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﹨︀ی دو﹎︀﹡﹥ ︾︣ب، و ﹁︣︮️ ︵﹙︊﹩ ﹞﹙﹥ ︑︣ور︧︐﹩ در ︎︀ر︦، ﹝︺﹫︀ر
 ︨︐﹫︤ان-ا︨﹑م

 ︡﹝﹞﹩﹝﹫︨ 
﹤﹞︡﹆﹞ 

﹑﹝ ️﹫﹛﹢︧﹞ ،︩︻دا ︀ ،در روز ︗﹞︺﹥دو﹜️ ا︨﹑﹝﹩ در ︻︣اق و ︫︀م ︦در ︎︀ر ﹩︐︧١٣ ت ︑︣ور 
از ﹋︪︐﹥ و ︮︡﹨︀ ﹝︖︣وح ︋︖︀ ﹎︢ا︫️. ر﹨︊︣ان د﹡﹫︀،  ١٢٩ را ︋︺︡ه ﹎︣﹁️. ا ﹟﹞﹑ت ٢٠١٥︣ ﹡﹢ا﹝︊

﹞﹑ت ا ﹟ آ﹇︀ی ︧﹟ رو︀﹡﹩﹎︣﹁︐﹥ ︑︀  د﹢︡ ﹋﹞︣ون ﹡︧️ وز︣︋ ︣︐︀﹡﹫︀و آ﹇︀ی  ︎︣ز︡﹡️ او︋︀﹝︀
﹝︣دم ︗︀ن را ︋﹥ ︪︠﹛ آورد.  را ︋︡ر︨︐﹩ ︋﹥ ︫︡ت ﹝﹊﹢م ﹋︣د﹡︡. ا ﹟﹞﹑ت ︑︣ور︧︐﹩ ︋﹥ در︨︐﹩

 .ا︧︀س ﹨﹞︡ردی ︋︀ ﹝︣دم ﹁︣ا﹡︧﹥ ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︋﹢ده ا︨️

﹨︀ی ا﹟ ا︧︀س ﹨﹞︡ردی ﹁﹆︳ ︋︣ای ﹝︣دم ︎︀ر︦ و ﹁︣ا﹡︧﹥ ا︨️. ︾︣ب ﹝︀﹡﹠︡ ﹨﹞﹫︪﹥ ﹝︺﹫︀ر و﹜﹩
ر︨︡ ر﹡﹍﹫﹟ ︑︣ و ﹇︣﹝︤︑︣ از ︠﹢ن ﹝︣دم ︾︣ب، ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ﹩دو﹎︀﹡﹥ دارد. ︠﹢ن ﹝︣دم ﹁︣ا﹡︧﹥، و ︋︴﹢ر ﹋﹙

﹨︀ ﹝︧﹙﹞︀ن در ︗︀ن، از ﹝︣دم ︋﹆﹫﹥ ︗︀ن، و ︋︭﹢ص ﹝︣دم ﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️. روزی ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︮︡
آ︾︀ز و  ︎︀﹋︧︐︀ن و ا﹁︽︀﹡︧︐︀ن ﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ ︠︀ور ﹝﹫︀﹡﹥ و ︫﹞︀ل آ﹁︣﹆︀ در ︗﹠﹌ ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︾︣ب ︻︀﹝﹏ ا︮﹙﹩

﹆﹢ق  ︳ ﹝﹊﹢م ﹋︣دن ︗﹠︀️ ︎︀ر︦ ﹝︺﹫︀ر ﹝︐﹞︡ن ︋﹢دن، ︀﹝﹩﹁﹆ ادا﹝﹥ آ﹡︀ ا︨️ ﹋︪︐﹥ ﹡︪﹢﹡︡، و﹜﹩
︨︐﹫︤ان از  - ︋︀︫︡. در ︻﹫﹟ ︀ل ا︨﹑م︋︪︣ ︋﹢دن، ا﹡︧︀ن ﹝︡رن و آزاد﹢اه ︋﹢دن، و رو︫﹠﹀﹊︣ ︋﹢دن ﹝﹩

︨﹢ ا︨︐﹀︀ده ﹋︣ده، ︋﹥ ︻﹆︡ه ﹎︀︪﹩ در ︋︀ره ﹝︣دم ﹝︧﹙﹞︀ن و د﹟ آ﹡︀ ︎︣دا︠︐﹥، و ︋︢ر  ﹉ ﹁︀︗︺﹥ ا﹡︧︀﹡﹩
 ﹤︣﹨ دو ﹝﹢︲﹢ع . ︋﹫︪︐︣ در ﹝︤ر︻﹥ ا﹡︧︀﹡﹫️ ﹝﹫﹊︀ر﹡︡﹡﹀︣ت را ﹟در ︋︀ره ا ︒︋ ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟︡ف ا﹨

︫︡︀︊﹫﹞. 
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︑︣ور دا︻︩ و  ﹋﹠﹫﹛ ︋︣ و﹇︀︹ ︑︣ور︧︐﹩ ا︠﹫︣ ︑︀ ︋︊﹫﹠﹫﹛ ﹋﹥ آ︀ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹇︣︋︀﹡﹩ ا︮﹙﹩در آ︾︀ز ﹝︣وری ﹝﹩
و ︗﹠︀︀ت ﹨︀ی ﹝︪︀︋﹥ ﹨︧︐﹠︡، و ︀ ︾︣︋﹫︀ن. ا﹟ ﹝︣ور ︫︀﹝﹏ ﹇︣︋︀﹡﹫︀ن ﹨︖﹢م ︾︣ب ︋﹥ ︠︀ور ﹝﹫︀﹡﹥ ﹎︣وه

︫﹢د. ﹁﹆︳ ︀دآوری ﹝﹫︪﹢د ﹋﹥، ︋︺﹠﹢ان ﹝︓︀ل، از ز﹝︀ن ﹨︖﹢م آ﹝︣﹊︀ ︋﹥ ︻︣اق ﹝︐︡ان آن در ﹝﹠︴﹆﹥ ﹡﹞﹩
در︮︡ ︗﹞︺﹫️ آن ﹋︪﹢ر  ٥٣/٤، ﹋﹥ ا﹡︫︡︣و﹡︡ ︻︣ا﹇﹩ ﹋︪︐﹥ ︫︡ه ١،٤٥٥،٠٠٠﹝︐︖︀وز از ︑︀ ﹋﹠﹢ن 

  . ا﹝︀﹊︣﹩ در ﹡︐﹫︖﹥ ﹉ ︗﹠﹌ ﹋︪︐﹥ ︫﹢﹡︡ ١٣،٨٧٦،٥٠٠ ️، ﹋﹥ ︋﹥ ︑﹠︀︨︉ ﹝︀﹡﹠︡ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ا︨

﹝︐﹟ آن ﹝﹢︗﹢د ﹨︧︐﹠︡.  دی اف ﹝︀﹡﹠︡ ︑﹞︀﹝﹩ ﹝﹆︀﹐ت ﹡﹍︀ر﹡︡ه، ︑﹞︀﹝﹩ ﹝﹠︀︋︹ ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹡﹫︤ در ︎﹩
 .﹝﹆︀﹜﹥ ﹨﹛ ﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه ا︨️ ا﹡﹍﹙﹫︧﹩

 ︋﹞︉ ﹎︢اری ︋﹫︣وت

 ،︦︎︀ر ﹤︋ ﹤﹚﹝ ︣وز ﹇︊﹏ از﹊ ︀﹆﹫﹇دا︻︩  ︵﹩د ﹩︐︧︀ت ︑︣ور﹫﹚﹝︻ ﹉ا﹡︧︀ن ︋﹫﹍﹠︀ه ٤٣  ﹤﹚﹞ را در
﹨︀ی ︫﹫︺﹥ ﹡︪﹫﹟ ︋﹫︣وت ﹋︪️ و ︮︡﹨︀ ﹡﹀︣ را ﹝︖︣وح ﹋︣د. از ︨︀ل دوم ︗﹠﹌ ︨﹢ر﹥ دا︻︩ و ﹎︣وه

ا﹇︡ام ︋﹥ ︻﹞﹙﹫︀ت ︑︣ور︧︐﹩ در ︋﹫︣وت و ﹡︀﹫﹥ ︗﹠﹢ب ︑︣ور︧︐﹩ د﹍︣ ﹋﹥ در ︨﹢ر ﹤︱﹢ر دار﹡︡ 
 .﹋﹥ ︮︡﹨︀ ﹋︪︐﹥ ︋︣ ︗︀ی ﹎︢ا︫︐﹥ ا︨️ ا﹡︡﹜︊﹠︀ن ﹋︣ده

 ﹞﹑ت ︑︣ور︧︐﹩ ︋﹥ ︋︽︡اد

ا﹡︧︀ن  ٢٦ در ︋︽︡اد﹇︊﹏ از ﹞﹑ت ︑︣ور︧︐﹩ در ︎︀ر︦، ︋﹞︉ ﹎︢اری ا︨︐︪︀دی دا︻︩  دوروز
. ﹞﹙﹥ ا﹡︧︀ن ︋﹫﹍﹠︀ه را ﹋︪️ ٨٠ د︨︐﹊﹛. ﹞﹙﹥ ︑︣ور︧︐﹩ دا︻︩ ︋﹥ ︋︽︡اد در ﹝︀ه اوت ︋﹫﹍﹠︀ه را ﹋︪️

