
نَ ؿا ٍٙي ٭ٺچه دىډيهبد ثيٚهشَ ډه ٙهيىد ډ؛٦هٸ ځٶشڂهي ىٍ ډيهبد دنهبد ثهي٘
اُ دي٘ ډشهياوڃ ډه ځهَىى نهڈ ؿ؛هين ىوڅهزنهب نمبي؛هيځبد ډچّهزنهب ههيى و
ىٍواٹهه ٬سؼچّهه هيإههشانههبد َ٩ٵيههزنههبد څيبٹههزنههبد و اٍاى

ډچّههز هههيي٘

ډ ثبٙ؛ي ث؛هبثَايند نهَ ؿها ايهن ىوڅهزنهب ٭ٺ يه سهَ ثبٙه؛يد ثهَا ٍٕهييد ثها
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انهههياٳ ههههيىد اُ ٍوٗ ؿبنهههاُنههه ٕيبٕههه دځٶشڂي و ثههها ٭جهههبٍر ىيڂهههَ
ىيذچمبٕ إشٶبى

ثيٚشَ ډ نمبي؛ي

ىيهههن ډجهههين إههه ڇ اُ نمهههبد دٱهههبُ ثٮظهههز ديهههبډجَ ا٭٪هههڈ

ډج؛هههب

ىٕههشيٍار و ٹههيانين و إههبٓ ى٭ههير ثهها سيكيههي هههيى ٍا ثههَ دبيهها ٭چههڈ و
٭ٺههڄ ځههٌاٍى و اُ ٍوٗ ؿبنههاُنهه د إههشي ڃ ډ؛٦ٺهه و ٭ٺ يهه د و ثهها ُثههبد
اډههههَوُ د «ىيذچمبٕهه ه » إههههشٶبى نمههههيى ٕههههيِى ٕههههبڃ ى٭ههههير ديههههبډجَ
ا٭٪ههڈ

ىٍ ډپّهها ډٮّ٪مهها ثههب دد ٕههوش نههب و ډههَاٍرنههبي ٽهها ثههَ او و

يههبٍاد ثههب وٵههبي٘ ٍوا ډه ىاٙههش؛يد نههڈ كپبيههز اُ سيڅّهي ٍوٗ و اٝههيڃ ػييههي
ىيذچمبٕه ىٍ ػبههبد ثٮههي اُ ثٮظههز ايٚههبد ىاٍى ػبڅههت إههز ثههيانيڈ ىٕههشيٍ ثهها
ػبههبى و ديهههبر ډَثهههي ٣ثهها ددد ؿ؛هههي ٕهههبڃ ثٮههي اُ نؼهههَر ديهههبډجَ ا٭٪هههڈ

ىٍ إ ڇ ػببى إز و نا او٘څين و ٕبڄسَين ٍا
ايههن ډٺبڅهها ثههَ دد إههز ٽهها ىٍ ؿبههبٍ ثوهه٘د اثشههيا ٽچي٘ههبس ىٍثههبٍ
ىيذچمبٕههه و ٍواثهههه ٤ىيذچمبسيههههټد ٕههههذٔ ىيذچمبٕههه ىٍ إهه ه ڇد ٕههههيڇ
ىيذچمبٕ ه ديههبډجَ ا٭٪ههڈ
ديبډجَ ا٭٪ڈ

د و ىٍ دهههَد ډپههبنيِڇنههب اػَاي ه ىيذچمبٕ ه

ٍا سجيين نمبيي

ديپلوبػی ٍ ساثطِي ديپلوبتیه
 -1هفَْم ديپلوبػی

«ىيذچمبٕهه » اُ ٍيٚهها يينههبن ىيذچيډههب  )Diplomaاهههٌ ٙههي ٽهها

واّ

ډٮ؛ههب څٲههي دد ٝههٶلا يههب ثههَٿ سههب ٙههي إههزد و ىٍ اٝهه ٦فد «ىيذچيډههب»
ثهها ٕهه؛ي ځٶشهها ډ ه ٙههيى ٽهها ثهها ډيػههت دد ٭؛ههياد يههب اډشيههبُ ثهها ٙههوٜ
و ٽچمبر "ىيذچمبٕ " و "ىيذچمبر" ٕبهشا ٙي إز
واّ
 -اىاٍ
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ىيذچمبٕ ثا ځينانب ډوشچٴ سٮَيٴ ٙي إزد ډبن؛ي:
اډهههيٍ ثههههين اڅمچههههڄ ثهههها وٕههههيچا ٕههههٶيَ و ىيڂههههَ ډههه ډيٍاد

ىيذچمبسيټ
 -اىاٍ

اډيٍ ثين ىوڅزنب ثا وٕبيڄ ډٖبڅمزدډيِ

 -ن؛ههههَ ىيذچمههههبر ىٍ اىاٍ

اډههههيٍ هههههبٍػ ىوڅههههز ثهههها وٕههههبيڄ

ډٖبڅمزدډيِد هٞيٝبً ثب ډٌاٽَ و ځٶشڂي

2

ٝ -5هههيٍد ػهههياىد كٺهههيٷ ىيذچمبسيهههټ و ٽ؛ٖهههيڅ د  54 ٛنمـ؛هههين ٍٻ :٭ميهههي ُنؼهههبن د ٭جبٕهههٮچ د
ٵٺا ٕيبٕ  :كٺيٷ سٮبيار ثين اڅمچچ و ىيذچمبٕ ىٍ إ ڇد 265 ٛ
 -2ىٵشَنمپبٍ كيُ و ىانٚڂب د إ ڇ و كٺيٷ ثين اڅمچڄ ٭ميډ د ع252 ٛ 5
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ډهه ىاىنههي اُ ايههن ٍيٚهها واّ "ىيههذچڈ" ىٍ ٵَانٖهها و ٝهه؛ٮز "ىيذچمبسيههټ"

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثا ډيي؛ها ډ؛هيٍ٘ ٝهيٍر ځَٵهز ثهيين ډٮ؛هب ٽها دههَين ٍا ىيذچمبٕه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

اډ٘ب ىٍ يټ ػم ٬ث؛هي اُ نمها سٮهبٍيٴ اٍايها ٙهي ډه سهياد ؿ؛هين ثيهبد
ىاٙز ٽا:
«ىيذچمبٕه ه ٍوٙههه إهههز ثهههَا كهههڄّ و ٵٞهههڄ ډٖهههبيڄ ډَثهههي ٣ثههها
ٍواثهه ٤هههبٍػ ىوڅههز ثهها وٕههيچا ځٶشڂههي يههب نههَ ٍوٗ ډٖههبڅمز دډيههِ
ىيڂَ»
 -4تبسيخ سٍاثط ديپلوبتیه دس اػالم

ثا ٥يٍ ٹ٦ه ٬ډه سهياد ثيهبد ىاٙهز ٽها ٍواثه ٤ىيذچمبسيهټ ىٍ إه ڇ اُ اثشهيا
٩بههيٍ إه ڇ وػههيى ىاٙههشا و ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

ثههَا سجچيههٰ ٍٕههبڅز هههيى ىٍ

٭َثٖههشبد و ٕههبيَ نٺههب ٣اُ دد إههشٶبى ٽههَى إههز ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

اوڅّ هين

ٽٖهههه ثههههيى ٽهههها نوٖههههشين نيهههه ر ٍا ثهههها كجٚهههها و اوڅّههههين ٕههههٶيَ
ىكجههاثههن هچيٶهها اڅپچجهه ) ٍا ثههب ډبههَ هههيى ثهها ىٍثههبٍ ٹيٞههَ ٍوڇ ٵَٕههشبى
وٹهههبي ٬نڂهههبٍاد ډٖهههچمبد ٙهههَف ٵَٕهههشبىځبد ديهههبډجَ ا٭٪هههڈ ثههها ثيهههِانٔد
ايههههَادد ډٞههههَ و كجٚهههها ٍا طجههههز ٽههههَى انههههي ايههههن ٵَٕههههشبىځبد كبډههههڄ
نبډههاا ٍٕههم ثيىنههي و ىٕههشيٍ ىاٙههش؛ي ٽهها دنبههب ٍا ثهها ٕههَاد ىوڅههزنههب اثه ٯ
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ٽ؛؛ي

5

 -3هٌبثع حمَق ديپلوبتیه

نَ ن٪هبڇ كٺهيٹ اُ ډج؛هبي َٕؿٚهما ځَٵشها و ثهب إهش؛بى ثها دد ډ؛هبث ٬د ٹهيانين
كٺههيٹ ٙههپڄ ډه ځيههَى  2ثههب وػههيى ځينههبځين نَ٪ي٘هبر كٺيٹههيانبد ډٖههچمبد
ىٍثههبٍ

ډ؛ههبث ٬كٺههيٷ إهه ڇد ډهه سههياد ىٍ يههټ سٺٖههيڈ ث؛ههي ٽچّهه ډ؛ههبث٬

كٺيٹ إ ڇ ٍا ثها ىو ىٕهشا اٝهچ و ٵَ٭ه سٺٖهيڈ نمهيى ډ؛هبث ٬اٝهچ ٽها
٭جههبٍرانههي اُ :ٽشههبة ٹههَدد ٽههَيڈ) ٕه؛ّزد اػمههب٫د و ٭ٺههڄ يههب ثهها ن٪ههَ انههڄ

 -5هيوٍ د ډؼيي و نَثَر ع څيج؛ د كٺيٷ ىٍ إ ڇد سَػماُ :ين اڅٮبثيين ٍن؛مبد 397 ٛ
 -2ډيَ ُاى د كٖيند كٺيٷ ثين اڅمچڄ ىٍ إ ڇد 54 ٛ

ٙبَرد ډٮبنيارد ٹيا٭ي كٺيٹ ثين اڅمچڄ و اكپبڇ كپيډش
نيههټ ډٖهچّڈ إههز ٽهها ٵههَٷ ډ؛ههبث ٬اٝههچ و ٵَ٭ه ىٍ ايههن إههز ٽهها ډ؛ههبث٬
ٵَ٭ ډٖشٺڄ نيٖش؛ي
 -2ؿشايط ثشلشاسي سٍاثط ديپلوبتیه

ىٍ ثَٹههَاٍ ٍواثهه ٤ىيذچمبسيههټ ډَٕههيڇ إههز ٽهها ٥ههَٵين ثبيههي ىوڅههز ثب ٙه؛ي
و ىو ىوڅهههز يپهههييڂَ ٍا نيهههِ ثههها ٍٕهههمي٘ز ٙههه؛بهشا و ىٍ ثَٹهههَاٍ ٍواثههه٤
ىيذچمبسيههټ ثههب يپههييڂَسياٵٸ ٽههَى ثبٙهه؛ي و يپ ه نههِى ىيڂههَ ډ ه ډيٍ ا٭ههِاڇ
نمبيي

