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 مىكفایشاندسكتالصلحافؿانعتان



محمذحىادظشیف،وصیشامىسخاسحهایشان،دسظخرنانیخىدخطابةه آنکؽىساظهاسداؼتهپاسملاناخیشاً

افؿانعتانمىسدكتىل دس آنهااظتکهصلحخاسحیها و ایندسایشاننهةىده آننخىاهذګشفت. ظهمیدس

طالتانوامشیکايیها،حىادهیئتمربظالحاسی،ةػذاصختمګفتګىهاةینحالیعتکهةهتاسیخهؽتمظپتا

خىسدهةایذهایؼکعتدسةاسهافؿانعتاننگشانهعتم:خاسحیاًؼذیذ»:ظشیفدسحعابتىیرتخىدنىؼتهةىد

ضػیتظىءتىاننذاصاینوهامی]افؿانعتانسا[تشککننذوةشادسکؽیةایذمتىكفؼىد؛خصىصاآنکهخاسحی

افضودهةىدکهةشایآوسدنصلحپایذاسدسافؿانعتانکؽىسػیو«.ایساهانذاصنذاظتفادهکشدهوخىنشیضیتاصه

ظپتامربظالسوانهئیتڇهاسنفشیطالتان۷۱ایشانحارضاظتمعاغیةهخشچدهذ.ةهتػلیثآنةهتاسیخ

ةاملاماتییدسكطش،ةهتهشانظفشکشدومالكاتهاغتذالعالمحنفی،مػاوندفرتظیاظیطالتانسهربیةه

پایه داؼت.ءةلنذ ایشان دیپلامظی دسدظتګاه افؿانعتان؛ صلح اص ایشان مىكف اسصیاةی سوی تحلیل، دسین

 سوؼنیسواةطپشتنؾآنةاطالتانوامشیکاصحتتؼذهاظت.

 

سواةطمتؽندایشانةاامشیکاوطالتان

ا ظالهایةایشانتاسیخسواةطمتؽند ةه میګشدد ةش حىانانةه 1981 – 1979امشیکا ګشوهیاص صمانیکه ،

سواةط مطلم كطؼ ةاغث غمل این ګشفتنذ. ګشوګان سا امشیکایان اص تػذادی و ةشدنذ هخىم امشیکا ظفاست

ةحثواختالفةاظپتامرب،ةشنامهاتىمیایشاننکته۷۷ةػذاصیدیپلامتیکایشانةاامشیکاګشدیذ.دسظالها

فشصتها امشیکا وحىدتؽنددسسواةطةینایشانو ةا امشوصدوامداسد. تا که ومتحذینآنةىد، ةهییامشیکا
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وحىدآمذهانذ،هشڇنذنادسوکم،کهةاغثهمکاسیةینامشیکاوایشانؼىد.یکیاصینفشصتهاحملهای

امشیکاةشافؿانعتانةىد.

نهةىد.ایشانةهآینذاصهامنآؾاصتأظیغاماستاظالمیدسافؿانعتانڇنذانخىػهمطالتانسواةطایشانةا

ولی داؼت. رسظاصګاسینخىاهذ ایشانؼیػه ةا ظنیمینګشیعتکه تنذسو غنىانګشوه رسدیطالتانةه

هكتلسظیذنذ.ةػذاصیندسوالیتةلخةتىظططالتانتندیپلامتایشانی۹سظیذکهتؽندصمانیةهاوجسواةط

حادثه،ایشاندسکمکهایخىدةهملاومتؼاملغلیهطالتانؼکوتشدیذیةهخىدساهنذاد.

