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 6خزيد ي فزيش امتياس تسُيالت باوکي

  m.khatibi@iki.ac.irځَوه اٹشٞبى ډإٕٖة آډوُٙي و دْوهٚي اډبڇ همينيإشبىيبٍ هْسٕذغ٘جٖ/

 26/01/1400: پصٗطش                    11/09/99: زضٗبفت

 چى٘ذُ

ي طتطاظفطضٔآىاست.اظٗا تسْ٘التثبًىٖثس٘بض٘ث طاىوِگطفتبضتَضمّستٌس،تمبضبثطٕا وسـبًٖزضوطَضّبٖٗهخلٗا ٍ،ثـطٕا ض

ّط ِوِِث ٗتزضٗبفتتسْ٘التّستٌس،هَلق٘تٖپسٗسآهسُوِزٗگطاىحبضطًسثبپطزاذتهجلغـٖآىضاثـ ٍَل لزضا ضًـس.ز٘ل زسـتٍآ

ن فـطٍشآىفـطّا زبزضسُضاثطضسٖوٌس،تبظهٌِ٘استٌجبطحىنضطفِٖذطٗـسٍ ٗتٗا ٍَل زُوِهبّ٘تا زًجبلآىَث تحم٘كحبضطِث

ضٍش تبٗذتحم٘كحبضطوِِث ِگطزز.ً ثباستفبزُاظهٌبثـوتبثربً لٍٖ ٖتَص٘فٖـتح٘ل طـبىهـ ُ،ً زبمضسـ٘س سطًا ِث زّـسثـ٘يٕا

سـپس سـظصـبحتاهت٘ـبظٍ ـتم٘نتسـْ٘التَت زضٗبفـتهس ثبًهرْتزضٗبفتتسْ٘الت،ٍ هقطفٖذطٗساضاهت٘بظتسْ٘التِث

ٍاگصاضٕ لفطٍشاهت٘بظ) رَززاضز.زضصَضتٍا زٗگطٕتفبٍتٍ ٗتزضهمبثلهبل(صـح٘حاسـت.زضصـَضتٍاگصاضٕآىِث ٍَل حكا

اگـطتسـْ٘الت،زٍماگطتسْ٘الت،لطض ٍاگصاضٕتسْ٘الت،هصساقضثـبٕلطضـٖاسـت؛ٍ  الحسٌِثبضسزضٗبفتهجلغٖزضاظٕا

ؿهجبزِل چِاظًَ ؿهطبضوتٍٖ تفبفٖثبضسچِاظًَ ثبعًا ٍاگصاضٕتسْ٘الت،اولهبلِث  ٕ،زضٗبفتهجلغٖزضاظٕا لاست.ا

 هَيي و ٵَوٗ، سٖهيالر ثبنپي، اډشيبُ سٖهيالر. ّب:ُ  ول٘ذٍاص
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 همذهِ

ُار سوٕٮه و ديَٚٵز  ٍا  ډٮبَٝ ثه ډوا وَي ىٍ ثوو٘    ىٍ ىو ػواډو٬ ٚث

َاي  ىاىهبي ػيييي ث ٍَا ىا٘ن و ٵنبوٍي، ٍواث٤ ډبڅي نيِ سوٕٮه يبٵشه و ٹ

ز. ىٍ ځٌٙشه سأډين ډبڅي َٕډبيه َاكي ٙيه ٕا ي و  انؼبڇ ډجبىالر ٥ ٌٍا ځ

شني، يوب ُا ٥َيوٸ    َاي ٽٖبني ٽه هوى َٕډبيه نٺيي ٽبٵي نيٙا ډَٞٳ ث

ويه؛ ٥وَٵين ډ     ٹَٟ انؼبڇ ډي ٮبډچوه نيوِ   ٙي يب ُا ٥َيوٸ ډٮوبډالر ٖن

وبٛ كٺيٺي ثوىني. اډب اډَوُه نهبىهوبي ډوبڅي و دووڅي ثوه ٝووٍر       ٙا

ي و نيبُهبي ډٞوَٵي ٙوٞويز   هبي َٕډبيه ٕيٖشمي ٥َف ٌٍا هوبي   ځ

ٍا سأډين ډبڅي ډي َاي ػٌة ٕاليٸ ځونوبځو    كٺيٺي و كٺوٹي  ٽنني و ث

َاكي ٽَىه و ثه ډٚشَيب  ډٮَٵي ډي ډيڃ ٍا ٥ ٽنني. اډَُوه  هبي ډشنو٭ي 

ٍاي ٕبثٺه نيِ ثوه ٭الوه َث  َاكي ډٮبډالر ػييي، ډٮبډالر ىا اي  ځونوه  ٥

انڂيِ سوٕٮه يبٵشه و ډٞبىيٸ ػيييي ثيا  ا١بٵه ٙيه ٽوه ٹوجالً    ٙڂٶز

َا٫ يوب     ز. ډظالً ډٮبډالر ډجشني َث ډبڅپيز ٵپَي ُا ٹجيوڄ اهشو نجوىه ٕا

ٍَا نمي َ آطبٍ ٭چمي ىٍ ځٌٙشه ډوٍى ډٮبډچه ٹ ځَٵز؛ اډب اډوَوُه   ؿبح و ٚن

ز.يپي ُا ث يبٍي ُا ٽٚوٍهٕب ٍونٸ ىٍ ٖث هبي َد ٍُا  ب

ځيوَي و سوٕوٮة ن٪وبڇ ثوبنپي ىٍ ػهوب  و سپميوڄ        ثٮي اُ ٙپڄ

َاٍىاىهوبي    نٺبيٜ ٕيٖشڈ سأډين ډبڅي اٹشٞبى ٕنشي ثب آ ، ثبنټ هوب ٹ

َاكوي ٽَىنوي. اډوب          َاي ػوٌة ٵٮوبال  اٹشٞوبىي ٥ َاي ثو ډشنو٭ي ثو

َا ز، و ث شواٍ ٕا ٕبٓ ډجوبني  اُآنؼبٽه اٹشٞبى ډشٮبٍٳ ثَ ډلوٍ ثهَه ٕا

الډي ثهَه همب  ٍثبٕز ٍىدبي ٍثب ىٍ ثٖويبٍي   ؛(1377)ډوٕويب ،  ٕا

َاٍىاىهبي ثبنپي ثه ؿٚڈ ډي هوٍى. ن٪بڇ ثبنپي ثب همب  ؿوبٍؿوة   اُ ٹ

ووشبي     ٍٕا َا  ځَىيووي و دووي٘ اُ انٺووالة هوويؾ سالٙووي ىٍ  واٍى ايوو

الډي  ٕبُي آ  ٝوٍر نڂَٵز. ٕا

الډي شبي ٕا ٍٕا الډي ىٍ  ٍٽب  كپوډوز،  ٕبُي ا ثٮي اُ انٺالة ٕا

ثوه   1362ٹبنو  ٭مچيبر ثبنپي ثيو  ٍثب ىٍ سبٍين هٚشڈ ٙوهَيوٍډبه  

الډي ٍٕيي و ىو ٍوُ ثٮي ٍاي ٕا ٍاي   ،سٞويت ډؼچٔ ٙو اُ ٕوي ٙوو

نڂهجب  سأييي ځَىيي. اين ٹوبنو  ثوب څلوب٧ كَډوز ٍثوب و ثوَ ډجنوبي        

سوٹيٶيز ٭ٺوى سيوين ٙويه ثووى. ايون ٹوبنو  ىٍ دونغ ٵٞوڄ سويوين        

ڇ و ٕوڇ آ  ثه سؼهيوِ ډنوبث٬ دووڅي و سٖوهيالر     ځَىييه و ٵٞڄ ىو

ز. ىٍ اين ٹبنو  ٽه اٽنوو  نيوِ ډجنوبي     ا٭٦بيي ثبنپي اهشٞبٛ ىٙا

ٌاٍ  ٕوذَىه ٭مڄ ثبنټ ډَٽِي ډي ثبٙي، ا٭٦وبي سٖوهيالر ثوه     ا  ځو

َاي ػٌة ٕذَىه يپي اُ ډٚوٷ َاٍ ىاىه ٙويه   هبي ډؼبُ ث هبي ډَىڇ ٹ

ُاين ز. ا َاي  ٍو،  ٕا ي ٺو ىاٍنويه آ  سچ  ا٭٦بي سٖهيالر، يټ اډشيوبُ ثو

ز. َاي آ  ٙپڄ ځَٵشه ٕا ُاٍي ٱيٍَٕمي ث  ٙيه و ثب

ُا ٥َٵي ثب سوػه ثه اينپه ډٮموالً سٺب١وبي واڇ ثوي٘ ُا ٭١َوه آ     

وز و همـنوين څوِوڇ كٞووڃ       ز و ډنبث٬ نهبىهبي ډبڅي ډلويوى ٕا ٕا

َاي٤        ووهيالر، ايوون نهبىهووب ثٮ٢ووبً ٙوو ىاهووز ٖس َُد ا٥مينووب  ُا ثب

َانه ٕوز هيال ځي ٍائه ٖس َاي ا انوي. ايون    ر ثه ډٚشَيب  سٮيين ٽوَىه اي ث

هوي     َاي َث هيالر ثبنپي ثه يټ اډشيوبُ ثو اډَ ثب٭ض ٙيه ىٕشيبثي ثه ٖس

َا          ٍنوي، سجوييڄ ٙووى؛ ثوه كويي ٽوه ىيڂو ٍا ىا َاي٤ ىٍيبٵز آ   ٽه ٙ

َني ىٍ ډٺبثڄ ثه ىاهز ٽنني. اين سمبيوڄ نوه    كب١ ىٕز آوٍى  آ ، دوڃ َد

ي ز و ٖث َاى ػبډٮوه   يټ سمبيڄ ٙوٞي، ثچپه سمبيچي نو٭ي ٕا بٍي ُا اٵو

َاي ډَٞٳ، َٕډبيه ي و ٱيوَه نيبُډنوي ډنوبث٬ ډوبڅي هٖوشني،       ٽه ث ٌٍا ځ

هيالر هٖشني. اين سمبيڄ نو٭ي نيِ ٕجت ٙوپڄ  ځيوَي   ډشٺب١ي اين ٖس

ز. ثب يټ ػٖز هيالر ځَىييه ٕا َاي اين ٖس ي ث ٍُا وػووي ٕوبىه ىٍ    ثب

ه هَيوي و ٵوَوٗ واڇ، ثوه       ٽوبٍي  ٵ٢بي ډؼبُي و ثب ثه ځيوَي ٽچيويوّا

َاي٤ ځونوبځو         سوا  آځهي وڅز ډيٕه هبي ډشٮويىي يبٵوز ٽوه ثوب ٙو

  :٘ ٍ، ثوو كب١َ ثه ٵَوٗ اډشيبُ يب ديٚنهبى هَيي واڇ هٖشني )ٕبيز ىيوا

ي/ ثيمووه(. كشووي ٕووبيز  ٘: ډووبڅي / كٖووبثيٍا َثو هووبي  هوويډبر، ُيوو

ٍائه ډٚوبوٍه ىٍ   هيالر و ا سوٞٞي ٽه ٵٺ٤ ثه هَيي و ٵَوٗ اډشيبُ ٖس

ٍاه اين ُډينه ډي ُني،  ىا ز ) َد ي ٙيه ٕا  (.https://vamchi.comانيُا

وي.      وهيالر، ډنو٬ ٙويه ثٙب ز نٺڄ و انشٺبڃ اډشيبُ ٖس اڅجشه ډمپن ٕا

ٍائوه    اين ډن٬ ډي وي و همـنوين      سوانوي ُا ٕووي ا وهيالر ثٙب ىهنوية ٖس

وي. ځوبهي نيوِ هووى          ډي سواني ډنٮوي ُا نبكيوه نهبىهوبي كوبٽميشي ثٙب

ٍائه ٍا  نهبىهبي ډبڅي ا َاي٦ي  هيالر، ٙ انوي ٽوه    ثيني ٽَىه دي٘ىهنية ٖس

َاهڈ ٙووى. كوبڃ     َا  ٵو هيالر ثه ىيڂ اډپب  انشٺبڃ ٹبنوني اډشيبُ اين ٖس

ىاهز دوڃ ىٍ ډٺبثڄ ثه  ز ٽه آيب َد ي اين ٕا ٕب ٕ٘ ٕا ىٕوز آوٍى    َد

هيالر ثبنپي ٽه هوى ُا ػنٔ دوڃ و نو٭بً ثه څلب٧ واكي، همؼونٔ   ٖس

ىاهوز ډوي   ثب دوڅي هٖشني ٽه ثه هيالر َد ى )ډوظالً  ٙوو  ٭نوا  ٹيمز ٖس

هيالر ٍيبڅي(، ثه څلب٧ ٵٺهوي و   َاي ثه ىٕز آوٍى  ٖس ىاهز ٍيبڃ ث َد

ىچ ٍثب نيٍا زچ آيب اين ډٮبډچه ٙجهه   ُا ډن٪َ ٫َٙ ٝليق ٕا

ثٮي ُا ثٍَٕي سٶٞويچي ٍوٙون ٙوي ٽوه ىٍ ايون ُډينوه سلٺيوٸ        

 ايون نپشوه  هبٝوي نوياٍى و    ةهبٝي ٝوٍر نڂَٵشه و ډٖوئچه ديٚون  

 ة ٙوى.سواني نوآوٍي اين سلٺيٸ ډلٖو ډي

وز انووا٫ ٕوذَىه       َاي سجيوين ىٹيوٸ ډو١وو٫ الُڇ ٕا ٌاٍي و   ث ځو

ىاٍي ثويو    سٖهيالر ىٍ ٕيٖشڈ ثبنپي ٽٚوٍ ٽه ىٍ ډشن ٹبنو  ثبنټ

ز، ثيب  ځَىى. ٍايغ ٕا بٍه ٙيه و ىٍ ٕيٖشڈ ثبنپي   ٍثب ثيا  ٙا
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 گذارٕ اًَاع عپزدُ. 8
بٓ ډبىه ٕه ٹبنو  ٭مچيبر ثبنپي ثيو  ٍثب، ثبنټ َٕا  سواننوي  هوب ډوي   ث

