
��� و ���� از ا�������ن و ��� �رت 
	�ی ط����ن��ھ�ی ��وج ����	�ن آ� ا&�را�% $# "	�
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� ����ر آ����� در ����ا�� روز
�ا�,م *�د *( دو)' آ����� �
�وھ�ی �$��� اش را ��  آور�"  ١۴  �� ����ن ر
از �
	' ��ل از ا��56	�4ن .�رج .�اھ� *�د. ا2�ا�� *( ���� *�1رھ�ی ھ/ �
��ن ���0 ھ/ در آن ��
/ .�اھ�� ��د. او 

�ه ا�' �0 ط�:�� 9��0 ��8 آ����� 
�9 �0ر�@ در 
�ن آ������� در ا�����ن ����. ?��ر �$� <=' *( ز��ن آن �6ار�
�ودA �4ن	�0  ٢۵٠٠ا��56�� �E� ن�
�=� ��د. ����ن ا�,م *�د *( از �
�وھ�ی ا��
�4 و �$���  �٧۵٠٠=� و ���� �$��

�. آ����� و?�ھ�( �
�وی  �G��4I�٢٠٢١  �0��١١ ا�,م *�ده ا�� *( �0  ا��56	�4ن ھ���Hن از ��ی آ����� �41
���G .�اھ
در �� .�وج �$��� آ����� از ا��56	�4ن ��د و �� ا��Lم  ٢٠١٨دو)' �0ا�J از ��ل  . �$��� ?�ن را .�رج .�اھ�� *�د

�Oا*�ات دو���G( در دوA( ی �M2�� <�وه �0ور�	�4 ا�,م <�ای ط�)�Gن ز�
�( ھ�ی ا�9 .�وج را �6اھ/ د�� و �0ا�	' 
9 �$��
�ن آ������� در اول ��ه �( �0اP6 ���( ای را �� ا�9 <�وه �� ا?�ره �( �0ر�@ .�وج آ.� ٢٠٢٠در �6ر�( ��ل �

�9��0 و�( ا��Q4=> 9ھ� و �2ارداد �( ر��
' ?��.R� 94 <�وه �	
�ر وا�	�Qای �0ور�	'   ٢٠٢١� .��( ا��Lم ر���
دو)' ����ن ا�,م *�د *( .�رج *�دن �$��
�ن  ا�,�� از ��ی دو)' آ����� و ��, د��Q ھ/ �
����ن آن ��د. 


�0�5 ، ا�� ا�9 د��*�د را �6��O' و ( � �4I� �G�٢٠٢١ �0١١  آ������� �G0 ھ�ی����. ط�)�Gن ھ��اه �� �0
1* �درازا .�اھ
�
�وھ�ی آ������� و ���0 .�وج .�د را آ�Tز *�ده ا��. 

� ��8 دا.�� در ا�9 *�1ر، <�وه ا�,م <�ای ا�6اط�  ١٩٨٩�� .�وج ارU0 ?�روی از ا��56	�4ن در ��ل ��و 10
ط�G( ھ�ی ��� �OھX ا���56 ��*9 ��*	�4ن *( در ��ر�( ھ�ی  �� ?�*' ���1 از ١٩ ٩۴و ١٩٩٣ط�)�Gن در ��ل ھ�ی 

� ���( ر�Yی ?�. ا���? �� ���G
� و �,��ن ��� ا���56 *( از ��ی ���	�4ن ��Zدی �41��O� 9ھ�G آن درس �� .�ا�
ا��رت ا�,�� و ا��ای ?��Z' ا�,�� و �� �41
���G ��*	�4ن و  ی<�وه از ط�G( ھ� و �,��ن وا�	�Qا �� ?�Zر ���2ار

� و 2�رت �
��� در  ١٩٩۶���	�4ن ��Zدی از ��زھ�ی ����� <Oر*�د و �0ا�	' در ��ل �* �
*��" را 0	�
وا2[ ����� ���A' ا�,�� در ا��ان ، .,6' ا�,��  ا��56	�4ن را در ا.4
�ر<
�د و���A' �,�,ن ��� �OھX و در

و ��
�د<Oاری ���A' و:�'   ۵٧`,ب �را در ا��56	�4ن ���2ار*��. اژدھ�ی ��
�د <�ا�� و ا�,م ا�6اط� *( �� �
�وزی ا

�Qآ����� و ا� ���G
� از <�وه 6`
( در ا��ان، در .�ور�
��( و *�1رھ�ی ا�,�� ����آورده ��د �� ��ز����ھ� و �41

�ا
*�د و در 0�اوم .�د ?�"  ھ�ی ا�,��Qا در �� 8�� �QIa '���Aای ا��56	�4ن و ارU0 ?�روی، ��ھ�ی د��Qی �
 ط�)���A ���G' در ا��56	�4ن را ��6'. ط�)�Gن ھ����� دا�U و����ری ا�,�� ��رش �( A`�ق ز��ن و ھ�(

ز��ن ا���56 ا��Gری و  �Tز *�د. �LAب ��ای د.�4ان ود��4وردھ�ی دوران ��رن را �( ��م ا��ای ?��Z' ا�,�� آ
� ز��ن ا���56 ا��زه *�ر ��ا?�4� و ��ای �
�ون ر946 از .��( ���� �R ��د  PA آ��زش در ھ� ��cM از آ��ن ? )46�>

�ن د�'،��� .�ات زدن ?,ق، ����ن �� و ا��ام در ���ن ����� �( ���ان ��Lز ��Q	�ر، .���اده آ��� را ھ��اھ� *�
،���

`�، ��Y���0 ،�0�d0ن و �4A  ?��� و ا��ای ���2ن ا:ھ� ���2ار<�د��. در ��ل ھ�ی �
�ه ���A' ط�)�Gن، ����


' ھ�ی  ����� ����ع ��د. در آن ��ل(�Z6 '	ن �0ا��G(ط� '���A �� ه در ھ���ری�ھ� <�وه �0ور�	�4 ا�,�� ا)`��
 .<	�4ش ��1�را �0ور�	�4 اش 

� 6�c���–  '���A$( *�ر ��ش �� ��*�رآ��ن دو)' ��
�� ، �`1( ھ�ی �a  ن��
آ����� �� از �6و��?� ?�روی و �
 .��ی ?��� از  ور?�، ��ای ��*�د<� ����� و ���0 ا��2�ر�0، و ا��Lد �( اMi,ح .�ور�
��( �Yرگ وارد دوره ��

*(  �G��4I�٢٠٠١ ١١در �
���رک در  ھ�ا�
��ھ�ی �	��6��ی �( ��ج ھ�ی دو��2 ا2�ام �0ور�	�4 و ������4را�( ��.�رد
�� *41( و ز.�� ?�ن ھYاران �=� ھ��اه ��د، و �� از �� ����0 �( .�ا�' آ����� ��ای �
�ون را��ن <�وه ط�)�Gن 