ظپتامربامشیکاةهافؿانعتانوظلىطسژیمطالتانمىسدتأییذدولت۷۷ةهغلتسواةطخشابةاطالتان،حمالت

ةشڇیذه اص اینکه پهلىی دس ایشان ګشفت. كشاس طشیمایشان اص خىاظت خىػةىد طالتان سژیم ةعاط ؼذن

دومیانحذیذهمکاسییمیذانهاوایخادةاامشیکاسا،دسمىسدطالتان،فضایاغتامدتیاظتختاساهمکاسی

 .منایذةاصساکؽىس



یاحربسوصگاستؿیشدیذګاه

 امشیکا نذاد.خصىصاًصمانیکهةحثنیڇنذانتیخهءظػیوتالػایشانةشایایخادڇینلهایهمکاسیةا

ةشنامهاتىمیایشانحنخالیؼذوایشانةاتحشیمهایظختاكتصادیسوةشوؼذ.اینامشةاغثګشدیذتاایشان

نفىرةیؽرتدسکؽىسهایمنطلهګشددومتفلین ةهفکش تىصلةهساهکاسهاینظامیواظتختاساتی، ةا هم،

ایشاندسحعتخىیمتفلینحذیذګامحذیذپیذامنایذ.ایخادګشوهداغؾ دسغشاقوظىسیهةاغثګشدیذتا

هایرسیػرتیةشداسد.داغؾ،ؼاخهخشاظان،کهدسافؿانعتانفػالیتداسدساةهصودیایخادکشد.اینګشوه

میداننذاظتواینطیفاصحىانانمیتىاننذحشیانظلفیغمىماًمتؽکلاصحىانانکهخىدسامنعىبةه

تؽىیؾایشاناینعتکهاګش ایخادمناینذ. ةشایایشانؼیػهخطشظرتاتیژیکدسرسحذاترشكیاینکؽىس

حنګةههمینګىنهادامهداؼتهةاؼذةهصودیداغؾةهګشوهكىیرتیدسخاکافؿانعتانتتذیلخىاهذؼذ.

فؿانعتانمخالفةىدنذنامضدخىةیةهاینؼکل،طالتان،کهاصهامنآؾاصتأظیغداغؾ،ةافػالیتآنهادسا

ګشدیذنذ.نیهاةشایدوظتیایشا

ةاطالتانهمکاسینظامیواظتختاساتیداؼته۴۱۷۲دسطىلظالهایةػذاصطتمساپىسهایمنترشه،ایشان

 اظت. آؾاما ولیةػذاص آؾاصمزاکشاتصلحپنهاننګهمیداؼت. كتلاص تا طالتانسا اصایشانسواةطخىدةا

میخىاظتنذمزاکشاتطالتانوایشانهشدواصداؼنتسواةطدیپلامتیکةایکذیګشپشدهةشداؼتنذ.طالتانکه

ایشاندسمیضمزاکشه امتیاصاتةیؽرتیةهدظتةیاوسنذغلنیکشدنسواةطةا امشیکاییها ةهمػنایكشاسةا سا

غلنیکشدناصساهانکهسواةطمتؽندةاامشیکاداسد.ةههمینؼکل،ایشةهرتیمیدانعتنذمىكػیتگشفنتدس

سواةطةاطالتانوپزیشفنتهیئتهایاینګشوهةهداخلكلمشواینکؽىس،خىاظتةهامشیکاةفهامنذکهةاالی

اصاینګشوهنفىرداسدومیتىانذاصآنغلیهمنافؼامشیکااظتفادهمنایذ.ةهاینتشتیث،سواةطایشانةاطالتان

 .هاواحتاسهایحذیذ،اظتىاسگشدیذګزؼتهایمتؽندةیشونآمذهوةشاظاطواكػیتءصیشظایه
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نګشانیاصآینذه

انتخابطالتانةهغنىانخطشکىڇکدسملاةلخطشةضسګیمثلداغؾیګانهدلیلتؿیشدیذګاهایشاندسةاسه

امشیکاییهااصافؿانعتانةیشونؼىنذوحکىمتیحذیذیایشانوطالتان،دسمىسداینکه؛طالتاننیعت.هشدو

ولی داسنذ. تىافمنظش آیذ، کاةلسویکاس اینمىضى دس آنغیڇګىنهیکحکىمت؟ مىسد ایشاندس اظتکه

نګشاناظت.تؽىیؾایشاناصطشصتفکشمزهتیطالتانهنىصهمپاةشحااظت.ایشاندسمشاظالترسیکهةا

ةاطالتانةهایننتیخهسظیذهاظتکهطالتانةهحضسویگفتگىتواضحظاختهکهةػذاصامشیکاداؼتهاظ

انیظخرنهمڈنان،محمذحىادظشیفدس کاسآمذنکاملاماستاظالمیةهڇیضیکمرتیساضیمنیؼىنذ.