هوبي   ٕوذَىه اڅوٴ.   :ٽننوي سلز ىو ٭نوا  ثه ٹجووڃ ٕوذَىه ډجوبىٍر    

ٔ اڅلٖنه ٹَٟ ة.  ٙووني.  انوياُ سٺٖويڈ ډوي    ؛ ٽه هوى ثه ػبٍي و دو

 ىاٍ. ځٌاٍي ډير هبي َٕډبيه ذَىهٕ

ٽنوي ٽوه    ٹبنو  ډِثوٍ ىٍ اىاډه ثب اٵِوى  يټ سجَٞه سَٞيق ډوي 

ٌاٍ  ٕوَډبيه هوبي   ثبنټ ىٍ ثه ٽبٍ ځَٵشن ٕذَىه ىاٍ، وٽيوڄ   ي ډوير ځو

ووز و ثووه وٽبڅووز اُ   ٌاٍ ٕووذَىهٕا ٍا ثووه ٝوووٍر ډٖووشٺيڈ  ځوو ا  آ  

ٌاٍ َٕډبيه ٌاٍ َٕډبيهي ٽني و يب ىٍ ٹبڅت ٭ٺوى َٙ٭ي ػهز ځ ي ثوه  ځ

ٌاٍ ډي  ٽني. ډشٺب١يب  سٖهيالر واځ

هوبي   ثووى  ٕوذَىه   اڅلٖنه ٹَٟثب سوػه ثه سَٞيق اين ډبىه ثَ 

ٽووبٍ انووياهشن  انووياُ و همـنووين وٽبڅووز ثبنووټ ىٍ ثووه ػووبٍي و دوؤ

ٌاٍ َٕډبيهي هب ٕذَىه ٌاٍ ٕذَىهسوا   ي ثچنيډير، ډيځ ي ىٍ ٕيٖوشڈ  ځ

ٍا سمچيپي و وٽبڅشي سٺٖيڈ  ثبنټ َ ىاٍي ثيو  ٍثب  ى. سو١ويق ثيٚوشَ   ٽو

ٌا ثبنټ ثبثوز   هب ٕذَىهآنپه نو٫ اوڃ و ىوڇ اُ  ډبهيز ٹَٟ ىاٍني؛ و څ

َ  ٽني. اُآنؼبٽه ىٍ ٹَٟ ډبڅپيز ډوبڃ  آنهب ٕوىي دَىاهز نمي ٟ اڅٺو

ٌا ثبنوټ ډبڅوټ وػووه ىٍيوبٵشي      ځوَىى  ځيَنيه ډنشٺڄ ډوي  ثه ٹَٟ ، څو

ٌاٍ ٕذَىهٙوى. اډب ىٍ  ډلٖوة ډي ي ثچنيډوير، ډبڅپيوز وػووه ثوه     ځ

ٌاٍ ٕووذَىهوٽيووڄ  و ثبنووټ ٝووَٵبً ځووَىى ثبنووټ ډنشٺووڄ نمووي ا  ىٍ ځوو

 (.1383)ډوٕويب ،  آيي آوٍي اين وػوه ثه كٖبة ډي ػم٬

ز سواننوي   هب ډوي  : ثبنټهمـنين ىٍ ډبىه ٙٚڈ اين ٹبنو  آډيه ٕا

ٗ   هوب  ٕذَىهثه ډن٪وٍ ػٌة و سؼهيِ  هوبي سٚوويٺي اُ    ثوب اسووبً ٍو

ُار ًيڄ ثه  ٌاٍ ٕذَىهاډشيب  ي:ٽننا  ا٭٦ب ځ

َاي  ي هوب  ٕوذَىه اڅٴ( ا٭٦بي ػوايِ ٱيَطبثز نٺيي و يب ػنٖي ث

 اڅلٖنه؛ ٹَٟ

ځٌاٍا  اُ دَىاهز ٽوبٍډِى و يوب    ة( سوٶيٴ و يب ډٮبٵيز ٕذَىه

 اڅوٽبڅه؛ كٸ

ٌاٍ ٕذَىهاى  كٸ سٺيڇ ثه ع( ى وشٶبىه اُ سٖوهيالر    ځ َاي ٕا ا  ثو

 ا٭٦بيي ثبنپي ىٍ ډواٍى ډٌٽوٍ ىٍ ٵٞڄ ٕوڇ.

 اًَاع تغْ٘الت ثبًىٖ. 2
ُاى   ثبنټ ٍا اُ ٥َيٸ ػٌة ډوب َاي ا٭٦بي سٖهيالر  هب ډنبث٬ ډوٍىنيبُ ث

ٌا انوا٫ سٖوهيالر ا٭٦وبيي نيوِ ډشوأطَ اُ      وػوه ډَىڇ سأډين ډي ٽنني. څ

ووبٍه ٙووي سؼهيِٙوويه هواهووي ثوووى. همووب انوووا٫ ډنووبث٬   ،ځونووه ٽووه ٙا

ٌاٍ َٕډبيهي هب ٕذَىه ي ثچنيډوير ډوبهيشي وٽوبڅشي ىاٍنوي و ثبنوټ      ځ

َاٍىاى ثب ډٚشَيب  اٹوياڇ ثوه    نسواني هبٍع اُ ؿبٍؿوة سٮيي نمي ٙيه ىٍ ٹ

ٍائه سٖهيالر ٽني. اډب  ډبهيشي سمچيپوي   انياُ دٔي ػبٍي و هب ٕذَىها

ٍائه سٖهيالر ثَ دبيىاٍني و ىٕز ثبنټ ىٍ ٽيٶيز  ز. ةا  آنهب ثبُسَ ٕا

ىٍ ٹبنو  ٭مچيبر ثبنپي ثيو  ٍثب يټ ٵٞوڄ ثوب يوبُىه ډوبىه ثوه      

ز. ٥جٸ ډبىه ؿهبٍىهڈ  سٖهيالر ا٭٦بيي ثبنټ هب اهشٞبٛ يبٵشه ٕا

هب ډو٩ٶني ػهز سلٺٸ اهوياٳ ثنويهبي ىوڇ و نهوڈ     اين ٹبنو  ثبنټ

ٍا اُ ٥َيٸ  43اٝڄ  بٕي ثوٚي اُ ډنبث٬ هوى   اڅلٖونه  ٹَٟٹبنو  ٕا

 ثه ډشٺب١يب  اهشٞبٛ ىهني.

ىهڈ( ثوه     بٓ ډواى هٶشڈ سب هٶيهڈ )ثؼِ ډبىه ؿهوبٍىهڈ و دوبِن َٕا ث

َاي ځٖشَٗ ٵٮبڅيوز   ثبنټ ٍا ث هب اػبُه ىاىه ٙيه ډنبث٬ سلز اهشيبٍ هوى 

هبي ډوشچٴ سوڅييي، ثبٍُځبني و هيډبسي ٹٖمشي ُا ٕوَډبيه و يوب    ثو٘

ٍا ثه ٝوٍر ډنبث٬ ډوٍىنيبُ اين ثو٘ ډٚبٍٽز سأډين ٽنني. همـنين  هب 

ي ډٖشٺيڈ ىٍ ٥َف ٥جٸ ډبىه هٚشڈ، َٕډبيه ٌٍا َاني  ځ هبي سوڅييي و ٭م

وبٓ     َٕا ز. ىٍ ډبىه نهڈ سأډين ډنوبث٬ ډوبڅي الُڇ ث ډؼبُ ٙمَىه ٙيه ٕا

ز. ٥جٸ ډبىه ىهڈ ثوه ثبنوټ    ٍثه ثه ډٚشَيب  ډ٦َف ٙيه ٕا ىاى ډ٢ب ٍَا ٹ

ر ډٖوپن و ٙهَٕوبُ     ٍُا ي واكويهبي  اػبُه ىاىه ٙيه ثوب هموبهنڂي و

ُا  ٹيمز ثه ډن٪وٍ ٵَوٗ اٹٖب٥ي يب اػبٍه ثه ٣َٙ سمچيټ  ډٖپوني ٍا

ىهڈ و ٕيِىهڈ ثه ثبنټ اػوبُه ىاىه   اكياص ٽنني. ٥جٸ ډبىه يبُىهڈ، ىوُا

ز ډٚشَي و سٮهي او ډجني َث هَيوي و ډٞوَٳ،    ز ثنب ثه ىٍهوٕا ٙيه ٕا

ي ٽوَىه و ثوب اهوٌ سوأډين ثوه ٝووٍر        ٍا هَييٍا ز  اډواڃ ډوٍى ىٍهوٕا

ٖب٥ي ثه ډٚشَي ثٶَوٙني و يب ىٍ ٹبڅت اػبٍه ثه ٣َٙ سمچيټ ثوه وي  اٹ

ٍا ٽه ٕوهڄ  ٌٍا ٽنني؛ و كشي آ  ٹٖڈ ُا سوڅييار سوڅييٽننيځب   اڅجيو٬   واځ

ز آنهب دي٘ ي، ثنب ثه ىٍهوٕا ىهڈ ثوه       ثٙب هَيي ٽننوي. ٥جوٸ ډوبىه ٙوبِن

َاي ځٖوشَٗ    ثبنټ هيالر الُڇ ثو هب اػبُه ىاىه ٙيه ثه ډن٪وٍ ايؼبى ٖس

څييي ثبٍُځبني و هيډبسي، ډجبىٍر ثوه ػٮبڅوه ٽننوي. ٥جوٸ ډوبىه      اډوٍ سو

ٍا ٽوه ىٍ اهشيوبٍ و    هب ډي هٶيهڈ ثبنټ ٍا١ي ډٍِو٭ي و يب ثبٱبر  سوانني ا

٭ه و يب ډٖبٹبر ثيهني. ٍِا ٍني، ثه ډ  سَٞٳ هوى ىا

بٓ ډواى ٵٞڄ ٕوڇ ډي َٕا ٍا   سوا  سٖهيالر ا٭٦بيي ثبنوټ  ث هوب 

 .ٽَىنيِ ثه ىو ثو٘ سمچيپي و وٽبڅشي سٺٖيڈ 

 تغْ٘الت تول٘ىٖ. 2ـ8
ٍائوه     همب  وز، ا وهيالر دييٕا ىهنوية   ځونه ٽه ُا ٭نوا  اين ىٕوشه ُا ٖس

ٍا ثوه ىٍيبٵوز    ٍاث٦ة هوى ُا دوڃ، ډبڅپيوز آ   هيالر، ثب ٹ٬٦  ٽننويه   ٖس
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هيالر انشٺبڃ ډي وهيالر       ٖس وهيالر ثوبنپي ٵٺو٤ ٖس ىهي. ىٍ ثوين ٖس