 �G4*در ا �
�Qن، آ����� و ا��G(ه از ��ی ط����A(  ٢٠٠١از ا��56	�4ن و ��c0" ا���) �9 :دن رھ�G ������4ر ا(`��
�2�ھ�ر ��*Y ا��i <�وه ط�)�Gن �`�ط *�د و�(  ھ�ی ھ�ا�� �Gز د����Tدر آ .���ری  ��  دو)' ط�)�Gن را آ�Tز*�د�

�.  ����Qن ?� و <�وه ا)`���ه  ا�c0د ?��ل، ���A' ا��رات ا�,�� ط�)�Gن، دو��ھ( ��و�9 :دن از ا��56	�4ن �6اری ?
� در دI� " و�ن �����0 اش در *�����
�M�� �Q`( ھ�ی ا��56	�4ن ا�4`�ار ���46�. H���a( ھ�ف �$��
�ن آ������� و ھ/ �

� در �����0 رو��رو�� �� <�وه ھ�ی ا�,��Qای �0ور�	�4 و ������4ر ط�)�Gن و ا)`���ه �� ��د �� ��*�ر آ��ن دو)' �
�د �( �� ھ���ری ھ/ �
����ن . ٢٠٠٢ا��56	�4ن �� ���� ����ن د.�)' �$��� .�ر�� ��?�. ا�� دو)' آ����� از ��ل 


�وھ�ی �$��� د�' زد و �0 ��ل � Uا�Y6(  ٢٠٠۴ا��4ن 	ن آ������� در ا��56�
�. در ا�9  ٢٠٠٠٠?��ر �$��
�=� ر�
 Uا�Y6ا �� .��ان ��8 �� دو)' ا��56	�4ن و �$��
�ن .�ر�� د��ه ?
��ل �)��1 ھ�ی رو?�� از ��ز<1' <�وه ط��G(ن �( �

�ر �$��
�ن .�ر�� و ���lه آ������� در ا��56	�4ن اY6وده <1' و ?��ر ا2�ام ھ�ی �$��� و �0ور�	�4 ط�)�Gن �� ?�



?��ر �$��
�ن  �=�و���Lع  ١٠٠٠٠٠ در دوره ی او���� �( �
U از   �٢٠١١$��
�ن آ������� در اوج .�د در ��ل 
 )� ���0��١۴٠٠٠٠ �E� �1رھ�ی* �Qن آ������� و د��
� ?��ر �$��Z� )� از ا�9 ��ل .�
رو �( *�ھU ���0  �=� ر�

�. �� ����*�رآ��ن دو)' �0ا��m�� Jع �0اP6  ٩٠٠٠�(  ?��ر �$��
�ن آ�������  �0٢٠١۶ ����ن ��ل  ���د و
�=� ر�
 U0ن و .�وج ار�G(ط� ��ن آ�G(ن دو)' آ����� و <�وه ط��>������ از ا��56	�4ن ��رد ��0( ��ی �2ار<�6' و �����

 �G4*ھ�ی دو ٢٠١٨درا�Q4=> �M2 ی )Aدر دو .����n�i )G را ��ون ��1ر*' دو)' ا��56	�4ن و ا��Eی ���0 آ�Tز *�د�
� در �6ر�( Z� ی�
�ن دو ط�ف ���
�( ز)�� .�
�Yاد از ��ی آ����� و �,  R�٢٠٢٠ ��ل و ا�� n�i )��� P6�0ا

 ،)��� P6ی �0ا�Eدر روزا� .�
�ا)��5 ��ادراز ��ی ط�)�Gن �( ا��E ر�G� ی از ��*�دY���4ا� ��c��
<�ن ط�)�Gن ?
در �M2 �� .�ا��ن ��ره ی ��p، �0اn�i P6 �� آ����� را �
�وزی <�وه ط�)�Gن ا�,م *�د و �, ھG' هللا رھ�G ا�9 

��ای ����ن ا?�5ل ا��56	�4ن، �( �0اP6 د�' »���د و��Gرزه «�� از ��زده ��ل » ا��رت ا�,��«<�وه ھ/ ��?' *( 
 .'6�� * '6��O� ن�G(ط� ،)��� P6و آ��در �0ا ��� �6��O' در �( از .�ک ا��56	�4ن ��
( آ����� و ھ/ �
�����U ا2�ا�� ���
�ا?4( ��?� و آ����� ھ/ ��c0/ ھ�  �١۴�ت � U�ه و دا���ه ا��56	�4ن را �0ک *��. ط�)�Gن ��0�G���� )* '6��O �� ا(`��


( ط�)�Gن را���4$6 �c� )`�A از P6�2 ا�9 �0ا�c(ا U�� R� دارد. <��� در��ن آ������� و ���0 در  �
ط�)�Gن از �$��
�� آزادی ز��ا�
�ن ط�)�Gن و دو)' ا��56	�4ن �0اP6 و �2ار?� *(  ��ا�� ��A( ھ�ی ا��4A)� دا�U ��9 ر46( ا�'. 

� و آ���ه ا��56	�4ن �
�ن <�وه ط�)�Gن و دو)' ا��56	�4ن آ�Tز� U0�2اری آ��ره ی ��ھ� در�Q4=>  �� )a �> .د�?
�ه  ����*�ر آ��ن? �Eا� n�i P6�0ا ��ودی Y� ا�� �� ا����� ��Mح ?��دو)' ����ن، ا�� و ا<�ھ��� از ��ی دو)' �

� و .�وج �$��� ھ�ی آ�����
*�0 Jدر دوره ی �0ا� �و  �زودی د�46 دراز��ت 9��0 ( و ���0 از ا��56	�4ن آ�Tز ?

�رد د: ��8 آ����� و�
��وP6 آ��ر  - ر ��ای آ����� ھ��Y( دا?'���0 �	4( �� ?�د.��Y� )* �Qد�R �( ھYار �


�رد د:ر ��د ٩٧٨دا��Q1ه ��اون �`�ر ھ��Y( ھ� �
�ود -�A ,م *�ده ا�' .  ٩٠٠، آ��ر ر��� دو)�4 آ��ا�ر د:ر ا�
�
�
�ان آ����� ھ��Y( در��دا?4( ا�'. ھ��Y( ای *( در c4� ���� ای��ود �A 9
��ل <�i )4?Oف  ٢٠ا�9 ��8 ?��� درھ�

�ود  �$��
�نA ��
���

�رد د:ر ا�'  ٨٠٠آ������� �	4`� در ا��56	�4ن ?� �� �R ارز���� ��
�  �5�G� ��Z� )
و �`
�ود A١۴�4ن  ٠	ا��56 �

�رد د:ر �( *�1ر و دو)' ا��56	�4ن ا.�p4ص ��6' *( ��/ ��ز��زی و 0`��' ارU0 و ���
�
�ود A٩٠ �ای ��د. ��)� *( �� u�G� 9رد د:ر از ا��
�
� )Z��0 �4ن و ز����.�4رھ�ی ا�9 *�1ر و	ز��زی ا��56�

�ود 4ا�p42دی و �6ھ��Q وا�A �4
Z�� �� ای *�1ری��د، ��رد د:ر �
�
�ود دو�A �(�� ���0 � ��٣۶�� آن �iف ?