2

ىٍ واٹهههه٬د ٙ؛بٕههههبي دههههٔ اُ ډيػيىي٘ههههز ىوڅههههزد ٙههههَ ٣إبٕهههه
ثَٹههههَاٍ ٍواثهههه ٤ىيذچمبسيههههټ إههههزد ٽهههها ثهههها ىو ٝههههيٍر ٙ؛بٕههههبي
ډيٹّه هز و ٱيهههَ ٽبډهههڄ ىو ٵهههبٽشيٍ)د 3و ٽبډهههڄ و ىايهههڈد ىو ّوٍ ) 4ډ٦هههَف
كٺههيٷ ثههين اڅمچههڄ إه ډ نيههِ ٭مههڄ ٙ؛بٕههبي ٍا ثهها ٭؛ههياد يههټ واٹٮيههز
ډيػيى دٌيَٵشها إهز و ٙ؛بٕهبي ىوڅهز يهب ٽٚهيٍنب اُىيهيځب إه ڇ ثها ٕها
ٝيٍر اډپبد دٌيَ إز:
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 5ٽٚههيٍنبي ٽهها ن٪ههبڇ ٕيبٕهه دد ډٚههَو٭ي٘ز اڅبهه ىاٙههشا و نببىنههب
إ ډ دد ثَ ډج؛ب اػَا ٹيانين اڅب سپيين يبٵشا ثبٙي
 -5ډ٦بَ د ډَس ٢د دٙ؛بي ثب ٭چيڇ إ ډ د 54 ٛ
 ٍ -2ٻ :ٹهههياڇد ٭جهههياڅٮچ د اٝهههيڃ ٕيبٕهههز ههههبٍػ ثهههين اڅمچهههڄد ډلم٘يٍ١هههب ١هههيبي ثيڂهههيڅ د كٺهههيٷ
ثيناڅمچڄ ٭ميډ

_

3 De-facto.
4- De-Jure
ُ -5نؼبن د ٭مييد نمبدد 269 ٛ
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ډ ځَىى

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕهه؛ّز ٹيههبٓ)د 5و ډ؛ههبث ٬ٵَ٭هه ٽهها ٭جههبٍرانههي اُ :٭ههَٳد ٕههيَ

٭ٺهه د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

 2ٽٚههيٍ ٽهها ن٪هههبڇ ٕيبٕهه دد ډٚههَو٭ي٘ز ډَىډهه ىاٙههشا و ىوڅهههز
نمبي؛ي

واٹٮ ډَىڇ ثبٙي

 -3ىٍ ډههياٍى ١هههَوٍ و ثهههَا كه هڄّ ثهههنثٖهههزنهههبد إه ه ڇ ثهههَ ډج؛هههب
ٹب٭هههي " اڅ٢هههَوٍار سجهههيق اڅمل٪هههيٍار" ثَهههه اُ ٽٚهههيٍنبي ٍا ٽههها
ىاٍا ن٪ههبڇ ٽٶههَ و ډشپّه ثهها ٩چههڈ و سلميههڄانههي ثههَا ٍٕههييد ثهها سياٵههٸنههب
نٖج ثا نٶ ٬إ ڇ ثا ٥يٍ ډٺ٦ٮ ثا ٍٕمي٘ز ډ ٙ؛بٕي
ديپلوبػی ٍ سفتبس ػیبػی دس اػالم
 -1اكَل ديپلوبػی دس اػالم

ډ؛٪هيٍ اُ ىيذچمبٕه و ٍٵشهبٍ ٕيبٕه ىٍ إه ڇد ٵٮ٘بڅيهزنهبي إهز ٽها ديهبډجَ
ا٭٪ههڈد يٮ؛ ه ك٢ههَر ډلم٘ههي ډٞهه٦ٶ

د ثهها ٭؛ههياد ٍي هئ كپيډههز و

نيهههِ نمبي؛هههيځبد و ٕهههٶَا ډ؛شوهههت ايٚهههبد ىٍ ٍا نيهههڄ ثههها ډٺبٝهههي و اىا
و٩ههبيٴ ٕيبٕ ه ىوڅههز إ ه ډ و سلٺّ هٸ ثوٚههييد ثهها ههه ٤ډ ٚه نههب ٽچّ ه
إ ه ڇ ىٍ ُډي؛هها ٕيبٕههز هههبٍػ و نمـ؛ههيند دبٕههياٍ اُ كٺههيٷ و ډ؛ هبٵ٬

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

ىوڅههز إه ډ ىٍ ډيههبد ٹجبيههڄ وځههَو نههب ىي؛ه و ىوڅههزنههب ٱيههَ ډٖههچمبد
ىٍ هبٍع اُ ٹچمَو كپيډز إ ډ انؼبڇ ىاى اني
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ثههَ ث؛يههبى ديههبر ٹههَدد ٽههَيڈد ه٦ههي ٣ٽچّهه ىيذچمبٕهه و ٍٵشههبٍ ٕيبٕهه
إهه ڇ ٽههها ديهههبډجَ ا٭٪هههڈ

د ٭؛هههياد إهههي

كٖههه؛ا ىيڂهههَ ډٖهههچمبنبد

ثچپهها ػببنيههبدد ا٭ههڈ اُ ډٖههچمبد و ٱيههَ ډٖههچمبد)د ډچههِڇ ثهها ٍ٭بيههز دد نٖههش؛ي
٭جبٍس؛ي اُ:
 -5دبيج؛هههههي ثههههها سٮب٘ههه هيار و ديمهههههبدنهههههب انٶهههههبڃ 42د سيثههههها 7د
نلڄ 92-95د إَٙاء ) 34
ُ -5نؼبن د ٭مييد نمبدد 272 ٛ

 -3اكشههَاڇ ثهها كٺههيٷ ثهه َ٥ٵههبد ىٍ ػ؛ههڀ و ډوبٝههمبر ثههيناڅمچچهه
نٖبء )92
ٝ -4چق و ىوٕش و ٹجيڃ ديمبدنب ٝچق ػييبنا انٶبڃ )65
 -5اػش؛هههبة اُ سيٕهههٮا٥چجه ه و سؼهههبوُ ىٍ ػبهههبد و ډجهههبٍُ ثهههب ٭هههبډ د
إشپجبٍ و ٽمهټ ثها ډچّهزنهبي ٽها ثهَا ٍنهبي ههيي٘ ثهب إهشپجبٍ ډجهبٍُ
ډ ٽ؛؛ي ٹ)83 ٜٞ
ٍ -6ٵشههبٍ ىوٕههشبنا و ډٖههبڅمزدډيههِ ثههب ډچّهزنههبي ٽهها ىٍ انييٚهها ىٙههم؛
نيٖش؛ي ډمشل؛ا )8
ٍ -7ٵشههبٍ ډشٺبثههڄ و ډ؛ٞههٶبنا ثههب ىوڅههزنههبي ٽهها ىٍ ٍواثهه ٤هههيى اډبنههز و
٭ياڅز و انٞبٳ ٍا ٍ٭بيز ډ ٽ؛؛ي ٍكمبد )62
 -8ډٺبثچهها و ډٮبډچهها ثهها ډظههڄ ثههب ډشؼههبوُاد و سؼههبوُ نپههَىد اُ ك هي٘ ډٮٺههيڃ
ىٍ يټ ػمه٬ث؛هي ٽچّه د ډه سهياد ؿ؛هين ثيهبد ٽهَى ٽها اٝهيڃ و ه٦هي٣
ٽچّهه ىيذچمبٕهه و ٍٵشههبٍ ٕيبٕهه ىٍ إهه ڇ و دنـهها ٽهها اُ ٵههَاډين اڅبهه و
ديبر ٹَدد ٽَيڈ إش؛جب ٣ډ ٙيى ثيين ٹَاٍني:
 -5اٝڄ سيكيي
 -2اٝڄ نٶ ٕيجڄ و ٭ِّر و ٕيبىر إ ډ
 -3ثبَ ځيَ اُ ٍوٗنب ډٖبڅمزدډيِ ىٍ كڄ و ٵٞڄ اهش ٵبر
ٍ -4٭بيز اكشَاڇ ډشٺبثڄ و نِاٽز ثيناڅمچچ
 -5اٝڄ وٵب ثا ٭بي و اكشَاڇ و ٹَاٍىاىنب و ديمبدنب
ن٪هَ ثهها انمي٘هز ايههن اٝهيڃ و ثههَا ٵبهڈ ثيٚههشَ ٍٵشهبٍ ٕيبٕه ديهبډجَ ا٭٪ههڈ
ث ها ٥ههيٍ ډوشٞههَ و ىٍ هههيٍ ډٺبڅهها نههَ يههټ اُ ايههن اٝههيڃ ٍا سي١ههيق
ډ ىنيڈ:
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ثٺَ 594د ٙيٍ )42-42
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 -2اڅشِاڇ ثا ٭ياڅز و ن٪ڈ ٭بى نا ثيناڅمچچ

ډبئي )8
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الف) اكل تَحیذ

سيكيههي اُ ډبهههڈسهههَين ډجهههبن ٕيبٕههز ههههبٍػ ىوڅهههز إهه ډ إهههز
ايهههن اٝهههڄد ډلهههيٍ اٝهههچ ىيذچمبٕههه ىٍ إههه ڇ إهههز ديهههبډجَ ا٭٪هههڈ
نيهههِ ى٭هههير ههههيي٘ ٍا اُ سيكيهههي ٙهههَو ٫ٽهههَى و سيكيهههيد نهههيٳ
اٝههههچ ٕيبٕههههز هههههبٍػ دد ك٢ههههَر
ى٭ههير ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

ثههههيى ډجههههبن او٘څيهههها

نيههِ سيكيههي ثههيى ى٭ههير او٘څيهها دد ثٍِځههياٍ

ىٍ ىوٍاد ى٭هههير ٕهههَّ ثهههَ سيكيهههي و يڂهههبنڂ هياونهههي ډشٮهههبڃ إهههشياٍ
ثهههها ٕههههَاد و

ثههههيى نمـ؛ههههين ىٍ نبډههههانههههبي ٽهههها ديههههبډجَ ا٭٪ههههڈ

دبىٙههبنبد دد ٍوُځههبٍ نيٙههشاانههيد ٹجههڄ اُ نههَ ؿيههِد دنبههب ٍا ثهها سيكيههي ى٭ههير
ٽههَى و ىٍ ثيٚههشَ نبډههانههب هههيى ثهها ثٍِځههبد و ٕههَاد ډٖههيل ثهها اي هن ديهها
َٙيٶا اٙبٍ ډ ٵَډبي؛ي ٽا:
لُلْ يٓب إَّٔلَ الْىٙتَبةِ تَعٓبلََٕاْ إِلَى كَلَمٓة ٍٍ ػٓوَٓا ثٓیٌٌََٕوب ٍٓثٓیٕوٌَىُنٕ أَال ًَعٕجٔوذٓ إِال اللّوِٓ ٍٓالَ
ًُـْشِنٓ ثِِِؿَیٕئًب .
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ة) اكل ًفی ػجیل (عضّت ٍ ػیبدت اػالهی)
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ٹب٭ههي

نٶهه ٕههجيڄ ثهها څلههب ٧ىڅيههڄ و ٕهه؛ي ٙههَ٭ ثٖههيبٍ ډٮشجههَ إههز و

ديهها ٹَدن دكههييض ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

د اػمههب ٫ٵٺبههب إه ڇ و ىڅيههڄ ٭ٺچه

اُ ډٖش؛يار دد إز اين ډٖش؛يار اُ اين ٹَاٍني:
 -آيِي لشآًیٍٓ :لَي يٓدٕعٓلَ اللِّٔ لٙلْىَبفٙشِييَ عٓلَى الْؤؤْهٌٙٙیيَ ػٓجِیلًب .