ىاهز  ٹَٟ ز ٽه ثه ٝوٍر سمچيپي ثه ډشٺب١ي َد ٙووى.   ډياڅلٖنه ٕا

بٓ ٹبنو  ثبنټ َٕا وهيالر      ث ُاي ٖس ٍثوب، ىٍيبٵوز ٕووى ىٍ ا ي ثيو   ىٍا

ُآنؼبٽوه     ٹَٟ ى. ا وپبڅي نويٍا ز؛ اډب ىٍيبٵز ٽبٍډِى ٙا اڅلٖنه ډمنو٫ ٕا

ز؛  َاواني ٽمشَ ُا ٕوى ثوىه ٕا َا  هميٚه ثب اهشالٳ ٵ ډجچٰ ٽبٍډِى ىٍ اي

هيالر ٹَٟ ٌا ٖس ى و ٽٖبني ٽوه  څ  اڅلٖنه هميٚه ډشٺب١ي ثيٚشَي ىٍا

ه ډلٖوة ډي ٍني، ٝبكجب  اډشيبُ وْي ٍا ىا َاي٤ ىٍيبٵز آ    ٙوني. ٙ

 تغْ٘الت ٍوبلتٖ. 2ـ2
ىٍ آ  ىٕشه اُ سٖهيالر ثبنپي ٽوه ډجچوٰ واڇ ثوه ډشٺب١وي سمچيوټ      

ٍا ىٍ ٥َيٺي ٽوه ىٍ   ٙوى، ثچپه ثه وي وٽبڅز ىاىه ډي نمي ٙوى ٽه آ  

َاٍىاى ډٚوٜ ٙيه ، سٖوهيالر وٽوبڅشي ا٥والٷ    ٽنيډَٞٳ  ،ډشن ٹ

بٕوبً وى. ايون ىٕوشه اُ سٖوهيالر ىو ىٕوشه هٖوشني؛ ځوبهي       ٙ ډي  ٕا

َاٍىاى ډٮوبىڃ ډجچوٰ واڇ    سمچيپي ٝوٍر نمي ځيَى و ډٚشَي ىٍ دبيب  ٹ

ٍا ثوه ثبنوټ ثَډوي    ځَٵشه ځَىانوي؛ ډبننوي سٖوهيالر ډ٢وبٍثه. ىٍ      ٙيه 

ٽننيه سٖهيالر ډبڅټ ډجچٰ واڇ و ٽوباليي   سٖهيالر ډ٢بٍثه، ىٍيبٵز

َاي سؼبٍر هَييا ٙوى. او ثه وٽبڅز )وٽبڅوز   ، نميٽَىهٍي ٽه ثب آ  ث

َاي   و   يٮني ثبنوټ و   ثه ډٮنبي ٭بڇ( اُ ٝبكت َٕډبيه ٍا ثو ٽبالهوبيي 

ٍا ٥جوٸ     ،و ثٮي اُ ٵوَوٗ آنهوب   ٽَىهسؼبٍر هَيياٍي  ٕووى كبٝوڄ 

َاٍىاى ثب ٝبكت َٕډبيه سٺٖويڈ ډوي   ٽننوي. ىٍ نوو٫ ىوڇ سٖوهيالر     ٹ

الر ثوه وٽبڅوز اُ   ٽننيه سٖهي ثٮي اُ آنپه ٽبال سو٤ٕ ىٍيبٵز ،وٽبڅشي

. ځوَىى  ىيڂوَي ثوه وي سمچيوټ ډوي    ة ثبنټ هَيياٍي ٙي، ىٍ ډٮبډچو 

َاٍىاىهبي ٵَوٗ اٹٖب٥ي، اػبٍه ثه ٣َٙ سمچيټ، ٕوچٴ و ػٮبڅوه اُ    ٹ

 اين ٕنن سٖهيالر هٖشني.

 هبّ٘ت فمْٖ اهت٘بس تغْ٘الت. 3
وز. يپوي ُا         وهيالر ثوي٘ ُا ٭١َوة آ  ٕا َاي ٖس َا  سٺب١وب ثو ىٍ اي

ي  ٭چز َاَث َا    هبي آ ، ث وز. ىٍ ايو م سوٍڇ ىٍ ثچنيډير ٕا م ٕوى و َن َن

وووز  18ډشوٕووو٤ سووووٍڇ ٕوووبڅيبنه ىٍ ثچنيډوووير كووويوى  ىٍٝوووي ٕا

(www.eghtesadonline.com  م ٕوى ثبنپي نيِ ډٮموالً ىٍ هموين (. َن

َاين ٽٖبني ٽه ډوٵٸ ثوه ىٍيبٵوز واڇ ثوبنپي ثوب ٕووى       ز. ثنبث كيوى ٕا

مي  ىاهشي آنهب  ىٍٝي ډي 18ٕا ىٍ ثچنيډوير ٝوٶَ   ٙوني، ٕوى واٹٮي َد

ز. همين اډَ ثب٭ض ديٚي وهيالر ٙويه      ٕا ځَٵشن سٺب١ب ثوَ ٭١َوة ٖس

ُاين ز. ا َاي ىٍيبٵز ٕا وهيالر هوڈ ُا ٕووي ثبنوټ       ٍو، ث ٽننويځب  ٖس

ٍائوه   وهيالر، يٮنوي ثبنوټ     ډَٽِي و هڈ ُا ٕووي ا هوب و   ىهنويځب  ٖس

وز. ثوب سوػوه ثوه      َاي٦ي سٮيين ٙيه ٕا ډإٕٖبر ډبڅي، و كشي ىوڅز، ٙ

ٶة وػوىي ث َاي٤ سٮيينٵٖچ ٙيه ُا ٕوي آ  نهبى ثيٚوشَ   بنټ ډَٽِي، ٙ

وز       َايوي ٽوَى  ٕيٕب هوبي دووڅي و    نب٩َ ثه سن٪ويڈ ٭١َوه دووڃ و اػ

ز. ځبهي نيِ ىوڅوز  هيالر ٕا ي ٭ياڅز ىٍ سوُي٬ ٖس ٍَا ٹ هوب   همـنين َث

ي و يوب اػشموب٭ي سٞوميڈ ډوي     َاي٤ اٹشٞبىي، ٕيٕب ٍٕي ٙ َنوي   ثب َث ځي

ٍا ىٍ اهشيبٍ اٹٚوبٍي ُا   هيالر هبٝي  ٍَا ىهنوي؛ ډوظالً ىٍ     ٖس ػبډٮوه ٹو

وُ كواىص ٥جيٮي و هٖبٍر ىيوي  ځَوهوي ُا ډوَىڇ، ىوڅوز      ٝوٍر َث

هيالر ثوه هٖوبٍر   ثبنټ ىاهز ٖس ٍا ډپچٴ ثه َد ٽنوي.   ىيويځب  ډوي   هب 

َاي اوڅوين     ىواع ثه هَيټ ُا ُوػين ٽوه ثو هيڄ اډَ ُا َاي ٖس همـنين ث

ين ٭ٺوي آنهوب نڂٌٙوشه ثب        وني و يپٖوبڃ ُا سوٍب ىواع ٽوَىه ثٙب ٙوي،  ثٍب ُا

هيالر ٹَٟ ىاهز ډي ٖس ٙوى. اين سٞميڈ ىوڅز و اثوالٯ آ    اڅلٖنه َد

ِثووٍ     هب ٕجت ډوي  ثه ثبنټ ډَٽِي و ٕذٔ ثه ٕبَي ثبنټ َاى ډ ٙووى اٵو

َني. ٍَا ثڂي هيالر ٹ َا  ىٍ اوڅويز ىٍيبٵز ٖس جز ثه ىيڂ  ٖن

هوب ىٍ ؿوبٍؿوة ٹووانين ثبنوټ      ىٍ سٖهيالر ٱيَسپچيٶوي، ثبنوټ  

بٓ ډنبٵ٬ هوى نٖجز  َٕا  ،ثنويي ډشٺب١ويب  واڇ   ثوه اوڅويوز  ډَٽِي ث

َاي سٚوويٸ ډٚوشَيب  ثوه     . اډَوُه ثٖيبٍي اُ ثبنټٽنني ډياٹياڇ  هب ث

ِاي٘  ٌاٍ ٕذَىهاٵ بٓ ډوػوىي ٝبكجب  كٖوبة نٖوجز ثوه    ځ َٕا ي، ث

 ،اډوب ىٍ سٖوهيالر ٽوال     .ٽننوي  دَىاهز سٖهيالر هوَى اٹوياڇ ډوي   

ز ى  هب ثٮي اُ ثٍَٕي ٕووىآوٍ ثوو   ثبنټ، و ډپبنيٖڈ ىيڂَي كبٽڈ ٕا

هبي ٽال ، ىٍٝي ٍيٖټ آنهب و سٮيين كياٹڄ وطيٺه، اٹوياڇ ثوه    دَوّه

 ٽنني. دَىاهز سٖهيالر ٽال  ډي

َاي ٝوبكجب    ثنيي ثنيي ډٚشَيب  و اوڅويز اين ىٕشه هب اډشيبُي ث

ز ٭يه اوڅويز دييي ډي َاي     آوٍى و كشي ډمپن ٕا اي كب١وَ ثبٙوني ثو

يالر، دوڃ دَىاهوز  سج٬ آ  ىٍيبٵز سٖه آوٍى  اين اډشيبُ و ثه ىٕز ثه

ٽنني. اڅجشه ځبهي اين اډشيبُ ٹبثڄ انشٺبڃ ثه ٱيَ نيٖز؛ يٮني ثوه څلوب٧   

َا    ٍا ثه ىيڂو ٹبنوني ىوڅز يب ثبنټ و يب ډإٕٖه ډبڅي اػبُه انشٺبڃ آ  

وشٶبىه ٽنوي.      ىهي و ٵٺ٤ ٝبكت اډشيبُ ډي نمي سوانوي هووىٗ اُ آ  ٕا

هٖشني. اډوب ىٍ   هب اُ اين ٕنن سٖهيالر سپچيٶي ىوڅز ثه ثبنټ ډٮموالً

ز سٖهيالر ا٭٦وبيي ٹبثچيوز انشٺوبڃ ثوه ىيڂوَي       ډواٍىي ډمپن ٕا

شه ثبٙني.  ٟ هبي  هب و ٝنيوٷ ىٍ ثَهي اُ ثبنټ ډظالًىٙا  اڅلٖونه  ٹوَ

٭مچپوَى كٖوبة    ةنشيؼو  ،ډنيي اُ سٖوهيالر  ٽه اډشيبُ ثهَه ىٍٝوٍسي

ٍا ثوه    سواني اډشيبُ ثهوَه  ٝبكت كٖبة ډي ؛ډٚشَي ثبٙي ډنويي اُ واڇ 

ٍايوي    ىيڂَي ډ َاٽه اين اډشيبُ ثه نو٭ي طموَه و نموبي ىا نشٺڄ ٽني؛ ؿ
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شٶبىه اُ آ  يب انشٺبڃ آ  ثه ىيڂَي  نٺيي وي ډلٖوة ډي ٌا ٕا ٙوى؛ څ

ٍاٷ ځوواهي كوٸ    آيي. همـنب  ٙمبٍ ډي اُ كٺوٷ وي ثه ٽه ىٍ ډوٍى او

ز. ٌاٍ  ٕذَىهثبنټ ډٖپن ىٍ ٝوٍر  سٺيڇ ؿنين ٕا كوياٹڄ ثوه    يځو

ٌاٍ،  يهٕوَډب  ةٕوذَى  يبنڂينډير ٕه ډبه و ثه ٣َٙ آنپه ډ كوياٹڄ   ځو

َا  ؛سوډب  ثبٙي يچيو ډ 27ډٮبىڃ   يچيوو  ډ 27هوَ   يدٔ اُ ٕه ډبه ثو

دؤ اُ آ ، هوَ    يهب  ډٖپن و اُ ډبه يالرسٖه يبُسوډب ، ٕه ثَځه اډش

ٌاٍ ا٭٦ب ډ ثه ٕذَىه ،يبُثَځه اډش يټډبه  ٽوه ثب٭وض    يشي. و١وٮ ٽني يځ

ٌاٍ ىٍ دب ٕذَىه ٙوى يډ  12 ي،ىٍٝوي  9٭الوه ثَ ٕوى  ٕبڃ،  يټ يب ځ

شه ثبٙوي.  يبٍډٖپن ىٍ اهش يالرسٖه يبُثَځه اډش  يون اډوب ٽوبٍٽَى ا   ىٙا

ٗ   ،ډٖپن يالرسٖه يبُاډش يهب ثَځه ٍا ثووى  اٍُ و  يوي ُا ٭الوه ثوَ ىا

ٌاٍ يزٹبثچ ز ٽه هَ ٙووٜ ثوب    ينا ،يَثه ٱ يډٮبډچه و واځ  هَيوي ٕا

ٍاٷ ډ ينثَځه اُ ا يټ اُ  يوي هَ يالرنٖوجز ثوه اهوٌ سٖوه     سواني ياو

)ٕبيز ثبنټ ډٖپن(. اڅجشه ٙبيٖوشه يوبىآوٍي    ثبنټ ډٖپن اٹياڇ ٽني

ز ٽه ثب سوػه ثه اينپه  ٌاٍ ٕذَىهٕا وز، ا٭٦وبي    ځ ي همب  ٹوَٟ ٕا

ٌاٍ ٕذَىهسٖهيالر ثه ٣َٙ  ٽه ثه ٝوٍر ٣َٙ ١ومن   ي ىٍٝوٍسيځ

َاٍىاى  ٌاٍ ٕذَىهٹ وز؛ ؿوو     ،ي ثبٙيځ پبڃ ٍثبي كپمي ډواػه ٕا ثب ٙا

ٌاٍ ٕذَىه ثه ٣َٙ آنپه ثبنټ ثه وي ثٮوي اُ   ،ىهي ٹَٟ ډي ثه ثبنټ ځ

ځٌٙز ډيسي سٖهيالر ا٭٦ب ٽني. ٵٺيه ثبيي ىٍ اين ُډينه ډجنبي هووى  

ٍا ٍثوب ډوي     ىانوي يوب آنپوه     ٍا سٮيين ٽني ٽه آيب ٹَٟ ثه ٙو٣َ ٹوَٟ 

ٍا ػبيِ ډي ٷ، 1413)كچوي،  چ ىانني همـو  ثَهي اُ ٵٺهبي ډشٺيڇ آ  
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هيالر ثبنپي ىٍ ٭َٞ كب١وَ   ثب سوػه ثه اٹش٢بئبر ىنيبي ډيٍ  ٖس