کننیعتولیخىددسهنذګفتهاظتکهآینذهمعاملتآمیضدسافؿانعتانةذونمؽاسکتطالتاندسنظاممم

نتایذطالتانحاکممطلمةاؼنذوهمهڇیضسادساختیاسةګیشنذ.خالصهاینکهایشانخىاهانظهمطالتاندس

 هیډصىستمنیمیةاؼذ،دولتآینذه كیمتمتشکضولیةه ةه دظتدسمتامیاختیاساتخىاهذاینکاس،

،ةهمحىسیتمیانهمهحىانثافؿانصلحتګىهایایشانةشګفةیؽرت.ةههمینمنظىستأکیذمتامؼىدطالتان

 اظت.حکىمتافؿانعتان



سواةطةاطالتانوتأثیشآنسویپشوظهصلح

هشڇنذمػلىمنیعتایشاندسةاسهاظهاساتؾمتنیةشتأکیذطالتانةهةاصګؽتکاملاماستاظالمیصادق

ةشایایخا طالتانسا، ایشانسواةطخىدةا ةهداغؾوةاؼذولیاینکه وهؽذاس امشیکا ةا دڇینلدیګشګفتګى

 واضحاظت. ګیشد، کاس ةه یکطشفګىؼضدایشانحامیانآنها طالتانمیخىاهذاص ةا منایؾسواةطخىد ةا

منایذکهدسةشاةشداغؾدسافؿانعتانمیتىانذاصطالتانکهمخالفینرسظختداغؾهعتنذحامیتمنایذو

هذةهامشیکاةفهامنذکهسواةطخىةیةااینګشوهداسدومیتىانذآنهاساةهمیضمزاکشهاصطشفدیګشمیخىا

امشیکا)حاکمیتدوةاسهاماستاظالمی(ةشحزسداسد.ةشایکؽانذهواصتأکیذةشخىاظتهایؾیشكاةلپزیشػ

منی امشیکا نیعت. واضح حذودیاظتڇنذان ڇه دس طالتان ةش ایشان نفىر مزاکشهاینکه ةه دس که پزیشد

داؼته امشیکا ةا اهذافیمؽرتکیدسینةاسه یا ایشانةتىانذسولیاداءمنایذو کؽانذنطالتانةهمیضمزاکشه

ةاؼذ.ةههمینخاطشتاهنىصصملیخلیلضاد،دسمیانکؽىسهایمنطله،ةهظهمایشاندسګفتګىیصلحاصالً

اؼاسهاینهکشدهاظت.

ة كشاس پاظخاګش ةیشونمبانذغاكتتاینپشوظهڇهخىاهذؼذ؟ پشوظهصلحةههمینګىنه ایشاناص اؼذکه

نفىرایشانةشسهربیاینګشوه نحىه دسظتاینپشظؾصمانیممکناظتکهحذودسواةطایشانوطالتانو

نانڈهاصحنگآنةیآنڈهمربهناظتاینکهایشانمیخىاهذدسصلحافؿانعتانظهیمةاؼذ،ڇمػلىمةاؼذ.