�ن �=�. �
�ود  �0٢٣٠٠=�ت ���� ا�9 ��8 ��ای آ�����  �A ی ���0 ھ/  �٢٠٠٠٠=� *41( و�E�ا �Qد، د���ز.�� 

�ود Aود =� ١٠٠٠�A �4ن	ت ا��56�
� �$���  �۶٠٠٠٠ *41( دا?4( ا��. در ا�9 �T ارYھ�i از U

�وی دو)�4 و ��
�ھ� ھYار �=� �� ر��. ��دم ا��56	�4ن در ھ�( ا�9 ��ل �0=�ت دا?4( ا�' وi )� ری  ?��ر ز.�� ھ��c4ت ا��
ھ� �� ���

ط�)�Gن و د��Q <�وه ھ�ی �0ور�	�4  از��ی و ا�=�Lری ��������1( و�0ور *��Q1ان �6ھ��Q و�
��� ا���56 
 .رو��و ��ده ا�� و در<
�ی ھ�ی �$���  و و��ا�� و .��1' و *�41ر ا�,�� 

.�وج ارU0 ھ�ی ا����� و ���0 از ا��56	�4ن ���X اY6ا��Q� Uا�� ھ� در ا��56	�4ن و ��M`( و ���ن ?�ه ا�'، ز��ا  
�ت ���� در<
�ی ھ�ی �
�41 و �4A » ا�,�� ���A'«<�وه ط�)�Gن ��ای ا��Lد  �� 0,ش ھ�ی ? �M. ،'Z��? )��� ��

R� �4ن از	ا��56 )�YL0 و��د دارد. در  ��8 دا.�� و ���Qن ازد��G(ط� )�
�� و درد�' <�946 2�رت دو)�4 ���
�ه ا�' ا�� آ?��ر�' *( ا�9 ��L�> را U�ه و دا���0
(   ��0RاP6 ���( دو)A، آ����� ?�ط M2[ را�)M ط��G(ن �� ا(`��

 X0( ��ا�ارد و از آ��� �
	' ز��ا ط�)�Gن ھ
v 0=�وت ��ھ�ی �� ا�9 �0ور�	' ھ�ی ا�,�� وا�	�Qا �� U
ا��cا�6 �
 ..91 �0 و ��ز��ن ��46( �0 و <	�4ده �0 و �� ا�����ت ��)� و ا�	��� �
�41 ا�'

��a �0 در �? XG� ن�G(ره ی ط���ن دو�
� دو)� �4	� �� n��Q� � )ا�� از2�رت <
�ی و ����*�رآ�T 4( <�وه ھ�ی?O> ه�
2�رت <
�ی ط�)�Gن <=' *( �( ��ز��ن دھ� �
�وی  �M. )� ا?�ره ��د �Z	� ه�?��Aا �� �	�Zد �6ز��Aا .��ان �OQار�
�

 n�	� �4ن	را در ?��ل ا��56 Uارا��� دو�4/ ھ/ �0*��ن <�وه �Yر<� از ط�6
�ا)�?G� دا.' . ژ��ال�� ��	�n .�اھ
� ا����
" .�ن از ��.4( ا�'�c� .د�? �� n�	� ن�G(ط� ��ای رو��رو�� �� P`c� ��c� ی�G( رھ�ت �Aب وYA .

و <=' در  ����6�ھ�ن ���P �$��� در روزھ�ی <O?4( از آ�Tز �A*' �`�و�' ��
( ط�)�Gن در �Tب ا��56	�4ن .�G داد
�'. �� ادا�( رو�� .�وج ارU0 ھ�ی آ����� و:�' ھ�ات ھYاران �=� �
�وی �	�n را ��ای ��8 �� ط�)�Gن �	
w *�ده ا

�ن <�وه ھ� و ��دم ا�56ن ?�ت .�اھ� ��6'. ا��R در ا��4ن �5,ن *( ط�)�Gن در آن ��ای ? n�	� �و ھ/ �
�����U، رو�
�ه ا�� ودر *��ر �
�وھ�ی ? n�	� د���� UG�� ز�� ��م )`M�� ( ��رش �$��� زده ا�' ��دم�ف ?��ھ� د�' �p0

و  ھ�ی �	�Y� ،nد �	
�ری از �
�وھ�ی ���:ر زه �	���c( �� ط�)�Gن ��دا.4( ا��. اY6ون �� <�وهدو) �4��G� )ر
 Uا�Y6رت ا��رن، ��Qا�� از ��ز<1' ط�)�Gن �( 2� �>�����ری و آزادی .�اه و ط�6�اران A`�ق ز��ن و*�د*�ن و ز�


�وی � /T�� .���� ��٣٠٠٠٠٠ �	6 XG� )� ،�4ن	ا��56 �
ا.4,ف ھ�ی درو�� ���A'  و د دو)�4 �=�ی ارU0 و ��
���0ا�� ھ�ی ��.�4ری آن و ��م �41
���G �$��� آ����� و ���0 از ���A' *���� ا��56	�4ن در رو��رو�� ��  ا��56	�4ن و

 )��� P6ی �0ا�Eاز ا� �� )a�>وده �� ?�د. اY6ا�� ھ� ا�Q� )دا���� �GھO� ای و )�
G2 ن و ا.4,ف ھ�ی ���2 و�G(ط�

�ن ط�)�Gن و دو)' ا��56	�4ن آ�Tز ?� ودو)' آ� n�i ھ�ی�Q4=> ن�Gرت  ����� و ط�)�i (Gار دو����در �M2 ��رھ� د�

� در<
�ی ھ�ی  -ا��رت ا�,�� –�6��O' ا�� �� ��0( �( *�?U ھ�ی ط�)�Gن ��ای ا�4`�ار ���A' ا�,�� ��از راه 10




�ن دوط�ف �0د��ھ�ی� n�i ھ�ی�Q4=> �1�� )L
�ی و��د دارد. �� ��0( �( ��رو?�� ھ�ی آ���ه  �$���، در �4�
 و �aره ا����1 در ز�
�( ی د<�<��� ھ� و �
��� ا��56	�4ن *�1رھ�ی ھ�	��( و 2�رت ھ�ی ��M`( ای و ����� در ��6


9 وھ�� و ��*	�4ن و �0*
( و ����ری ا�,�� ا��ان ��a و )
 ��.�ردھ�ی ا��4A)� آ���ه ھ	�4�. آ����� و ارو�� و رو�

�ی ھ� و �c0ک ھ�ی <���<�ن .�د> ]m��  ا��ان و ���4ن 	ا��56 �Q��	ھ� .�را ��ای ��ه ھ�ی آ���ه آ��ده �� *��

4
R ا�9 *�1ر �� اY6ا�� و ��0( و 
����
9 ��اھ�
' ا��4اR�l0 و ژa �4ن و	�4ن و �0*��	���4ن و از	�
��*	�4ن و ��0

' د��Q *�1رھ� از���( رو�
( و ھ��و��4ن و 0��	A )� �4ن و آ����� و ارو�� و ����ری ا�,�� را	���و  )
*�


��� ا��56	�4ن و آ���ه آن � '?���� �
Yا�Qا� ����. 

