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  م.��٢٠١٣وری  ����١٨دا:  ا���ر ��ل ا	�د ا���ن                                                          

   �#"�ت او���� و �رزی  � �ود.د�ت آورد 

 $%��رای ر)'��ب 	��د �رزی �#�دن ھدف (ود �و�ت "��.$ � آ"�ی او���� اط���ن داد �� �,

�ر��زان ا�ر/�.$ را از  ��و  ��زد�و ذ)ل (ود �%ت را د�'�3ک 	�,ل و )و� �ر1� ا,ط#ح 

�� 1ذا6'ن ارج �# ����و�ت "��.$ را از آ"�ی 	��د (ود اط���ن �,�� �%ت و 7���ر )'��ب ��رک او

  .�رزی 	�,ل �رد

�� ا,ل �ط%ب �3ردازم  �/�
	 ����ا�� دو 3ر1راف از �/�ت �9م �� 7رض ا	'رام "�ل از ا�� �

�ک �

�رخ   �������

$ ر#"� �! �ر م ٢٠١٣���ری  ١٣�%�
 ��زی و ر#"� �! �ر &�راک او&�

+ �!�ده را ,��&�"
 �!- +� س��..&+ ��

  آ"�ی او���� �رود�د ��:

از  8اس7 �+ -!� ا6� ��3ا�� را 
,5"!&+ &�ور 
�، ��3ا�� اس�س� ر#"� �! �ر ��زی �+ وا12  - اول

�رد ا%�ام �Aار @"�د  %��!"7 ا?<��,�ن� اس7 �+ 
�!=� -�6. �+ ز&�ن :�د وی �"; :�اھ"$ -�"$ ا6

د��ت  &+&�6$  در ا?<��,�ن &��A &!���$، م٢٠١۴-!�ری از �"�وھ�ی 
� �B از س�ل و ا@� �Aار &�-$ 

7 ا?<��,�ن �Eرت @"�د�F% .$�� H

7 ا?<��,�ن &�6$ &� آن ا%,�س را%� و آرا�F% و  

H6�
آ��&�  ٧اس7 �+  از 
��� &� ا6� �� آA�ی او&�
� :�د ا��اف اOP?�ق  ( ���Lه ��6,�$ه :?�
٢٠٠١ S&�,P?� ا�ن �!�+ و ا?<��,?�T� رت�E ن�م ا�P %�ل د:�ل �,��� ا
�F6� &+ د��ت ا?<��,
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�V &�ده و 
W�ھ$ات O Pا و %��!"7 
�V �$ارد, ا�P ا
�وز در ا-<�ل اس7 �"X رھ�� �& �

AY�ت آA�ی او&�
� �+ در"�

+ ا��5?�

$ار ا���ر �",7 و �";  +?�Z رت�E +-OZ ل�آ�6$ه در دوره  ط�ل س";ده س

   آA�ی %�
$ ��زی 
$ار ا���ر �[�اھ$ &�د).
+ ام �+ اE"6^�7 آA�ی او&�
�:دوام �@ ;"� ًY�A 6�3. و"
���3+ �$ا&"� را در 
� &+ ر#"� �! �ر ��زی 

� را &$ون ��ده ا6. و در ن ا�[�ذھ� در س�اس� � �&�:� از ���ر"�

+ ا��
�ا?5 �
��ی از � �ن  a"ھ

��$ان ا��V �"�وھ�ی �Aس� b"^�
 �

cA 7"��L��6 &�ای س�&�زان :�د �5$ ��!�ده ا6.. ا��3�6+ 


�ر76 ھ�ی د-�ار 
^��ظ :�اھ�$ &�د�

"[�اھ. 
�!=� -�م �+ ا?�اد 
� در � 7 ا��ای  1V,
.   
ا6� 
,=V+ را درک 
"�F$. �!"[�اھ. �+ �A	 از ا�e�م 
Oا��ا�� �+ ھ��ز  &+ &�ورم، ر#"� �! �ر ��زی


��L��+ اس7 �+ &6�3. �+ %$ اA	 از  �
� &��A اسH"B ،7 دس� ��. ا"�

+ ا��ھ. در را&�+ &+ 
�ا?5
س�&�زان ا
�F6��6 &$ون اط!"��ن در ا?<��,�ن  م٢٠١۴د6$@�ه 
�، ا
F�ن �[�اھ$ دا-�B +� 7 از س�ل 