، و ﹞﹙﹥ ︑︣ور︧︐﹩ دا︻︩ ︋﹥ ︋︽︡اد در ﹡﹀︣ را ︋﹥ ﹇︐﹏ ر︨︀﹡︡ ١٣ د︨︐﹊﹛دا︻︩ ︋﹥ ︋︽︡اد در ﹝︀ه ︨︍︐︀﹝︊︣ 
  .﹡﹀︣ ٢١٤ . ︗﹞︹ ّ﹋﹏: د︨︐﹊﹛ا﹡︧︀ن ︋﹫﹍﹠︀ه را ︋﹥ ﹨﹙︀﹋️ ر︨︀﹡︡ ٤٢﹝︀ه ا﹋︐︊︣ 
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 ﹞﹙﹥ ︋﹥ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹇﹠︡وز در ا﹁︽︀﹡︧︐︀ن

 ︀﹊︣﹞آ ﹩٢٢ د︨︐﹊﹛︋﹞︊︀ران ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹇﹠︡وز (﹋﹠︡وز) در ا﹁︽︀﹡︧︐︀ن در ﹝︀ه ا﹋︐︊︣ ︑﹢︨︳ ﹡﹫︣وی ﹨﹢ا 
آ﹝︣﹊︀ ﹋︀﹝﹑  "︎︫︤﹊︀ن ︋︡ون ﹝︣ز."﹠︡﹟ ︎︫︤﹉ داو︵﹙︉ از ︨︀ز﹝︀ن ، از ︗﹞﹙﹥ ﹡﹀︣ را ︋﹥ ﹇︐﹏ ر︨︀﹡︡

﹨︀ی آ﹡︣ا ︋﹞︊︀ران ﹋︣د. ا﹡﹢اع و ا﹇︧︀م دا︨︐︀ن ر ﹋﹠︐︣ل ︵︀﹜︊︀ن ﹡﹫︧️، و﹜﹩﹋﹥ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن د آ﹎︀ه ︋﹢د
﹩﹞ ︣﹫﹫︽︑ ️︻︀︨ ︡﹠ ︣﹨ ﹤﹋ ︤﹫﹡ ﹟﹫︾در ا﹁︽︀﹡︧︐︀ن ︨︀︠︐﹥ ﹝﹫︪︡ ︑︀ درو ︀﹊︣﹞︣و﹨︀ی آ﹫﹡ ︳︨﹢︑ ︡﹠︐﹁︀

 .︫︡ ﹝︖︊﹢ر ︋﹥ ︎﹢زش ︠﹢ا﹨﹩︎︣ز︡﹡️ او︋︀﹝︀ در ﹡︀️  ︋﹞︊︀ران را ︑﹢︗﹫﹥ ﹋﹠﹠︡، و﹜﹩

 ﹞﹙﹥ ︋﹥ ︗︪﹟ ازدواج در ﹞﹟ ︑﹢︨︳ ︻︣︋︧︐︀ن ︨︺﹢دی

ا﹡︧︀ن  ٧٠ ﹋﹥ د︨︐﹊﹛︨︍︐︀﹝︊︣ ﹡﹫︣وی ﹨﹢ا﹩ ︻︣︋︧︐︀ن ︋﹥ ﹉ ︗︪﹟ ازدواج در ﹞﹟ ﹞﹙﹥ ﹋︣د  ٢٧ در
از ، آ﹝︣﹊︀ و ﹝︐︡ان آن. از آ︾︀ز ﹞﹑ت ︻︣︋︧︐︀ن ︋﹥ ﹞﹟ در ﹝︀ه ﹝︀رس، ︋﹫﹍﹠︀ه در آن ﹋︪︐﹥ ︫︡﹡︡

︻︣︋︧︐︀ن ︨︺﹢دی ﹇︣ار  ﹞﹉ ﹨︣ ﹡︷︀﹝﹩ و ﹜︖﹫︧︐﹫﹊﹩ در ا︠︐﹫︀ر دو﹜️ ﹁︀︫﹫︧︐﹩ ﹝︢﹨︊﹩، ﹋︗﹞﹙﹥ ﹁︣ا﹡︧﹥
︑︀ اول ا﹋︐︊︣ ﹞﹑ت  .﹨︀ی ︑︖︀ری و︨﹫︺﹩ ︋︀ ﹁︣ا﹡︧﹥ ا﹝︱︀ ﹋︣ده ا︨️داده ا﹡︡. ︻︣︋︧︐︀ن ﹨﹛ ︑﹢ا﹁﹅

 ﹟﹝ ︀ن در︐︧︋︣︻ ﹤﹡︀﹫︪٢٣٠٠ د︨︐﹊﹛و ﹩﹞︀︷﹡ ︣﹫︾ ﹩﹛︀ری ﹝︺︐﹆︡  را ︋﹥ ﹨﹙︀﹋️ ر︨︀﹡︡ه ا︨️، و﹫︧︋
 .︋︧﹫︀ر ︋︤ر﹎︐︣ ا︨️ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ر﹇﹛ وا﹇︺﹩

 ﹤︋ ﹤﹚﹝﹟︪︗ ︀﹊︣﹞آ ︳︨﹢︑ ﹟﹝ ازدواج در 

﹛ ازدواج د﹍︣ی در ﹞﹟ در در ﹞﹙﹥ د﹍︣ی ︑﹢︨︳ ﹨﹢ا︎﹫﹞︀﹨︀ی ︋︡ون ︨︣﹡︪﹫﹟ آ﹝︣﹊︀ ︋﹥ ﹝︣ا︨
. ا ︀﹠︑ ﹟﹞﹙﹥ آ﹝ ﹤︋ ︀﹊︣﹞﹟ ﹡︊﹢ده ا︨️ ﹋﹥ ︑︺︡اد ز︀دی ﹡﹀︣ ﹋︪︐﹥ ︫︡﹡︡ ١٤ د︨︐﹊﹛ ٢٠١٣ د︨︀﹝︊︣

  .ا﹠︖︀ را ︋︊﹫﹠﹫︡︑︀ ﹋﹠﹢ن  ٢٠١٠ ه ا︨️. ︋︣ای ﹜﹫︧️ ﹋︀﹝﹏ آن از ︨︀لاز ﹝︣دم ︋﹫﹍﹠︀ه را ︋﹥ ﹇︐﹏ ر︨︀﹡︡
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︀﹊︣﹞︀ی ︋︡ون ︨︣﹡︪﹫﹟ آ﹨︀﹝﹫︎ت ﹨﹢ا﹑﹝ ︳︨﹢︑ ﹩﹞︀︷﹡ ︣﹫︾ ︣دم﹞ ﹟︐︪﹋ 

 ️︧︀ن ︑︣ور﹡﹢﹠︷﹞ ﹤︋ ︀﹊︣﹞او︋︀﹝︀ ﹨﹢ا︎﹫﹞︀﹨︀ی ︋︡ون ︨︣﹡︪﹫﹟ آ ️﹡︡ری ︎︣ز﹢﹝︗ ️︨︀در دوران ر
﹋ ﹤﹚﹝︡ا﹋︓︣ ا﹡︡. و﹜﹩︣ده ﹟︐︪﹋ ︣︵︀︋ ︣دم ︋﹫﹍﹠︀ه ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹇︐﹏  ٥٠﹞ ︤اران ﹡﹀︣ از﹨ ️︧︣ور︑

 ٤١ ﹋﹥ ︋︣ای ﹋︪︐﹟ روز﹡︀﹝﹥ ﹎︀رد﹟ ﹎︤ارش دادرو︫﹟ ﹡﹫︧️.  ︑﹙﹀︀ت ا﹡︧︀﹡﹩ ا﹡︡. ر﹇﹛ وا﹇︺﹩ر︨﹫︡ه
︀﹊︣﹞آ ️︧را  ١،١٤٧ ︑︣ور ︣﹀﹡ ️﹛︀ر︨︀﹡︡ه ا︨️. ︨﹠︀︑﹢ر ﹜﹫﹠︡زی ﹎︣م (﹎︣ا﹨︀م) از ا ﹏︐﹇ ﹤︋

﹩﹊ ︀ی ︗﹠﹢︋﹩، ﹋﹥ ︠﹢د﹠﹐راز ︗﹠﹌ ︵﹙︊︀﹡﹥ ﹋︀رو﹢︑︀﹠︨ ﹟︣︑ ر﹇﹛ ﹋︪︐﹥ ︫︡ه ︫︡︀︊﹫﹞ ﹩︀﹊︣﹞︀ی آ﹨
 .داده ا︨️ ﹎︤ارش ٠٠٠٥، ︋﹥﹡︤د﹉ ﹨︀را 

 ﹋︪︐︀ر ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹋︖︀︨️؟ ازا﹡︤︗︀ر ﹝︣دم ︾︣ب 

﹨︀ی ﹝︣دم ﹝︧﹙﹞︀ن ︑﹢︨︳ دا︻︩ ﹫︧️؟ وا﹋﹠︩ ﹝︣دم ︗︀ن، و ︋︭﹢ص ﹝︣دم ︾︣ب، ︋﹥ ا﹟ ﹋︪︐︀ر
﹨︀ . ا︋︣از ﹨﹞︡ردی ︾︣︋﹩زن ﹋﹥ ︑﹢︨︳ دا︻︩ ﹋︪︐﹥ ︫︡ه ︋﹢د﹡︡ ا︠﹫︣ا ﹋︪︿ ︫︡ ٨٠ ﹎﹢ر ︗﹞︺﹩. ﹨﹫︙﹩