���lه �� از د.�)' �$��� ?�روی در  ��*	�4ن �( ���ان ھ/ �
��ن �Yد�R آ����� و ���0، در ��aردھ( ی <O?4( و
ز���� ����� آ�����، �`U  *�دن ا��56	�4ن ��ای ?�روی ر2
X آنو�����4  ا��56	�4ن و �����( ا��4اl0ی ��ژ��	�� در

�ھ�ی �Yد��� �� ��
���� در رو��ادھ�ی ا��56	�4ن ا�=� *�ده ا�'. ��*	�4ن �( �XG ز�	�Q4ه ���1 از �2م ��41ن *( �
 XھO� ��� ان *�1ری ا�,�� و���( �9 
�Hو ھ� � و 0`��' ا�,م �� ا�4=�ده از ���" �OھX ��41ن ھ�ی ا��56	�4ن دار�

 �� .�
� <Oار ��?x�0 �4ن	ادھ�ی ا��56�<�ا�� ا�6اط� �� ا�4=�ده از ا�Yارھ�ی �$��� و ا��
�4 و �a�2ق �� *�?� در رو�
��M`( ��41ن �1
9 ��*	�4ن �( ���ھ�Qه �6ار��ن ا)`���ه و ط�)�Gن ��ل ?�.   ٢٠٠١از ������A ���Q' ط�)�Gن در ��ل 

� وز�� *�1ر ��*	4�Aا �
�ی �
U <=' *( .���اده ھ�ی �`�م �ن ر?�a  ��.و ز ���* �� �>�ھ�ی ط�)�Gن در ��*	�4ن ز�
 .��ھ�ی �Yد�R ا�p42دی �� <�وه ط�)�Gن  ھ���1ن �( �
��ر��4ن ھ�ی ��*	�4ن ��4`" �� ?����
اY6ون �� ا�9 ��*	�4ن �

ا)4G( ���1 ھ/ از راه ����ری  –�د، <
 از راه ��*	�4ن ا��Lم �� دارد و ��U ���� از �L0رت ��اد ���ر ط�)�Gن 
�ه �� » . ��ادران �H2�a�2«ا�,�� و �� ھ���ری ? ]mت و�
�� ا��س ��آوردھ�، ط�)�Gن از�L0رت ��اد ���ر و ��)

�ود A آن �
�ه ��اد ���ر در ���ن و ط�)�Gن �Yرگ �0۴٠٠)��*�

�ن د:ر درآ�� ��:�) دارد. ا��56	�4ن �Yر<(�0 9��4�
� 
�ود  �ن �	��a�2 nق ��اد ���ر���ن ا�'. 9��0 ��ز�A ر�
� از ��اد ��T ن�G( ط�)* � ٢۵٠آ��رھ� ��1ن �� دھ�


�ن د:ر �iدرات ��:�( دارد *( ���1 ازآن �
� �� ا���4ا�� از ��U ھ�ی ا?�5)� اش را ?��" �� �Z� د  ��اد�?
�� �c4� R� ان���( ��4ن 	*�� '���A .'�4ن ا�	�0 ��*�/ آ����� در ��M`( *( در ��ل ھ�ی ا.
� �� *( ��زار آن ��

� ھ���ری ھ�ی ���� دا?4( ا�'��
9 در ز�
�( ��وژه راه ا���1/ �a '(�4 ، دو
Z�� ��٢٢٠  ��0و �,ح ا ���
�
�
��� از ��ز��Qان ��/ ��زی ا��4اw��M? R�l0 در ا��56	�4ن ا�'. �� ��0( �( رو��رو�� ھ� ود?��� ھ�ی د����( 

� �
9 در <	�4ه ��ده ا���1/ 
��lه �� �� *���1*	�4ن و ھ�a �� ا�9 *�1ر Rد�Y� ھ�ی���
� )4?O> ل�� ��a و در ،�

' و��	A 9 و آ����� و
a ��
4
����� و U(�a ھ�ی ا�p42دی و ژ��)��0 �( ��*	�4ن از ��ی ا�9 دو دو)' و دو('  �

*�� '���A ای��گ ���� ��ه آن ��ه ا�' *( <�وه ھ�ی ھ��و��4ن، رو��ادھ�ی ا��56	�4ن و آ��
H
	�4ن در ا�9 ��زی �
�ا*�y ���ه ��داری از A ن�G(�41ن ھ� و <�وه ط�� �� Rد�Y� z�ا�4=�ده از روا �� �
��� و �$��� و ا��
�4 آن �� *�?��


' ���A' ��*	�4ن �( ���ان �41
�Gن و ھ/ �
��ن د����( آنZ2�� �4ن	ن در ا��56�G(رت ط��2 Uا�Y6ا �� .��9 ا را ������
<�وه، در ��ا�� ھ��و��4ن از���( در ز�
�( ا.�6,4ت دو *�1ر �� �� *�1
� 0`��' �� ?�د و �( 0,ش ھ�ی ھ�� ��ای 

 ��
���2اری �����Gت ا��4اR�l0 ���4 �� ا��56	�4ن و ار�G0ط �� آ�
�ی �
��( از راه ���ر <�ا�0 ا��ان و راه ھ�ی ز�
�ی �� ر�� ا��56	�4ن و� X
 .ا��ان آ�

)
�ھ�ی  �� آن رو���
*( ��ز��41ک �� ا��56	�4ن ��ارد ا�� �( �XG ھ/ ��زی �� ?��ری از ھ�	���Qن ا��56	�4ن *( �
 ���
��دن ��M`( ھ� �� �� ��*��ن �	���ن و .�Mات ��?� از ر?�  و ���ط� دارا �� رو�
( دار�� �Yد�R ا�p42دی و �


9 در رو�
( در �iرت �� �� *�ر آ��ن ا�,م <�ا�� در *�1رھ�ی ��0
�	�4ن و از��	�4ن و �0*���H�4ن و ھ�	
دو��ره ی ط�)�Gن در ا��56	�4ن، �� *�?� �� ?�*' �Z6ل در <=�Q4ھ�ی ����� و ��M`( ای و ھ���ری �� *�1رھ�ی 

آ�
�ی �
��( از آ�
X ھ�ی ا��4A)� د<�<��� ھ�ی ا��56	�4ن �� ���M�� ]6`( ای و ����� اش ���ھ�. ��<Yاری �1	' 

9، آ����� و��aر دوa ،)
��*	�4ن �� دو)' ا��56	�4ن و <�وه ط�)�Gن در �	�� ��ای ��ر�� رو�� n�i در  )' رو�


( ������ �1	��a ،'ر دو)' ا�,م *�د�� *( ��  ٢٠٢١ا��56	�4ن در ��رس ��
را ���� در ا�9 را��4 ارز���� ���د. در �
� و ا  )��0٢٠٢٠����ZM2 )( ?�رای ا��
' ��ز��ن ��" در ��ل ��* ��� ���G
ز ا��Lد ا��رت ا�,�� در ا��56	�4ن �41


�ن ط�ف ھ�ی ا�56ن A`�ق ز��ن و *�د*�ن و ا�2
' ھ� در ا��56	�4ن A=} <�دد. وز�� � n�i P6در �0ا )* �.�اھ�ن آ��
 )
2�رت <
�ی ط�)�Gن د د�6ع رو� �M. �� ای رو��رو�����4ن 	���4ن و از	�
�ی �
U در�=� *��0ھ� �( ��0�a ر

�ع در ا��56	�4ن �� ��51ل mا��56	�4ن �( ا�9 دو)' ھ� �
���1د ھ���ری �$��� داد. او در ا�9 ز�
�( <='، �� و.��' او
�ھ�ی ا��4A)� ھ	4
/. در ا�9 �=� رو�
( و ��0
�	�4ن �0اP6 ���( ا��Lد �������( ر�Yی ��ای رو��رو�� ��41ک �� �0

ھ�ی ���Q ط�)�Gن در ھ=4( ھ�ی <O?4( وزارت د�6ع ��0
�	�4ن ا�,م *�د  د�6ع ھ�ا�� ��41ک را ا��E *�د��. �� ا2�ام
*( ارU0 ا�9 *�1ر ��ای A=} ��زھ� �( �A)' آ��ده ��ش درآ��ه ا�'.از��	�4ن ا�� در ز�
�( ھ���ری ��41ک �$��� 

� �$��� � �� رو�
( .�ددار�0��" �� *�� و��
� ���0 ا�' *( �� *�?�Y��ا?4( ��?� )
، ر�46ری ��1�( �� د�R �� رو�
�ت ���� در<
�ی ھ� ? �� )4Gد. ا)��O� ��� ( و آ����� را
� �$��� �� رو���
آ�����. �0*��	�4ن د��Q ھ�	��( ا��56	�4ن �


' ھ�ی ��ز��ن ھ�ی �0ور�	�4 ا�,�� ����� R��c0 ط�)�Gن ��*	�4ن، )��1ط
G(،  در ا��56	�4ن و(�Z6 �(��4A�4ش ا	>
ا���ن ھ���ری ھ�ی �$��� در  ، R��c0 ا�,�� �0*	�4ن ?��2 و ا�,�� <�ا��ن ��0
R��c0،R ا�,�� از��	�4ن



( �
�1وی ھ�ی ط�)�Gن  �0٢٠١٠  ٢٠٠١?�" ھ�ی <���<�ن ھ����� ��ل ھ�ی ���0(  �� .�?�
�ن دو)' ھ� �6اھ/ �0.�اھ�
�ھ=4( ا.
�، رو�
( �� ��aه �41
���G از ط�)�Gن و ��*��ری دو)' *���� �a �4ن ھ/ ا�56 در	ه ا�'. ���ان آ�
� )�  �
�m

*����ف ������ه رو�
( در ا��ر ا��56	�4ن <=' *( �R دو)' ا�4`�)� �� ?�*' ط�)�Gن و ������<�ن ��0
R ھ� و ھYاره ھ� 
و از�R ھ� و ��41ن ھ� راه .�وج از�9 �	' *���� ا�'. او دو)' *���� ا��56	�4ن را د�' ���1�ه .�ا�� و <=' *( 

����ری ا�,�� در ��ره د<�د�	� ھ�ی �Gy' ط�)�Gن  �Oا*�ه *��. ا�9 �`�م رو�� ھ/ ز��ن ��  .�اھ� �� آ���  ط�)�Gن ���
�ن �( 2�رت را دار��، ��9 <=' ا�9 و
 .*( <O?' ز���( آ��� را �
��( رو�0 *�ده ا�' و آ��� PA ر�

� ،)4?O> �4ن دردودھ( ی	ر�8 آ����� و���0 در ا��56�� U`� )� )��0 �� 99 در ا�
a '
(�Z6 ای �=�ذ و��ا�� ��a ی�

9 ���� در .�ر   .*�1ر و��د ��ا?'a ���
9 و ا��56	�4ن، ا��56	�4ن در ��وژه ��ده ا���1/ �a ھ/ ��زی /T��


9 ا���4ب ?�. د<�<��� ھ�ی ا��4A)� �0ازن �
�وھ� در a 1/ از ��ی���ای راه ا��ن ��/ ��� R� )� �4ن	6' و ��*�
�
�ان  ا��56	�4ن و

�ر آرام �( �	� )a�>د *�ده ا�' و آ��ن را ا�L9 ا�
a '���Aا�� ھ��� را در�Q� ن�G(ی ط��
2�رت <


�و�� ا��56	�4ن *��1�ه ا�' –�����Gت درو�� �. 

اY6ا�U�0 U ھ� در ا��56	�4ن *�1رھ�ی ارو���� را *( ?��ری از آ��� �( ���ان � �0�� �E�� �iف ھ��Y( ھ�ی <Yاف، 
و د��Q �`�م ھ�ی  U(�a ھ��� رو��و �� ��زد. د�
�*" ��O �0?4( در ا��56	�4ن �EAر دا?�4� ����ل < ٢٠در 

� دا?�4�. ھ
��  ارو����

U ?�ط ھ�ی �9d�M �� ط�)�Gن ��ای .�وج �$��� از ا��56	�4ن �0*� )��� �� P6�0ا ��رھ� ��
� از » . �� .�اھ�ن .�وج �� ا��0 �� ?�ا�z ھ	4
/«��س وز�� .�ر�( آ)��ن ھ/ در ��رس ا�	�ل <=4( ��د *( � Rا��

�� د��Q ا��Eی ���0 *���9 ھ��ھ�8 �1�ه ��د، �$��
�ن ارو���� �� ?�4ب از ا��56	�4ن  ا2�ام آ����� ��ای .�وج *( <���
�G��`0 ھ���Yن �� ��0
( ����Qه ��/ ��Qام  �9وژ ٢٩را �0  –�=�  ١١٠٠ –.�رج �� ?���. ارU0 آ)��ن آ.��9 ا�6اد.�د 

�اZ0 9��41
د �$��
�ن را در ا��56	�4ن دا?' و ?��ر از ��ی آ�����، از ا��56	�4ن .�رج *�د. آ)��ن �� از آ����� �
�=� ��د. ا��Q	�4ن ھ/ *( �`U ���� در �
�وھ�ی ���0 در ا��56	�4ن �( ��ه دا?'  ۵٩دھ(  *41( ?�<�ن ارU0 آ)��ن در دو

۴۵٧ ��� .�=� از �$��
��U در دودھ( ی <O?4( در ا��56	�4ن *41( ?