 ةهشهنتىدهاظت.
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نتیخه

ایشاناصیکافؿانعتانکهمیذانسؼذتحشکاتداغؾةاؼذدسهشاطاظت.پغمختىساظتدسةیندوخطش

یکیاصآنهاساکهكاةلکنرتولةاؼذةهغنىاندوظتونضدیکانتخابمنایذ.طالتانةادسنظشداؼتدؼمنی

اغؾوسواةطناخىؼاینذاینګشوهةاغشةعتانظػىدیمیتىانذاینسولساةاصیمنایذ.ةاامشیکا،دؼمنیةاد

طالتانهممػلىم،مىكفیکهةذونؼکةشایمیذانةاؼنذءولیایشانةههیډصىستمنیخىاهذطالتانةشنذه

تأکیذمیوسصنذ.حىانثدسپشوظهصلحهمهاظت.ةههمینخاطشدظتګاهدیپلامظیایشانهمىاسهةشمؽاسکت

ممکناظتنتیخهءآنطالتانةاامشیکاةشایایشانةهخاطشكاةلپزیشػوتحملنیعتکهییګفتګىهایتنها

کهكاةلهضمةشایایشاننتاؼذ.ةیشونؼىدڇیضی

ایندسظذدظپىتاژغلناًایشاننشود،ةاطالتاندسهمعىییةااهذافایشانةهپیؾامشیکااګشمزاکشاتصلح

سونذ تالػةشایظپىتاژ ولیاینکه خىاهذةىدسونذخىاهذؼذ. ڇهحذیمإثش اصصلحتا غىاملمتػذد ةه ،

حامیتګعرتدهایهای.هشڇنذادغاومیضانهمکاسیةاآنهاةعتگیداسدنفىرایشانةشطالتانءنحىهحمله؛

ولی تىحهةهتشکیثداخلیطالایشاناصطالتانوحىدداسد، مؽکلةا تانوظاةلهءدؼمنانهمیاندوطشف،

اظتةشاینادغاهااغتامدصیادمنىد.
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تهکتنهوضػیتپهافؿانعتانکېدخىړواوتؿزیې



دصیږوننهنیىلېتشمشګهةاکیفیتهاومتىاصنىخىړوتهالطسظیاودهؿېڅخهپهمناظتهتىګهګټهاخعتلد

ىلىحیايتاومهمهاړتیاده.همذاسنګهدودېدوسېاوپشمختګ،کړهوړه،وړتیااوكىه،تىلیذاوهشهشانعانتشټ

 څهپهیىډولدمناظتىخىړوپىسېنښتېدي.

مادهکې،مؿزي،ظاملىاوخىنذيخىړوتهالرسظی۴۲پههمذېخاطش،دةرشيحلىكىنړیىالېاغالميېپه

تاوتضمینؼىيدي.لهدېلپاسهڇیدخىړوکیفیتاوکمیتةایذدانعانددةرشيحمپهحیثتثتی

اړتیاؤوځىابوېیىنکیوياوپهفضیکي،اكتصادياوټىلنیضهتىګهدالرسيسوړوي.خىلهةذهمشؾه،افؿانعتان

یىدهؿىهېىاودنىلهحملېڅخهدی،ڇېلهمػیاسنهپهټيټهظىیهکېكشاسلشي.

نعتانکېدخىړواوتؿزیېوضػیتتهکتنهکړې،همذاسنګهپهدېةشخهکېڇېکىماسكاماوواكػیتىنهپهافؿا

هؿهمىضىغاتديڇې ديهؿهةیانؼىي،پشوړانذېیېظتىنضېڅهدياوددېظتىنضوحلڅهدی؟

دلتهمىةحثپشېکړیدی.
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اسكاماوواكػیتىنه