ٍانز ډلٖوة ډي وهيالر       يټ  ٙوى و ٽٖوي ٽوه ُا اډشيوبُ ىٍيبٵوز ٖس

هووٍىٍا هواهوي     ز، ثه څلب٧ اٹشٞبىي ُا ډوٹٮيز ثهشوَي َث هوٍىٍا ٕا َث

ُاين هيالر سٺب١بي ٹبثوڄ  ثوى. ا َاي ٖس سووػهي ٙوپڄ ځَٵشوه و ىٍ     ٍو، ث

ى؛ ٭ويه      ٭١َوه ډٺبثڄ،  َاي آ  وػووى ىٍا اي ډشٺب١وي   ٽننويځبني نيوِ ثو

هيالر هٖشني و ٭يه ٽننية آ . ثوب سوػوه ثوه ٹبثچيوز      اي ىيڂَ ٭١َه ٖس

َا ، هڈ ثوه ٝووٍر ٹوبنوني و هوڈ ثوه       هيالر ثه ىيڂ ي اين ٖس ٌٍا واځ

َاي٤     َاي آ  ٙپڄ ځَٵشه و ثوه اٹش٢وبي ٙو ي ث ٍُا ٝوٍر ٱيَٹبنوني، ثب

ٍ، ٹيمشي ن ِثو ٍُا ډ َاي آ  سٮيين ډيكبٽڈ َث ثب ي   ٙووى. ٹيموز   يِ ث ٌٍا ځو

ى؛ ُا ػمچه نوَم ٕووى يوب     شڂي ىٍا هيالر ثه ٭واډڄ ډوشچٶي ٖث اډشيبُ ٖس

.ُ ىاهز، ٕٺٴ ١مبنز ډوٍىنيب َُد هيالر، ډير ثب  ٽبٍډِى ٖس

سوا  اً٭ب  ٽَى ٽه اډشيوبُ سٖوهيالر    ثب سوػه ثه ډ٦بڅت ٵوٷ ډي

َا  ىٍ ىٍيبٵوز          وجز ثوه ىيڂو ؿيِي ػوِ اوڅويوز ٝوبكت اډشيوبُ ٖن

َاي ٝوبكت اډشيوبُ      سٖهيالر نيٖز و ثه ٕجت اين اوڅويز كٺوي ثو

َاي سلؼيَٽننويه    آيي؛ همب  دييي ډي ځونه ٽه ثَ اطَ سلؼيَ اوڅويشي ثو

َاي وي  دييي ډي  ٙوى. ډيآيي و ډنٚأ كٸ ث

ٕو٘    َا  ىو َد هيالر و ٹبثچيز انشٺبڃ آ  ثه ىيڂو ٍاػ٬ ثه اډشيبُ ٖس

ٕ٘ اوڃ آنپه آيب ٝبكت اډشيبُ ډي ز؛ َد وي ُا     ډ٦َف ٕا سوانوي كوٸ نٙب

ٕو٘ ىوڇ آنپوه ىٍ ٝووٍر       َا  ډنشٺوڄ ٽنويچ َد ٍا ثه ىيڂ اوڅويز هوى 

ٽننويه اډشيوبُ ډوي    ٌٍا َا  آيب واځ ِثوٍ ثه ىيڂ سوانوي ىٍ   اډپب  انشٺبڃ كٸ ډ

ُاي وز    ا ٕ٘ نوٖز ُا آ  ػهز ډ٦وَف ٕا آ  ډجچٲي ىٍيبٵز ٽنيچ َد

ٍني؛ ډبنني كوٸ ٹٞوبٛ    ٍا نيا َا   هي ُا كٺوٷ ٹبثچيز نٺڄ ثه ىيڂ ٽه َث

ٍٕوي   35، 5ٛ ٷ، ع 1410و كٸ ٙٶٮه )ٙهيي طبني،  َاين ثبيوي َث (. ثنبث

هيالر ُا ػهز ٹبثچيز انشٺوبڃ   ي ُا اوڅويز ىٍ اډشيبُ ٖس ٙوى ٽه كٸ نٙب

َا  ؿڂونه ٕا وز ٽوه   ثه ىيڂ ٕ٘ ىوڇ نيِ ُا آ  ػهز ډ٦َف ٕا زچ َد

هي ُا كٺوٷ ىٍ ٭ين كبڃ ٽه ٹبثڄ نٺڄ ثه ىيڂَي هٖشني؛ اډب ځوَٵشن   َث

َاڅٮچووڇ،     (. 50، 1ٛ ٷ، ع1403٭وٟ ىٍ ٹجبڃ آ  ٝوليق نيٖوز )ثل

وهيالر ثوب ٵوَٟ      ي ُا اوڅويز ىٍيبٵوز ٖس ٌا ثبيي ىيي ٝبكت كٸ نٙب څ

ُاي انشٺبڃ آ   ٹبثچيز نٺڄ، آيب ډي ثه ىيڂوَي ٭ووٟ ىٍيبٵوز    سواني ىٍ ا

يچ  ٽني يب آنپه انشٺبڃ كشمبً ثبيي ثه ٝوٍر ډؼبني ثٙب

 عٌدٖ اًتمبل اهت٘بس تغْ٘الت ثِ غ٘ز اهىبى. 4
بٍه ٙي ٹجالًځونه ٽه  همب  َاى،      ،ٙا سوٞيٜ اډشيوبُ سٖوهيالر ثوه اٵو

ځيوَى و   ځبهي اُ ٕوي ٙوٜ كٺيٺي يب نهوبى كٺووٹي ٝووٍر ډوي    

ز. اځَ اډشيبُ واڇ ثوه ٝووٍر    ځبهي كبٝڄ ٽبٍٽَى كٖبة ډٚشَي ٕا

َاي وي   ډ٦چٸ ثه ٽٖي اهشٞبٛ يبٵشه ثبٙي، اُ آ  ػهز ٽه كٺي ثو

ز ٍا ثه ىيڂَي ډنشٺڄ ٽني. اډوب   اڅٺب٭يه ډي ٭چي ،ايؼبى ٙيه ٕا سواني آ  

ٍا ثوه    نموي  ،اځَ اُ اثشيا ثه ٝوٍر ډٺيي اهشٞبٛ يبٵشه ثبٙي سوانوي آ  

ى ىيڂووَي ډنشٺووڄ ٽنووي. ثوويين ډن٪وووٍ ثبيووي ثووه ٙوووٜ يووب نهووب   

َاػٮه ٽَى و ٽيٶيز سوٞيٜ اډشيبُ سٖوهيالر   سوٞيٜ ىهنيه واڇ ډ

وشه ثبٙوي   ػو ٽَى. ىٍٝوٍسيو ٍا دَٓ  ،ٽه اثهبڇ ىٍ اين ُډينه وػوى ىٙا

شنبى ثه ىڅيڄ  سوا  ځٶز اٝوڄ   ډي« اڅنبٓ ډٖچ٦و  ٭چي اډواڅهڈ»ثب ٕا

ز. ،چهئىٍ ډٖ  ػواُ انشٺبڃ اډشيبُ واڇ ثه ىيڂَي ٕا

ثه هوب٥َ ٽوبٍٽَى كٖوبة ډٚوشَي     ٽه سٮچٸ اډشيبُ واڇ  ىٍٝوٍسي

كٸ وي هواهي ثووى؛ ډڂوَ آنپوه ىٍ     ثبٙي، اډپب  انشٺبڃ آ  نيِ ٥جيٮشبً

َاي٤ سٮچٸ اډشيبُ واڇ ٭يڇ انشٺبڃ آ  ثه ىيڂَي ٹيي ٙيه ثبٙي. ٙ 

َاى ىيڂوَ      ةيټ ډٖئچ ي ٽه ىٍ ډوٍى انشٺبڃ اډشيوبُ واڇ ثوه اٵو ؿبٚڅ
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َاٍ ځيَى، انشٺبڃ سٖهيالر ثٮوي اُ ىٍ  وز  ثبيي ډوٍى سوػه ٹ  .يبٵوز آ  ٕا