︋︭﹢ص در ︋︽︡اد و ︋﹫︣وت ﹋﹥  ﹩︐﹉ ︎﹫︀م ︨︀ده ﹝﹊﹢﹝﹫️ ا﹟ ﹋︪︐︀ر ﹨︀، . ﹋︖︀ ا︨️؟ ﹨﹫︘ ﹋︖︀
روز ﹇︊﹏ از ﹞﹙﹥ ︎︀ر︦ ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀د﹡︡، ︑﹢︨︳ ا︡ی،  ﹤﹉ ر﹨︊︣ ︾︣︋﹩ و ︀ ﹝︣دم و ︀  ١- ٢ د﹇﹫﹆︀
 ︡.﹜︊﹠︀ن و ︻︣اق ﹁︨︣︐︀ده ﹡︪ و ﹝︣دم ﹨︀︐﹞︀︻﹩ ︋﹥ دو﹜️﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ا︗﹎︣وه

﹋﹥ اد︻︀ ﹋︣د  ︑﹢︨︳ ﹡﹢︧﹠︡ه دا﹞﹩ ︠﹢د ا﹟ و︀︧︋️ ا﹡︖︀م ﹎︣﹁️︑︣﹟ ︑﹢︗﹫﹥ ا﹟ ︨﹊﹢ت  ︻︖﹫︉
 د﹜﹫﹏ ︨﹊﹢ت ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︗︀د ﹎︣ان ﹝︧﹙﹞︀ن، ︋︣ ︠﹑ف ﹝︣دم ﹁︣ا﹡︧﹥ و ︀ ︾︣ب، ا﹨﹞﹫︐﹩ ︋﹥ ز﹡︡﹎﹩

د﹨﹠︡. ﹎﹢﹩ ﹇︣ار ︋﹢ده ︎﹫︀م ︑︧﹙﹫️ ︋﹥ ︗︀د ﹎︣ان ﹁︨︣︐︀ده ︫﹢د. ︎﹫︀م ︑︧﹙﹫️ و ا︋︣از ﹡﹞﹩ ا﹡︧︀﹡﹩
️︧︣ور︑ ﹟︡ردی ︋︣ای ﹇︣︋︀﹡﹫︀ن ︻︀دی ا﹝﹨﹤﹡ ،️︨ا ︀﹡︀ن آ﹎︡﹡︀﹞︀د ﹎︣ان ﹋﹥ ﹁︣︲︀ ا﹨﹞﹫︐﹩  ﹨︀ و ︋︀ز︗

د﹨﹠︡ (﹋﹥ ︑︀زه ا﹟ ︠﹢د ︗︀ی ︋︒ دارد). ︋﹥ ﹥ د﹜﹫﹏ ︮︡﹨︀ ﹨︤ار ︎﹠︀﹨﹠︡ه ﹨︀ ﹡﹞﹩ا﹡︧︀ن ︋﹥ ز﹡︡﹎﹩
︠︣﹡︡ ︑︀ ︋﹥ ارو︎︀ ︋︨︣﹠︡؟ د﹇﹫﹆︀ ︋﹥ ا﹟ ︠︀ور ﹝﹫︀﹡﹥ ︑﹞︀﹝﹩ ︠︴︣ات ︻︊﹢ر از در︀ی ﹝︡︐︣ا﹡﹥ را ︋﹥ ︗︀ن ﹝﹩

️︧︀ن ︑︣ور﹝﹨ ︀ل ﹁︣ار از ز﹡︡﹎︀﹡﹩د﹜﹫﹏ ا︨️ ﹋﹥، او﹐، در ﹤︋ ︡﹫﹞دار﹡︡ و ︋︣ای  ﹨︀ ﹨︧︐﹠︡، و ︔︀﹡﹫︀، ا
 .︠﹢د ارزش ﹇ ︡﹠﹚︀﹫︀ت ︠﹢د و ﹁︣ز﹡︡ان ︠﹢د، و از ﹨﹞﹥ ﹝﹞︐︣ ﹋︣ا﹝️ ا﹡︧︀﹡﹩
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، ︋︺﹠﹢ان ︋﹥ ا﹟ و︡﹢ در ا﹠︖︀. ﹝﹊﹢م ﹋︣د﹡︡﹞﹙﹥ ︑︣ور︧︐﹩ ︋﹥ ︎︀ر︦ را  در ﹨﹞﹥ ︗︀﹝︣دم ﹝︧﹙﹞︀ن 
﹩﹞ ﹤ آن ﹜︧در ︋︀ره دا︻︩ و ︑︣ور ︀﹫﹡︀︐︣︋ ︀ل، ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫︡ ︑︀ ︋︊﹫﹠﹫︡ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن︓﹞﹩﹡︀︗ ج﹢﹞ .︡﹠﹢﹎ 

 ︣︐﹢︑ ج ﹋﹥ ﹨︪︐﹌ آن در﹢﹞ ﹟︀ت ︋︡ون در﹡﹌ آ︾︀ز ︫︡. ا︀﹠︗ ﹟ا︻︐︣اض ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︋﹥ ا	" ﹟︀ت ا﹡
 .︋︀︫︡، در ︨︴︗ ︀ن ا︨️﹝﹩ "﹝︀ی ﹡﹫﹛

﹨︀ی ︾︣︋﹩ ﹋︖︀ ا︨️؟ ﹝﹊﹢﹝﹫️ ﹋︪︐︀ر ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︑﹢︨︳ دا︻︩ از ︵︣ف ﹝︧﹫﹫︀ن، ﹋﹙﹫﹞﹫︀ن، و دو﹜️
﹨︀ ︋﹙﹠︡ ر︨︀﹡︡، ﹁︣︀د﹥ دا︻︩ ﹉ ︾︣︋﹩ را ︋﹥ ﹇︐﹏ ﹝﹩﹋ ﹋﹠﹫︡. ﹁﹆︳ ز﹝︀﹡﹩د﹡︊︀ل آن ﹡﹍︣د︡ ﹋﹥ ︎﹫︡ا ﹡﹞﹩

﹨︀ ﹨﹛ ﹡﹞﹫︪﹢د، ︋﹙﹊﹥ ﹁﹆︳ ︫︀﹝﹏ ﹝︣دم آ﹝︣﹊︀، ا﹡﹍﹙﹫︦، ﹝﹫︪﹢﹡︡، ﹋﹥ ︑︀زه ا﹟ ا︻︐︣اض ︫︀﹝﹏ ﹨﹞﹥ ︾︣︋﹩
 . ﹨︀ی ارو︎︀ی ︾︣︋﹩ ﹝﹫︊︀︫︡د﹍︣ از ﹋︪﹢ر ﹁︣ا﹡︧﹥، آ﹜﹞︀ن و ︋︣︠﹩

︀﹊︣﹞︊︀ن را︨️ ا﹁︣ا︵﹩ آ﹚︵ ﹌﹠︗ ﹩︊﹚︵ ️︮︣﹁ 

︑﹠︀ ︋︣ای ︎﹫︪︊︣د ا﹨︡اف  ︎︀ر︦ ﹡﹥ ﹝︀﹡﹠︡ ﹨﹞﹫︪﹥ ︨﹫︀︨︐﹞︡اران را︨️ ا﹁︣ا︵﹩ آ﹝︣﹊︀ از ﹁︀︗︺﹥ ا﹡︧︀﹡﹩
︋﹥ ﹠︡ ﹡﹞﹢﹡﹥ ︑﹢︗﹥ ﹨︣ا︨﹩ ﹡﹫︤ دا﹝﹟ ﹝﹫︤﹡﹠︡. - ︨︐﹫︤ی و ا︨﹑م- ︠﹢د ا︨︐﹀︀ده ﹝﹫﹊﹠﹠︡، ︋﹙﹊﹥ ︋﹥ ا︨﹑م

︡﹫﹠﹋: 

﹩﹊ ﹤﹋ ،﹟︨︡ه  آ﹇︀ی ︋﹟ ﹋︀ر﹠︀︋︀ت ︨︀ل آ︐﹡ری ︠﹢ا﹨︀ن ︋︣ای ا﹢﹝︗ ︡ا﹨︀ی در︗﹥ اول︡﹡︀﹋ از
. ا︪︀ن آ﹝︀︋ ︀﹊︣︡ از آ﹝︡ن ︎﹠︀﹨﹠︡﹎︀ن ︠︀ور ﹝﹫︀﹡﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹋︪﹢ر ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹋﹠︡ا︨️، ا︻﹑م ﹋︣د ﹋﹥ 
︑﹢︨︳ ﹝︧﹫﹫︀ن . ︋﹫︀د دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛ ﹋﹥ آ﹇︀ی ﹋︀ر︨﹟ ︋︣ای ّ﹋﹏ ︗︀ن ا︻﹑م ﹋︣دا︨﹑م را ﹡﹫︤ ︠︴︣ی 

 .︀﹝ ︉︭︺︐﹞️ ﹝﹫︪﹢د

﹑م ﹋︣د ﹋﹥ ا﹎︣ ر﹝︗ ︦﹫﹢ر ︫﹢د، آ﹇︀ی دا﹡︀﹜︡ ︑︣ا﹝︌، ﹋︀﹡︡︡ای ﹝﹛ د﹍︣ ︗﹞﹢ری ︠﹢ا﹨︀ن، ا︻
 ︠﹢ا﹨︀ن ا︨﹙﹥ ︋﹫︪︐︣ ︋︣ای ﹝︣دم ︫︡. ا︪︀ن ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︧︀︗︡ در آ﹝︣﹊︀ را ︋︊﹠︡د ︋︣︠﹩﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 

﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︠﹢ا﹨︀ن ا︠︣اج ︎﹠︀﹨﹠︡﹎︀ن آ﹇︀ی ︑︣ا﹝︌  .آ﹝︣﹊︀ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︋︣ا︋︣ در ﹐︋︡	︑︀ از ︠﹢د د﹁︀ع ﹋﹠﹠︡،
 .﹋﹥ در آ﹝︣﹊︀ ﹨︧︐﹠︡ ︫︡ ︠︀ور ﹝﹫︀﹡﹥
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آ﹇︀ی ﹝︡﹡︀﹋ ،﹩︊﹋︀﹨ ﹉︀︡ای د﹍︣ ︗﹞﹢ری ︠﹢ا﹨︀ن از ︎︣ز︡﹡️ او︋︀﹝︀ ︠﹢ا︨️ ﹋﹥ از آ﹝︡ن 
. ا﹟ ﹨﹞︀ن ﹋﹢د﹡﹩ ای ︋︀ ا︣ان را ﹜︽﹢ ﹋﹠︡و ︑﹢ا﹁﹅ ﹨︧︐﹥︎﹠︀﹨﹠︡﹎︀ن ︠︀ور ﹝﹫︀﹡﹥ ︋﹥ آ﹝︣﹊︀ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹋﹠︡، 
﹝︣دم ا︨︣ا﹫﹏ را ︋︴︣ف ﹋﹢ره [﹨︀ی آدم "︣ان ای ︋︀ اا︨️ ﹋﹥ در ︑︀︋︧︐︀ن ا︻﹑م ﹋︣د ﹋﹥ ︑﹢ا﹁﹅ ﹨︧︐﹥

﹟ ︑︭﹢ر ﹋﹥ ︀﹝﹫︀ن ا︨︣ا﹫﹏ از ︋︀ ا "،﹨︀ ا﹡︖︀م داده ︋﹢د﹡︡] ︠﹢ا﹨︡ ︋︣د︨﹢زی، ﹡︷﹫︣ آ﹡︙﹥ ﹋﹥ ﹋﹥ ﹡︀زی
 .ا︪︀ن در ا﹡︐︀︋︀ت ︀﹝️ ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د

 ،︣﹍ری ︠﹢اه د﹢﹝︗ ︡ای︡﹡︀﹋ ﹉ ،︀﹠︠︣وج ﹋﹥ د﹜﹫﹏ ︑︣ور در  ا︻﹑م ﹋︣د︠︀﹡﹛ ﹋︀ر﹜﹩ ﹁﹫﹢ر ︦︎︀ر
︨︣︋︀زان آ﹝︣﹊︀ از ︻︣اق ︋﹢ده ا︨️. ﹎﹢﹩ ﹁﹆︳ آ﹝︀︋ ︀﹊︣︡ ︋︣ای ︠︣وج ﹡﹫︣و﹨︀ی ︠﹢د از ︻︣اق 

آ﹝︣﹊︀ از  ︑︭﹞﹫﹛ ︋﹍﹫︣د، و ︑﹢ا﹁﹆﹠︀﹝﹥ دو﹜️ ︎︣ز︡﹡️ ︗︣ج ︋﹢ش ︋︀ دو﹜️ ︻︣اق ︋︣ای ︠︣وج ﹡﹫︣و﹨︀ی
 .ا﹨﹞﹫︐﹩ ﹡︡ا︫️ ٢٠١١ آن ﹋︪﹢ر ︑︀ ︀︎︀ن ︨︀ل

 ﹝﹍︣ ا︀︋﹩﹫︧﹞ ﹤﹊﹠︡ ﹝﹞﹠﹢ع ︫﹢د،  ︨﹠︀︑﹢ر ︑︡ ﹋︣وز ا︻﹑م ﹋︣د ﹋﹥ ︎﹠︀﹨﹠︡﹎﹩ دادن ︋﹥ ﹝︣دم ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥
 . ا︪︀ن، ﹝︀﹡﹠︡ ﹨﹞﹫︪﹥، ︻︡م آ﹎︀﹨﹩د ﹝︧﹫﹫︀ن ︑︣ور ،︡﹠︫︀︋︡﹠︫︀︋ ️︧﹢ن ︋﹥ ﹎﹞︀ن ا︪︀ن ا﹝﹊︀ن ﹡︡ار

 .︠﹢د از ︑︀ر ﹝︺︀︮︣ را ︋﹥ ﹡﹞︀︩ ﹎︢ا︫️

 .﹝﹞﹠﹢︻﹫️ ورود ︎﹠︀﹨﹠︡﹎︀ن ︠︀ور ﹝﹫︀﹡﹥ ︋﹥ آ﹝︣﹊︀ ︫︡﹡︡﹡﹫︤ ︠﹢ا﹨︀ن ︋﹆﹫﹥ ﹋︀﹡︡︡اد﹨︀ی ︗﹞﹢ری ︠﹢اه 

 ﹨︣ا︨︀ن- ︨︐﹫︤ان و ا︨﹑م - ﹁︣︮️ ︵﹙︊﹩ ا︨﹑م

︨︐﹫︤ان و︵﹠﹩ از ﹁︣︮️ ︋︣ه ︋︣ده و ︎﹫︀م ︎︣ از ﹡﹀︣ت ︠﹢درا در ︋︀ره ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن  - ﹝︀﹡﹠︡ ﹨﹞﹫︪﹥، ا︨﹑م
️︀︧︋︣ا﹡﹩دو︋︀ره ︑﹊︣ار ﹋︣د﹡︡. و︠︀رج از ﹋︪﹢ر ﹝﹞﹙﹢ از ﹝﹆︀﹐ت  ﹨︀ی ا --  ︀ د﹇﹫﹆︐︣، ﹡﹀︣ت ﹡︀﹝﹥ ﹡︥اد

 ﹤﹡︀︐︨︣︎ -- ﹩﹊ ︣︣ت ﹡︀﹝﹥ در ︋︀ره ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن و ا︨﹑م ا︨️. در ز﹀﹡ ﹟از ا﹩﹊ ︀﹨  ،️︫﹢﹡" ﹟﹞ ︣︷﹡ ﹤︋
ا︨️ ﹋﹥ ︑﹞︀م ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن  ا︀﹡ ﹟️ ﹡︥اد ︎︨︣︐﹩ "﹨︀ی ︾︣︋﹩ ︑﹞︀م ﹝︧︀︗︡ را ﹋﹠︐︣ل ﹋︣د.︀︋︡ در ﹋︪﹢ر

 ︬︫ ﹟︀ن دارد ﹋﹥ ا﹝ن دا﹡︧️. ﹡﹍︀ر﹡︡ه ا﹢﹠︷﹞ ق ︋︪︣ ﹡﹫︤ را﹢﹆ درا ﹝︡ا﹁︹ د﹝﹢﹋︣ا︨﹩ و﹢︠ ︀﹝︐
 ﹢ن ﹋﹥ ﹋﹠︡ ︃دارد ا﹠︴﹢ر ا﹜﹆ ﹠﹀﹊︣ی دارد ︨︺﹩اد︻︀ی رو︫ آن د﹍︣ی از ︎︀ر︦ ﹋﹥ ︠﹫﹙﹩. ﹝﹫︡ا﹡︡
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 ︗﹠︀ب ا﹟. ﹨︧︐﹠︡ ا︨﹑﹝﹩ ︗﹞﹢ری ﹝︐︡ ﹐︋︡ ا﹡︡، ﹡﹊︣ده ﹝﹠﹀︖︣ ︋﹞︉ ︑︣ان در ا﹜﹆︀︻︡ه و دا︻︩
︀﹝︐ ︡︀︋ ﹤︐︪﹋ ︪︀ن  و دا︻︩ ︑﹢︨︳ ﹝︀ ﹨﹞﹢︵﹠︀ن ︫︡نا ﹉︱﹞ ا﹜﹆︀︻︡ه را ︋︊﹫﹠︡ ︑︀ ︠﹑ف اد︻︀ی ︀

﹩﹚︊﹇ ﹤﹛︀﹆﹞ ﹉ ر ﹋﹥ ﹡﹍︀ر﹡︡ه در﹢︴﹡︀﹝﹨ ،﹤﹋ ﹜د، ︋﹍︢ر﹢︫ ️︋︀︔ ️︧︀ی ︋﹙﹢چ ﹋﹥ ﹡︪︀ن داد، ︑︣ور﹨
 ﹤﹋ ︦︣ی از ︎︀ر﹍︀ری از ﹨﹞﹢︵﹠︀ن ﹝︀را ︋﹥ ﹇︐﹏ ر︨︀﹡︡ه ا﹡︡ در وا﹇︹ ︫︀︠﹥ ا﹜﹆︀︻︡ه ﹨︧︐﹠︡. ﹁︣د د﹫︧︋

﹩︀︪﹎ ؟[﹋︡ام دا﹡︪﹍︀ه "ا︨︐︀د دا﹡︪﹍︀ه"و  "︗︀﹝︺﹥ ︫﹠︀س"را ︋﹥ ﹡︀م ﹨︀ی ︠﹢دا﹁﹊︀ر آ︫﹀︐﹥ و ︻﹆︡ه 
] ارا﹥ ﹝﹫︡﹨︡، ︋︀ ︻︖﹙﹥ دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣ا﹡︧﹥ ﹋﹥ و︗﹢د ﹡︡ارد؟ ︀ دا﹡︪﹍︀ه ︎︀ر︦؟ ﹋︡ام دا﹡︪﹍︀ه ︎︀ر︦؟