�ن ا�56ن �( ارو��
� R� از U
� �����ت ا�56ن ھ� �( �� ��0( �( �����ت ���� در دو دھ( ی <�m�� ،)4?Oع ��ج �
�T( ھ�ی ا���� دو)' ھ�ی ارو���� ا�'. ��م  ارو�� در �iرت ��وز ��8 دا.�� و �� �� ��*�ر آ��ن ط�)�Gن، Tاز د

Qد� �(��4Aی ا��ه ���و ���ن و  )`M�� آن در ��
4
����
�ات ا��4ا���l0 و ژx�0 �4ن و	ر ارو�� در ا��56�EA XM2 �
�T( ھ�ی آ����'. ��ای آ��ن ا��M� U��� 9ح �� Tد �Qو��4ن از آن از د��
9 و رو�
( و ھ�a )��� از X
ھ�ی ر2


�وھ�ی �$��� �� ?
�ه ھ�ی د��Qی ����� ا�4=�ده از ��A( ھ�ی  راه ھ��� و��د دارد *( ��ون �EAر�	4`
/  ?�د *( آ���

�ه ھ�ی �$��� از راه? �Qدی و د��I�� �4ن  ھ�ا�� و	ا��56 ��ن �G(ط� �>�
a ھ� و��? �Q" و د��دور از �`�ط *�


�ی ���دQ1
�. 

در��aر دھ( ی <O?4( ھ��اره �� رو��ادھ�ی ا��56	�4ن در<
� ��ده ا�'. �� ��0( �( �`U ط�)�Gن  ���A' ا�,�� ا��ان
�	�ن ��Gده ا�'. در ��ل در دوره ھ�ی <���<�ن در او�mع ا��56	�4ن ��ع *�U ھ� و وا*�U ھ�ی ����ری ا�,�� �


�I� ���cه �( ط�)�Gن از��ی آ����� و  ھ�ی <O?4( ��رھ� ���mع روا�z ����ن ط�)�Gن و ����ری ا�,�� و�	0 R�*
در ��ز<1' ازا��ان �( ��*	�4ن ��  �M� �0��٢٠١۶ح ?�. ا�9 ار�G0ط ھ����Q *( �, ا.�p�� �4ر رھ�G ط�)�Gن در��ل 

�ھ/ ����ری ا�,�� ���mع د��ار ������<�ن ط�)�Gن  ٢٠١٨�
�41 آ?��ر <1'. در ��ل  �I�� )��Aدی آ����� *41( ?
از ا��ان را �6��O'. در ��ل <O?4( �, ��ادر��Zون �
��� ط�)�Gن در ��0ان ����ن ���A' ا��ان ��د. در دوره 

� ��)( ط�)�Gن �� ا��56	�4ن روا�z دو ���A' وا�	�Qای ا�,�� *( ھ��a '���A 
( *�ر�	' ?��Z' را دا?�4� دو دا�
R� �4Aد و��ه �

�ر 0	� ���
�46�. ط�)�Gن  �2ار ��ر در آ���4( در<
�ی �$���  و در ��ق د?��� ?
Z( و��� �� د��>

�� ����ری ا�,�� در<
� و ���[ از  �� �� 0`	
/ آب دو رود.��( ھ���� و ھ���ود *( �� �� آ��� �	4( ?�ه ا�'، 
 ����
 �( ا��ان ?�. .�وج ارU0 آ����� و د��Q ھ/ �
����ن از ا��56	�4ن ��ون �	4( ?�ن �R �2ارداد����ن ��946 آب ھ

9 �
�ن دو)' ا��56	�4ن و ط�)�Gن و <	�4ش ا2�ا��ت ���Q ط�)�Gن �� وا*�U ھ��� از ��ی ����ری ا�,�� d�M� n�i
 'Gy� �4 از د<�<��� ھ�ی���A د. ?��ری از ر���( ھ�ی��ھ��اه  G(ط� ]mم ��ا�
�ن و ا�4�ال آ��ن ��9 �� <���� و �

�ن او�mع، ���A' ا�,�� �� *�?�  ھ���ری و ھ�	��� ��ای?�0�� �?�ن �� �4��6�. در آ?=4( ��زار *���� و رو�
.�
�ن دو)' ا��56	�4ن و ط�)�Gن را ��زی *�� �L��
����ری ا�,�� در *��ر �����Gت ر��� �� دو)'  �`U را�z و �

 )M��4ن را	ا��56 ��ھ�ی ا���56 را ھ/ ادا�( �� داد. ����ری ا�,��  R
����ن �� ط�)�Gن و <�وه ھ�ی ?
O� )ZھX و ��0
.�ا��ن ���ده ا�'. ا�4`�ار  ��0( �( ا���م د<�<��� ھ�ی �
U رو �( ا�4`�ار �
�وی �$��� در ��ز ا��56	�4ن �� 

��a ن�G(ط� ��� '���A ره��ری ا��دو���� ��رو��رو�� آ���  )� )H ای�� ���L��
� )Z
? X
,�� �( ���ان ���A' ر2
�دا?' و ا<� آ��� ھ���ری *���، ھ���ری دو  ��دم ا��ان و ا��56	�4ن و ���6[ ��� �� �4
L( ھ�ی ��.�?����ی .�اھ

 ��رن در آ��� .�اھ� �>����A' ا�,�� ا�6اط� ھ/ �( ز��ن ���6[ ��دم دو*�1ر و د���ا�� و آزادی و ��ا)' و ز�



 ��ھ��Y( �0 .�اھ� در ھ�دو �iرت، ?�ا�z ����ن ���1 �( ا�,م �
��� و ا�6اط� در ��M`( و���ن د?�ار�0 و��د و 
�?. 