   ".دا-+ و &+ ���� ��&�A fا�"� ���ر د�36ی &�-�$ %�cر

�gA :�د را &,"�ر وا12 ا�Yن و %!�A +6�طW��+ :�د ( �V
���Lه: وا8WA آA�ی او&�
� &^"h6 b رھ�� 


"�ن ا
�F6�#� ا&�از دا-7.را �i� از:+F  س�ال ا6� اس

"� ا
�F6�#� �+ در �e
م &�jی ا�,�د ط��P�ن 
�ده ٢٠١١س�ل  ��jی   آ6� 
��L��+ و ��د�j+ اس7 �+ 


^��!+ و ھ"�Fl از واVL"? S"��� 7"WA+  ادرار و و6$�6�6 -���ا ���"k و ����!"$اد�$ �F6�
در ا
و 
�eم و 6� 
��iن ا?<�ن &$ون 
^��!+ در ز�$ان &�Tا
� س�P � را س�oی 
^��!+ اطYع �$ا-+ &�-$.؟

  �!�6$.؟
 &� %!V+ و%�"��+ :�د در دل -Sergeant Robert Bales kآ6� 
��L��+ و ��د�j+ اس7 �+ آA�ی 

و &�ای &+ - �دت &�س��$،��� 
�د،زن و ط�	 را در 6�A h6+ وP,�ا�e�B �Pا�6  ١٧  م٢٠١٢
�رچ 

7V ا?<�ن  k6�? !��^

�Sr &+  ی
�eم :�� S"���7 و س���-&�V$ و از + اش در ا
�F6� س�و E$ای 


� س�oی �!�6$.؟ و 
�eم و6� 
��iن ا��س$.؟ا?<���ن �Zش ���   ?<�ن س�P � را در ز�$ان �Zا�
����دا�6 &+ اطYع از 
��&f :��ی ا?<��,�ن 
"��6,$  ان :���T�ر�F6 از   Nita Palmerھ!�l�ن :��.

 +� �6�F6�
&� ��7 �!�ده  &,"�ر ظ�P!��+  در دل -k در وP,�اs �P �ر &��s tV& hP$6� زن را�Aای ا
� $�$- $6$ � +6�A دم�
&�ای دوام ا-<�ل  ���F$. آ6� 
��L��+ و ��د�j+ اس7 �+ ء+ ��م 6�A+ را ا?��و 

  .؟� واWA+ و 6� وA�f6 را �$ا-+ &�-$"�s ن %� %S ا?��ی�:�د 
7V ا?<
  �3 را �را'ر از آ"�ی او�� 1ذا6'�د >�$ �ر�د�د ��:�� �;: ا�ر/� �رزی �� (و6(د�'$ �� ا�ر/�  آ"�ی

"
��
�ا?5�
� &[�ط� 
��?f ھ�+ دو����+ ا" +V=,
 +� ."�F"

"��د. 
� درک  +?�@ �i�$
دو ���ر 

,= +V�jت 
^$ه ا
�F6� &�:�ردار اس7،
cA 7"��L��6 از اھ!"7 &,"�ر :��E &�ای ا6 +l���s

 +6�A در �VV!Pی &"� ا�ار �"�وھ$

7 ا?<��,�ن و %�cر دوا�F% +& �ه ھ�3�"A�� ل�5
�V و ا� 7"!��%
  "�ن و B �3��3s"���د ��V� v"+ ��ور6;م &�ای 
� %�6; اھ!"7 اس7.ھ�ی ا?<��,

�+ &+���Lه:�� �Zد  ا;"

7V ا?<�ن %�ف  �Z$�6�!� +& +� ی ��زی�Aآ ��OPات ?�ق ا��Oد6$ه  ،-�د�

wس���+ 
"��د �+ ��
�V"و �sن "و ا�P�ظ ?���6$ه از �V!�ت &� اس��ده &,"�ر 
�ھ�ا�+ �ب -�ن  7"!��%

"� +"V� ګ���
��Yور6;م"&+ آA�ی او&�
� اط!"��ن داد �+ &�ای &�اورده -$ن آرزوی ا +lآ� �F6 ب�!P
 $�6�
��"
 �
��Z+ س�:+ :�دش او&� +6�P حY�Eو :$ع در &+ ا k6�? �& از 	F�
�$ه ای از �+ 