2

ثههَ إههبٓ ديهها نٶ ه ٕههجيڄد ٍا نههَ نههي ٫نٶههيً و ٕههچ٦ا ٽٶّ هبٍ ثههَ ػياډهه٬
إ ه ډ ىٍ كههيُ نههب ډوشچههٴ ٕيبٕ ه د ن٪ههبډ د اٹشٞههبى و ٵَن؛ڂ ه ثبيههي
ډٖيوى ٙيى
 -5دڃ ٭مههَاد  64سَػمهها« :ثڂههي ا انههڄ ٽشههبة! ثيبييههي اُ دد ٽچمهها كههٸ ٽهها ثيههبد ډههب و ٙههمب يپٖههبد إههز
ديَو ٽ؛يي ٽا ثا ػِ هيا يپشب نيؾ ٽٔ ٍا نذَٕشيڈ و ؿيِ ٍا ثب او َٙيټ ٹَاٍ نينيڈ»
 -2نٖبء  545سَػما« :هياوني ٕجيڄ و َ٥يٺ ثَا ٽبٵَاد ثَ ډؤډ؛بد ٹَاٍ نياى إز»

«ا ٕههه ڇ يٮچهههي و يٮچههه ٭چيههها واڅپٶّهههبٍ بمنسلةةة اڅمهههيس
ييٍطيد»

يلؼجهههيد و

5

نٶهه ٕههجيڄد اػمههب٫

 -اخوووبف فمْووب :اُ ىيڂههَ ى يههڄ و ډٖههش؛يار ٹب٭ههي

ٵٺبههب و ډٖههچمبنبد ثههَ ايههن ډ٦چههت إههز ٽهها ىٍ إهه ڇ نههيؾ ځينهها ٹب٭ههي ا
ډج؛ ثَ ػبيِ ثيىد سٖچّ ٤ٽبٵَاد ثَ ډٖچمبنبد وػيى نياٍى
 -دلیوول عملووی هٌبػووجت حىوون ثووب هَ

2

ووَف :ډ؛٪ههيٍ اُ ايههن ډ٦چههتد ايههن إههز

ٽهها ٙههَاٵز و ډبني٘ههز سيكيههي ىيههن إهه ڇ ډههبن ٬اُ دد إههز ٽهها ډٖههچمبد
ثَا ٱيَ هياوني سٮج٘ي و سٌڅّڄ ٽ؛ي
نشيؼا اين ٽا ډه سهياد ان٘هڈ ٭؛هبوين ډٖهش؛ج ٤اُ اٝهڄ نٶه ٕهجيڄ ىٍ ٵٺها ٍا
ؿ؛ين ثَٙمَى:
 -5٭يڇ ػياُ و يز ٱيَ ډٖچمبد ثَ ډٖچمبد
ٕ - 3ٺي ٣كٸ ٹٞب ٛٱيَ ډٖٔچٙڈ
 -4٭يڇ ػياُ سِويغ ٱيَ ډٖٔچٙڈ ثب ډٖٔچٙڈ
 -5٭يڇ طجير كٸّ ُٙٶٮا ثَا ٱيَ ډٖٔچٙڈ
ج -اكل ّوضيؼتی هؼبلوت آهیض

 لووشآى وووشين :ىٍ ن٪ههَ ٹههَدد ٽههَيڈد ُنههيځ اػشمههب٭ ډٚههشمڄ ثههَ ػ؛ههڀو ٝههچق إههزد اډ٘هب ٝههچق و نمِيٖههش ډٖههبڅمزدډيههِد ٭؛بيههز كَٽههز اػشمههب٫

ٙ -5ههين ٝههيوٷد ډههن يل٢ههَ اڅٶٺيههاد ع 4د ثههبة ډيههَاص انههڄ اڅمچههڄد 59 ٛد سَػمهها :إ ه ڇ نميٚهها ثههَ
ٕههبيَ ډپبسههت و ډچههڄ ٭چّههي و ثَسههَ نٖههجز ىاٍى و نههيؾ ؿيههِ ثههَ دد ثَسههَ نههياٍى وٽههبٵَاد ثهها ډ؛ِڅهها
ډَى نب نٖش؛ي ٽا نا ډبن ٬اٍص ډ ٙيني و نا اٍص ډ ثَني
ٙ -2پيٍ د اثياڅٶ٢ڄد ٵٺا ٕيبٕ د ٹڈد 332ٛ

اخالق ٍ سفتاس سياسي پياهبش اػظن

 -2٭يڇ ػياُ ډٚيٍر اُ ٱيَ ډٖچمبد ىٍ اډيٍ ډٖچمين

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -حوووذيث اعوووتال :اُ ديهههبډجَ ا٭٪هههڈ

ٍوايهههز ٙهههي ٽههها ٵَډهههيى :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

و نههيٵ إههز ٽهها انجيههب اڅبه ثههَا إههشٺَاٍ دد دډههي انههي ُيههَا ډبههڈسههَين
نههيٳ إٍههبڃ ٍٕٔههڄ إههشٺَاٍ ٭ههياڅز اػشمههب٭ إههز و ايههن ىٍ ډٮ؛ههب واٹٮه
هيىد ٝچق و اډ؛ي٘ز اػشمب٭ ٍا ثا نمَا هياني ىاٙز

5

ٹَدد ٽهَيڈ نمهياٍ ډؤډ؛هبد ٍا ثها ايؼهبى ٍواثه ٤ډٖهبڅمزدډيهِ ثهب ىيڂهَاد
و ايؼههبى ٝههچق نمڂههبن و ٭مههيډ ىٕههشيٍ ىاى إههز :يٓووب أَيْٜٓووب الوزٙييَ آهٌُٓووَاْ
ادٕخُلَُاْ فٙی الؼِّلْنِ كَآفَّ ً ٍٓالَ تَتجِعَٔاْ خُطَُٓات ٙالـیٕطَبىِ إًِِٔ لَىُنٕ عٓذٌٍّٔ هٜجِیيٌ

 :٭ ه و ثههَ ديههبر ډشٮ هي٘ى ٹههَدد ٽههَيڈد

 -سفتووبس ػیبػووی پیووبهجش اعظوون

٭مچپههَى ديههبډجَ ا٭٪ههڈ
ؿ؛هههبد ٽههها دد ك٢هههَر

2

نيههِ ثههَ نمِيٖههش ډٖههبڅمزدډيههِ س ٽيههي ىاٍى
ثهههَا ايؼهههبى انڂيهههِ ىٍ ډوبڅٶهههبد ثهههَا

سياٵههٸنههب اٝههيڅ و ٽٚههبنيد دنههبد ثهها ډههٌاٽَار ٝههچق دډيههِد اُ سياٵههٸنههب
ػِيه ىٍ ډههيٍى ٹههيٍ ډٚههشَٻنههب نَځههِ ٝههَٳ ن٪ههَ نمه ٽههَى و ثههب سياٵههٸ و
ٹهههَاٍىاى و ډٮبنهههي ىٍ ُډي؛ههها ډٖهههبيڄ ٵَ٭ههه د ٍا ٍا ثهههَا ٍٕهههييد ثههها
سياٵٸنب اٝيڅ سَ و ثيٚشَ نمياٍ ډ ٽَى

3

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

اُ ن٪هههَ سهههبٍيو د دهههٔ اُ نؼهههَر ديهههبډجَ ا٭٪هههڈ
ػ؛ههڀنههبي ٍم ىاى ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

د ثههها ډيي؛ههها

دههٔ اُ ايههن ػ؛ههڀنههب ٽهها كههيوى

ٙهه٘ ٕههبڃ ٥ههيڃ ٽٚههييد إههشَاسْ ٝههچق ٍا ىنجههبڃ ٽههَى ٽهها ثههبٍُسَين و
ډچمههيٓسههَين نمههيى ٭ي؛ه دد ٝههچق كييجي٘ها إههز ىٍ ٍواثهه ٤هههبٍػ ديههبډجَ
ا٭٪ههڈ

د اٝههڄ ثههَ ٝههچق إههز و ػ؛ههڀ كبڅههز إههشظ؛بي ىاٍى ٽهها ث؛ههب ثهها

١ههَوٍر ؿبههَ ډهه نمبيههي ىٍ واٹههٍ ٬ٵشههبٍ ٕيبٕهه ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

ىٍ

ٕ -5يٍ نٖب  554ا ٝف ثين اڅ؛بٓ) و  528اڅٞچق هيَ)
ٕ -2ههيٍ ثٺههَ  228سَػمهها« :ا ٽٖههبن ٽهها ثهها ايمههبد ځَويههي ايههيد نمڂ ه ثهها ٝههچق و نمِيٖههش ىٍدييههي
و دب ثَ ػب دب ٙي٦بد ډ؛بيي ٽا او ثَا ٙمب ىٙمن دٙپبٍ إز»
 ٍ -3ٻ :٭ميي ُنؼبن د ٭جبٕٮچ د نمبدد 274 ٛ

نههيٍ ٫ٵشههبٍد ىٍ دٱههبُ ٍٕههبڅز و دههٔ اُ سٚههپيڄ كپيډههز إ ه ډ ىٍ ډيي؛هها
و ٵشق ډپا سب دهَ ٭مَ ايٚبدد اىاډا ىاٙز

5

 ؿوویَُّووبي ػیبػووی ح ولّ اختالفووبت دس ديپلوبػووی ٍ سفتووبس ػیبػووی پیووبهجشاعظن

:

 -1مذذكرهر  :ډٖههشٺيڈسههَين ٍا كههڄّ اهش ٵههبرد ډههٌاٽَاس إههز ٽهها
٥ههَٵين نههِا ٫ډ ه سيان؛ههي ثههَا ٍوٙههن ٙههيد و١هه ٬و اهههٌ سٞههميڈ نبههبي ثههب
يپههييڂَ ىاٙههشا ثبٙهه؛ي ايههن ٍوٗ كههڄّ اهههش ٳ اُ ىيههيځب كٺههيٷ إهه ڇ
ث ډههبن ٬ثههيى و ٭مهه ً نيههِ ديههبډجَا٭٪ڈ

ىٍ ىيذچمبٕهه و ٍٵشههبٍ ٕيبٕهه

هيى ىٍ ډياٍى ډشٮي٘ى اين ٙيي ٍا ىنجبڃ ٽَى إزد اُ ػمچا:

2

 ډههٌاٽَ ثههب نمبي؛ههيځبد ٹههَي٘ و ډههبػَا نمبي؛ههيځ اثي٥بڅههت اُ ٥ههَٳَٕاد ٹَي٘
 ډٌاٽَ ثب ني ر نمبي؛يځ ٹَي٘ ثا َٕدَٕش ثا ىڅيڄ هِا٭ ٕٶبٍر ػچئ ثن٭چٺماد ډَى ٕيبٕ  -ن٪بډ ٹَي٘ -ډههٌاٽَار ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

ثههب ٕههبيڄ ثههن ٭مههَود ٵَٕههشبى

ډوٞههيٛ

ٹَي٘ و انٮٺبى ٹَاٍىاى سبٍيو ٝچق كييجي٘ا
 ډٌاٽَ ثب نمبي؛يځبد طٺيٴ ٥بيٴ) -ډٌاٽَ ديبډجَ ا٭٪ڈ