ىپهاظاطفلشدميلیىوايلحکىمتپهساتلىصیاتؼىیدی،اوطدفلشکڈهګانىدمػلىماتدةېالةېلىرسوې

نفشهییدوسځېدیىډالشپهانذاصهغایذنهلشي،تشدژونذ۲۲ظلنهده،یػنیپههشوظلىافؿانوګړوکې۲۲

تهدهشوګړيوسځنێاړتیاوېپشیپىسهکړي،همذاسنګهلکهپىستهمىڇېیادونهوکړه،ظاملىاومؿزيخىړو

فضیکیاواكتصاديالرسظی)دخىړوامنیت(همدميلیىوايلحکىمتپهساتلىرسهکمؼىیڇېاوطمهال

ظلنهوګړيوسځنیىداړتیاوړمؿزيخىړوتهفضیکياواكتصاديالرسظینلشي.۲۲

كذاختهساپىسوسکړلمیاؼتنيماؼىمانپهټیټ۲۹–۱ظلنهد۲۱.۹۴مکالدتؿزیېملیرسوېد۴۱۷۲د

ظانتي۰۱ؼىیذی،دامضمنهخىاسځىاکياصآلدسملنهنهلشي،اوکلهڇېدیىماؼىمكذپهدوهکلنێکې

مرتهتهونهسظېذلىنىداماؼىمپهخىاسځىاکێاختهؼىیدی.دسملنهیېناؼىنېدهنىپهپایلهکېةهنىمىړی

وضػ دا دامینذواسۍڅخهؼخصپهساتلىنکېکېټيټكذولشي، یتهؿهوختمنځتهساځيڇېکلهمىس

ماؼىمتشدوهکلنێپىسېةاکیفیتهخىاړهدمىسؼيذېوسنکړليشلهدېظتىنضېرسهمخکيږيپهدېدوسه

میاؼتىوسوظتهلهؼیذورسهنىسخىاړهڇېدماؼىموسته۶کېمینذې،خپلىماؼىمانىتهخپلېؼیذېاوله

ظلنهماؼىماندغضالتىپهروباختهؼىيديدناکايفخىړو۹.۲۴ړليش،پهدېرسوېکېاړتیالشيوسک

ظلنهةیاهؿهماؼىمانښىدلؼىيڇېوصنکمىي.د۴۲دنؽتىنلهاملهپهدېناسوؾێاختهؼىيدي،

ېمىنذنېکلنێ(دلىمړېځللپاسهپهنىمىړېرسوېکېاسصیايبؼىی.درسو۷۹-۷۱ځىانىنخىنىحالت)

۴.۱ظلنهځىانېنخىيناضافهوصنلشياویىاځې۷۷.۶ظلنهدځىانېنخىنېډنګشېوي،او۰ښیيڇې

ظلنهیېډنګشېیا۹.۴کلنێ(؛پهميلکڈه۲۹-۷۲ظلنهیېڇاؾېوي.پهةاسداسېغمشلشونکىمېشمنىکې)

ی ةشخه نېږدېپنځمه ضػیفېتؿزیېکېییساپىسوسکړؼىیدی.  ۴۱.۱۴ې)په ،۹۲۴CI۷۹.۷-۴۴.۴)

مکالدتؿزیې۴۱۷۲یاصیات(.دBMI 30 kg/mد)kڇاؾېوي.۰.۲۴،او(BMI 25-29 kg/m2)اضافهوصن

ملیرسوېوښىدلهڇېدمایکشونیىتشینتىنىکمښتپهافؿانعتانکېدنىسومخپشودېهیىادونىپهڅېشیىه

پهةاسداسۍ۷۷.۹۹نذاصهدلىیهظتىنضهده.کمخىين)دهېمىگلىةینا دا گشامفیدیعیلیرتڅخهلږ(اکرثآ

خىينمػمىآلدډېشوظتىنضو(ظلنهده،ڇېکم۲۱.۲۴غمشلشونکىمیشمنىکېداوظپنېدکمښتلهاملهوي)

او میاؼتنیىماؼىمانىکېداکمخىين۲۹-۶الملګشځي.دخعتګێ،ظتړتیا،اويبغالكګيظثګشځي،

ظلنهدهڇېدهمذېلهاملهډېشماؼىماناوکىسنێیېدهؿىیدةیاؼتهاییلهکتلهؼکایت۲۲نېږدې

کىي.
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دخىړوامنیتدلىمړیتىبپهحیث