( ٨و  ٧  در روزھ�ی ��<�ن دو)' ا��56	�4ن و <�وه ط�)�Gن، در ��0ان در ��ره ی آ���ه ا��56	�4ن �� �
���L  – ژو�����
��� )
��
� ���د��<�ی ����ری ا�,�� <=�Q4 *�د��. در �
 :���، دو ط�ف از ���( �� ��4( ھ�ی ز�� �0*

��( ای *( از آن ���4( �,�' *�1ر �� ?�د،   .١i ات ��?� از ادا�( ��8 و�M. درک ��41ک از �� Xھ�دو���

��� و � "A ( راه�ن �
� *( ��8 راه A" �	�)( ا��56	�4ن ��Gده و ���� ھ�( ی 0,ش ھ� در ��' ر���
�( ��ا6`( ر�

 n�iدد�> )
��0 Y
 .آ�

٢.  �41
� 'A�m( ��1رت و و�ورت �m )* اردی را�� ��46�> /
�p0 X��� ار از  ھ�دوO> مY
دارد ����� ا��Lد ����
Rد�Y� ی *( در�Z� '	1� آن ط� )� ���
 8��  'i�6 9��0�n�i ) دا���، �$�م ا�,�� ��رد �0اP6 و ��cه د�4

�� ��رد �c~ �2ار داده �( ���9 دا�� .�اھ? ����� )L
4�. 


��� �EZ" ا��56	�4ن �� دا��� ط�ف  .٣� "A ای 0`��' راه�� ���� )�
 .ھ� �1	' ��0ان را i�6' و ز�

� روز <O?4( آ�Tز�a از ��ه ھ� و2=( در �� �M2 ا*�ات دو ط�ف درO� ھ� در ��0ان�Q4=> �� ونY6و ا �?  '	1�

�ن ا��56	�4ن و ط�)�Gن روز ده ��<Yار <�د��. در ھ�
9 را��4 ز)�� .�
" زاد ��� ��41ک � n�i ه آ����� در ��رد���


( ا�,م *�د *( �
�ی *��«ژوQ

9 ����ری ا�,�� ا��56	�4ن و ط�)�Gن را �� n�i P6دد �0 �0ا�> ���� )A( دو�آ�� ». 
T ن�G(ط� �� )��� P6د؟ دو)' آ����� در �0ا�� �
� از .�وج �� �=� او *��� �( دو)' ا��56	�4ن در ���ر ط�)�Gن .�اھ


�ن .�ر�� از ا��56	�4ن و ��م ھ���ری ط�)�Gن �� ا)`���ه و دا�U، ھ�( ی ���mع ھ��� را*( �( ��$� Uآرا�
 U`� �Q��Qa ،ن�G(ن دو)' و <�وه ط��
� n�i �2اری�� �Q��Qa ��Z� ،ط �� ?�د���4ن ��	دم ا��56�� '?����

� و ����10
" دو)' � ،���
�.�رد �� ���2ن ا����، A {=A �Q��Qa`�ق ز��ن و ط�)�Gن در ?�*' در 2�رت �
آزادھ�ی �
��� و ���� و ��GM���0 در ا��56	�4ن و A`�ق ا�2
' ھ�ی ���2 و �Oھ�G را �( <=�Q4ھ�ی دوط�ف وا<Oار 


�� از ا�9 <�وه وا�	�Qای �0ور�	�4 ��E0 )��QH
8 ط�X ا�,��. ���9 ��ن د�' ط�)�Gن ����د، ��ون <�946 ھ
���LQی ��E ط�)�Gن از ز��ان ھ�  ۵٠٠٠*�دن  ھ�<��( ����ری در ا� 9��i( ھ� ��ز <Oا?4( ?�. آزاد ��ای ا��Lم

�ود  *��� �Yرگ �( <�وه ط�)�Gن از ��ی آ����� وA ھ� ��ا��س ارز�� ��د *( ��دارد.  �0��۵٠٠٠٠  n�	� وی�
� �=�
���0م  –����� در .�ور�
��( و ?��ل آ��6`� ا�9 0`��' در ?�ا��i �Mرت �� <
�د *( ژ��ال ���Yی ����6�ه ارU0 آ�

� 5در اوا.� آور�" ا�	�ل <=4( ��د ارU0 ا6 –�L� ن�>��. �R �=� از �����
?�� ���	�4ن ��ون �41
���G آ����� �6و.�اھ
�ی �
U <='، ��� از د)
" ھ���a �4ن	وھ�ی  �ا��56�
� و ?�ط �
*( �� ا��وز �( ا�9 ����?' د�aر ?��/ .�وج �� 2


�G ��د و د�� *( آ�� آ����� و *�1رھ�ی ���0، ا��56	�4ن را وا�Z2 ��ای د��Q <�گ .��? ���� )4G(د. ا���4ن 	ر�� از ا��56
ا�� �
��'  ھ� و *�*	�ن دا.�� و .�ر�� ر2
X ����ی <Oا?4( ا��. ھ� اھ" �
���4 �� دا�� *( در <	�4ه 2�رت و

� و ا<� ا��Lد .,دا.�� و ����� ھ�.,�� �� ?�4ب از ��ی د?���ن ? ��� �����( ��ده ��?�  ، ءو ر2
�Gن �� .�اھ
� �� .�د �( ھ��اه .�اھ� دا?'��   U(�a ھ� و رو��رو�� ھ�ی �	
�ری را �Z0 �0دل و�0ازن �

�� ،����* '
Zmو �(��4Aھ�ی ا )��Y> ��ن ط�)�Gن در 2�رت ��?? /
*(  ا�� ا�9  .�0ا�� �0اP6 دو)' و ط�)�Gن ���� ��
ه ��
�د<�ا و �0ور�	' و ��8 ط�X *( .�ا��4ر ا��ای ?��Z' ا�,�� �� ���( �A )`6=� ا�' ��Qa( �� دو)' �R <�و

�ن در 2�رت �( �0اP6 د�' ���� ���m�� ا�' ? /
*���� ا��56	�4ن �� �0ا�� در ��ره ���2ن ا���� ��41ک و ��
�ان آ��ن 

��Y> .Y( د�8���Q دوط�ف و �( �Qا� ~c� ر د?�ار و�
*( �( ��ردھ��� از آن در ��:  –���� �
�وھ� �	

�� در ا�9 *�1ر ا�'، *( ���1( ھ��� از آن د��ه �� ?�د. ���
�YL0 )��Y> 9(  -ا?�ره ?��و آ�Tز �R ��8 دا.�� �
� ��ر<� آن .�اھ� ��د و ����Y> 9��0(، ���A' دو��ره ی ط�)�Gن در ا��56	�4ن و �10
" ا��رت �a �� �4ن و دو	ا��56

�� ا�'، آ�H( *( ��ای ��دم ا��56	�4ن و د��Q *�1رھ�ی ��M`( و از آن �
�ن ��دم ا��ان Z��6( .�اھ� ��د. ط�)�Gن ا�,
ھ����� ھ�( ی <�وه ھ�ی �0�رو و وا�	�Qای ا�,�� در�� ا��ای ?��Z' ا�,�� و ا�4`�ار .,6' ا�,�� �����( 