ىٍ ػَيبد ٵشق ډپّا

 -5٭چهه ٙههيَهبن د «ى٭هههير و ػ؛ههڀ و ٝههچق ىٍ ٹهههَدد»د ٵٞههچ؛بډا ٭چههيڇ ٕيبٕهه د ٕههبڃ 4د ٙهههمبٍ 55د
595 ٛ
 -2اڅ٪بڅم د ډلم٘ي ٝبڅقد ډن اڅٶٺا اڅٖيبٕ ٵ ا ٕ ڇد 539 ٛ

اخالق ٍ سفتاس سياسي پياهبش اػظن

 -ډٌاٽَ ثب نمبي؛يځبد ډَىڇ يظَة ىٍ ٭ٺجا او٘څ و ٭ٺجا طبن

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كههيُ

ٕيبٕههز هههبٍػ و ىيذچمبٕ ه د اٝههبڅشبً ډجش؛ ه ثههَ ى٭ههير ثههيى و ايههن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

 ډٌاٽَ ثب ٕٶَا ډچيٻ كميَ و ډٌاٽَ ثب نٶشبى ني ر نمبي؛يځ -2حكميذ ذ

5

و دروري :ىيڂهههَ ٍوٗ كهههڄ اههههش ٳد كپمي٘ه هز و ىاوٍ

إههز ىٍ ايههن ٙههيي د ني ه ر ډههيٍى ٹجههيڃ ٥ههَٵيند ډ ډيٍيههز ك هڄّ اهههش ٳ ٍا
دٌيَٵشهها و اهشيههبٍ ىاٍى سههب ٍا و ٍوٗ كههڄّ اهههش ٳ ٍا اٍايهها ىنههي ديههبډجَ
ا٭٪ههڈ

نيههِ كپميههز و ىاوٍ ٍا ىٍ ٍٵشههبٍ ٕيبٕهه هههيى ثههَا كههڄّ

اهش ٳ ثا ٭؛ياد يهټ ٹب٭هي

كٺهيٹ ثهين اڅمچچه ثها ٽهبٍ ثَىنهي ؿ؛هبد ٽها

اهش ٳ ثب يبيى ث؛ ٹَي٪ا ثا ٙيي

كپميز كڄّ و ٵٞڄ ځَىيي

2

ىٍ اي؛ؼههب ُڇ إههز ٽهها ثهها ٍوٗنههب ىيڂههَ كههڄ اهههش ٳد نمـههيد
ډيههبنؼ ځههَ د ٕههبُٗ و ٍا كٺههيٷ نيِٽهها ډههيٍى سبئيههي كٺههيٷ ثههين اڅمچههڄ
إههز اٙههبٍ ٙههيى نيههټ ډٖهچّڈ إههز ٽهها ايههن ٍوٗنههب ىٍ ىيذچمبٕه و ٍٵشههبٍ
ٕههبثٺا نياٙههشاانههيد اډ٘هب ثههب ٵبههڈ ٝههليق ىيههن إه ڇ

ٕيبٕه ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

ډ سياد ثا ٹ٦ه ٬ثيهبد ىاٙهز ٽها ايهن ٍوٗنهب نيهِ ډهيٍى س ييهي و س ٽيهي إه ڇ
إههز و اُ ن٪ههَ كٺههيٷ إ ه ڇد اٙ٭مههبڃ ايههن ٍوٗنههب ډ؛ٮ ه نههياٍى و ىٍ ١ههمند

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

ىٍ ٍوايههبر ثٖههيبٍ ٽهها اُ اډبډههبد ډٮٞههيڇ

ث ها ىٕههز ډههب ٍٕههيي د دنههبدد

ډٖههچمبنبد ٍا ثههَا طجههير ٝههچق و ٍ٭بيههز كٺههيٷ اػشمههب٭ نمههييڂَ ثههيين
ٍوٗنب سٚييٸ ٽَى اني

3

د -سعبيت ووبل احتشام هتمبثل ٍ ًضاوت ثیي الوللی

يپ اُ ډبهڈسهَين ويْځه نهب ىيذچمبٕه إه ڇد اٝهڄ ٍ٭بيهز اكشهَاڇ و
نِاٽز ىٍ ٍواث ٤ثين اڅمچڄ إز

4

ٍُ -5ځَ نْاىد ٱ ډلٖيند سبٍين سلچيچ إ ڇد 23 ٛ
 -2اثن نٚبڇد ٕيَة اڅ؛ج د سَػمإٍ :يڅ ډلچّبس د ٕي٘ي نبٙڈد 267 ٛ
 -3ىٵشَ نمپبٍ كيُ و ىانٚڂب د إ ڇ و كٺيٷ ثين اڅمچڄ ٭ميډ د ع 2د 45-39 ٜٝ
 -4هچيچيبدد ٕي٘ي هچيڄد كٺيٷ ثين اڅمچڄ إ ډ د 253 ٛ

ٽههَى و اٹچي٘ههزنههب ٍا ىاٍا كٺههيٷ ويههْ ا ىانٖههشا إههز إهه ڇ ىٍ ډههيٍى
ثيڂبنڂههبد اُ ٕههوزځيههَ دَنيههِ ىاٍى و ىاٍا سٖههبنڄ ىي؛ ه نٖههجز ثهها ٍاث٦هها
ثههب ثيڂبنڂههبد إههز و ثهها كههٔ ٕههچيٻ و ډبههَوٍُ ىٕههشيٍ ډ ه ىنههي ٕ5ههيَ
ىٍ ثَهههههيٍى ثههههب ٕههههٶَا و نمبي؛ههههيځبد نمهههها ډچههههڄد

ديههههبډجَا٭٪ڈ

ډلج٘ هز دډيههِ و ثهها ىوٍ اُ نههَ نههي ٫هٚههينز ثههيى وٽمشههَين ډِاكمش ه ثههَا
دنبد ايؼبى نم ٽَى

2

ىٍ ٽشههت سههبٍيو ىٍ هٞههيٍ ٛٵشههبٍ ٕيبٕ ه ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

ٍوايههز

ٙههي إههز ٽهها ايٚههبد نميٚهها ثههب ٵَٕههشبىځبد ډچههڄ هههبٍػ ثههب اكشههَاڇ و
ډبَثبن نَ ؿها سمهبڇسهَ ٍٵشهبٍ ډه ٽهَى و ث؛بثَ٭هبىر و ههي ډشٮهبڅ ههيى ثها
دنبههب سلههٴ و نههيايب ٵَاوانهه اٍُانهه ډهه ىاٙههز و ىٍ ډٺههبڇ سيٝههيا ثهها
اٝههلبة هههيى ىٍ ايههن ډبههڈ ډ ه ٵَډههيى« :دههٔ اُ ډههن نيههِ ثههيين ځينهها ٭مههڄ
ُ  -اكل ٍفبي ثِ عْذ ٍ احتشام ثِ لشاسدادّب ٍ پیوبىّب

يپ اُ ډبهڈسهَين اٝهي ڃ ىٍ ٍواثه ٤ثهين اڅمچهڄد اٝهڄ اكشهَاڇ ثها سٮب٘هيار
إههز اُ ن٪ههَ إهه ڇد اڅشههِاڇ ثهها ديمههبد و وٵههب ثهها ٭بههيد يههټ ٕيبٕههز
ٍانجههَى و ثچ؛يډههي٘ ر إههز و سلههز نههيؾ ٙههَاي ٦ٹبثههڄ نٺهه ٠نيٖههز
ٵچٖٶا س ٽيي ىيهن إه ڇ ثهَ څهِوڇ وٵهب ثها ٭بهي و ديمهبدد ايؼهبى ُډي؛ها سياٵهٸ
ثَ نمِيٖش و ُنيځ ډٖبڅمزدډيِ إز

 -5ثياُاٍد ډبٍٕڄد إ ڇ و كٺيٷ ثَٚد سَػما :ډؤيي د ډلٖند 63ٛ
 -2ډههبػَا ٵَٕههشبىځبد ډٖههيچما ٽ هٌّاة و سٮ هَّ ٟدنههبد ثهها ديههبډجَ إ ه ڇ يپ ه اُ ايههن نمينههانبٕههز ثههَا
دځبن ثيٚشَ ٍ ٻ :ىٵشَ نمپبٍ كيُ ىانٚڂب د إ ڇ و كٺيٷ ثين اڅمچچ ٭ميډ د ع 2د 257 ٛ
ٍٙ -3ييد اكميد إ ڇ و كٺيٷ ثيناڅمچڄ ٭ميډ د سَػمإ :ي٘ي د 85-84 ٛ

اخالق ٍ سفتاس سياسي پياهبش اػظن

ٽ؛يي»

3

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إ ه ڇ ىٍ ثَهههيٍى ثههب ثيڂبنڂههبد و ديههَواد اىيههبد اڅب ه د ثههب ډههَو٘ر ثَهههيٍى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

ډٖهش؛يار اٝههڄ وٵههب ثهها ٭بههي و اكشهَاڇ ثهها ٹَاٍىاىنههب و ديمههبدنههب ٭جبٍس؛ههي
اُ:
آيبت لوشآى ووشين :ىٍ ديهبر ٹهَدد ٽهَيڈد ثها وٵهب ثها ٭بهي و ٹَاٍىاىنهب
ثٖيبٍ س ٽيي ٙي إز:
ٍٓ -الْؤَفَُىَ ثِعْٕٓذّٙٙنٕ إِرَا عٓبّٓذٍٔاْ ؛

5

 -يٓب أَيْٜٓب الزٙييَ آهٌَُٓاْ إٍَٔفَُاْ ثِبلْعٔمَُد ٙ؛

2

 الزٙييَ ئَفَُىَ ثِعْٕٓذ ٙاللٍِّٓ ٙالَ يٌِمُضَُىَ الْوٙیثَبقَ ؛ٍٓ -إٍَٔفَُاْ ثِبلْعْٕٓذ ٙإِى الْعْٕٓذٓ وَبىَ هٓؼٕؤٍُلًب ؛

3

4

ٍٓ -الزٙييَ ّٔنٕ لٙأَهٓبًَبتِْٙنٕ ٍٓعْٕٓذّٙٙنٕ سٓاعَٔىَ .