 .﹨︖﹢︀ت ﹨﹞﹫︪﹍﹩ و ﹝﹞﹙﹢ از ︑﹠︀﹇︱︀ت ︠﹢درا در ︋︀ره ا︨﹑م ﹝﹠︐︪︣ ﹡﹞﹢د

﹨︣ا︨︀ن آ﹝︀﹊︣﹩ ﹡﹫︤ از ﹁︣︮️ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹞﹢ده و ︎﹫︀م ﹡﹀︣ت ︠﹢درا ︋﹥ ﹡︀م -︨︐﹫︤ان و ا︨﹑م- ا︨﹑م
را︨️ ا﹁︣ا︵﹩ و ﹐︋﹫︧️  "روز﹡︀﹝﹥ ﹡﹍︀ر"﹝︀﹜﹀️ ︋︀ ︑︣ور︧﹛ ﹝﹠︐︪︣ ﹝﹫﹊﹠﹠︡. آ﹇︀ی ا﹑ی ﹜﹫﹉، 

َ︡ـ ا︣ان ﹝﹆︀﹜﹥ ﹝﹩ا︨︣ا﹫﹏ ﹋﹥ ︨︀ل ﹨︀︨️  ︲ ︣︋︧︡﹢﹡ ا︨️، از﹢︠ ︀﹊︣﹞︋︣ای  ﹋﹥ ا︗︀زه ر︨﹞﹩ ﹋﹠﹍︣ه آ
﹊︣﹞آ ﹩﹢﹎ .︡﹠﹋ ︉﹢︭︑ را ﹤ل ︗﹠﹌ ﹡︊﹢ده ا︨️. آ﹇︀ی ﹡﹫﹢ت ︗﹠﹌ در ︨﹢ر﹢︽︪﹞ ﹤در ︨﹢ر ︀

﹨︀ ︀﹐ ز﹝︀ن آن ا︨️ ﹋﹥ در ︋︀ره ﹝﹫﹙﹫﹢ن"، آ﹝︣﹊︀ ا︻﹑م ﹋︣د﹎﹫﹠﹍︣︘، ︨﹫︀︨︐﹞︡ار را︨️ ا﹁︣ا︵﹩ 
، ︠︀﹡﹛ ان ﹋﹢﹜︐︣ "︎﹠︀﹨﹠︡ه ︨﹢ری و ا ﹤﹊﹠﹠︡ ﹡﹀︣ از آ﹡︀ ︑︣ور︋ ︡﹠︐︧﹨ ️︧︒ ︗︡ی دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛.

از ا﹠﹊﹥ ا︠︣اج ︑﹞︀م ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن از  ا︋︣از ︑︃︨︿ ﹋︣د﹨︀ د﹐ر ︎﹢ل ︨︀︠︐﹥ ا︨️، ︀ ﹡﹀︣ت ︎︣ا﹋﹠﹩ ﹝﹫﹙﹫﹢ن﹋﹥ ︋
﹩﹚﹝︻ ︀﹊︣﹞آ ا .️︧﹫﹡﹩︭︫ ︀ن﹝﹨ ﹟ ﹤﹚﹝ ١١ ا︨️ ﹋﹥ ︋︺︡ از ︐︍︨︣︊﹞︀ ٢٠٠١  ︀﹊︣﹞ا﹨︀ن ︋﹥ آ﹢︠

︫︡ ﹤﹠︡﹞ ︊︀ران ﹝﹊﹥ و﹝︋ . ﹤﹋ ری ︠﹢اه، ا︻﹑م ﹋︣د﹢﹝︗ ︤د﹞︀﹡ ،︀ن آ﹇︀ی ︗︉ ︋﹢ش﹫﹫︧﹞ ﹤︋ ︡︀︋ ︳﹆﹁
. دو روز ︋︺︡ از ﹞﹙﹥ در ︎︀ر︦، آ﹇︀ی ︎﹫︐︣ ﹋﹫﹠﹌، ﹡﹞︀﹠︡ه را︨︐﹍︣ای ﹋﹠﹍︣ه ︎﹠︀﹨﹠︡﹎﹩ داد ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥

﹋﹥ ︀︋︡ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن در آ﹝︑ ︣︐︪﹫︋ ︀﹊︣️ ﹡︷︣  در ︀︭﹞ ﹉︊﹥ راد ﹢﹩ ﹎﹀️آ﹝︣﹊︀ از ﹡﹫﹢ ﹢رک 
ا︻﹑م ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ︎﹠︀﹨﹠︡﹎︀ن ︨﹢ری را ﹇︊﹢ل ﹡﹢ا﹨﹠︡  ا︀﹜️ آ﹝︣﹊︀ ٢٦ د︨︐﹊﹛︋︀︫﹠︡. ﹁︣﹝︀﹡︡اران 

، ︑﹢﹫️ ︠﹢د ﹠﹫﹟ ﹎﹀️آ﹇︀ی ︗︿ دا﹡﹊﹟، ﹡﹞︀﹠︡ه ︗﹞﹢ری ︠﹢اه از ﹋︀رو﹐﹠︀ی ︗﹠﹢︋﹩، در . ﹋︣د
ر︨︡؟ در ارو︎︀ ︴﹢ر؟ ︑︣ور︧﹛ در آ﹝ ︀﹊︣︀ل ﹍﹢﹡﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ︋︣﹡︀﹝﹥ آوردن ︎﹠︀﹨﹠︡﹎︀ن ︨﹢ری ︋﹥"

︑︺︡اد "، ︑﹙﹫﹙﹍︣ را︨︐﹍︣ای ا﹝︀﹊︣﹩، ﹨︪︡ار داد ﹋﹥ آ﹇︀ی ﹝️ دراج ."︗︀ن ز﹡︡ه و ︠﹢ب ا︨️
 ." ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن آ﹝︣﹊︀ از ︑︺︡اد ﹋﹙﹫﹞﹫︀ن آ﹝︀﹊︣﹩ در ︀ل ︋﹫︪︐︣ ︫︡ن ا︨️



٨ 
 

﹋﹥  را در︀﹁️ ﹋︣د  ︎﹫︀م ︑﹙﹀﹠﹩روز ︋︺︡ از ﹞﹙﹥ در ︎︀ر︦، ﹝︧︖︡ی در ︨﹠️ ︎︴︣ز︋﹢رگ، ﹁﹙﹢ر︡ا، 
﹝﹟ ﹉ ﹝﹫﹙﹫︪﹫︀ دارم ﹋﹥ ︋︡ان ︗︀ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡ ︑︀ آ﹡︖︀ را ︋︀ ︋﹞︉ ︋﹥ آ︑︩ ︋﹊︪︡، "︡︑ ﹟﹫﹠︡ ﹋︣ده ︋﹢د، 

 و﹩︧﹋ ︣﹨ ︤︽﹞ ﹤︋ ﹤﹛﹢﹚﹎ ﹉  ﹤﹋﹤ ︫︡︀︋ ﹤﹛︀︨ دو ﹤ ،١٠٠ در آ﹡︖︀ ︋﹢د .︡﹡︤︋ ،﹤﹛︀︨"  ﹉ در ﹎︀راژ ﹤︋
﹉ ︨﹫﹉ ﹨﹠︡ی، ︋﹥ ︑︭﹢ر ا﹠﹊﹥ ﹝︧﹙﹞︀ن . ﹎﹙﹢﹜﹥ ︫﹙﹫﹉ ︫︡︠︀﹡﹢اده ﹝︧﹙﹞︀ن در ار﹐﹡︡و، ﹁﹙﹢ر︡ا، 

︋︺︡ از ﹞﹙﹥  ︨﹫﹉ د﹍︣ ﹨﹠︡ی ﹋﹥ در آ﹝ ︣﹫︷﹡ ،︀﹊︣﹉ در ﹋︀﹡︀دا ﹝﹢رد ︑︡︡ ﹇︣ار ﹎︣﹁️ا︨️، 
﹩︐︧ر︨﹫︡ ٢٠٠١ ︨︍︐︀﹝︊︣ ١١ ︑︣ور ﹏︐﹇ ﹤︋. 

َ︡ـ ︎﹠︀﹨﹠︡﹎︀ن ︠︀ور ﹝﹫︀﹡﹥ در  َ︡ـ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن و ︲ را︨️ ا﹁︣ا︵﹩ ارو︎︀ ﹡﹫︤ ︋﹫﹊︀ر ﹡﹠︪︧︐﹥ ا︨️. ︑﹞︀﹑ت ︲
 ،ا﹠︖︀﹨︀ی د﹍︣ () ︑︀ ﹋︪﹢ر﹠︖︀او  ا﹠︖︀، از ︠﹢د ﹁︣ا﹡︧﹥ ﹎︣﹁︐﹥ (︋︪︡ت ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ ا︨️ارو︎︀ 
︀︖﹠ا ،︀︖﹠و ا ،︀︖﹠ار︑︖︀︻﹩ ︻︣︋︧︐︀ن ︨︺﹢دی و ا ﹜از رژ ️︀﹝ ︀︋ ﹤﹋ ︡﹡ش ﹋︣ده ا﹢﹞︀ن ﹁︣ا﹫︃︎ارو .(

﹩﹞︀ ﹟︣︐﹝﹞ ﹤﹋ ︡ان ︻︣ب آن︐﹞ ﹩︐︧︀ی ّ︨﹠﹩ ﹨︧︐﹠︡، ︋︀ د︠︀﹜️ ︋﹥ ا︮︴﹑ح ︋︪︣ دو︨︐︀﹡﹥ ︑︣ور﹨
︾﹫︣ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ︋﹥ ﹎﹞︀ن ︋︧﹫︀ری ︗﹠︀︐﹊︀را﹡﹥ آ﹝︣﹊︀ و ا﹡﹍﹙﹫︦ ︋﹥  ، ︋︀ ﹞︀️ از ﹨︖﹢م︠﹢د در ﹜﹫︊﹩