6F�ر :��[�ر و وط���و-�ن � �د6�ن ��� �"��:�اد دھ� �Bآب زوردار و زردار :�6$ه -$ه ا
�F6� و &�6

��2ع را ھ�$ &�د  �F6�

�Viم و &"$?�ع و &�6��"� %,k دP[�اهء ا 7V
دس�ن سo�ک را دا?<�ن %	 و 


Vآ6� ھ!"� د. :�د 
",�ز 7"!��%Y�!�ب ��زی از آن 6�د ��د�$ و� و ��ګ �V"+ ��ور6;م اس7 �+ P  �6
�ن و 
��5+ �^7 ��م B$6$هء ز
"�+ س�زی &�ای ��ګ ط���j در ا?<و ���د %��!"7 
�V ا?<�� �  دوام ,��
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 �"��
��";م &�ای � �ن ����6 س"�ھ� ��ور6;م :�د س�:+ ا
�F6� و &�6�� 7,F- از $W& +� اھ$ &�د�:
     .؟-�ن اe6�د �Zد6$ه

� %�ف از ��ګ �V"+ ��ور6;م A$ه و��5Pد و ا��"

"[�رم،��W6 اB �6$6$ی س"�هء زده �& �Pس�ا +&
"B ه$��WPا �ور6;م �+ &���"������ه 
$ت اس7 و 6� دراز 
$ت.؟  آ6� اس7 ��$ :�رده و زاده ا
�F6� و &�6


f�5 ز
��� :�ص  h6 در �L]�
8 دوا
$ار و 6� ھ$ف از ��سW+ ط��V &�ده &�ای ھ$ف E�: ب�X
 �"��
"��-$.؟� �ن 
��5+ و در ا
�F6� و &�6   


��2ع رو-�� �Zدد 
"[�اھ. &�ای ا +F�6,��& 7"L]- ت دو���ن &"�Z$ا���: +�+ ا
�F6�#� را &+ ��
  �Zا�5$ر &�س��. و آن ا6� اس7 �+:

�F"& ;"!�James Baker  t6ر�& �F6�
      انم در �s	 س� .ان.٢٠٠١ا��&� ٢۵وز�6 :�ر�+ و7A ا
CNN  ":+� اف ��د�اوس�
+ &� jدن را آ� � (ا
�F6�) در ا?<��,�ن &+ 
5�&	 روس � 
�ظg �!�ده ا�
  ."&�د6.

 $�s 	�A ه�
�، وز�6 ا
�ر :�ر�+ آ
�F6� �"; در �F6 از �V,�ت �"V� ریY"ھ

���3ه &+ �EاH5� +& 7% آ
�F6� در اe6�د س�ز
�ن ��ور6,� ا5P��$ه ا��اف 

��� &� س�ز
�ن ا5P��$ه دار6..�,��� را �+ ا
�وز" ��د، و @�7 �+:�
 +-O@ �
 

 ."3�� �
�ن ,��B ن و�H"B :�د 
� &+  و��د آورد6. ز�6ا در ��V� v"+ س�ل  ٢٠&� آ� � در ا?<��,

 ."-�روی س�&S از آ� � اس��ده 
� ��د6.،وی ا?;ود، 
� ا5P��$ه را &+ و��د آورد6. ز�6ا �!� :�اس


��ر�7 ���3ه &+  �& �F6�
-�روی س�&S &� آس"�ی 
��;ی s"�ه -�د و ر36�ن ر#"� �! �ر و7A آ


5�V&+ &� ا�^�د �!�ھ"� -�روی اس�5�ل ��د!���ا� � از ط�ح اe6�د ا5P��$6ز��
7 د 7 �(س�76  ."ه 

 t6ر�م.)٢٠١١دس!��٢٩وز6� د��ت �  

$6�
��"
 +s ���,��B ال��� h6 +� $6�
�? +�  :%�ل ��
 t6ر���� &�Lب ا?<��,�ن &,��B ن��P�از ��ک ط $W& ن�,��B �
�i� ای�A S&�ګ ر#"� س"& .Vال اس���

  -<�ل ��&	 ��س� ط��P�ن 7�Z �+:م �"; �A	 از ا١٩٩۵?��وری ٢۵
ھ$ف ط��P�ن %�� 
��?�X fب در آس"��6 
��;ی اس7. ط��P�ن از ا?<�� �F�� �6"	 -$ه ا�$ �+ در ��ګ  "