5

 -ػ وٌّت ٍ سفتووبس ػیبػووی پیووبهجش اعظوون

ٍوايههز ډهه ٽ؛ههي ٽهها ك٢ههَر

ا٭٪ههڈ

 :انههٔ ثههن ډبڅههټ اُ ديههبډجَ
ٵَډيىنههي « :ىيههن څمههن

٭بيڅا»
نمـ؛ين ٍٕيڃ ا٭٪ڈ

ٵَډيى« :اڅمؤډ؛يد ٭؛ي َٙو٥بڈ»

6

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

تذذير ا رسذ  :ىٍ سههبٍين إه ڇد نمينههانههبي ثٖههيبٍ اُ ٍ٭بيههز اٝههڄ وٵههب ثهها
٭بههههي إههههز ؿ؛بنپهههها ىٍ ٹ٢ههههيا اثيػ؛ههههيڃ ثٮههههي اُ ٝههههچق كييجي٘هههها و
ٵهههَاٍ و اُ ډپّهها ثههها ډيي؛ههها و إهههشَىاى دد اُ ٥هههَٳ ديهههبډجَا٭٪ڈ
ډٚههَٽين ډپّهها نههي٭ وا١ههق اُ ٍٵشههبٍ ٕيبٕهه ديههبډجَ ا٭٪ههڈ
ډ ٙيى

7

 -5ثٺَ  577سَػما« :ډيډ؛بد ٽٖبن انيٽا ؿيد ديمبد ث؛يني ثا ديمبنٚبد وٵب ٽ؛؛ي»
 -2ډبئي  5سَػما « :ا انڄ ايمبدد ثا ٭بي و ديمبد هيى وٵب ٽ؛يي»
ٍ -3٭ي  22سَػما« :ٽٖبن ٽا ثا ٭بي هياوني وٵب ډ ٽ؛؛ي و ديمبد كٸ ٍا نم ٙپ؛؛ي»
 -4إَاء  34سَػما« :ثا ٭بي وٵب ٽ؛يي ث ځمبد اُ ٭بي دَٕيي ډ ٙيى»
 -5ډيډ؛يد  8سَػما« :و ٽٖبن ٽا اډبنزنب و ديمبدنب هيي٘ ٍا نم دبي؛ي»
 -6انٞبٍ د ډَس ٢د اڅمپبٕتد 255 ٛ
 -7اثن ا طيَد اڅپبډڄ ٵ اڅشبٍيند سَػما ٭جبٓ هچيچ د 235 ٛ

ثههها
ډٚههبني

 -1ػیشُي حىَهتی پیبهجش اعظن

ډيٍ٘ههههبد إه ه ډ ىٍثهههبٍ

سهههبٍين سيڅّه هي ديهههبډجَ ا٭٪هههڈ

اسّٶهههبٷ ن٪هههَ

نياٍنههيد اډ٘ههب دنـهها ډٖههچّڈ إههز ايههن إههز ٽهها ايٚههبد ىٍ ؿبههڄ ٕههبڅڂ ثهها
ديههبډجَ ډجٮههيص ٙههيني ك٢ههَر ډلم٘ههي ډٞهه٦ٶ

دههٔ اُ ثٮظههزد اُ

ٹچههڈ و دځههبن د اُ نيٵم؛ههي كيههبرد اُ ثَاثههَ انٖههبدنههب ىٍ هچٺههز و ىٍ
ديٚههڂب اڅب ه و يپٖههبن دنههبد ىٍ ديٚههڂب كپيډههزد ث ٦ه د و نٶ ه اډشيبُنههب و
سٶهههبهَار ٹهههيډ  -نهههْاى د ثَاثهههَ ٕهههيب ديٕهههز و ٕهههٶيي ديٕهههزد اٍُٗ
وا

ُنههبد و كٺههيٷ ٹ٦ٮه ايٚههبد ثههَ ًډ٘هها ډههَىادد ٹٖهه ٤و ٭ههيڃد دُاىځ ه

و ٽَاډههز سبهه ىٕههشبدد ثَاثههَ انٖههبدنههب ډلههَوڇ ثههب اٙههَاٳ و ډهه ٻ و
ډٮيههبٍ ثههيىد سٺههيا ىٍ ٵ٢ههيچز انٖههبدنههب وسٺههَّة انٖههبدنههب ثهها هياونههي ىٍ
ٝيٍر ٍ٭بيز كيوى اڅب د ٕون ډ ځٶز
ىوٍ سٺٖهههيڈ ٽهههَى :ىوٍ

ډچّهههزٕهههبُ د ٽههها ىٍ دد ثههها ى٭هههير ٕهههَّ

هييٚهههبونياد و ٕهههذٔ ى٭هههير ٭مهههيډ و نمڂهههبن دَىاههههز و ډٞهههبيت
ٵَاوان ه ىيههي و ىوٍ

ىوڅههزٕههبُ د ٽهها ىٍ ددد ډٖههؼي ٍا ثهها ٭؛ههياد ډَٽههِ

ٕيبٕ ه د ٭جههبى د اػشمههب٭ و كپههيډش ىٍ ډيي؛هها س ٕههئ ٽههَى و ٕههذٔ ثهها
انٮٺههبى ديمههبد ثههَاىٍ ثههين نههَ ځههَو انٞههبٍ ٹجيچهها اوٓ و هههٍِع) و سههيوين
ٹبنيد إبٕ

ډ؛ٚيٍ ډيي؛ا) نم٘ز ځمبٙز

 -4اػتشاتظي پیبهجش اعظن

دس سٍاثط ديپلوبتیه

الف) اػتشاتظي دعَت

ىٍ ٍواثهه ٤هههبٍػ إ ه ڇد اٝههڄ ى٭ههير ثهها ٭؛ههياد يپ ه اُ اٝههيڃ إبٕ ه
ډههيٍى سيػ٘ ها و س ٽيههي إههز و هياونههي ډشٮههبڃ ىٍ يپ ه اُ ديههبر ٹههَدد ٽههَيڈ
ثا ديبډجَ ا٭٪ڈ

اين اٝڄ ٍا ؿ؛ين ډٮَٵ ډ نمبيي:

اخالق ٍ سفتاس سياسي پياهبش اػظن

ىوٍ

ثيٖههز وٕهها ٕههبڅا ٍٕههبڅز ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

ٍا ډ ه سههياد ثهها ىو

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديپلوبػی پیبهجش اعظن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

لُلْ يٓب إَّٔلَ الْىٙتَبةِ تَعٓبلََٕاْ إِلَى كَلَمٓة ٍٍ ػٓوَٓا  ٚثٓیٌٌََٕوب ٍٓثٓیٕوٌَىُنٕ أَال ًَعٕجٔوذٓ إِال اللّوِٓ ٍٓالَ
ًُـْشِنٓ ثِِ ٙؿَیٕئًب .

5

ى٭ههههيرد اُ اكپههههبڇ ډ؛ٞيٝهههها إهههه ڇ و ػههههِء ١ههههَوٍيبر ىيههههن
إههههههز و ٍيٚهههههها ىٍ ؿٚههههههما ُ ڃ وكههههه ىاٍى و اُ ډبههههههڈ سههههههَين و
إبٕهه سههَين انههياٳ ٍٕههبڅز انجيههب اڅبهه د ثهها ويههْ ديههبډجَ ا٭٪ههڈ
ډلٖههية ډه ٙههيى هياونههي ډشٮههبڃ ىٍ ٹههَدد ٽههَيڈ ثهها ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

د
اډههَ

ډ نمبيي:
ادٕفٔ إِلٙى ػٓجِیلِ سٓثِّهٓ بِالْحِكْمٓ ِ ٍٓالْمٓوٕعِظَة ٍِالْحَٓٓةنَ ِ ٍٍٓخٓوبدٙلْْٔن ثِوبلتٙی ّٙویٓ أَحٕؼٓويُ
إِى سٓثٛهٓ َّٔٓ أَعٕلَنٔ ثِوٓي َل عٓي ػٓجِیل ٍَّٓٔٓ ِٙٙأَعٕلَنٔ ثِبلْؤْٕتَذٙييَ .
فَلٙزَلٙهٓ فَبدٕفٔ ٍٓاػٕتَمٙنٕ وَوٓب أُهٙشْتٓ ٍٓلَب تَتجِعٕ إََّٔٓا ّٔنٕ .

2

3

ىيڂههَ ايههن ٽهها ى٭ههير ٍا ډ ه سههياد إههشَاسْ او٘ڃ ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

ىٍ

ٍٵشههبٍ ٕيبٕهه ايٚهههبد ىانٖهههز ٽههها ډش؛بٕههت ثهههب ٙهههَايُ ٤ډهههبن و ډپهههبن د
ٙههپڄنههب ځينههبځين ثهها هههيى ډهه ځَٵههز دد ك٢ههَر ثهها ډههير ٕهها ٕههبڃ
ى٭ههير د؛بههبن ىاٙههز و دههٔ اُ ددد هييٚههبونيان٘ ٍا ثهها إهه ڇ ى٭ههير

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

ٵَډههيىد و ثههب ځٌٙههز ٕهها ٕههبڃ اُ دٱههبُ ثٮظههزد اٹههياڇ ثهها ى٭ههير ٭مههيډ و
نمڂبن ٽَى
ٙههيي

ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

ىٍ إههشَاسْ و ٍٵشههبٍ ٕيبٕهه ى٭ههير ٙههبډڄ

ډياٍى ُيَ ثيى:
 -5دڃ ٭مَاد 64
 -2نلههڄ  525سَػمهها« :ثههب كپمههز و انههيٍُ نيپههي ثهها ٕههي د دَوٍىځههبٍر ى٭ههير نمههب و ثههب دنبههب ثهها َ٥يٺ ه
ٽا نيپيسَ إز إهشي ڃ ٽهن و ډ؛هب َ٩ث؛مهب ثها ٍإهش ٽها هياونهي نٖهجز ثها دنهبد ٽها ځمهَا ٙهيني ىانهبسَ
و او ثا كبڃ نيايز يبٵشڂبد نيِ ىانبسَ إز»
ٙ -3ههيٍ

 55سَػمهها« :ث؛ههبثَاين د ثهها ى٭ههير ثذههَىاُ و نمههبد ځينهها ٽهها ډهه ډيٍ د إههشٺبډز ٽههن و اُ

نيٓنب دنبد ديَو نپن»

اٝهههچ د ى٭هههير ثههها إههه ڇ ثهههيى إهههز اٝهههي ً ٍٵشهههبٍ ٕيبٕههه ديهههبډجَ
ا٭٪ههڈ
ٙههيي

ٕيبٕهههز هههبٍػ ډجش؛هه ثههَ ى٭هههير ثههيى و ايهههن

ىٍ كههيُ

ٍٵشههبٍ ىٍ دٱهههبُ ٍٕههبڅز ودههٔ اُ ډبهههبػَر ثهها ډيي؛هها و سٚهههپيڄ

كپيډز إ ډ نيِ اىاډا ىاٙشا إز
رنعطذذي

5

 :يههټ اُ ٙههيي نههب ٍايههغ ىٍ ىيذچمبٕهه ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

د ثهها

ويههْ ىٍ إههشَاسْ دد ك٢ههَرد ى٭ههير سههياڇ ثههب انٮ٦ههبٳ و ډ يمههز ثههيى و
كشّههه يپههه اُ ٭چهههڄ ځٖهههشَٗ إههه ڇ ونٶهههيً ٭ميهههٸ و وٕهههي ٬ديهههبډجَ
ا٭٪ڈ

ىٍ ىڃ ىيڂَادد ٍٵشبٍ ٕيبٕ ډ؛ٞٶبنا دد ثٍِځياٍ ثيى

رسذذاديد رن نقذذي مشذذار

ٕيبٕ ه ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

2

 :إههشٶبى اُ ٹههيٍ ډٚههشَٻ ىٍ ىيذچمبٕهه و ٍٵشههبٍ
نمههيى ؿٚههمڂيَ ىاٙههز ايههن اډههَ اُ نبډههانههب و

ديههبڇنههب دد ك٢ههَر ثهها ٕههَاد ىوڅههزنههب ىيڂههَ ػبههز ايؼههبى انڂيههِ ىٍ
ډيههِ ډههٌاٽَا ٝههچقدډيههِ ثهها هههيث ډٚههبيى إههز ثههَا ډظههبڃ ډهه سههياد اُ
ثهها إههٺٴ ٍوڇ ىٍ ٹٖهه٦؛٦؛يا و نبډهها ايٚههبد ثهها