و ثبنټ يب ٝنيوٷ هووى   َ انشٺبڃ اډشيبُ واڇ ٹبنوني ثبٙيسو١يق آنپه اځ

پبڃ هواهوي ثووى.    ٍا سيثيَ ٽَىه ثبٙي، ٥جيٮشبً انشٺبڃ آ  نيِ ثيو  ٙا آ  

َاهڈ نٚويه ثبٙوي، ٥جيٮشوبً      اډب اځَ ثه څلب٧ ٹبنوني اډپب  انشٺبڃ واڇ ٵو

َاي ىٍيبٵز ٝبكت اډشيبُ نمي ٍا ث سٖهيالر ثوه   سواني ٙوٜ ىيڂَي 

ٙوى ٽه ٝبكجب  اډشيوبُ واڇ ثٮوي    اډب ځبهي ىييه ډي .ثبنټ ډٮَٵي ٽني

ٍا ثوه ٙووٜ       ٍا ثه نبڇ هووى ىٍيبٵوز ٽَىنوي، آ   اُ آنپه سٖهيالر 

ٌاٍ ډي ز ٽه ؿنين انشٺبڅي آيب ثه  ىيڂَي واځ ٽنني. كبڃ دَٕ٘ اين ٕا

زچ  څلب٧ و١ٮي ٝليق و ثه څلب٧ سپچيٶي ػبيِ ٕا

ن ثه اين ٕإاڃ َاي دٕب وهيالر سٶپيوټ     ث ز ثين انووا٫ ٖس الُڇ ٕا

 ٟ ي )ډبنني ٹوَ هيالر ىٍيبٵشي ُا نو٫ سمچيپي ثٙب اڅلٖونه(،   ٙوى؛ اځَ ٖس

سوانوي هَځونوه    ٙوٜ ثه ډل٠ ىٍيبٵوز واڇ، ډبڅوټ آ  ٙويه و ډوي    

 ٟ وي ډجچوٰ       سَٞٵي ىٍ آ  ثپني؛ ډڂَ آنپه ٹوَ ىهنويه ٙو٣َ ٽوَىه ثٙب

َاي  ٙيه ىٍ ډلڄ هبٝي ډَٞٳ ٙوى. ډظالً اځوَ ثوب   ځَٵشه  ٹَٟ نپي ثو

   ٟ وهيالر ٹوَ َاي اػبٍه ډٖوپن ٖس اڅلٖونه   سأډين نٺيينڂي ډوٍىنيبُ ث

 ٟ َاي اػوبٍه ډٖوپن       ثيهي و ٣َٙ ٽني ٽه ٹوَ ٍا ٝوَٵبً ثو َنويه آ   ځي

ٳ ىيڂوَ و يوب         شٶبىه ٽني؛ ىٍ ايون ٝووٍر سوٞويٜ آ  ثوه ډٞوٍب ٕا

ى. كپوڈ ٙوَ٭ي    ِثوٍ ډنبٵبر ىٍا ي آ  ثه ٙوٜ ىيڂَ ثب ٣َٙ ډ ٌٍا واځ

ه ډجنبي ٵٺيه ىٍ ٙوَو٣ ١ومن ٭ٺوي ٹوَٟ     ډوبڅٶز ثب ؿنين ٥َٙي ث

ٍا ٭ٺوي الُڇ    هوي آ   ى؛ َث ى. ىٍ ډوٍى ٹَٟ ىو ډجنب وػوى ىٍا شڂي ىٍا ٖث

هوي ىيڂوَ ٭ٺوي ػوبِي     34، 9ٛ ٷ، ع 1416)٥جب٥جبيي كپويڈ،   ( و َث

(. ډٚهوٍ ٵٺهوب ٙوَو٣ ډوٌٽوٍ    310، 2ٛ ٷ، ع1409ىانني )ٽَٽي،  ډي

ٍا واػت َ   اڅوٵبء نموي  ١من ٭ٺوى ػبِي  هوي ډٮشٺينوي ىٍ   ىاننوي؛ اځَؿوه ث

وز        ٭ٺوى ػبِي ډبىاډي ويه، ٭موڄ ثوه ٙو٣َ واػوت ٕا ٽه ٭ٺي ٵٖن ٚن

ىي،  ٍاػو٬ ثوه    159، 5ٛ ٷ، ع1419)٥جب٥جبيي ِي َاين ٵٺيه ثبيوي  (. ثنبث

ٍا ٭ٺوي ػوبِي       ٍن٪َ ٽنوي و اځوَ آ   ٟ، ا٩هوب الُڇ يب ػبِي ثوى  ٭ٺي ٹَ

ٍا     ٍاػ٬ ثه كپڈ َٙو٣ ١من ٭ٺوى ػبِي نيوِ ډجنوبي هووى  ز، ثبيي  ىاٖن

ٙويه سوٕو٤    ٽني. ٔد ُا اسوبً ډجنب، سپچيٴ ٭مڄ ثه ٣َٙ سٮيوين  سٮيين

ٍائه ٹَٟ هيالر( سٮيين ډي ىهنيه )ا  ٙوى. ىهنيه ٖس

  ،ٟ وڇ ٭مڄ ثه َٙو٣ ١من ٭ٺي ٹوَ نپشه ٹبثڄ سوػه آنپه ثنب َث ِڅ

َاي ٹَٟ َنيه ايؼبى نمي ؿيِي ػِ سپچيٴ ث ٙوى؛ يٮني ٭يڇ ٍ٭بيوز   ځي

ز، اډب ثه څلوب  ٧ اطوَ و١وٮي ٭موڄ وي    َٙو٣ ثبنټ اځَؿه ډٮٞيز ٕا

ٍا ىٍ ػوبي         وهيالر ىٍيوبٵشي  َ، اځوَ ٖس ر ىيڂو ز. ثوه ٭جوٍب ٝليق ٕا

وز.   ىيڂَي ډَٞٳ ٽني، و يب ثه ىيڂَي سمچيټ ٽني، ٭م٘چ ٝليق ٕا

ز ٽه ثب سلٺوٸ ٭ٺوي ٹوَٟ و ٹوج٠، ډبڅپيوز ثوه        اين ثيا  ىڅيڄ ٕا

َنيه ډنشٺڄ ډي واڇ وي   ٙوى، و سنهب سپچيٶي ٽوه ثوَ ٭هويه وي ډوي     ځي ثٙب

وز ٽوه ىٍ    ٭مڄ ثه ٣َٙ ١ شه ًٽوَ ٕا ز. اڅجشه ٙبٖي من ٭ٺي ٹَٟ ٕا

وشنبى ثوه      ىهنيه ډي ٝوٍر ٭يڇ دبيجنيي وي ثه ٣َٙ، ٹَٟ سوانوي ثوب ٕا

ٍا دؤ ثڂيوَى و اځوَ     ٍا ٵٖن ٽني؛ و ٭ين دوڃ  سوچٴ ٣َٙ، ٭ٺي ٹَٟ 

ٍا ډٖشَى ٽني.  سچٴ ٙيه، ډظڄ آ  

وي؛ ثوه ايون ډٮنوب ٽوه          ىاهشوي ُا نوو٫ وٽوبڅشي ثٙب هيالر َد اځَ ٖس

هيالر اثشيا ثبيي ډٮبډچهٽنن ىٍيبٵز اي ثه وٽبڅز ُا ثبنټ انؼبڇ ىهي  ية ٖس

ٍا ثين ثبنټ و هوىٗ انؼبڇ ىهوي، ىٍ ايون ٵوَٟ     و ٕذٔ ډٮبډچه ىوڇ 

وهيالر، ډبڅوټ آ     ىٍيبٵز هيالر كشي ٔد ُا وٝوڃ ډجچٰ ٖس ٽننية ٖس

ىاى     نمي ٍَا ٙوى؛ ثچپه وي وٽيڄ ثبنټ ىٍ اهشٞبٛ آ  ډجچٰ ثوه ډووٍى ٹو

ٍا ثه ډ َ آ   ز و اځ ٛ ىهي؛ ډٮبډچه ٵ٢وڅي ٕا لڄ ډَٞٳ ىيڂَي اهشٞب

همين ز. َث بٓ ىٍيبٵز ثوىه و نيبُډني اػبُه ثبنټ ٕا وهيالر   ٕا ٽننية ٖس

ٍَا ىهي. ډمنو٭يوز   نمي ٍا ىٍ اهشيبٍ ٙوٜ ىيڂَي ٹ سواني ډجچٰ ىٍيبٵشي 

وز و هوڈ ثوه      َ، هڈ ثه څلب٧ سپچيٶوي ٕا هيالر وٽبڅشي ثه ٱي انشٺبڃ ٖس

ب  ٙوى. ٕبً ډبڅټ ډبڃ نميڅلب٧ و١ٮي؛ يٮني ٥َٳ ډٺبثڄ ٕا

 اهت٘بس تغْ٘الت ثب اهَال ٔعٌدٖ هجبدل اهىبى. 5
ځونه ٽه ىٍ ٹٖمز ٹجڄ ثيب  ٙي، اډپب  انشٺوبڃ اډشيوبُ واڇ ځوبهي     همب 

ىاهز هيالر انؼبڇ ډوي  ىٍ ٹبنو  سٮجيه ٙيه و ثب اػبُة َد ٙووى؛   ٽننية ٖس

ٍا ډن٬ ٽَىه و ثه وهيالر  ٽننوية   ٍٱڈ آ ، ىٍيبٵز ځبهي نيِ ٹبنو  آ   ٖس

ٌٍا ډي ٍا ثه ىيڂَي واځ وز ٝوبكت    آ   ٽني. ىٍ هَ ىو ٝوٍر ډمپن ٕا

ي آ ، سٺب١ووبي ډجچٲووي ثپنووي. ػوووُا  ٌٍا ُاي واځوو ووهيالر ىٍ ا اډشيووبُ ٖس

ٍٕوي   ىٍيبٵز اين ډجچٰ هڈ ُا ػهز ډٺش٢ي و هڈ ُا ػهز ډبن٬ ٹبثڄ َث

بً اډشيبُ واڇ ثيو  څلوب٧ نهوي ُا انشٺوبڃ آ ،     ٕب ز. يٮني ثبيي ىيي آيب ٕا ٕا

ىچ ثٮي ُا اطجبر وػوى ډٺش٢ي ثبيي ىيي آيب نهوي  ٹب ٍا ىٍا ثچيز ډجبىڅه ثب ډبڃ 

ي آ  ثه ىيڂَي ډي ٌٍا يچ ُا واځ َاي ىٍيبٵز ٭وٟ ثٙب  سواني ډبنٮي ث

 ثزرعٖ هغئلِ اس خْت همتضٖ. 6
وز.       ،هَ ؿيِي ثب اډواڃ ةډجبىڅ وشن آ  ؿيوِ ٕا ډشوٹٴ ثوَ ډبڅيوز ىٙا

الَ سَوأْٽُچُوا  »ة ٽوَى و آيو   ډجبىڅوه « ډبڃ»ٍا ثب « ال ډبڃ»سوا   يٮني نمي

 ثوه ډٮنوبي ډٺبثچوه ثبٙوي    « ثبء»ثَ اينپه  ثنبو « أَډٕوٓاڅَپُڈٕ ثٓيٕنَپُڈٕ ثِبڅْجٓب٥ٙڄِ

ثَ همين ډ٦چوت ىالڅوز   و ( 580، 3ٛ ٷ، ع1375سجَيِي، ٙهييي )

ُاين ډي ٌاٍي اډشيوبُ سٖوهيالر،    ٍو،  ٽني. ا ػواُ ىٍيبٵز دوڃ ثبثز واځو
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َاٍ    ډشوٹٴ ثَ اطجبر ډبڅيز اډشيبُ سٖه يالر يب الاٹڄ اطجوبر ٝولز ٹو

ز.  ځَٵشن ډبڃ ىٍ ډٺبثڄ آ  ٕا

ٍاػو٬ ثوه     ثه ن٪َ ډي ٦الكي ډبڃ، ثشووا   ٍٕي ثب سٮَيٴ څٲوي و ٝا

ٍا ثي ه ډبڃ  يبٍي ُا اهڄ څٲز وّا نيوبُ ُا   ډبڅيز اډشيبُ واڇ ٹ٢بور ٽَى. ٖث

شه و ځٶشه َاهيويي،  « ) اڅموبڃ ډٮوَوٳ  »اني:  سٮَيٴ ىاٖن ، 8 ٷ، ع 1410ٵ

؛ 1821، 5ٛ ٷ، ع 1410ٷ؛  ػووووهَي، 1414جوووبى، ٭ ؛ اثووون344ٛ

هي ىيڂوَ ثوب سٶٞويڄ ثيٚوشَي ثوه      586، 2ٛ سب، ع  ٵيوډي، ثي (. اډب َث

ىاهشه ه َد اڅْمٓوبڃُ ٵوى الٝوڄ:    »ځويي:  ډي اطيَ اثناني.  سجيين ډٮنبي اين وّا

هت و  ، طڈ أ٥چٸ ٭چى ٽڄّ ډب ئٺشنى و ئمچټ ډون  الفضّةډب ئمچټ ډن اٌڅ

َ، )اثن« ال٭يب  هي ُا ٵٺهوب ىٍ ډٺوبڇ سٮَيوٴ    372، 4ٛ سب، ع ثي اطي (. َث

ځي ٦الكي ډبڃ، ثه ثيب  وْي نيه ٽَىه ٝا ډلٺوٸ ٍٙوشي   اني؛  هبي آ  ٖث
َا : أكويهمب:  »ځويي:  ډي شٶبى ډن ٽچمبسهڈ ٵي سٮَيٴ اڅمبڃ أډ ي ٖي ٵبٌڅ