ا?<��,�ن و (  "ا?<��,�ن 6". -$ه ا�$،&� �!F �ی 
��P ا
�F6� در 
$ارس و ھ�&� �^L"	 ��ده ا�$.
(�
�
                                                                                                                              ظ �ر ط��P�ن، %,�م اP$6� ا

!�س�ل ا:"� ا?<��,�ن  ١٣�ھ"� -�ری و7A و ا-<�ل %�ل س�ا�P وارد 
"��د �+ آ6� &� F-,7 ا�^�د 
�"����V  اھ$ا?��ن در ا?<��,�ن،
��5+ و � �ن &�اورده -$ه �+ P;وم &+ ا:�اج  ��س� ا
�F6� و &�6

 �TP�>-ای ا�A ل�ن آزادی ٢٠١۴در س�م د6$ه -�د و 6�:"�.؟ و آ6� وا8WA ھ$ف از از ا-<�ل ا?<��,
  ا?<��,�ن و 
��رزه �V"+ ��ور6;م و 
^�ه ا5P��$ه &�د 6� s";ی د�T6ی.؟

م ?��� وز�6 د?�ع �"�". �+ آA�ی او&�
� ر#"� �! �ر ا
�F6�،آA�ی وP""$ &�#&"�&�ای ��اب س�اjت ?�ق 
��د76 �,���-�ن در ا?<��,�ن �i� +sی آA�ی  &�6��"� و�
ھ�س�V � 7 ر#"� �! �ر اP!�ن در ار���ط 

  دا-+ ا�$ س�o در رو-�� آن cA�وت ��د�j+ :�اھ$ &�د.
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�د�$در :��ب &+ س�&�زاآA�ی او&�
� در س��ش &+ ا?<��,�ن �? H�،"6�

��?f ا �Zن ا�F� در ا?<��,
��زای ١٧(روز��
+ و6,� "�[�اھ�$ 
��$. نا?<��,��زان ا
�F6�#� درھ. س�&���-$ &�ای �F6وز

  م)٢٠١٠��ن 6٧� ١٣٨٩
"Pی و�Aآ� ���م ? t6ر�
� در 
5�P+ ��6!; ��-7 �+:٢٢وز�6 د?�ع &�6��"� �A	 از س��ش &+ ا?<��,�ن &  

� �ن و &�6��"� در آ�e� اس7، آA�ی ?��%�cر �"�وھ�ی  " 7"�
6��"� در ا?<��,�ن &�ای �!h &+ ا�& �
+ &�د �+:"�Z اش +P�5
&+ ���ر -F,7 :�رده �Aن  
� &�ای ا6� در ا?<��,�ن �",". �+در ا6� 

� �ن در آ�e�ه %�cر دار6."س";دھ.  7"�
  �!FV& ."�� h+ &[�ط� 
�دم &�6��"� و ا
  �+:�"� وP"�م ?��� �"; ?�
�د�$ ?�ع &�6�وز�6 د


�A +Wون وس���6 را �!h �!�6. و 6� د:� ا?<�ن را ��
� در ا?<��,�ن &+ ا6� :�ط� %�cر �$ار6. �+ "
k &�س��". 
� در اe�6�ه &[�ط� 
��?f :�د آ
$ه ا6..F
 +&"  

:+� 7�Z ن�  ھ!�l�ن آA�ی ھ�س�V � 7 ر#"� �! �ر اP!�ن در %�-"+ س��ش &+ ا?<��,
" +T� ز�ای &�& �
�i� 7���: 6$ از�-$ &�ن &� �اj �Zزم &�-$ اP!�ن &+ ���ان h6 ���ر E�درا�� در 

�! �ری اP!�ن اس��ء  اظ �رات وی &��b -$ از ر6�س7 "دا-� راه ھ�ی %"��� �e�رت اس��ده ��$
  دھ$.