نبډهها دد ك٢ههَر

نؼبٙهه دبىٙههب كجٚهها ٽهها ىٍ دنبههب ثههَ ډٚههشَٽبر ىيههن إهه ڇ و ډٖههيليز
اٙبٍ ٙي إز يبىٽَى

3

ة -اػتشاتظي كلح

ىٍ إ ه ڇد ٍواثهه ٤هههبٍػ ثههَ ٝههچق إههشياٍ إههز و ػ؛ههڀ كبڅههز إههشظ؛بي
ىاٍى و ث؛هههب ثههها ١هههَوٍر سؼهههييِ ډههه ٙهههيى ديهههبډجَ ا٭٪هههڈ
 -5اثن نٚبڇد ٕيَة اڅ؛ج د ػچي 3د 256 ٛ
 -2دڃ ٭مَاد 259
 -3اكمي ډيبنؼ د ډپبسيت اڅَٕيڃد 569 ٛ

نمهههياٍ

اخالق ٍ سفتاس سياسي پياهبش اػظن

ډوبڅٶههبد ثههَا ډههٌاٽَ د سياٵههٸنههب اٝههيڅ ثههب دنههبد و ٽٚههبنيد دنههبد ثهها دههب

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقذذ ّ دعذذ ب بذذر

ذذ

 :ىٍ ىيذچمبٕ ه ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

اوڅييههز او٘ڃ و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

ٝههچقهههيان ٍا ثهها ٭؛ههياد يههټ إههشَاسْ ډبههڈ ىٍ ٍٵشههبٍ ٕيبٕهه هههيى ىٍ
ٍواثهه ٤هههبٍػ ا٭ ه ڇ ٽههَى انههي ث ها ويههْ اُ ٕههبڃ ٚٙههڈ نؼههَر إههشَاسْ
ٝههچق ٍا ثهها ٥ههيٍ ىٹيههٸ ػههبيڂِين إههشَاسْ ػ؛ههڀ ػبههبى) ٽَىنههيد ٽهها
ثههبٍُسَين و ډچمههيٓسههَين نمههيى ٭ي؛هه دد ٝههچق كييجي٘هها ثههيى اڅجشّهها ديههبډجَ
ا٭٪ڈ

ٹجهڄ اُ ايهن ٝهچق اٹهياډبر ٝهچق ٥چجبنهاا ىيڂهَ نهڈ ىاٙهشاانهيد

اُ دد ػمچا:
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 ٝچق ثب ث؛ ١مَ و ث؛ ډيڅغٕ :بڃ ىوڇ نؼَ ٝچق ثب يبيىيبد يظَة -ديٚهه؛ببى ٝههچق ىٍ ٱههِو

ه؛ههيٷٕ :ههبڃ دهه؛ؼڈ نؼههَ د ايههن ديٚهه؛ببى ثهها

ٹجيچا ٱ٦ٶبد ثيى
ٝ -چق ىٍ ٱِو

هيجَ

و نمههين ٥ههيٍ ثٮههي اُ ٝههچق كييجيهها ايههن اٹههياډبر ٝههچق ٥چجبنهها ٍا ىنجههبڃ
ٽَىني:

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

ٝ -چق ىٍ ٱِو

هيجَ :ٵشق هيجَ ىٍ ىو ډَكچا ٱچجا و ٝچق ډلٺّٸ ٙي

 ٝچق ثب يبيى ٵيٻ ډٮبني ثب يبيىيبد واى اڅٺَ ٝههچق ثههَ إههبٓ ػِيهها :ايههن نههي ٫ډٞههبڅلا اُ ٕههبڃ نبههڈ نؼههَ دٱههبُٙههي 2و اُ دد سههبٍين ثهها ثٮههيد ديههبډجَ ا٭٪ههڈ
ٽَىنهي :ٱههِو

ثههَ إههبٓ ػِيهها اٹههياڇ

سجههيٻد ٝههچق ثههب ډٖههيليبد نؼههَادد ٝههچق ثههب ٍُسٚههشيبد ثلههَين

و نؼَ و ٭مبد اُ دد ػمچا إز
 -5ډ؛ش٪ههَ ډٺههي٘ڇد كبډههيد ٝههل؛انههب ٝههچق و دٙههش د ىٍهٚهه٘ ىٍ ٽبٍنبډهها ٍٕههيڃ هههياد ويههْ نبډهها
سبٍين إ ڇد ٹڈد 532ٛ
 -2اثن نبٙڈد ٕيَة اڅ؛ج د ػچي 2د 548 ٛ

ىيذچمبٕ ديبډجَ ا٭٪ڈ

نيِ اٙبٍ ٙيى

ىٍ ديههبر ٹههَدد ٽههَيڈ ثهها واّ نههبي ؿههيد «كههَة»د «ػبههبى»د «ٹشههبڃ»
اٙبٍ ٙي ٽا سمبډ دنبب ثا ډٮ؛ «ػ؛ڀ» إز
ٹهههَدد ٽهههَيڈ س؛بهههب "ػبهههبى ٕهههجيڄ اهلل" ٍا ػ؛هههڀ ډٚهههَو ٫ډههه ىانهههي
ٵچٖههٶا ػبههبى ىٍ إ ه ڇد كبٽمي٘ههز اٝههيڃ اٍُٙههم؛ي اڅب ه و انٖههبن و ٍٵهه٬
ٕشڈ اُ ډ٪چيډبد و ډٖش٢ٮٶبد إز
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ٙههَيٮز ډٺههي٘ٓ إهه ڇد ػ؛ههڀ و ػبههبى ٍا ثهها ٭؛ههياد يههټ ١ههَوٍر و
دهههَين ٍا ؿههبٍ دٌيَٵشهها و ىٍ إ ه ڇ ى٭ههير ډٺ هي٘ڇ ثههَ ػبههبى إههز وػبههبى
ثهه ى٭ههير ډؼههبُ نيٖههز  2ٹشههبڃ ىٍ ٍا هياونههيد ؿهها ىٵههب٭ و ؿهها اثشههياي د
ىٵههب٭ اُ ك هٸّ انٖههبني٘ز إههز و دد ك هٸّد نمههبد كيههبر إههز ُيههَا ٙههَٽز
ثهها هههيا ٕههجلبدد نهه ٻ انٖههبني٘ز و ډههَٿ ٵ٦ههَر و هبډيٙهه ؿههَاٯ ىٍ
يپهه اُ ٕهههبُ و ٽبٍنههب ا٭مهههبڃ ىيذچمبٕهه ٵٮ٘ههبڃ ديهههبډجَ ا٭٪هههڈ
ثبَ ځيَ

ُڇ اُ إهشَاسْ ػبهبى ثهيى ديهبډجَ ا٭٪هڈ

د

ثها ػبهبى ثها ډظبثها

يههټ ٍا ك هڄّ ا١ههَ٦اٍ ډ ه نڂَيٖههز و ُډههبن ثهها دد ډشيٕ٘ هڄ ډ ه ٙههي ٽهها
١ههَوٍر ډهه يبٵههز ػبههبى اُ ىيههيځب ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

ىٍ ٙههَاي ٦ډؼههبُ

ٙههمَى ډ ه ٙههي ٽهها نمهها ٍا نههب ٝههچق ٙههَاٵشم؛يانا و ډٖ هبڅمزدډيههِ ٭بٹ نهها
ثٖهههشا ٙهههي ثبٙهههي ايهههن ٙهههيي ىٍ ىيذچمبٕه ه د ډ؛٦جهههٸ ثهههب ٹب٭هههي ٭ٺ نه ه
«ىٵ ٬اٵٖي ثا ٵبٕي» إز
 -5ثا اين ديبر ډَاػٮا ٙيى :ثٺَ  555و246د نٖبء 75
ٙ -2چشيرد ٙين ډلميىد ػ؛ڀ و ٝچق ىٍ إ ڇد سَػما َٙيٴ ٍكمبن د 52 ٛ
٥ -3جب٥جبي د ډلم٘ي كٖيند سٶٖيَ اڅميِادد ػچي 2د 66 ٛ
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ىٍود ىڃنبٕز

3

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىٍ اي؛ؼهههب ٕهههِاواٍ إهههز ٽههها ثههها إهههشَاسْ ػبهههبى ىٍ ٍٵشهههبٍ ٕيبٕهه و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

هىبًیضمّبي اخشايی ديپلوبػی پیبهجش اعظن
ىيذچمبٕه وٕههيچاا ثهَا اػههَا ٕيبٕههز إهز ٕيبٕههز ههبٍػ نههَ ىوڅشه
ٕيبٕهههز ههههبٍػ ىوڅهههز إهه ډ

انهههياٳ هب٘ٝهه ىاٍى نهههيٳ ٭مههي

ډيي؛ها ٍٕههييد ثها اډ٘هز واكهي و ثهها وػهيى دډههيد ٽٚهيٍ واكههي ػبهبن سلههز
كبٽمي٘هز ٹههبنيد واكههي اڅبه ثههيى ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

ثههب سيػ٘ها ثهها ىو ويْځه

ډب هڈ٘ ٍٕههبڅز هههيي٘ ػبههبن ثههيىد و ػبويههياد ډبنههيد) ثههَا ٭مچ ه ٙههيد
نهههيٳ إبٕههه إه ه ڇ اُ ٙهههيي نهههب ډشٮهههي٘ى ثبهههَ ځَٵهههز ثَهههه اُ
ډپبنيِڇنب اػَاي دد كَ٢ر

ىٍ ىيذچمبٕ اٗ ؿ؛ين إز:

 -1هزاوشُ ثب ػفشا ٍ ًوبيٌذگبى

ډهههٌاٽَ د ىٍ ٍواثههه ٤ههههبٍػ ىوڅهههز إههه ډ اُ انمي٘ه هز ٹبثهههڄ سهههيػ٘ب
ثَهههيٍىاٍ إههز ايههن نپشهها ىٍ ى٭ههيرنههب ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

و إٍههبڃ نبډهها

ثا َٕاد ډمبڅټ ٱيَ إ ډ ډٚبني ډ ٙيى
ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

ى٭ههير و ډههٌاٽَ ٍا ثههَا سمههبڇ ٕههٶيَاد هههيى يههټ

سپچيٴ ىي؛ه ډه ىانٖهز و دنهبد ٍا ډيّ٩هٴ ډه ٽهَى سهب ىيذچمبٕه ٍا ډٺهي٘ڇ ثهَ

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

ٙيي نب هٚينز دډيِ ثياٍني

5

ثهها ىنجههبڃ ٵههشق ډپّهها و ٵَاٱههز ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

اُ ٽههبٍ ٹههَي٘د و

ٵَٝههز يبٵههز سههب ډههٌاٽَ ثههب ٕههٶَا ٹجبيههڄ و ىوڅههزنههب و ډچههيٻ ٍا ٵٮ٘ههبڃ
سَٽ؛ههي اُ ٕههبڃ ٚٙههڈ نؼههَ ډيي؛هها ٙههبني وٍوى نيهه رنههب نمبي؛ههيځ
ىوڅههزنههب و ځههَو نههب ډههٌنج ثههيى ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

ثههب اكشههَاڇ ٽبډههڄ اُ

نيهه رنههب نمبي؛ههيځ إههشٺجبڃ و ثههب ٝههياٹز و ٹب٥ٮيههز ثههب دنههبد ډههٌاٽَ
ډ ٽَى