دخىړوامنیتیاتأمینىلدېتهوایيڇیپهیىهېىادکېدسوؽاوفػالهژونذدظاتلىلپاسهټىلخلکپهټىلى

اوړمناظتى،مؿزیاوخىنذېخىړوتهتلالرسظیولشي،خىاړهمىحىدوي،دمىظمىنىاوټىلىظیمىکېداړتی

اخیعتلىلپاسهیېدکىسنێپهکڈهمايلرسڇینېمىحىدېويتشڅىپشېاړینؾزایيمىادواخعیتليشاو

ذدپهپایکېخىاړهپاکوياوپهظمهتىګهدةذنپهواظطهمرصفيشاودمرصفلهاملهتشېدفػالژون

پایښتاوپشمختګلپاسهانشژيحاصلهيش.دخىړوامنیت،څلىسغمذهةشخېلشي:

ڇېشتهحنګوي،یاالسې:فػالاوسوؽژونذلپاسهةایذهشوګړیپههشمىظمکېفضیکیالرسظیولشي،که۷

کړينىدافشدیاةنذېوی،یانېږدېماسکېټنهويتشڅىداړتیاوړمؿزياوپاکؾزایيمىادتشېتشالظه

کىسنێدخىړولهنظشهتأمیننذه.

ڇېشتهحنګنهوي،:داڇېداړتیاوړمؿزياوپاکخىاړهةایذهشوختاوپههشځایکېمىحىدوي،که۴

ظیالبنؽته،السههماوږدهنهده،ولېماسکېټکېداړتیاوړةېالةېلخىاړهمىحىدنهدي،یااصآلدخلکىد

خىړولپاسههېڅماسکېټنؽته،نىداخلکاوکىسنێةهخىاړهدکىمهکىي.رضوستوړ

:داڇېهمماسکیټیادخىړودپېشاوپلىسځایؼته،ماسکېټمىحىددی،پهماسکېټکېةېالةېلخىاړهاو۲

سنګاسنګمېىېمىحىدېدي،خلکهموستهالطسظیلشي،امادخلکىاكتصاديحالتداظېدیڇېنيش

کىالیدخپلژونذدفػالاوظاملظاتلىپهخاطشداړتیاوړخىاړهواخيل.

:پهثاةتاودوامذاسهتىګهټىلخلکدخىړوڅخهپهظمهتىګهګټهواخیعتالیيش.داڇېخىاړهمىحىد۲

ذيیاوي،دخلکىالرسظیهموستهوي،داخیعتلىوړتیاییهمولشياكتصادیكىههملشياماخىاړهپاکن

ؼخصسوؾتیاییظیعتماوخذمتىنىتهالرسظینهلشياودویپىهاینهلشيڇېکىمډولخىاړهوخىسي.

دښېتؿزیېپشمخؼتهننګىنې

 فلشاوةېىصيل .1

 دغامهپىهاينؽتىناودکاسياوپشحلایلىوالړوتګالسونؽتىالی .2

 ىاصنظهمپهميلةىدحهکېدخىړواوتؿزیېلپاسهناکايفاوؾیشمت .3
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 دکشنیضوتىلیذاتىکمښتاودکشنیضوتىلیذاتىؾیشمعلکيکړنالسې .4

 دڇاپېشیالاودخىړوحفظالصحېاومصإنیتةشخېتهلىمړیتىبنهوسکىل .5

 داظايسحىړښتىنىاوصیشةناپهآةادولىکېتىحهنهکىل .6

 پهؾیشمعلکيډولدطتػيمناةػىڅخهګټهاخیعتل .7

وك .8 دةىدحېدخىاسځىاکێد فػالیتىنىضػفاو او ميلکړنالسو او اوږودمهالى د دسملنېلپاسه اییاو

 نؽتىالی

حلالسې

الف:صساغتیودې،اصادوکاسونىاېخادولى،فاةشیکىاوتخاسانىتهدظهىلتىنىدایخادولىدالسېکىسنیىتىلیذاتىته

ېدخلکىداكتصادېکڈېلىړوالیتشڅىکىسنێوکىالیودهوسکىلىاوغىایذولپاسهدفشصتىنىدةشاةشولىلهمخ

يشمؿزي،مناظتىاوداړتیاوړمتنىعخىاړهتشالظهکړياودخىاسځىاکێ،کمخىنێاودخىړودلږوالیڅخه

وكایهيش.