6��"� و اP!�ن �&،�F6�

��6�ت ?�ق ا��OP س"�س!$اران ا�? �Zی ��ی �",7 ا;"s ه$���Z t6ر�اوراق �

 �%Y
6��"� -�د �& �V�A اران$!  �"; اھ$اف و �"�ت -�م :�د را �s"� اظ �ر دا-+ ا�$."��د �+ س"�س

    
�"P ردj Lord Lyton  7 �+:د�Z �"�s ن�]"V� �"- �"
  ر ز
�ن ا
�رت ا


 �Zا $�
 . "رھ��ا�� �sن :���ن YAت و ا
"� ��&	 &"H از Z$6 � و 
 �ه ھ��6 �", +5&�,
 �
)��"� را &� روس � &�زی �!"�Fد6.ا
�oا��ری &�6 The road to Kabul  Brian Robson 1986(    


�رخ (���Lه: &F- �V,7 روس اس7 �+  �������
م ٢٠١٣���ری  ١٣آA�ی او&�
� در :. �����ا�� 
E��Pن را ��ک و ا
"� &	 ا
"� ��&� &� ا���#� ��م &+ %��!"7 
�V ا?<��,�ن 
<�#"� �Bو����ل �A	 از 


"$و�sن Z ��زی %�
$ آA�ی ��&	  �
  $.)hT6$6  در �k5 آA�ی او&�

"�س. �+: +e"  &� ���Oات 
��kP ?�ق &+ �

 �"��
��6$ ھ��ز &+ ھ$ف � ��6 :�د ��س"$ه ا�$ ��W6 آX�ز &�زی &;رګ ا
�F6� و &�6��"
�s��F+ :�د-�ن 
 	�A ن�A اب آ��ا دو�: +�?��

� -�ن درا?<��,�ن،
��5+ و &�ای رس"$ن �i� دی و�LAس�،ا�س" f

� �ن  $�$6$"
 .$-��"

,1V ��دن 
� از آX�ز :$ا ��$ �+ 
� در ا-��ه &�-. &�6$ ��ض -$ �+ 
!�م ا�P ١٩٨١&"� س��ات و��W6 7A ھ"� -�روی ���ور6,�ن و Z,"	 �!�د���ن &+ �ls"� &� 2$ ا�^�د 

�ن، آوردن ده ھ� 
$رس+  ٢۵٠٠٠، اe6�د &"H از م ٢٠٠٣,��B در � &�ای ��&"+ ��6�eT�ن و ��ور6,
�ن و ا?<��,�ن ,��B +& دنj �& +
-F,7 ا�^�د ��ھ"� -�روی &�j:�ه و ھ;ار ��ب �^7 رھ��ی اس�

��ور6;م &"� ا�VV!P و B"��$ دادن آ��ا &� ا5P��$ه  ء&+ ا6� &�ور &�دم �+ &� -F,7 �!��";م B$6$ه س"�ه

��رزه � �6;Z�� �&�
",�ز�$.&+ ا6� 
��W �+ در ھ� م آX�ز �Zد6$ه &�د V١٩١٧"+ �!��";م �+ از آ�


 � و �+ ���ری �i� $ه و ��ور6;م��5Pهء ا�6$ه س"$B م�ده از ���
��?f :�د را &�"��$ در ا�e�ه &� اس
 �ی دس7 ����$ه :�د را �kL و &��م 
��رزه �Pن دو��W?��
V"+ رژ6! � را س�5ط داده &�ای رس"$ن 

$��F"

� &�ور دا-. و دارم �+ &� :�وج �Aای ،روی ھ!"� �5"$ه ��ور6;م و ا5P��$ه اس!�ار A$رت 
!�دان ا
�F6� و ا-<��3P ا�^�د �!�ھ"� -�روی و7A از ا?<��,Pن دو� �"���ن , ا�6ان , &�6,��B ����� �&

6F�را����ا�6 �!�م �Aان � �دی و ��i"!� &��م رھ�� �روس"+ &W$ی و ����ا���ن  در 
�%V+ اول ��س� 

� ا?<��,�ن را �+ &� �i� حY6� س�� +?��"B +5��
��ده و &� وارد �!�دن ط��P�ن 
�ر 
e ; &�د ��رودر 
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��P س�ز�$ �+ � �ن را �F�ن داده و ��&"+ -$ه :�د-�ن �s�ن -�ا�6 ز-7 و :�� را &� 
7V ا?<�ن ,
و 
7V ا?<��,�ن را �+ در 
5�&	 h6 ا&�A$رت س�&�V$ س�ز�$  ذھ�"7 � �ن را &�ای ا-<�ل ا?<��,�ن آ
�ده