رواداری و د���ا�� و ا�iل ����� A`�ق ��1 و A`�ق  �
��� و �� *�yت <�ا�� ا���4�� و .��1' و 0	�
/ ا�' و
� درا��56	�4ن، در دودھ( <R� ،)4?O ����ری  ز��ن و��� '���A ی�
ا���4��ت آزاد �1�ت ���)� ا�'. �� ?�" <

 '6�> "�? ���
�<�ن �� ?�*' YAب ھ� و <�وه ھ�ی ������ ��L� "
��ر)���� ?����ه �� ���( ا���4��ت ھ����Q و �10
�ود  ن �� دا?PA 94 رای و PA ا���4ب ?�نو ز��A ����* ��L� در ،��<�ن  ٢٧در ا�9 رو�� ?�*' دا?�4����� �iدر

� ا<� R� �0 )a د���ا�� وا�Z2 و ���ودی از آزادی ���ه ��A �0 ���را ����ان �10
" �� دھ��. ر���( ھ� و ���د �
	� )�i�6 ر)���� ھ��ز�� �
�و����
�( .�ا�U ا�6اط� ار�L0�� ا�,�� .�د، ھ
A v`� ��ای ر ز��دی ھ	'. ط�)�Gن ����


	'، در ��ل � "�در ���
9 ��ل ���A' ط�)�Gن در د�
���4ن ھ� و دا��Q1ه ھ� R� �4A د.�4  ١٩٩٩د.�4ان و ز��ن �2
 )� Rد�Y� ا?'. ا*��ن�
�ن د.�4 ا�56ن در ��ر�( ھ� درس �� .�ا��� و ?��ر ز��دی از ����ان  ۵/٣دا��EA�L1ر ��
�



'Z��? ه ���2ن�>��. �� ��0( �( ����ع ��دن *�ر ��ای ز��ن از د���
 ط�)�Gن و ا�9 ��ان ھ/ در دا��Q1ه ھ� آ��زش �� �
�
�ون ر946 از .��( را ��ون ا��زه و ھ��اھ� �R ��د .���اده ��ار�� PA �4A ۵در دوران  ،*( ز��ن  '���A )(��

� *�ر*��ن  �51�٢٠ل �( *�ر ��Gد. �� وP6 آ��ر ��ز��ن ��" ا*��ن  ھ�  ��U ط�)�Gن ھ
v ز�� در دو)' و �� ����iدر
�ود A ھ��ز )a�>ا .�  ۵/٣دو)' ا��56	�4ن را ز��ن �10
" �� دھ�� ودر������i( ھ� ھ/، ز��ن ��51ل �( *�ر ھ	�4

�ود A )* ن *�دک ا�56ن�
�
� آ��ن د.�4 ھ	�4� ھ���Hن از ���( �( �XG 6`� و ��Gد ا���� �۶٠i( �در�ت آ��ز?� 
� �2ار دار�� و �� ��? �`6 nM� �4ن در	دم ا��56�� �i از �� در U
�ر�( ��� رو��، طY> PGارش ��ز��ن ��" ��

.�
�� د��Q4ه A`��2 و *��Gد ��ادOTا�� رو��و ھ	�4MZ0 ی��Z� )� ن�G(ن ط��اد�
�ت و  ھ�� و ��ر)��ن و �� �� *�ر آ�

`� و ����� و ����دی A`�ق ز��ن در ا��56	�4ن ا�' �
��� و ��0�d و���. 

P6دو)' *�ر�0 *( در �0ا �� ��ده ��  ���� در?�
X ر.�ادھ�ی آ���ه ��د و د�� *( آ�� دو)' ھ�ی �0ا�J و ����ن، ھ�����
�1 .�
�� در وا<Oاری ارU0 و ��واک ���A' ����ی �( او در ھ�`� )
�ار��زی �� �� *�ر آ��ن ���A' و:�' 6`

 ��ھ�ی ا��4A)� ط�)�Gن *( در �aر�aب ا��4اl0ی آ����� در ��M`( ��" .�اھ
�ی ��زی *�د �� و��ه و و�
ا���� و *�
2�رت در دو)'  ��iا U�� �41ن ھ��� *( ا��وز� ����4)� Aد ا�c0ن در ا�G(و آ�� ط� ��ه ا�
*�د �( �0اP6 ھ��� ر�

�ان �( دو)' آ���ه ا��56	�4ن ا�56c4� رد د:ری آ����� و�
�
� 9���a ھ�ی R�* ن در�? R��? و ��	�4ن را در د�' دار�
 ��
4
�� و ژ��ا*����
����
�����U از ا��56	�4ن، در �aر�aب �
��' ھ�ی ژIآ����� و ھ� ���$� ��
1� X`� /Tر )�


9، رو�
(، ھ��و��4ن و ����ری ا�,�a ��ا��آ��ن در  R� '	�? ش��O� آ����� ��
1� X`� �� د و�* �� ��" .�اھ
 �� )a�>ا .�� آ���د.�)' �$��� �
	' ��)( ی ����P6 ا�'، �� آ��( درا��4اl0ی ��M`( ای آ����� د<�<��� ا���� �

9 و *�1رھ�ی �Yد�R �( رو�
( در آ�
�ی �
��( وa �� �4ن	ن ���ن و ھ/ ��زی ا��56�? �GM2 ��a '
Zm( و���0(  

�ان را �( 
� *( آ����� �( آ���� از ا� 9��U از آ�
�ی �T�� د�' ��1� و ����� �� �
Z� ،��,�4ن و ����ری ا�	*��
�ه از ��ی ���A' و? ���Z0 ن و د?���ن�GG
 .د��Q4ه 2�رت در آ����� وا<Oار ����� ر2

در ��ره اش ��� �0ان ��9 <='، ���	4( و�9Q4 ا?9��4 6
�	�ف ��آوازه ی ا�1��0 ��ه �
	4/ ز���� ��?'، آ�H( را *( 
���

��Qان ��c0 �� ری از�
�( �XG  ا�' *( ���ت ا.4
�ر *�د. ا)4G( *�ر�	' ھ�( ���( ی ا�9 ��9 او *�ر را �� �	


9 �`1( راه�Hن وھ����� �EZ� ت د�' اول و��ھ� و اط,�G. 94?ا�ھ�ی درازآھ�8 2�رت ھ�ی �Yرگ  در د�' �
4
R، روز�( ھ�ی *�Ra �$�ی  یا�� ��ون ��ر�� ھ� و <���( ز�� ھ� �� ��زد، ����� د?�ار
����ا��4اR�l0 و ژ

���� � .و���� ا���
��� �	4( .�اھ

 9
(��١٨٫٧٫٢٠٢١ 

 