2

ٕ -5ؼبى د ٭جياڅٺي٘يڇد ٕيبٕز هبٍػ اُ ىييځب د اډبڇ ٭چ
 -2٭ميي ُنؼبن د ٵٺا ٕيبٕ د  325 ٜٝو 332

د ٵٞچ؛بډا ٭چيڇ ٕيبٕ د ٗ55د 99ٛ

دٙههپبٍ ٙههي ٕههيَ نييٖههبدد ٕههبڃ نبههڈ نؼههَ ٍا ثهها ىڅيههڄ ٽظههَر ك٢ههيٍ
ا٭ههَاة "٭ههبڇ اڅيٵههيى" نبډيههي انههي ٝههبكت ٥جٺههبر اڅپجههَ اُ نٶشههبى و ٕهها
ني ر نمبي؛يځ ىٍ اين ٕبڃ نبڇ ثَى إز

5

 .4اعضام هجلّغبى ٍ اسػبل پیبم ثِ ػشاى دٍلتّب ٍ لجبيل

يپهه ه اُ ٙههههيي نههههب ډٮمههههيڃ ىٍ ىيذچمبٕهه ه و ٍٵشههههبٍ ٕيبٕهه ه ديههههبډجَ
ا٭٪ههڈ

د ا٭ههِاڇ ډجچٲههبد و ى٭ههير ٽ؛؛ههيځبد و إٍههبڃ ديههبڇ ثهها ٍ ٕههب

ٹجبيڄ و ىوڅزنب ثيى اين ى٭ير ٙپڄنب ځينبځين ىاٙز:
-سمههبٓ ډٖههشٺيڈ ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

ثههب اٵههَاى و ٕههَاد و نيه رنههبي ٽهها ثهها

ډ؛بٕجز كغ ثا ډپّا دډيني
 -نؼههَر ډٖههچمبنبد ثهها اډههَ ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

ىٍ ىو نيثههز ثهها كجٚههاد ثههب

انڂيِ و ډبني٘ز سجچيٲ
ثا يمن و ډبڅټ ثن ډَاٍ د ٭جياهلل ډببػَثن اث اډياد اٹَ ٫ثن ٭جياڅا كميَ
 -ا٭ِاڇ ني رنب سجچيٲ ډبن؛ي ني رنبي ٽا ثا يمن و نؼي و ٍػي ٬ٵَٕشبى

2

دد ك٢ههَرد ىٍ ٽ؛ههبٍ ا٭ههِاڇ ډجچّٲههبدد ثهها إٍههبڃ ديههبڇنههب ثهها ٕههَاد ٹجبيههڄ و
ىوڅههزنههب ىيڂههَ ډهه دَىاهههز اُ ٕههبڃ ٚٙههڈ نؼههَ د ثههب انٮٺههبى ٹههَاٍ ىاى
ٝچق كييجي٘ها و ٵَاٱهز اُ ٽهبٍ ٹهَي٘د ډهبن ٬اٝهچ ديٚهَٵز إه ڇ ثهَ ٥هَٳ
ٙهههي و ٵٞهههڄ ػييهههي ىٍ ىيذچمبٕه ه ديهههبډجَ ا٭٪هههڈ
ثيناڅمچچ ىٍ ٙپڄ ځٖشَى ا واٍى ډَكچا ػييي ٙي

دٱهههبُ و ٍواثههه٤

3

 -5كٖ؛ د ٭چ اٽجَد سبٍين إ ڇد  593 ٛثا نٺڄ اُ٥ :جٺبر اڅپجَ د ػچي 5د 252 ٛ
 -2٭ميي ٍنؼبن د ٵٺا ٕيبٕ د 296 ٛ
 -3نمبدد 342ٛ

اخالق ٍ سفتاس سياسي پياهبش اػظن

 -ا٭ِاڇ ٙوٞيزنب ثَػٖشا ډٖچمبدد ډبن؛ي :ډٮبًثن ػجڄ ثا يمند ٭چ

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثب ٵَإٍهييد ٕهبڃ نبهڈد دطهبٍ ٵهشق ډپها ثهب ٕهَاُيَ ٙهيد ا٭هَاة ثها ډيي؛ها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

نبډهها و ديههبڇنههب ډشٮ هي٘ى ثهها ٕههَاد ٹجبيههڄ و ٍ ٕههب

ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

ډٌانت و ىوڅزنب ٵَٕشبى ٽا اُ دد ػمچااني:
 ديبڇ ثا ٙب ايَاد ٽَٖ ) ديبڇ ثا اډذَاسيٍ ٍوڇ ٹي)َٞ ديبڇ ثا دبىٙب ډ َٞډٺيٹٔ) ديبڇ ثا ٕچ٦بد كجٚا نؼب) ٙ ديبڇ ثا ٵَډبنَوا ثلَين ډ؛ٌٍ) ديبڇ ثا ُډبډياٍ يمبډا ديبڇ ثا ُډبډياٍ ٭مبد ديبڇ ثا ډچټ ٕمبى ديبڇ ثا ډچيٻ ٱٖبد ديبڇ ثا اډيَ ثَٞ -ديبڇ ثا ډچټ ن؛ي َٕثبنټ)

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

 -ديبڇ ثا ډچيٻ يمن

5

ثَههه اُ ډلٺّٺههبد سٮههياى ايههن نبډههانههب ٍا ډشؼههبوُ اُ ٕيٞههيډيٍى ًٽههَ
ٽههَى انههي ٽشههبة ډپبسيههت اڅَٕههيڃ ډٚوٞههبر ؿبههڄ و ؿبههبٍ نبډهها ٕيبٕ ه
ديهبډجَ ا٭٪هڈ

ٍا ًٽهَ ډه ٽ؛هي ٽها ډههشن ٽبډهڄ دنبهب ثهها ىٕهز ډهب نَٕههيي

إزد اډ٘هب نمهين ٽشهبةد ډهشن ىٹيهٸ يپٞهي و نهيى نبډها ډبهڈ٘ ىيڂهَ ٍا نمهَا
ثهب ًٽههَ ډ ههٌ و سٶٖههيَ و سلچيهڄ ًٽههَ ډه ٽ؛ههي ٽها ديههبډجَ ا٭٪هڈ

نمهها

دنبههب ٍا اُ ډيي؛هها ثههَا ٕههَاد ٽٚههيٍنبد ٹجبيههڄد إههٺٴنههب و ٍػههبڃ ً نٶههيً
ىٍ كيوى اډپبنبر ديپ و ډوبثَاس دد اي٘بڇ إٍبڃ ٽَى ثيى
 -5اكمي ډيبنؼ د ډپبسيټ اڅَٕيڃد 569 ٛ
 -2هچيچيبدد ٕي٘ي ػچيڄد إ ڇ و كٺيٷ ثين اڅمچڄد 555 ٛ

2

الف -هٌـَس هذيٌِ يب ًخؼتیي لشاسداد ثیي الوللی دس اػالم

يپ ه اُ ډبههڈسههَين و ػههبډ٬سههَين ديمههبدنههبي ٽهها اُ ٕههي ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

ث هب

ػياډهه ٬ىيڂههَد انههڄ ٽشههبة و ډٚههَٽين ثَٹههَاٍ ٙههيد ديمههبن إههز ٽهها ىٍ دٱههبُ
وٍوى ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

ثهها ډيي؛ههاد ثههَا كٶهه ٨و اډ؛ي٘ههز ىاهچ ه و هههبٍػ

سيوين ٙي ډ؛ٚيٍ ډيي؛ا) و ډٶبى دد ثيين ٹَاٍ إز:
 نههيؾ ډههؤډ؛ د ډههؤډن ىيڂههَ ٍا ثهها ػههب ٽههبٵَ نپٚههي و ٽههبٵَ ٍا ثههَ١ي ډؤډ؛ يبٍ نپ؛ي
 ٭بههي و ديمههبد هياونههي يپهه إههز و ٽههيؿپشَين ٵههَى ډٖههچمبد اځههَٽٖ ٍا ىٍ د؛ب هيى دوٍىد نما دد ٍا ډ دٌيَني
 اُ يبيىيهههبدد نهههَ ٽهههٔ نهههڈ ديمهههبد ډهههب ثبٙهههي اُ يهههبوٍ و ثَاثهههَثَهههيٍىاٍ ډهه ٙههيى و ٽٖهه ثهها او ٕههشڈ نمهه ٽ؛ههي و ٽٖهه ثههَ ١ههي او يههبٍ
نم ٙيى
ثَٕبني ٹبسڄ و هبنياى

او ١بډن ډ ثبٙ؛ي

 نٶٺا يبيىيبد ثَ يبيىيبد و نٶٺا ډٖچمبنبد ثَ ډٖچمبنبد إز ثَا اډ٢بٽ؛؛يځبد اين ډ؛ٚيٍد ٙبَ يظَة كَڇ ٙمَى ډ ٙيى -اين ديمبد اُ ٕشمپبٍ و ځ؛بنپبٍ دٚشيجبن نم ٽ؛ي

5

ة) كلح حذيجیِ٘

ديمبد ٝهچق كييجي٘ها ٽها ىٍ ٕهبڃ ٚٙهڈ نؼهَ ثَٹهَاٍ ٙهيد نٺ٦ها ٭٦ٶه ىٍ
ُنههيځ ٕيبٕ ه ديههبډجَ ا٭٪ههڈ
ثيين ٹَاٍني:
ٍ -5ن؛مبد ُين اڅٮبثييند ديبډجَد 549 -546 ٜٝ

ثههيى ثَه ه اُ ډٶههبى ديمههبد ٝههچق كييجي٘ ها

اخالق ٍ سفتاس سياسي پياهبش اػظن

 -انشٺههبڇ هههيى ٹٞههب )ٛډم؛ههي ٫نيٖههز نههَ ٽههٔ ىيڂههَ ٍا ثهها ٹشههڄ

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -3اًعمبد پیوبىّب ٍ لشاسدادّبي ػیبػی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

 5ٹَي٘ و ډٖچمبنبد ډشٮب٘ي ٙيني ٽا سب ى ٕبڃ ثب نڈ ػ؛ڀ نپ؛؛ي
 2اځهَ ٵههَى ثهيود اػههبُ ثهها ډيي؛ها ٵَاٍٽ؛ههيد ديهبډجَ ىٍ ٝههيٍر سٺب١ههب
ٹ هَي٘ او ٍا ثهها ډپّهها ثبُځَىانههيد وڅ ه اځههَ ډٖههچمبن ثهها ٹههَي٘ د؛بن؛ههي ٙههيى
او ٍا سلييڄ نويان؛ي ىاى
 3ډٖچمبنبد و ٹَي٘ ډ سيان؛ي ثب نَ ٹجيچاا ٽا هيإش؛ي ديمبد ثج؛يني
َ٥ 4ٵين ډشٮب٘يني ٽا اډياڃ يپييڂَ ٍا ډلشَڇ ثٚمبٍني

5

اُ دطبٍ و ديبډينب ٝچق كيثيي٘ا اين ډياٍى ٍا ډ سياد ًٽَٽَى:
 ٙ؛بٕبي ىوڅز إ ډ ډيي؛ا ځٚيى ٙيد ٍا ػبز ى٭ير ثيٚشَ ډَىڇ ثا إ ڇ وٹيٳ ډپّيبد ثَ ٕيبٕز ٝچق ٥چجبناد ديبډجَ ا٭٪ڈ ٵههههشق ډپّههها و دډههههي و ٙههههي نمبي؛ههههيځبد ٕيبٕههه ٹجبيههههڄ ثههههب ديههههبډجَا٭٪ڈ