    ٟ )ٍٙوشي،  « هو ډب ينشٶ٬ ثه أو ثجيڅه، اڅظبني: ډب يجوٌڃ ٵوي ډٺبثچوه اڅٮوو

واني(. اڅجشه 509ٷ، 1407ٛ وشمبڃ    ډلٺٸ اَي ٍا ثه ىڅيوڄ ٙا اين سٮَيٴ 

شه و ډي ئ ّ سٮَيٴ اڅمبڃ ثأنه ډوب  »ځويي:  َث ٽچمه ډبڃ، سٮَيٴ ىوٍي ىاٖن

ُائه اڅمبڃ ٵي  اڅٶٖبى ٵانه ډن أهٌ اڅمٮوَ ٳ ٵوي اڅشٮَيوٴ و     غايةيجٌڃ ثا

پبڃ ٵي ا٭شجبٍ أډَين ٵي سلٺّٸ ډٶهوډه: أكيهمب   حاجةَةاڅ٪ّبهَ أنه ال ٙئ

أډوٍ ىنيبهڈ أو ٭ٺجبهڈ و اڅظبني ٭يڇ ئډپب  اڅوٝووڃ ئڅيوه   اڅنّبٓ ئڅيه ٵي 

واني، « ثال ئ٭مبڃ ٭مڄ  (.165، 1ٛ ٷ، ع1406)اَي

ٍائه نٚيه و َٝٵبً ثوه   ىٍ ٭جبٍر ٵوٷ نيِ سٮَيٴ ډٖشٺيمي اُ ډبڃ ا

وز. يپوي اُ ډلٺٺو       ثيب  ويْځي   ډٮبٝوَ  بهوبي آ  ثٖونيه ٙويه ٕا

اډشالٽه ثوبڅٮوٟ   ډٺٞوىنب ثبڅمبڃ ٵي اڅمٺبڇ ډب يَٱت ٵي»نويٖي:  ډي

(. ىٍ ايون  107، 1ٛ  ٷ، ع1423)كوبئَي،   «اډشالٽبً ٱيوََ ډلوَّڇ   ًاسبً

بٍه ثه ډوٍىي ىاٍى ٽه ٭يڇ ٍٱجوز ثوه سمچوټ    « ًاسبً»سٮَيٴ ٽچمه  ٙا

ز؛  ډووٍى   ًاسوبً ډوبڃ ډوٹوٵوه    ډظالًآ  ثه ىڅيڄ هبٝي ٭بٍٟ ٙيه ٕا

ز؛ اډب وٹٴ ثه ٍا اُ     ٍٱجز ٕا ٭نوا  يټ ډبن٬ ٭ب١ٍوي، ٍٱجوز ډِثووٍ 

ز. ٹيي ثي َاع ډظڄ همَ ٽه ٙوَ٭بً « ٱيَ ډلَڇ»ن ثَىه ٕا َاي اه  نيِ ث

ز  )همب (. ډبڅيز آ  اڅٲبء ٙيه، آوٍىه ٙيه ٕا

ٚين ډي ٍيٴ دي ـنين سٮب َيٴ و هم ٕٓب اين سٮ َا سووا  ډوبڃ ثووى      ث

ي  ٖيٍب هيالر ډوٍى ډ٦بڅجه ث ٍيبٵز ٖس ٍا سأييي ٽَى. اډَوُه ى هيالر  ُ ٖس اډشيب

َني ثبثوز ثوه     هي كب١و ز؛ و كشي َث ىٕوز آوٍى  آ  ډجچٲوي    ُا ډَىڇ ٕا

ز و ډي ٱجز ٭ٺال ٕا ًاسبً ډوٍىٍ  ىاهز ٽنني؛ ٔد  ٭ب  ٽوَى ٽوه    َد سوا  ًا

هيالر ىٍ كٺيٺز يوټ اوڅويوز   ډٺش٢ي ډ ى. اډشيُب ٖس بڅيز ىٍ آ  وػوى ىٍا

َاوانوي وػووى     ى ٵ ٍ ٵٺه ډووٍا ز و ى َا  ٕا ٖجز ثه ىيڂ ٝبكت اډشيُب ن َاي  ث

ي ُا اوڅويز ثه ىيڂَي ډوي  ي كٸ نٙب ٌٍا ُاي واځ ى ىٍ ا ى ٽه َٵ ُ   ىٍا سوانوي ا

ٍ نٺ٦وه  ىاهز دوڃ ثه ٽٖي ٽه ى ُ ډٖوؼي   وي ٥چت ډبڃ ٽني. ډظالً َد اي ا

ٖشه،  ي،    ٚن وز )كوبَئ ٍا سوچيه ٽني، ػوبِي ٕا َاي آنپه ډلڄ ٭جبىر هوى  ث

َاي ىٕوشيبثي ثوه      141، 1ٛ ٷ، ع1423 وز ٽوه ثو (. ډظبڃ ىيڂَ ٽٖي ٕا

ِيوز        ٌاي نوٌٍي يوب وي ٍيبٵوز ٱو َيي نب  ُا نبنوايي و يوب ى ي )ډظالً ه ؿِي

 َ َاى ىيڂ ز و اٵ َٵشه و اوڅويشي ٽٖت ٽَىه ٕا ٍ ځ َا ٴ انش٪ٍب ٹ ٙټ( ىٍٝ  َد

ىاهز َني ثب َد وني. كب١ ِ ډوٹٮيز و ػبيڂبه ويٙ   ډجچٲي ثه وي كبئ

ثه اين څلب٧ ٽه ډشٮچوٸ   ؛كشي اځَ كٸ ډِثوٍ ډبڃ ثه كٖبة نيبيي

ز، ٹبثڄ ډجبىڅه ثب ډبڃ ډي َاي اينپوه     .ثبٙي آ  ډبڃ ٕا سو١يق آنپوه ثو

 يټ ډجبىڅه ډٞياٷ اٽڄ ډبڃ ثه ثب٥ڄ نجبٙي، الُڇ نيٖز ډجبىڅوه ٭ينوبً  

٥َٳ ډجبىڅه ډبڃ و ٥وَٳ ىيڂوَ   ثٖب يټ  ؿه ؛ثين ىو ډبڃ انؼبڇ ٙوى

ز.  ىٍ ثي٬ اهشيبٍ ډٮبډچه ٽوه   ډظالًكٺي ثبٙي ٽه ثه ډبڃ سٮچٸ ځَٵشه ٕا

َاي٤      سو٤ٕ َٙٽز ډٮموالً َاي هَيوي ډوواى اوڅيوه ىٍ ٙو هبي ثٍِٿ ث

ٙويه(   ډبڃ )دووڃ دَىاهوز   ،ځيَى نبا٥مينبني نٖجز ثه آينيه ٝوٍر ډي

َاٍ    ىٍ ډٺبثڄ كٸ اهشيبٍ ډٮبډچه ٽه ثه ډبڃ )ډواى اوڅيه( سٮچٸ ځَٵشوه، ٹو

ځيَى. ىٍ ثلض هَيي و ٵَوٗ اډشيبُ واڇ نيِ دوڃ دَىاهوز ٙويه ىٍ    ډي

َاٍ ډي ز ډشٮچٸ ثه ډبڃ، ٹ  ځيَى. ډٺبثڄ اډشيبُ ىٍيبٵز واڇ ٽه كٺي ٕا

 ثزرعٖ هغئلِ اس خْت هبًغ. 7
ُاي انشٺوبڃ   ،ځونه ٽه ثيب  ٙي همب  نٖجز ثه ٝلز ىٍيبٵز دوڃ ىٍ ا

ز؛ اډوب ثٍَٕوي ډٖوئچه ثوه      كٸ نبٙي اُ اډشيبُ واڇ، ډٺش٢ي ډوػوى ٕا

ز.  څلب٧ وػوى ډبن٬ نيِ ١َوٍي ٕا

وز.   ىاهز واڇ ثه ډٚشَي ثه ا٭شجبٍ ډوػوىي كٖبة وي ٕا ځبهي َد

ي، ىٍ ايون ٝووٍر ډٚوشَي     اځَ كٖبة ٕذَىه ي ُا نو٫ سمچيپي ثٙب ٌٍا ځ

ي ٍ ِي ٰ وٍا ز. و ؿو  ىٍيبٵز ُيبىي ډَٚو٣ ډجبڅ ٟ ىاىه ٕا ا ثه ثبنټ ٹَ

َاين ٝبكت كٖبة ٕذَىه نمي ز؛ ثنبث ٟ، ډمنو٫ ٕا سواني ىٍيبٵز  ىٍ ٹَ

ٍا ىٍ ١من ٕذَىه ي ٣َٙ ٽني؛ ؿو  اين ٣َٙ، ُيوبىه   واڇ ُا ثبنټ  ٌٍا ځ

ٍا ػبِي ډي كپمي ډلٖوة ډي هي ُا ډشٺيډين آ   ىاننوي   ٙوى؛ اځَؿه َث

(. 319، 3ٛٷ، ع 1417ٙووهيي اوڃ،  ؛104، 2ٛٷ، ع 1413)كچووي، 

ٍسي َاڇ ثيانوي، و    ىٍٝو ٍثب و كو ٍا ډٞياٷ  ٽه ٵٺيه ٹَٟ ثه ٣َٙ ٹَٟ 

َاي وي ايؼبى نمي ٕذَىه ي، َٙ٭بً كٺي ث ٍ ؿنين ٥َٙي ٽَىه ثٙب ٌا ٙوى  ځ

هيالر ثه ىيڂَي دوڅي ىٍيبٵز ٽني؛  و نمي ُاي انشٺبڃ اډشيبُ ٖس سواني ىٍ ا

َاي وي ايؼبى ٚن بً اين كٸ ث ٕب وز؛ كشوي اځوَ ثبنوټ يوب      ؿو  ٕا يه ٕا

وي ثوه       وي و كب١وَ ثٙب َاي وي ثٙب ڇ ثه ؿنين كٺي ثو ډإٕٖة ډبڅي ډشِچ

 ٙيه سو٤ٕ وي، واڇ ىهي. ٙوٜ ډٮَٵي

ٍا ثوه     اډب اځَ ٥َٙي ىٍ ډيب  نجبٙي و ثبنټ هوى ؿنوين اډشيوبُي 
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ٌاٍ  آيوي. اڅجشوه ډمپون     ، ډبنٮي اُ ػهز ٍثب دي٘ نموي ٽنيډٚشَي واځ

ز سٮچٸ سٖهيالر ثه ٝبكت ٕذ ٥َٙي ثبٙي ٽه ٭ٺوي ثوَ آ     ،َىهٕا

ز؛ يٮنوي ډٖوئوڃ ثبنوټ و ډٚوشَي      ثوَ آ  سواٵوٸ    ٹوجالً ثنب ٙيه ٕا

َاٍىاى  ،اني ٽَىه ٌاٍ  ٕذَىهوڅي ىٍ ډشن ٹ وبٍه نٚويه و يوب     ځو ي ثوه آ  ٙا

ُاي   ٌاٍ  ٕوذَىه اينپه ٍويه ثبنټ دَىاهز واڇ ثوه ا وز؛ ىٍ ايون   ځو ي ٕا

ٍاػ٬ ثه ٣َٙ ډجني ٭چيه ا ٍا  څٮٺوي يوب ٍويوه    ډوٍى ٵٺيه ثبيي ډجنبي هوى 

 ثبنټ ىٍ ا٭٦بي سٖهيالر سٮيين ٽني.

ٌاٍ ٕذَىهاځَ  ي سمچيپي نجبٙي؛ ثچپوه ثبنوټ اُ ٕووي ډٚوشَي     ځ

ٍا ىٍ ٹبڅت يپي اُ ٭ٺووى ٙوَ٭ي همـوو      وٽيڄ ثبٙي سب َٕډبيه وي 

ثه ٽبٍ ځيوَى، ىٍ  ... ډ٢بٍثه، ٵَوٗ اٹٖب٥ي يب اػبٍه ثه ٣َٙ سمچيټ و

ٌاٍ ٕذَىهاين ٝوٍر  ډٚبٍٽز ىٍ ٕووى، ىٍيبٵوز    سواني ٭الوه ثَ ډي ځ

َاٍ ىاى ٣َٙ  ٍا نيِ ىٍ ډشن ٹ ز ٵٺيهوي  ٽنيسٖهيالر  . اڅجشه ډمپن ٕا

َا٣       وش ٍا همـوو  ٙا َا٣ ىٍيبٵز سٖوهيالر ىٍ ٭ٺووى ډٚوبٍٽشي  ش ٙا

َاين ٵٺيوه ثبيوي ىٍ ايون     ٍا ػبيِ نياني ثنبث ىٍيبٵز ٕوى سچٺي ٽني و آ  

ٍا اسوبً ٽني.  ُډينه ډجنبي هوى 

ىٕوز آوٍى    دَىاهوز دووڃ ثوَاي ثوه     ډمپن إز ځٶشه ٙوى 

اډشيبُ سٖهيالر اُ ٕوي هَيياٍ اډشيبُ، ٙجهه ٍثب ىاٍى؛ ثه ايون ثيوب    

ٽه وي ډچِڇ إز ىٍ اُاي ىٍيبٵز واڇ اُ ثبنټ ډجچٲي ٍا ثه ٝوبكت  

 اډشيبُ واڇ دَىاهز ٽني.