️︧از ︑︣ور ️︀﹝ ︀︋ را دا︫︐﹥ ︻︣اق، و ︩﹆﹡ ﹟︣︐﹝﹞ ﹩﹡﹢﹠﹋ ︣ان︋ ︀ی ︨﹢ری در ︋﹢︗﹢د آوردن﹨
 .ا﹡︡

 ﹠︎ ﹅︀﹆︀ن ︫︡ه

در ︎﹠︀ن  ﹨︣ا︨︀ن ︫︖︀︻️ ﹡︡ار﹡︡ ﹋﹥ ︋︡و ﹆﹫﹆️ ا︫︀ره ﹋﹠﹠︡ و ﹨﹞﹫︪﹥ ︨︺﹩- ︨︐﹫︤ان و ا︨﹑م- ا︨﹑م
︀﹡را دار﹡︡﹋︣دن آ: 

﹝︐﹢﹜︡ ︫︡.  ٢٠٠٤ ︡﹜﹫﹏ ﹨︖﹢م آ﹝︣﹊︀ ︋﹥ ︻︣اق در ︨︀ل﹋﹥ ︋ دا︻︩ ﹨﹞︀ن ا﹜﹆︀︻︡ه در ︻︣اق ا︨️، اول
 .﹨︣﹎︤ ﹡︀︋﹢د ﹡︪︡ ︨︐﹩ ︠﹢رد، و﹜﹩ ا﹜﹆︀︻︡ه در ︻︣اق ︲︣︋︀ت ٢٠٠٨ ︑︀ ٢٠٠٦ ﹨︀یا﹎︣﹥ ︋﹫﹟ ︨︀ل

، ︨︀ز﹝︀ن ︗︀︨﹢︨﹩ ︑﹢︨︳ ︨︀ز﹝︀ن ︨﹫︀، ︗﹠﹍﹠︡﹎︀ن دا︻︩ ︋︡ان ︎﹫﹢︨︐﹠︡ ︋︺︡ از آ︾︀ز ︗﹠﹌ در ﹜﹫︊﹩
 ︣﹍︀ی ︗︀︨﹢︨﹩ ︎﹫﹞︀ن ﹡︀︑﹢︨︀ز﹝︀ن﹁︣ا﹡︧﹥ و د﹨ ﹩︊﹫﹛ و از ︗﹠﹌ در ،︡﹡︡د ﹜﹫﹚︺︑  ︀ت﹫︋︣︖︑ ﹜﹨

﹤﹚︨︀ری ﹋︧︉ ﹋︣د﹡︡ و ﹨﹛ ا﹫︧︋︀﹡از آ ﹩︪︋ ﹜﹊︐︨︀دی ︋︨︡️ آورد﹡︡، ﹋﹥ د︀ی را ︨︀ز﹝︀ن﹨︀ی ز﹨
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اده ︋﹢د. ︋︺︡ از آ︾︀ز ︗﹠﹌ در ︨﹢ر﹥ ﹨﹞︀ن ﹎︣وه و د﹍︣ ︗︀︨﹢︨﹩ ︾︣ب در ا︠︐﹫︀ر آ﹡︀ ﹇︣ار د
﹨︀ی ︻︣ب ︠﹙﹫︕ ﹨︀ی راد﹊︀ل ّ︨﹠﹩ ︋︡ان ︗︀ ر﹁︐﹠︡، ︑﹢︨︳ ︻︣︋︧︐︀ن ︨︺﹢دی، ︑︣﹋﹫﹥، ﹋︪﹢ر﹎︣وه

ا﹠︣ا آ﹇︀ی ︗﹢ ︀︋︡ن در ا﹡﹍﹙﹫︦ ﹝﹢رد ﹞︀️ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹠︡.  ۶ی م ا﹨︀ی ︨﹫︀ و آ﹁︀رس، و ︨︀ز﹝︀ن
و ژ﹡︣ال ﹝︀ر︑﹫﹟ د﹝︍︧﹩، ﹋﹥ ︑︀ ﹠︡ی ︎﹫︩ ر﹫︦ ︨︐︀د ﹝︪︐︣ک  ٢٠١٤ در ا﹋︐︊︣ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀روارد

︐﹩ آ﹇︀ی ︑﹢﹡﹩ ︋﹙︣، ﹡︧️ . ا﹡︡︑︭︡﹅ و ︑︀﹫︡ ﹋︣ده ٢٠١٤ ︨︍︐︀﹝︊︣در ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝ّ︧﹙ آ﹝︣﹊︀ ︋﹢د، 
 ﹉︀ن ︗︣ج ︋﹢ش، د︀﹇︣اه آ﹝﹨ ﹤︋ ︡︀︋ ︀ن ﹨︖﹢م ︋﹥ ︻︣اق، ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹆﹫︡ه ﹡﹍︀ر﹡︡ه﹞در ز ︀﹫﹡︀︐︣︋ ︣وز

ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹫﹀︣ی ︋︺﹠﹢ان ︗﹠︀︐﹊︀ر ︗﹠﹍﹩ ﹫﹠﹩، و دا﹡︀﹜︡ را﹝︧﹀﹙︡، و ︠︀﹡﹛ ﹋︀﹡︡و﹜﹫︤ا را︦ در داد﹎︀ه ︋﹫﹟
﹤﹝﹋︀﹞ د﹇︣ار ﹎﹫︣﹡︡،  ﹝﹢رد﹢﹝﹡ ﹅︭︡︑ ︡ن دا︻︩ ︫︡ه  ا︠﹫︣ا﹞م ︋﹥ ︻︣اق ︋︀︻︒ ︋﹢︗﹢د آ﹢︖﹨ ﹤﹋

﹇︀در ﹡﹫︧︐﹠︡ ا ﹟﹆﹫﹆️ را ﹇︊﹢ل و ︭︡︑ ︀﹅ ﹨︣ا︨︀ن - ︨︐﹫︤ان و ا︨﹑م-رو︫﹟ ﹡﹫︧️ ︣ا ا︨﹑م .ا︨️
︡﹠﹠﹋. ﹩﹞ ︀﹠ا﹡﹠︡﹋﹢ران ︋﹫︪︐︣ از ا﹢﹫﹞ و ︡﹠﹠﹫︋. 

،  ️﹆﹫﹆︐﹩ از ا﹠﹛ و︪︐﹠︀ک ︑︣ ا︨️. ا︨﹠︀د ﹝ ﹤﹡︀﹞︣﹫﹊﹥ ا︠﹫︣ا ﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه ا︨️ ︀﹊️ از و﹜﹩
آن دار﹡︡ ﹋﹥ ︾︣ب ︑︡︊﹏ ا﹜﹆︀︻︡ه در ︻︣اق ︋﹥ دا︻︩ را ﹝﹢رد ﹞︀️ ﹇︣ار داد ︑︀ ︑﹢︨︳ آن ︋﹥ ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ 

ا﹟ ا︨﹠︀د ︱︺﹫︿ ﹋﹠︡. اً در ﹜︊﹠︀ن را ︑ا︣ان ︋︣︠﹫︤د، دو﹜️ آ﹇︀ی ︋︪︀ر ا﹔︨︡ را ︨︣﹡﹍﹢ن ﹋﹠︡، و ︤ب
ّ﹙ آ﹝︣﹊︀ ی ا)، ︨︣و︦ ︗︀︨﹢︨﹩ ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︧(︀ دی ا ﹋﹥ ﹝︐︺ّ﹙﹅ ︋﹥ د﹀﹠︦ ا﹠︐﹙﹫︖﹠︦ ا︗﹠︧﹩

﹡﹞﹢د ﹋﹥ ﹉ ﹋︪﹢ر  ﹝﹫︊︀︫﹠︡، ︀﹋﹩ از آن ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︾︣ب از ا︡︊︑ ﹟﹏ ا︨︐﹆︊︀ل ﹋︣ده، و ︎﹫︪︊﹫﹠﹩
﹋﹢﹉ در ﹝﹠︀︵﹆﹩ ﹋﹥ در ︫︣ق ︨﹢ر︑ ﹤️ ﹋﹠︐︣ل ا﹜﹆︀︻︡ه در ︻︣اق و د﹍︣ ﹡﹫︣و﹨︀ی ︨﹙﹀﹩ ﹨︧︐﹠︡ 

﹞︀️ از ﹨︀ی ︻︣ب ︠﹙﹫︕ [﹁︀رس] و ︑︣﹋﹫﹥ در ︀ل ﹨︀ی ︾︣︋﹩، ﹋︪﹢ر﹋︪﹢ر"︑︪﹊﹫﹏ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡، و 
ی ا ︑︭︡﹅ ﹡﹞﹢ده ر﹫︦ ︨︀︋﹅ دی اا﹠︣ا ژ﹡︣ال ﹝︀﹊﹏ ﹁﹙﹫﹟،  "﹨︀ در ︫︣ق ︨﹢ر﹥ ﹨︧︐﹠︡.ا﹟ ﹡﹫︣و

 .در ا﹠︖︀ ︋︊﹫﹠﹫︡و︡﹢ آ﹡︣ا  .︨️ا

. ︣ا؟ ا︪︀ن ﹋﹥ ﹉ ︋︣﹜﹫﹟ ﹎﹫﹙︡و در ﹜﹠︡ن ︋﹥ ﹡︀﹎︀م ﹝︐﹢﹇︿ ︫︡﹝︀﹋﹞﹥ آ﹇︀ی در ﹝︀ه ︗﹢ن ﹎︫︢︐﹥ 
 ︫︣و﹡︡ ︨﹢︡ی ︋﹢د﹡︡، ﹝︐ّ﹛ ︫︡ه ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ ﹉ ︗﹠﹍﹠︡ه ﹉ ﹎︣وه ︑︣ور︧︐﹩ در ︨﹢ر﹥ ︋﹢د﹡︡. و﹜﹩
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﹋﹞﹉ ﹡︷︀﹝﹩ در︀﹁️ ﹋︣ده ︋﹢د، و ︋﹠︀ ︋︣ ا﹟ ا︑︀م  ۶ی م او﹋﹫﹏ ا︪︀ن ﹡︪︀ن داد ﹋﹥ ﹨﹞︀ن ﹎︣وه از آ
︋ ﹉︱﹞ ︣﹍د ﹜︧د︑︣ور﹢. 