ثٮي اُ دد

ج -پیوبى كلح دايوی ثب هؼیحیبى ًدشاى

يپه ه ىيڂهههَ اُ ډٮبنهههيار ثهههين اڅمچچه ه ديهههبډجَ ا٭٪هههڈ

ديمهههبن إهههز

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

ٽههها دد ك٢هههَر ثهههب نٞهههبٍا نؼهههَاد ثٖهههز ديهههبډجَ ا٭٪هههڈ

٥ههه

نبډهههاا ثههها اثيكبٍطهههاد إهههٺٴ نؼهههَادد ٕهههبٽ؛بد دد ىيهههبٍ ٍا ثههها دهههٌيَٗ
إهه ڇ ى٭هههير ٽهههَى و ځَونهه ثههها ٭؛هههياد نيهه ر نمبي؛هههيځ نؼهههَاد ثههها
ډ؛٪ههيٍ ډههٌاٽَ ثههب ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

و ثٍَٕهه ى يههڄ او ثهها ډيي؛هها دډينههي

ثٮههي اُ ٥ههَف ډجبنچهها وٕههَثبُ ُىد ډٖههيليبد اُ ايههنٽههبٍ ديم هبد ٝههچل ډيههبد
دد ك٢هههَر

و ډٖهههيليبد ثههها اډ٢هههب ٍٕهههيي و ډٖهههيليبد ډشٮب٘هههي ثههها

دَىاهههز ډجچٲهه ثهها ٝههيٍر ٕههبڅيبنا ثهها ىوڅههز إهه ډ ٙههيني و ىٍ ثَاثههَد
ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

نيههِ ډٖههؤوڅي٘ز ىٵههب ٫و ػچههيځيَ اُ نههَ ځينهها ٩چمهه اُ

 -5اثن نٚبڇد ٕيَة اڅ؛ج د 333 ٛ

٭بي ځَٵش؛ي
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 -2حىوی٘ت

يپه اُ ٙههيي نههب كهڄّ اهههش ٳ ىوڅههزنههبد ثبههَ ځيههَ اُ «كپمي٘هز» إههز
ايههن ٹب٭ههي اُ نوٖههشين ٍوُنههب ُنههيځ اػشمههب٭ ثٚههَ ثهها ٝههيٍر يههټ
٭َٵهه ىٍ ايههَادد يينههبد و ٍوڇ ثبٕههشبد و ىٍ ىوٍ

ٹب٭ههي

ػبنچي٘ههز ٭ههَة

ٹجڄ اُ إ ڇ وػيى ىاٙشا إز
ىٍ ٵٺا إه ډ نيهِ «كپمي٘هز» ثها ٭؛هياد يهټ ٭مهڄ ٹ٢هبي ٙه؛بهشا ٙهي
إز
ډياٍى ٽبٍثَى كپمي٘ز ىٍ سبٍين إ ڇ ثيين ٹَاٍني:
 دٔ اُ ٙپٖهز ٹجيچها ديمهبد ٙهپن يبهيى ث؛ه ٹَي٪ها و ديٚه؛ببى ثها ديهبډجَٝبىٍ اُ ٕي او

2

 كپمي٘ز ىٍ ػ؛ڀ ٝٶّين ىٍ ٕبڃ  37نؼَ -5تألیف للَة (اثضاس التلبدي)

يپهه ىيڂههَ اُ ډپههبنيِڇنههب اػههَا ىيذچمبٕهه ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

سهه څيٴ

ٹچههية ثههيى ٽهها سههبٍين إهه ڇ ٙههياني ډشٮههيى اُ ايههن اٹههياڇ دد ك٢ههَر
ٍا طجههز ٽههَ إههز سهه څيٴ ٹچههية ىٍ اٝهه ٦ف ٵٺهها ٕيبٕهه ٭جههبٍر
إههههز اُ كمبيههههز ډههههبڅ و اٹشٞهههههبى اډههههبڇ ډٖههههچمين ثهههها ډ؛٪هههههيٍ
ػٌة ډَىڇ ثا إ ڇ
 -5هيوٍ د ػ؛ڀ و ٝچق ىٍ إ ڇد 348 ٛ
١ -2يبي ثيڂيڅ د ډلم٘يٍ١بد إ ڇ و كٺيٷ ثين اڅمچڄد ػچي 3د 529 -552ٜٝ

اخالق ٍ سفتاس سياسي پياهبش اػظن

ا٭٪ههڈ

ىٍ هٞههي ٛكپمي٘ههز ٕههٮيثن ډٮههبً و ٹجههيڃ ايٚههبد و كپههڈ

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥ههَٳ ډٖههچمبنبد ثهها ډٖههيليبد نؼههَاد و دُاى دنههبد ىٍ ډَإههڈ ډههٌنج ٍا ثهها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

ديهههبډجَ ا٭٪هههڈ

ثههها ٭؛هههياد ٍنجهههَ نوٖهههشين ىوڅهههز إههه ډ ىٍ

ډههياٍى ٭ييههي ا اُ ايههن اثههِاٍ اٹشٞههبى ثههَا ځٖههشَٗ إ ه ڇ ثبههَ ځَٵههز
و ٭چ ٍٱڈ ډوبڅٶز ىيڂَاد ىٍ اين ػبز َٕډبيا ځٌاٍ ډ ٽَى

5

ًتیدِ گیشي
ٙهههه؛بهز اثٮههههبى ډههههييَي٘ش و ٍٵشههههبٍ ٕيبٕهه ه ديههههبډجَ ا٭٪ههههڈ
و ٍډهههِ ډيٵٺي٘ههز دد ثٍِځهههياٍ ىٍ ٍواثههه ٤ههههبٍػ د اډهههَ

و ٍاُ

ُڇ و ١هههَوٍ

إههز ثهها ويههْ اُ ايههن ن٪ههَ ٽهها ٭چهه ٍٱههڈ ٕههبهشبٍ ديـيههي

ٵَن؛ڂهه د

اػشمههههب٭ د ٕيبٕههه و ا٭شٺههههبى ػِيههههَة اڅٮههههَة و ډٚههههپ ر ٵههههَاواد و
ٵٚههبٍنب ٥بٹههز ٵَٕههبد دد ك٢ههَر

سيانٖههش؛ي إهه ڇ ٍا ثهها ٵَإههي

ډَُنهههب ٭َثٖهههشبد ځٖههههشَٗ ىن؛هههي و ثههههب ثههها ٽههههبٍځيَ ٙهههيي نههههب
ډ؛بٕهههت ىيذچمبٕههه د سيٵيهههٸ يبٵش؛هههي سهههب ىٍ ډهههي٘س ٽيسهههب د ٭ههه و ثهههَ
سيٕٮا إ ڇد ثَ ثينا سمي٘دنب ثٍِٿ دد ُډبد څَُ ثيٶپ؛؛ي

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

ىيههههن ډجههههين إهههه ڇ اُ نمههههبد دٱههههبُ ثٮظههههز ديههههبډجَ ا٭٪ههههڈ
ډج؛هههب ىٕهههشيٍار و ٹهههيانين و إهههبٓ ى٭هههير ثههها سيكيهههي ههههيى ٍا ثهههَ
دبيههها ٭چهههڈ و ٭ٺهههڄ ځهههٌاٍى و اُ ٍوٗ ؿبنهههاُنههه د إهههشي ڃ ډ؛٦ٺههه و
٭ٺ يههه ىيذچمبٕههه إهههشٶبى نمهههيىد و نههها س؛بهههب ثهههَ ثَهههه اُ ٹهههيانين
ىيذچمبٕه ه و ٍٵشهههبٍ ٕيبٕه ه ٍايهههغ و ډشهههياوڃ دد ٍوُځهههبٍ ٝه هل٘اځهههٌاٍىد
ثچپهها اٝههيڅ ډههشٺن و اڅبهه ػبههز ا٭ههش

انٖههبد و ٵبههڈ ىٕههشيٍار ٹههَدد

ٽههَيڈ ثههَ ددنههب اٵههِوى ٽهها ثٖههيبٍ اُ ددنههب ډٮيههبٍ ډ؛ٚههيٍ كٺههيٷ ثٚههَ ىٍ
ػببد إز

 -5اثن نٚبڇد ٕيَة اڅ؛ج د ػچي 2د 354 ٛ

إهههشمَاٍ اُ ٭ٺهههڄ ٽبډهههڄ نمهههيىد اٝهههڄ نٶههه ث؛هههيځ ٱيهههَ هياونهههي ٍا
ػبههبدځٖههشَٽههَىد نمِيٖههش ډٖههبڅمزدډيههِ انٖههبدنههب ٍا سههَويغ ىاىد ٍ٭بيههز
اكشَاڇ ډشٺبثهڄ و نِاٽهز ثهين اڅمچچه ٍا اٝهڄ ډهيٍى ا٭ش؛هب ىٍ كٺهيٷ ثهين اڅمچهڄ
نمههيىد و اٝههڄ وٵههب ثهها ٭ب هي و اكشههَاڇ ثهها ٹَاٍىاىنههب و ديمههبدنههب ٍا اُ اٝههيڃ
ډٖچّڈ ډيٍى ا٭ش؛ب إ ڇ هياني
ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

ٙههيي نههب ٕيبٕ ه كههڄ اهش ٵههبر ىٍ ىيذچمبٕ ه ٽهها

٭جههبٍر ثيىنههي اُ ډههٌاٽَ و كپمي٘ههز و ىاوٍ ٍا ثههب ثهها ٽههبٍځيَ اٝههيڃ
اڅبهه و ىٕههشياٍر ٹَدنهه ٽبډههڄ ځَىانيههي و ثههب اسوههبً إههشَاسْ ى٭ههير و
ٝههچقد طبثههز نميىٽهها إ ه ڇ ىيههن ډ؛٦ههٸ و ٭ٺههڄ إههز و ػبههبى ىٍ ٍا هههياد
س؛بههب ىٍ ثههن ثٖههز ٍٕههييد ٍا كههڄنههب ىيذچمبٕ ه ٽههبٍثَى ىاٍى و اٝههبڅز ىٍ
ىيذچمبٕ إ ڇ ثب ٝچق و ى٭ير إز
ډهههٌاٽَ و ٵَٕهههشبىد نمبي؛هههيځبدد ا٭هههِاڇ ډجچّٲهههبد و إٍهههبڃ ديهههبڇ ثههها ٕهههَاد
ىوڅههزنههب و ٹجبيههڄد انٮٺههبى ديمههبدنههب و ٹَاٍىاىنههب ٕيبٕه د كپمي٘هز و سه څيٴ
ٹچههيةد ٍانپبٍنههب ػييههي دههي٘ ٍو انٖههبني٘ز و ٽمههبڃ و ا٭ههش
دىډي٘ز ځٌاٍى

ډٺههبڇ
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ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

ثههب اسوههبً ډپههبنيِڇنههب اػَايه ىيذچمبٕه هههيىد ډبن؛ههي
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ديههبډجَ ا٭٪ههڈ

ډ؛ههبث ٬كٺههيٹ ىيذچمبٕهه ٍا ثههب سپيهها ثهها وكهه و
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