ٟ  ئىٍ دبٕن ثبيي ځٶوز اوالً ىٍ ايون ډٖو    ىهنويه و   چه ثبنوټ، ٹوَ

و ٵَوٙونيه اډشيوبُ واڇ ٙووٜ طبڅوض      نيهځيَ ٹَٟهَيياٍ اډشيبُ واڇ، 

ز؛ كشي اځَ ځٶشه ٙوى  َاي ىٍيبٵوز واڇ   ځيَنيه ٹَٟٕا ز ث ډؼجوٍ ٕا

وز؛ و كَډوز      ډجچٲي دَىاهز ٽني، اين دَىاهز ثه ٙووٜ طبڅوض ٕا

ٍا ػبيِ  ٣َٙ دَىاهز ُيبىه ثه ٙوٜ طبڅض اسٶبٹي نيٖز و ثَهي آ  

َاُي، ثي ىانني ډي ډٚوَو٣ ىٍ ډوشن   (. طبنيبً ُيوبىه  69سب، ٛ  )ډپبٍڇ ٙي

پبڃ ىاٍى ىٍكبڅي َاي ىٍيبٵوز اډشيوبُ     ٭ٺي ٹَٟ ٙا ٽه دَىاهز دوڃ ثو

 ځيَى. واڇ دي٘ اُ ىٍيبٵز واڇ ٝوٍر ډي

وهيالر،     ي اډشيوبُ ٖس ٌٍا يپي ىيڂَ ُا ډوان٬ ىٍيبٵز دوڃ، ثبثز واځو

ٍائه وز.   ٭يڇ ډواٵٺز نهبى ا هيالر ثب انشٺبڃ اډشيبُ ثه ىيڂَي ٕا ىهنيه ٖس

هيالر وػووى  سو١يق آنپه ځبهي ثه څلب ٧ ٹبنوني اډپب  انشٺبڃ اډشيبُ ٖس

ٍا ثه ثبنټ ډٮَٵي  َاين ٝبكت اډشيبُ ثٮي ُا ىٍيبٵز دوڃ، هَييٍا  ى؛ ثنبث ىٍا

ىاهز ډوي  ډي ٍا ثه وي َد هيالر  ٍاٷ    ٽني و ثبنټ ٖس وهيالر او ٽنوي. ٖس

ٍاه   ي ٙويه، ُا ايون ٕونن      ځواهي كٸ سٺيڇ ٽه ىٍ ثبنوټ ډٖوپن  انويُا

ز. هَ ٵَىي ٥جٸ َٙ هيالر ٕا اي٦ي ٽه ثبنټ ډٖپن ا٭الڇ ٽوَىه  ٖس

ٍا ٽوه       سواني ثب اٵششبف كٖبة و ٕذَىه ډي ٍاٹوي  ي ډجچٲوي ډٮوين، او ٌٍا ځو

ز، ىٍيبٵز ٽنوي.   جز ثه ىٍيبٵز واڇ ډٖپن ٕا ځواهي كٸ سٺيڇ وي ٖن

ز. ٍاٷ ٹبثڄ هَيي و ٵَوٗ ىٍ ثوٍٓ ٕا  اين او

ٌاٍي اډشيوبُ واڇ ثوه       ډإٕٖوه اډب ځبهي ثبنټ يب  ډوبڅي اػوبُه واځو

ٍا ن َاي     ىهي. ٥جيٮشبً ٝبكت اډشيبُ نمي ميىيڂَي  ٍا ثو سوانوي ىيڂوَي 

 ،ډبڅي ډٮَٵي ٽني. ثب وػوى ايون  ډإٕٖهىٍيبٵز سٖهيالر ثه ثبنټ يب 

ٍا   ځبهي ىييه ډي ٙوى ٽه ٝبكت اډشيبُ ثٮي اُ ىٍيبٵز سٖوهيالر، آ  

ٍا ىٍيبٵز ډي ٌاٍ ٽَىه و ډجچٲي   ،ٽنوي. ىٍ ايون ٝووٍر    ثه ىيڂَي واځ

ٌاٍي سٖوهيالر ثوه وي ډ٦چٺوبً      ىٍيبٵز دوڃ اُ ىيڂَي ثوه  ُاي واځو ا

پبڃ ىاٍى. سو١يق آنپه اځَ  ٌاٍ  ٕذَىهٙا ٍا هووى اُ     ځو ډجچوٰ سٖوهيالر 

ُاي ډجچٲوي ثوه     ډبڅي ىٍيبٵز ٽني ډإٕٖهثبنټ يب  ٍا ىٍ ا و ٕوذٔ آ  

وز؛ او  ٌاٍ ٽني؛ ىو كبڅز ٹبثڄ سٞوٍ ٕا آنپوه سٖوهيالر    ڃىيڂَي واځ

 ،سٖوهيالر  ىٍيبٵشي ٹَٟ ثبٙي؛ ىٍ اين ٝوٍر ثوه ډلو٠ ىٍيبٵوز   

ٌاٍ ٽنوي   وي ډبڅټ آ  ډي ٍا ثه ىيڂَي واځو ىٍ ، ٙوى و اځَ ثوواهي آ  

ُاي ٹَٟ نمي واٹ٬ ثه وي ٹَٟ ډي سواني ُيبىي ډَٚو٣  ىهي؛ و ىٍ ا

ز نوه   ،ىٍيبٵز ٽني. اځَ ځٶشه ٙوى ډجچٰ ىٍيبٵشي ىٍ ډٺبثڄ اډشيبُ واڇ ٕا

ز ٽه اډشيبُ واڇ سب ُډبني ٝويٷ ډوي   ُاي ٹَٟ؛ دبٕن آ  ٕا ٽنوي   ثه ا

وشٶبىه    ٽ ه واڇ ىٍيبٵز نٚيه ثبٙي؛ ثه ډل٠ ىٍيبٵز واڇ اډشيوبُ نيوِ ٕا

َاين     ٙيه و ىيڂَ اډشيبُي وػوى نياٍى سب ثه ىيڂَي ډنشٺوڄ ٙووى. ثنوبث

ٌاٍ ٽنوي و دووڅي       ٽننية ىٍيبٵز ٍا ثوه ىيڂوَي واځو واڇ اځَ ثوواهي آ  

ُاي ٹوَٟ ىاى  ثوه وي، ُيوبىه ىٍيبٵوز      ىٍيبٵز ٽني ىٍ كٺيٺز ثه ا

ز؛ و اينٽَى ىٍيبٵوز آ    ،ُيبىه اځَ ثوه ٝووٍر ډٚوَو٣ ثبٙوي     ه ٕا

ز و وي ډبڅټ ُيبىه نمي َٙ٭بً َاڇ ٕا  ٙوى. ك

اډب اځَ سٖهيالر ىٍيبٵشي اُ نو٫ وٽوبڅشي ثبٙوي، ىٍ ايون ٝووٍر     

بٕبً ٌاٍ ٕذَىه ٕا ٙوى سب ثشواني ىٍ ډٺبثڄ ىٍيبٵوز   ډبڅټ سٖهيالر نمي ځ

ٍا ثوه ىيڂوَي ډنشٺوڄ ٽنوي.      ،ډجچٲي و يب كشي ثيو  ٭وٟ  ډوظالً آ  

ٵَٟ ٽنيي ٽٖي سٖهيالر ٵَوٗ اٹٖوب٥ي څوواُڇ هوبنڂي ىٍيبٵوز     

وي وٽيڄ ثبنټ ىٍ ډَٞٳ ډجچٰ سٖوهيالر ىٍ ډووٍى سٮيوين     ؛ٽني ډي

ز وز و      .ٙيه ٕا َاٍىاى ٕا ٌاٍي آ  ثه ىيڂوَي هوالٳ ٹو َاين واځ ثنبث

ثب٭ض ث٦ال  وٽبڅز ٙيه و ثوه څلوب٧ ٙوَ٭ي نيوِ انشٺوبڃ دووڃ ثوه        

ٌاٍي سٖوهيالر      نموي  او .ٙوى ىيڂَي ډلٺٸ نمي ُاي واځو سوانوي ثوه ا

َا  ىٍيبٵز ٽني؛ ؿو   بٕوبً وٽبڅشي ډجچٲي اُ ىيڂ سٖوهيالر ډنشٺوڄ    ٕا

ز. نمي  ٙوى. ىٍيبٵز دوڃ ىٍ اين ٵَٟ اٽڄ ډبڃ ثه ثب٥ڄ ٕا

ٍسي     وهيالر واڇ ډٖوپن ثوه ٝوو ي اډشيبُ ٖس ٌٍا ٽوه ىٍ   ىٍ ډوٍى واځ

ز، ډٖئچه ٵَٷ ډوي  ثبنټ ٍايغ ٕا وهيال     هب  ٍا ٽنوي. ډٮمووالً ثبنوټ ٖس ر 

ٍَا نمي هواهوي واكوي    ىهي و ُا وي ډي ډٖشٺيڈ ىٍ اهشيبٍ ٝبكت اډشيبُ ٹ
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َاي٦ي ٽه ثبنټ سٮيين ډوي  ٍا ثب ٙ ٽنوي، انشووبة    ډٖپوني ډوٍىن٪َ هوى 