َ︡ـ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن، ا︨﹑مدوم ﹨︀ی ︗︡︡ در ︠︀ور ﹝﹫︀﹡﹥ ︨﹢د ﹨︣ا︨﹩، و ︗﹠﹌- ، ︑﹠︀ ﹋︧︀﹡﹫﹊﹥ از ︑︊︺﹫︰ ︋︣ ︲
﹨︀ی ّ︨﹠﹩ ︑︣ور︧️ ﹨︧︐﹠︡. ﹝︀ ، ﹁﹆︳ دا︻︩ و د﹍︣ ﹎︣وها︨﹙﹥ ︨︀زی ﹨︀ی︻﹑وه ︋︣ ︫︣﹋️﹝﹫︊︣﹡︡، 

ا﹁︽︀﹡﹩  "﹝︖︀﹨︡﹟"﹨︀ی ︑︣ور︧︐﹩ را از ︀د ︣︊︋﹛. ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ا﹁︀︊﹡ ︤﹎︣﹨ ︩﹠︣︡ ز﹝﹫﹠﹥ ا︖︀د ا﹟ ﹎︣وه
︋︣ای ︗﹠﹌ ︋︀ ︫﹢روی ﹋﹥ ︑︡︊﹏ ︋﹥ ا﹜﹆︀︻︡ه ︫︡، ا﹁︣﹠︩ ︵︀﹜︊︀ن ﹋﹥ ︋﹥ ا﹜﹆︀︻︡ه ا︗︀زه داد ﹋﹥ در 

︀︎ ︀م  ﹍︀ه دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ﹨︖﹢م ︋﹥ ︻︣اق، ︨︣﹡﹍﹢﹡﹩ دو﹜️ آ﹇︀ی ﹝︺﹞︣ ﹇︢ا﹁﹩ در ﹜﹫︊﹩ا﹁︽︀﹡︧︐︀ن﹡ ﹤︋
د︠︀﹜️ ︋﹥ ا︮︴﹑ح ︋︪︣دو︨︐︀﹡﹥ (﹋﹥ آ﹇︀ی د﹢︡ ﹋﹞︣ون و آ﹇︀ی ﹡﹫﹊﹑س ︨︀ر﹋﹢زی، ر﹝︗ ︦﹫﹢ر 

﹡︀﹝﹫︡﹡︡)، ا︨﹙﹥، ﹝﹞︀ت و ︎﹢ل در ا︠︐﹫︀ر ﹡﹫︣و﹨︀ی ︑︣ور︧︐﹩  "ا﹡︐︀ب د﹝﹢﹋︣ا︨﹩"و﹇️ ﹁︣ا﹡︧﹥ آ﹡︣ا 
در ﹞﹟، ︎︀﹋︧︐︀ن و ﹝﹠︀︵﹅ د﹍︣ ︑﹢︨︳ ﹨﹢ا︎﹫﹞︀﹨︀ی  ︋﹫﹍﹠︀ه﹨︀ی در ︨﹢ر﹥ ﹇︣ار دادن، ﹋︪︐︀ر ا﹡︧︀ن

﹜رژ ﹟︣︑︡︋ از ️︀﹝ ︀ن ︨︺﹢دی، ︋﹢د︋︡ون ︨︣﹡︪﹫﹟، و︐︧︋︣︻ ︡﹠﹡︀﹞ ﹤﹆︴﹠﹞ ﹩︐︧﹫︫︀﹁ و ﹨︧️ ﹨︀ی. 

︐﹩ ز﹝︀﹡﹫﹊﹥ ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︺︐︡ل ا︨﹑﹝﹩ در ﹝︭︣ ا﹡︐︀︋︀ت آزاد را ︋︣د﹡︡ و ︋﹥ ﹇︡رت ر︨﹫︡﹡︡، ار︑︩ 
︎﹠︐︀﹎﹢﹡﹩ ﹝︭︣ دو﹜️ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹋︪﹢ر را ︨︣﹡﹍﹢ن ﹡﹞﹢د، و ︾︣ب ﹡﹫︤ از آن ︀﹝️ ﹋︣د. ﹋︪︐︀ر ﹝︀﹜﹀︀ن 

 ️︀﹝ رد﹢﹞ ﹤﹋ ،﹩︧﹫︧﹛﹛ ژ﹡︣ال ︻︊︡ا﹜﹀︐︀ح ارژ ︳︨﹢︑︀﹊︣﹞︀و  ﹁︣ا﹡︧﹥، آ﹫﹡︀︐︣︋  ️︨ا︨️ا ︡﹠︐︧﹞ ،
﹥ ︋︀د ︋︪︡ت از آن ﹋﹢د︑︀ ︀﹝️ ﹋︣ده و ﹝︀﹜﹀﹫﹟ را ︋ ︨︐﹫︤ان ا︣ا﹡﹩- در ز﹝︀ن ﹨﹞︀ن ﹋﹢د︑︀ ا︨﹑م و﹜﹩

︡﹠︐﹁︣﹎ ﹤﹚﹝. 

، دو ︋︣ادر ﹋﹥ ﹝︧﹢ل ﹞﹙﹥ ︑︣ور︧︐﹩ ︋﹥ ﹝︖﹙﹥ ﹁﹊︀﹨﹩ ︫︀ر﹜﹩ ا︋︡و در ﹁︣ا﹡︧﹥ ︨︺﹫︡ و ︫︣︿ ﹋﹢ا︫﹩
︋︀︵︣ ﹨︖﹢م آ﹝︣﹊︀ و ︣︋︐︀﹡﹫︀ ︋﹥ ر ︮﹀﹥ ﹁﹫︧︊﹢ک ︠﹢د ﹡﹢︫︐﹥ ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ در ژا﹡﹢﹥ ﹎︫︢︐﹥ ︋﹢د﹡︡، د

. د﹊︐︀︑﹢ری ︨﹊﹢﹐ر ︋︪︀ر ا﹔︨︡ و راد﹊︀﹜﹫︤ه ︫︡ه ︋﹢د﹡︡﹨︀ در ز﹡︡ان ا︋﹢﹇︣︉ ︻︣اق و ︫﹊﹠︖﹥ ︻︣ا﹇﹩
︀﹡︣ان آدر ا ﹤﹫﹆﹁ ️﹐و ﹜رژ ︀﹉︱﹞ .︀ل ﹡﹊︣ده ︋﹢د﹊د ﹋﹥ در را راد﹢︋ ﹟ا ﹤﹚﹝ آن ﹤︊﹠︗ ﹟︣︑

 ﹤﹚﹝ از آن ︡︺︋ ︦در ︎︀ر ﹤﹊﹫ ر﹨︊︣ان  ، ︗﹞︺﹩︋︣ای د﹁︀ع از آزادی ︮﹢رت ﹎︣﹁️رژه ﹟︣︑︡︋ از



١١ 
 

﹨︀ی ︻︣ب ︠﹙﹫︕ ﹁︀رس ︫︣﹋️ ﹋︣ده ︠︀ور ﹝﹫︀﹡﹥، از ︋﹠﹫︀﹝﹫﹟ ﹡︐︀﹡﹫︀﹨﹢ ︑︀ ﹝﹆︀﹝︀ت ︻︣︋︧︐︀ن، اردن و ﹋︪﹢ر
 .︋﹢د﹡︡

﹩﹡︀︀︎ م﹑﹋ 

، آ﹡︴﹢ر ﹋﹥ ︑﹢︲﹫ داده ︫︡، ﹝﹢رد ︋﹢︗﹢د آ﹝︡ن راد﹊︀﹜﹫︤م در ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥ ︑︀ ز﹝︀﹡﹫﹊﹥ ز﹝﹫﹠﹥ وا﹇︺﹩
﹩︪︡﹡︀ره ا ︣ار ﹡﹍﹫︣د و ︋︣ای آن﹇ ﹅︭︡︑ ﹩︺﹇ا﹨︡  وا﹢﹡ ﹉︪︠ ﹜︧︣ور︑ ﹤︪رت ﹡﹍﹫︣د، ر﹢︮

 ︣︵︀︋ ︀رد و ︫︪︭︡ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹝︧﹙﹞︀ن﹫﹚﹫﹞ ﹉ َ︡ـ ︫︡. ︨︣ز﹡︩، ﹞﹙﹥، و ︑︊︺﹫︰ ﹇︀﹏ ︫︡ن ︋︣ ︲
 ︑︣ور ﹜︧︡ ا﹋︓︣ ﹠︡ ﹨︤ار ﹡﹀︣، آ﹡﹛ ︑︣ور︧﹞﹩ ﹋﹥ ︠﹢د ︾︣ب ︣︐﹝﹞﹟ ︻︀﹝﹏ ا﹁︣﹠︩ آن ا︨️، ﹡﹥