څىب:دخىړودتأمینپهةشخهکېدصساغتپهوصاستکېدميلاوږودمهالىکړنالسوحىړولاوغميلکىلتش

پهټىلىظیمىکېکشنهمیکانیضهکړي،دمالذسانىرسهدهؿىیدڇشاګاهاومالىنىدڅشولىدځیىنىتأمینىلتش

څىمالىنهپهمناظثډولتؿزیهاومحصىالتیېصحياوکافیوي.

ج:دداظییىظیعتمسامنځتهکىلڇېکشونذګشخپلکشنیضؾزایيمحصىلپشوختماسکېټتهوسظىي،او

حکىمتوستهدانتلايلالسودحىړولىپالنولشي،تشڅىوګړوتهدهېىادپههشهنلطهکېةېالةېلتاصه،متنىعاو

مؿزيداړتیاوړخىاړهوسظیږي.

د.پىهنیوصاستدظىاددکڈېدلىړوالیپهخاطشةېالةېلپشوګشامىنهپهالسواڇىيتشڅىدټىلىناسینهواو

کڈهلىړهاودپىهاويلپاسهاظانتیاسامنځتهيش.دښىونکىلخىاپهپىهنځیىاوښىونځیىکېښځینهودظىاد
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هؿىیوکىالیؼیښىونځياو ولشياو ةحثىنه او دسظىنه مناظتېتىصییپهاړه د ؾزاییمىادو تلمناظتى

پىهنتىنلهآدسظهدؾزاپهاړهپىهاويکېفػالهونډهواخلی.

خنیىیلپاسهحکىمتداظیپشوګشامىنهولشيڇېدداخلیةىدحینهمتىیلؼی،تشڅىه.دخىاسځىاکێدم

خلکداړتیاوړمؿزيخىاړهوپيژين،اواظتفادهتشېوکړي.ددېتشڅنګ،پههېىادکېدمحيلؾزاییمىادو

ةهشينڅخهداظېنعخېمىحىدېويڇېپهخىاسځىاکێاختهماؼىمددسملنېلپاسهیېپشتهلذېڇېد

هیىادونىڅخهتیاسخىاړهپهلىړكیمتساوړلؼی،ةلکهداظېؾزاییالسښىونیمىحىدېويڇېهشهکىسنێ

وکىالیيشدمحلیمؿضیاتى،حتىةاتىاونؽایعتهلشونکىمىادوڅخهداظتفادېپىاظطهخپلپهخىاسځىاکێ

اختهماؼىمدسوؾتیاییکاسکىونکىپهمؽىسهتذاويکړي.

ؾ د ټىلو. وي، ضامنه سوؾتیا د هېىادوالى ويڇېد مىحىده داظیاداسه کنټشول کیفیتد د زاییمىادو

د هېىادوالدخىړو تضمینکړياو اړخه واسداتیمىادوکىالیيشدهؿېدحفظالصحېله تىلیذايتاو

پاکىالیاوصحيوايلڅخهمطمنئيش.

دتؿزیېدص.غلامیکشامپهمعاحذواواړونذوځایىنىک ېپهةېالةېلىمىغظىاوویناؤوکېداظالملهاړخه

اهمیت،طشیلىاوةػضېناظمىمػلىماتىدلېشېکىلىپهاړهټىلنهپىههکړي.مرشاندتؿزیېپهاړهحعاطاو

وسځىتؿزیېڅخهمنظمهڅاسنهوکړي،تشڅىڇی۷۱۱۱پىهکړیيشڇېدټىلىماؼىمانىدژونذدلىمړۍ

انمىؾښتلیاوصحتمنذوسوصلؼی.ماؼىم
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