ِي ډي ٍا ثه كٖبة ٵَوٙنيه وٍا ٽنوي.   ٽني؛ ٕذٔ ثبنټ ډٖشٺيمبً ډجچٰ واڇ 

شٶبىه ز ٝبكت اډشيبُ )ٙوٜ اڅٴ( ثوواهي ډنبٵ٬ ٕا  اډب ځبهي ډمپن ٕا

ٌٍا ٽني؛ ىٍ اين  ُاي ډجچٲي ثه ىيڂَي )ٙوٜ ة( واځ ٍ ا ٍا ى هيالر  ُ ٖس ا

ىاهز ډجچٲي  ٝوٍر ٙوٜ اڅٴ ثب ٙوٜ ة سواٵٸ ډي ُاي َد ٽني ىٍ ا

شٶبىه ٽنوي. ثويين ډن٪ووٍ ٙووٜ ة واكوي       ثه وي، ُا اډشيبُ واڇ وي ٕا

وي،      َاي٤ ډوين٪َ ثبنوټ ثٙب ٍاي كياٹڄ ٙو ٍا ٽه ىا ډٖپوني ىڅوواه هوى 

ي ډي ىاى ډپشوة )ٹوڅنبډه( ثه نبڇ ٙووٜ اڅوٴ ٽوه    ٽني؛ ا هَييٍا ٍَا ډب ٹ

وز، ٝوبىٍ ډوي     وهيالر ٕا ٙووى. ٕوذٔ ثبنوټ ډجچوٰ      ٝبكت اډشيبُ ٖس

ىاهز ډي ٍا ډٖشٺيڈ ثه ٵَوٙنيه واكي ډٖپوني َد هيالر  ٽني. ٥جوٸ   ٖس

هيالر ثه ٙوٜ اڅٴ  شٶبىه ُا ٖس ُاي ٕا ٍا ىٍ ا سواٵٸ، ٙوٜ ة ډجچٲي 

ىاهز ډي و ىٍ ١من يټ نوٙشه ُا وي ٽني  ٽه ٝبكت اډشيبُ واڇ ثوىه، َد

ٍَا ډي ز. اٹ  ځيَى ٽه واكي ډٖپوني ډشٮچٸ ثه ٙوٜ ة ٕا

ثبٙوي؛   اڅلٖونه  ٹَٟاځَ سٖهيالر اُ نو٫  ،ىٍ اين ٍوٗ دَىاهز

واكي ډٖپوني ثه ثبنټ سو٤ٕ ٙوٜ اڅٴ، ثبنوټ   ةثب ډٮَٵي ٵَوٙني

ٍا اثشيا ثه وٽبڅز اُ ٙوٜ اڅوٴ ٹوج٠ ډوي    ٽنوي )سوب    ډجچٰ سٖهيالر 

ٙوى( و ٕذٔ ثوه وٽبڅوز اُ وي ثوه ٵَوٙونيه      دَىاهز ٹَٟ ډلٺٸ

ٽنوي. ىٍ ايون ٍوٗ ثويو      واكي ډٖپوني ثه ٭نوا  طمن دَىاهز ډي

پبڅي ٵَوٙنيه واكي ډٖپوني ډبڅټ سٖهيالر دَىاهوز ٙويه    هيؾ ٙا

ٙوى؛ اځَ ؿه ٝبكت اډشيبُ سٖوهيالر )ٙووٜ اڅوٴ( ثوب ا٭والڇ       ډي

وز، ىٍوٯ ځٶشوه      و  اينپه ثبثز هَيي ډٖپن ثوه ٵَوٙونيه ثويهپبٍ ٕا

وز  ٍا      ډَسپت ډٮٞيز ٙيه ٕا )ؿوو  ىٍ واٹو٬ ٙووٜ ة ډٖوپن 

ز(. اډب وي نمي سواني اُ هَيياٍ واٹٮوي   هَييه و ثه ٵَوٙنيه ثيهپبٍ ٕا

ٍا ىٍيبٵز ٽنوي؛ ؿوو  ثبنوټ ثوه      واكي ډٖپوني )ٙوٜ ة( ډجچٲي 

ز؛ ىٍ ؿنوين   ٍا دَىاهز ٽَىه ٕا وٽبڅز اُ وي ثيهي او )ٙوٜ ة( 

َاڇ     ،اٝڄ ثيهي اُ ډواٍىي ىٍيبٵز هَ ډجچٲي ثيٚشَ ډٞوياٷ ٍثوب و كو

ز  (.171و169ٛ  ٷ،1401)ٝيٍ،  ٕا

اځَ سٖهيالر دَىاهشوي اُ نوو٫ ٵوَوٗ اٹٖوب٥ي ثبٙوي، ثٮوي اُ       

واكي ډٖپوني ثه ثبنټ سو٤ٕ ٙوٜ اڅٴ، ثبنټ ثوه   ةډٮَٵي ٵَوٙني

ٍا هَييه و ىٍ ٹبڅت اػبٍه ثوه   ٝوٍر ډٖشٺيڈ ٕهڈ هوى اُ واكي ډِثوٍ 

ٽنوي. ىٍ   ٜ اڅوٴ ډنشٺوڄ ډوي   ٣َٙ سمچيټ يب ٵَوٗ اٹٖب٥ي ثه ٙو

اين ٝوٍر ٙوٜ اڅٴ ثب ٙوٜ ة ثه انياُه ٕهمي ٽه ثبنوټ ثوه   

ز، َٙيټ ډي ٍا ثوه ډجچٲوي    ٙوى و ډي وي ٵَوهشه ٕا سواني ٕهڈ هوى 

ثوب ايون    ؛ثيٚشَ اُ اٝڄ سٖهيالر و ٕوى آ  ثه ٙوٜ ة ډنشٺڄ ٽني

٣َٙ ٽه ٙوٜ ة ډٮبىڃ اٝڄ و ٕوى سٖهيالر ثه ثبنټ دَىاهوز  

 ډٮموالًٍا ثه ٙوٜ اڅٴ دَىاهز ٽني. اڅجشه اُآنؼبٽه  ٽني و ثٺيه طمن

َاٍ ډي ىٍ سٖهيالر ډٖپن، واكي هَيياٍي ځيَى،  ٙيه ىٍ ٍهن ثبنټ ٹ

ډٮبډچه ډِثوٍ ٵ٢وڅي هواهي ثوى و انشٺبڃ آ  ډشوٹٴ ثَ اػبُه ثبنوټ يوب   

زدَىاهز سمبډي اٹٖب٣ و ٵټ ٍهن   .ٕا

ټ ثبٙوي،  اډب اځَ سٖهيالر دَىاهشي ىٍ ٹبڅت اػبٍه ثه ٣َٙ سمچيو 

ٍا ثوه      ٝبكت اډشيبُ )ٙوٜ اڅٴ( ثب ىٍيبٵز ډجچٲوي واكوي ډٖوپوني 

ٌاٍ ډي ٽوه ثٮوي اُ اسموبڇ ډوير      ٙووى  ډشٮهي ډيٽني و  ٙوٜ ة واځ

ٍا ٽه ثبنوټ ثوه وي    اػبٍه و دَىاهز اػبٍه سو٤ٕ وي، واكي ډٖپوني 

ز ثه ٙوٜ ة ډنشٺڄ ٽني. ثه ن٪وَ ډوي   ٍٕوي ايون    سمچيټ ٽَىه ٕا

ز و ډٚپڄ ٵ٢ ٍا نيِ نياٍى.ډٮبډچه ٝليق ٕا  وڅي ثوى  

 فزٍػ اهت٘بس ٍام تَعظ خَد ثبًه. 8
هيالر ډٮمووالً كبٝوڄ ډشوٕو٤ ډوػووىي ٝوبكجب  كٖوبة        اډشيبُ ٖس

ٗ ٍِا ز. اډب ځ ز، ٽه ثبنټ ٕا ىي   هبي ډيياني كبٽي ُا آ  ٕا هب ىٍ ډووٍا

َاى ٵبٹي ډوػوىي ٽبٵي، ثه آنهوب   َاى ٵبٹي كٖبة يب اٵ ثب ځَٵشن ډجچٲي ُا اٵ

ُ، ىهني )ٕب واڇ ډي (. ىٍ اين ډووٍى اځَؿوه و    1397/02/24يز اٹشٞبىنيو

ٍا ثه ډٚوشَي ډوي   ٵَوٙوي و ٕوذٔ ډٚوشَي     ىٍ ٩بهَ ثبنټ اډشيبُ واڇ 

هيالر اٹياڇ ډي جز ثه ىٍيبٵز ٖس ى ٖن بٓ اډشيبُي ٽه ىٍا َٕا ٽني؛ اډوب   ث

ٙيه ډن٦جٸ َث ثي٬ نيٖوز؛ ؿوو  هنووُ اډشيوبُي      واٹٮيز ٭مچيبر انؼبڇ

ٍا ثه ډٚشَي ثٶَوٙي. اين ډٖوئچه ن٪يوَ   ٙپڄ نڂَٵشه سب ثبنټ ثشواني آ   

وز ىٍ ډٺبثوڄ ىٍيبٵوز      ز ٽه ٹَٟ ىهنيه ا٭الڇ ٽني، كب١وَ ٕا آ  ٕا

ٵني ثويو  ٙوټ    َاى ډشٺب١ي ٹَٟ ثيو  ٕوى ىهي؛ اين َس ډجچٲي، ثه اٵ

 ٟ ىاهشي ٹوَ هيالر َد ز. اڅجشه اځَ ٖس ٍثٕب وي، ثچپوه     كيچة  اڅلٖونه نجٙب

ي، ىٍي ٍثوب    ٵَوٗ اٹٖب٥ي يب اػبٍه ثه ٣َٙ سمچيټ ثٙب بٵز دووڃ ٙوجهه 

ٍن٪َ      ى؛ ؿو  ٹ١َي ىٍ ډيب  نيٖز. ٵٺيه ثبيوي ىٍ ايون ُډينوه ا٩هوب نيٍا

هيالر وٽبڅشي ن٪يوَ اػوبٍه    ىاهز ٖس ُاي َد ٽني ٽه آيب ىٍيبٵز دوڃ ىٍ ا

ز يب نهچ  ثه ٣َٙ سمچيټ و ٵَوٗ اٹٖب٥ي ػبِي ٕا

 گ٘زٕ ًت٘دِ
ز و ډنوب  ډٮموالًثب سوػه ثه اينپه  ث٬ سٺب١بي واڇ ثي٘ اُ ٭١َه آ  ٕا

وز و همـنوين څوِوڇ كٞووڃ        نهبىهبي ډبڅي ډظڄ ثبنوټ ډلويوى ٕا

َاي٤      ا٥مينووب  اُ ثبُدَىاهووز سٖووهيالر، ايوون نهبىهووب ثٮ٢ووبً ٙوو

َانه ٕوز ٍائه سٖهيالر سٮيين ډي ځي َاي ا ٽنني. ايون اډوَ ثب٭وض     اي ث

َاي ثَهوي ٽوه        ٙيه ىٕشيبثي ثه سٖهيالر ثبنپي ثوه يوټ اډشيوبُ ثو

ٍا ىاٍني، سجييڄ ٙ َاي٤ ىٍيبٵز آ   َا  كب١وَ   ٙ وى؛ ثه كيي ٽه ىيڂو



1400،اضزٗجْطت281ام،ضوبضُزٍم،پ٘بپٖهقطفت،سبلسٖ64

 

 

ىٕووز آوٍى  آ ، دوووڃ دَىاهووز ٽننووي و    هٖووشني ىٍ ډٺبثووڄ ثووه  

ز. ثَهمين َاي اين سٖهيالر ٙپڄ ځَٵشه ٕا ُاٍي ث بٓ ثب  ٕا

ز ډبهيوز   ٍٕي كپڈ هَيي و ٵَوٗ اډشيبُ واڇ اثشيا الُڇ ٕا َاي َث ث

ٍٕي ٽَى و ٕوذٔ هَيوي و ٵوَوٗ اډشيوبُ      ٍا َث هيالر  ٵٺهي اډشيبُ ٖس

ٍا ى هيالر  بً اډپب  ٖس ٕب ٍٕي ٽَى؛ ډَكچة اوڃ اينپه آيب ٕا ٍ ىو ډَكچه َث

ىچ ډَكچه ىوڇ اينپه ثوه ٵوَٟ اډپوب      انشٺبڃ اډشيبُ ثه ىيڂَي وػوى ىٍا

زچ  انشٺبڃ اډشيبُ واڇ ثه ىيڂَي، آيب ځَٵشن دوڃ ثبثز انشٺبڃ اډشيبُ ػبِي ٕا

وز؛ يٮنوي اوڅويوز ٝوبكت      هيالر ُا نو٫ كٸ ٕا ډبهيز اډشيبُ ٖس

جز ثه هيالر؛ و ثه ٕوجت ايون اوڅويوز     اډشيبُ ٖن َا  ىٍ ىٍيبٵز ٖس ىيڂ

َاي ٝبكت اډشيبُ دييي ډي آيي. ىٍ ډوٍى اډپب  انشٺبڃ اين كٸ ثوه   كٺي ث

َاى، ځوبهي ُا ٕووي     هيالر ثه اٵو َا  ثبيي ځٶز سوٞيٜ اډشيبُ ٖس ىيڂ

ځيَى و ځبهي كبٝڄ ٽوبٍٽَى   ٙوٜ كٺيٺي يب نهبى كٺوٹي ٝوٍر ډي

وز. اځوَ اډشيوبُ وا     ڇ ثوه ٝووٍر ډ٦چوٸ ثوه ٽٖوي      كٖبة ډٚوشَي ٕا

َاي وي ايؼوبى ٙويه،        ي، ُا آ  ػهوز ٽوه كٺوي ثو اهشٞبٛ يبٵشه ثٙب

ٍا ثه ىيڂَي ډنشٺوڄ ٽنوي. اډوب اځوَ ُا اثشويا ثوه        اڅٺب٭يه ډي ٭چي سواني آ  

ي، نمي ٍا ثوه ىيڂوَي ډنشٺوڄ      ٝوٍر ډٺيي اهشٞبٛ يبٵشه ثٙب سوانوي آ  

وهيالر       وز ٽوه انشٺوبڃ ٖس ٍاث٦وه آ  ٕا ثٮوي ُا  ٽني. نپشه ډهڈ ىٍ اين 

  ٟ هيالر سمچيپي ډظوڄ ٹوَ ز. اين انشٺبڃ ىٍ ٖس اڅلٖونه   ىٍيبٵز آ  ٕا

ى.     ي، ٵٺو٤ اطوَ سپچيٶوي ىٍا ز و اځَ ثبنټ ُا آ  ډن٬ ٽَىه ثٙب ٝليق ٕا

وبً واٹو٬ نموي    ٕب هيالر وٽبڅشي انشٺبڃ ٕا ٙووى؛ ؿوو  ډٚوشَي     اډب ىٍ ٖس

ز و سَٞٵبر هالٳ ډٺش٢بي وٽبڅز نبٵٌ نيٖز.  وٽيڄ ثبنټ ٕا

ُاي انشٺوبڃ اډشيوبُ واڇ  ىٍ ډوٍى ػواُ  ثبيوي ځٶوز    ،ځَٵشن دوڃ ىٍ ا

ډٖئچه هڈ اُ ػهز ډٺش٢ي و هڈ اُ ػهز ډبن٬ نيبُ ثه ثٍَٕي ىاٍى. ثب 

ډووٍى ٍٱجوز    ًاسوبً سوػه ثه سٮَيٴ ډبڃ ٽه ځٶشه ٙيه آنـه سمچټ آ  

ز ثبيي ځٶز اډَوُه ىٍيبٵز سٖهيالر ډوٍى ډ٦بڅجوه ثٖويبٍي    ٭ٺال ٕا

ز؛ دٔ  ز و ډي ز ٭ٺالډوٍى ٍٱج ًاسبًاُ ډَىڇ ٕا سوا  اً٭ب  ٽوَى   ٕا

 ٽه ډٺش٢ي ډبڅيز ىٍ آ  وػوى ىاٍى.

ثه څلب٧ وػوى ډبن٬ هڈ ثبيي ځٶز: ځبهي دَىاهز واڇ ثه ډٚوشَي  

ز. اځَ كٖبة ٕذَىه ٌاٍي اُ نوو٫    ثه ا٭شجبٍ ډوػوىي كٖبة وي ٕا ځو

ٍا ثوه        سمچيپي ثبٙي، و ثبنټ هوى ثويو  هويؾ ٙو٥َي ايون اډشيوبُي 

ٌاٍ ٽَىه ثبٙي، َاي انشٺوبڃ اډشيوبُ     ٝبكت اډشيبُ ډي ډٚشَي واځ سواني ثو

اين واڇ ثه ىيڂَي دوڃ ثڂيَى. آنـه ٽه سوبٽنو  ځٶشوه ٙوي ىٍ ډووٍى     

ُاي آ  ثوى. اډب اځوَ ٝوبكت اډشيوبُ     انشٺبڃ اډشيبُ واڇ و دوڃ ځَٵشن ىٍ ا

ٍا ىٍيبٵز ٽني و ثوواهي ثه ىيڂَي ډنشٺڄ ٽنوي  نموي سوانوي    ،واڇ، واڇ 

ز.دوڅي اُ وي ثڂيَى و  ځونه هيؾ  اين ؿنين دوڅي ډٞياٷ ٍثب ٕا

 هٌبثغ .......................................................................................... 
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