︥﹡ ︀﹠︑︣وه﹎ ︣﹍︤د. اد︎︨︣︐︀﹡﹥ ا︨️، ︋﹙﹊﹥ ﹁﹆︳ آب ︋﹥ آ︨﹫︀ی دا︻︩، ا﹜﹆︀︻︡ه و د︣﹫﹞ ﹩︐︧︀ی ︑︣ور﹨
- ﹨︣ا︨﹩، ا︨﹑م- ا︨﹑م. ﹨︀ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د︋︣ای ا﹟ ﹎︣وه "﹝﹢﹨︊︐﹩ ا﹜﹩"﹨︀ی ︗︡︡ در ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥ ︗﹠﹌

﹨︀ی ﹡︥اد ︎︨︣︐︀﹡﹥ آن، ﹨﹫︘ دردی را ﹋﹥ د︻﹢ا ﹡﹞﹫﹊﹠︡، ︨︐﹫︤ی، و ﹁︀︫﹩ ︋﹥ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن، ︻﹑وه ︋︣ ︗﹠︊﹥
ن ر﹁︐﹟ ا︨﹑م ﹨﹫︙﹍︀ه ︋﹥ ﹨﹫︘، ︋﹙﹊﹥ ﹝︪﹊﹑ت ︗︡︡ی را ﹡﹫︤ ︋﹢︗﹢د ︠﹢ا﹨︡ آورد. رو︀ی از ﹝﹫︀
ز﹝﹫﹠﹥ ﹐زم ︋︣ای راد﹊︀﹜﹫︤م ﹡ ️﹆﹫﹆﹢ا﹨︡ ︎﹫﹢︨️. ︀ره ﹋︀ر در، او﹐، ﹇︊﹢ل ﹡﹆︩ ︾︣ب در ا︖︀د 

آن، و ︔︀﹡﹫︀، ارا﹥ ︑﹀︧﹫︣ و ︑︺︊﹫︣ ︗︡︡ی از ︑︺﹙﹫﹞︀ت ا︨﹑﹝﹩ و ﹇︣آ﹡﹩ ا︨️.  ّ︨﹠﹩ و ﹏ وا﹇︺﹩
﹋︀﹝﹑ ︋︀ ﹊﹢﹝️ ︨﹊﹢﹐ر  ، ا︨﹑م وا﹇︺﹩︠﹢د ﹡︪︀ن داد﹡︡ ﹩در ﹝﹆︀﹜﹥ ︻︀﹜﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ آ﹇︀ی ا﹋︊︣ ﹎﹠︖﹩ 

 .﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ دارد

︗︀ن آد﹝﹩ ا︨️. آ﹡ ︀︋ ︀︣ه ︎﹙﹫︡ و  ︑︍︡﹡﹞﹩ ا︣ا﹡﹩ ︋︣ای ︑﹠ ︀﹫︤ی ﹋﹥ ︨︐﹫︤ان- ا︨﹑مدل 
︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. آ︀ ︋︣ای  ﹨﹞﹢اراز ا︨﹑م و ا︣ان ، راه ﹞﹙﹥ ﹡︷︀﹝﹩ ︋﹥ ا︣ان را  ︨︀︠︐﹟ ︫﹫︴︀﹡﹩ 

و ︨︣ د︋﹫︣ آن آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ر︲︀ ز﹝︀﹡﹥  راد﹢ ا﹟ ︎︨︩︣ ﹝︴︣ح ﹡﹞﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹍﹢﹡﹥ و︀︧︋️ ﹎︣ا﹝﹩
و ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ︵︣ح ︎︨︩︣ ﹋︣ده ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ︋﹠﹢︧﹠︡  ﹋︣ده ︋︧﹫︕ ﹨﹞﹥ را ︨﹢ر﹥ در ︋︀ره در دو ︎︣وژه  ﹡﹫﹊﹀︣

و ﹨﹫︘ ﹋︡ام ا︫︀ره ای ︋﹥ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︻︣︋﹩ و دو﹜️ ﹨︀ی  ،︨﹢ر﹥ ا︨️ ︗﹠﹌ دا︠﹙﹩ ا︮﹙﹩ ا︣ان ﹝﹆︭︣
ا﹡︐︀ب ︫︡ه ︑﹢︨︳ آ﹇︀ی ﹡﹫﹊﹀︣  "﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن"︋﹥ ا︨︐︓﹠︀ی ﹠︡ ﹡﹀︣، ﹡﹊﹠﹠︡؟  و ﹡﹆︩ آ﹡︀ در ︗﹠﹌ ︾︣︋﹩
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﹨﹢را ﹋︪﹫︡﹡︡، ﹨﹞︀ن را ︋︣ای  ﹨﹞︀ن ﹨︀﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︋︣ای د︠︀﹜️ ︋﹥ ا︮︴﹑ح ︋︪︣ دو︨︐︀﹡﹥ در ﹜﹫︊﹩
﹜︣︑ ︣د﹡︡، از﹋ ︤﹢︖︑ ︤﹫﹡ ﹤︀ل ﹋﹥ ︨﹢ر ︣ده، و﹋ ️︀﹝ ︀﹞ َ︡ـ ﹝︣دم ﹨︀ی ﹋﹞︣ ︫﹊﹟ ا﹇︐︭︀دی ︋︣ ︲

ا﹡︡. ا﹡︡، ︨︣اغ ︨﹢ر﹥ ر﹁︐﹥ای ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ︋︀ ︾︣ب از آن ﹝﹢︲﹢ع ﹡︀ا﹝﹫︡ ︫︡ه︋︡﹜﹫﹏ ︑﹢ا﹁﹅ ﹨︧︐﹥
﹨︀ی دو﹎︀﹡﹥، از ︵︣ف د﹍︣. آ﹇︀ی ا ﹟﹫︤ی ﹡﹫︧️ ﹝﹍︣ ﹉ ﹡﹍︀ه ا︡﹢﹜﹢ژ﹉، از ﹉ ︵︣ف، و ﹝︺﹫︀ر

﹨︀ و از ا﹜﹫︀ت ﹜﹫︊︣ا﹜﹩ ︗﹠﹌ ﹨︀، ︠﹢﹡︣︤ی ﹨︀، و︣ا﹡﹩ "ا﹜﹫︀ت ︫﹊﹠︖﹥،"ن ﹡﹫﹊﹀︣، ︠︀﹜﹅ ا︨﹑م ︋︺﹠﹢ا
﹋﹠︡، ︣ا ﹋﹥ در ﹡﹍︀ه ا︡﹢﹜﹢ژ︤︖︑ ﹤︪﹆﹡ ﹌﹠︑ ﹉﹥ ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥ ︑﹢︨︳ ︗﹠﹌ ︵﹙︊︀ن ︾︣ب ︮︣ف ﹡︷︣ ﹝﹩

 .﹡︡ار﹡︡ ﹨︀ی ︾︣︋﹩ ︗︀﹍︀﹨﹩ا︪︀ن، ︗﹠︀︀ت دو﹜️

︎ ﹜︧ا﹝﹫︡وار ︋︀︫﹫﹛ ﹋﹥ وا﹋﹠︩ ﹁︣ا﹡︧﹥ در︋︀ره ︑︣ور﹤﹚﹝ ﹤︋ ︀﹊︣﹞وا﹋﹠︩ آ ︡﹠﹡︀﹞ ︦١١ ︀ر ︣︊﹞︀︐︍︨ 
٢٠٠١  ﹟︤﹍︀︗ ﹤﹡︀﹫﹞را ︋︀ ︠﹢ن ﹝︣دم ︋﹫﹍﹠︀ه ︠︀ور ︦د︻︀ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹁︣ا﹡︧﹥ ︠﹢ن ﹝︣دم ︋﹫﹍﹠︀ه ︎︀ر .︫︡︀︊﹡

و﹜︐﹩ آن ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ﹡﹊﹠︡. ︑︣ور︧﹛، ﹥ از ﹡﹢ع دا︻︩، ا﹜﹆︀︻︡ه، ︵︀﹜︊︀ن، و ︋﹢﹋﹢ ︣ام، و ﹥ از ﹡﹢ع د
  .ای ︋︣ای ︑﹞︀﹝﹩ ︪︣︋️ ا︨️︾︣ب و ﹝︐︡ان آن ا︗︣ا ﹝﹫︪﹢د، ﹝︧︀﹜﹥

 

﹨︀ در ︋︀ره ا︣ان ﹨︀ و ︑﹙﹫﹏﹋﹠︡ ﹋﹥  ︋︣ای در︀﹁️ آ︣︠﹟ ︠︊︣د︻﹢ت ﹝﹩ ﹡﹍︀ر﹡︡ه از ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن ﹎︣ا﹝﹩
﹨︀ی ︠︀ور ا︠︊︀ر ا︣ان و ﹎︤ارشو ︋﹆﹫﹥ ︠︀ور ﹝﹫︀﹡﹥، ﹨﹛ ︋﹥ ﹁︀ر︨﹩ و ﹨﹛ ︋﹥ ا﹡﹍﹙﹫︧﹩، از و︀︧︋️ او، 

﹤﹡︀﹫﹞ ،︡﹠﹠﹋ ︡︋︀زد ﹤︊︀︭﹞ و﹤﹞︀﹡︣︋ ︣﹍و د ︀﹨ ﹩﹡﹢︤﹢﹚︑ ︀︫︀را  او﹨︀ی﹝︑ ︀︖﹠در ا ︡﹠﹠﹋. 

 