B ور�$ �+ دس7 و�ن &"�
c!^	 و -�ا��6 را &�jی 
7V ا?<��, �VF& ه &�د$
+ &+ B�ی ا
�F6� و &�ا,& �
 �"��6�&$�6��"� ھ!�ن &�د �+ ا
�F6� و .&�ای �e�ت وط���ن &� ا?�&$W&  ک��!Pا +rد�١١از %  ��!oس
و ط"�رات در ا
�F6� ا
�F6� :�د �+ ��س� ��ور6,�ن ��&� اEj	 ��&"+ -$ه "�6�رک م در �٢٠٠١

�رY& t6در�v ا?<��,�ن را ا
�F6��E �#رت �Z?7.&$ون ا�r�ت B"��$ دادن آن &+ ا5P��$ه و ط��P�ن، &٧ 
 �&�س�ل ا:"�  ��١٣ا�� (&�) �+ آX�ز &$&[" �ی در ���&� E^�+ س�زی ا-<�ل و س�o م ٢٠٠١آ�
 $-��"
W� h6$اد ���F6�ران :��[�ار و%�� را &+ رھ��ی آA�ی %�
$ ��زی &5$رت رس��"$�$ و W� h6$اد 

�ن و ا?�اط"� &�د�$ �B +� ی را�T6ن �$اد�$ د�و ز
"�+ �$وام ��ګ %S ا-�اک در دو7P آ�6$ه ا?<��,
�ن ��"� �+ در 
e�ورت ��&"+در�B Sط��
 8E�L]
�ن 
"��-$ Z�ھ�ی -�ن در B� ا?<��,�ن ,� $��,


"�ر و Z�ھ� از 5%��� !F% �6$Pا kVZ ھ� از�Z،�!� Y
&��م س�:�$ �+ ا�P ا
�وز Z�ھ� ��م از �Zوهء 
���ال اسV. &"ګ در ?�ق ��م &�ده  +F���P�ا�� وآن ط����ی ا6� �� 
از اe�6�ه و ا�e�ه E$ا را &�V$ و &��

P ،ا������ر����
 +Z�� +6�P ،ی��W�� +Z�� +6�P6$ه را در � و$!
�Viم و س 7V
 +Z�� +6�
&��ف &$&[" � و آ�6$ه � �F�6�? 76�ر6 � و :$ع a"Z و در %�7P س�اس"!�A �Tار داده و ا?<��,�ن را 

  ��رh6 در ز�6 س�V :�د �T !"$ار�$.
!�ب %�
$ ��زی ر#"� �! �ر ا?<��,�ن &� 
AY�ت آ:"� �Yدس7 آورد در �"e+ &�6$ ��ض -$ �+ P

رک او&�
� ر#"� �! �ر ا
�F6� �F6 د�T6ی از %"V+ ھ� و ?�F�6�ر6 �ی دو7P ا
�F6� &� ����� آA�ی &�
7 &�6��"� &�ای ا-<�ل داP5+ و #دو��
"!� ا?<��,�ن و رس"$ن &+ اھ$اف ط�6	 اP!$���ن در ا?<��,�ن،

A ران زردار و زودار وط���وش�F6������ی �&��� ا
"�ل � �ن s";ی د�T6ی ���د و 
7V ا?<�ن &+ اس

��ن E$ای ط�	 
��رزه �V"+ ��ور6;م-�م ا
�F6� و &�6��"� :�اھ$ &�د.�A$ه)و &�ای دوام ا��5Pاد (ا�
،


[$ره  	�A د اداری ھ� روز از روز�از و ?, �VZ ه و$- ��$�V& زار آزاد و د6!���اس��آوردن آزادی،&
&[�ن 
7V ا?<�ن &+ �اه :�د -�ن &�-$ & � ط�S6 دP[&�ای 
7V ا?<�ن و � ��"�ن B�ره :�اھ�$ ��د �� 


 . و %"��� د�T6ی &�ای ا
�F6� و &�6��"� در  +rد�% +F�6ا �T
���رھ�ی اھ$ا?��ن در 
��5+ &�س�$، 
 $و ا?<��,�ن �;6; 
� &+ h6 -$ه 
��eر &+  ��ک ا?<��,�ن �+ :�د-�ن و 6� 
��5+ و � �ن ا���ق ا?

    .آ�6$ه ��
�VWم س�ق داده -�د

$دZ�ر
:$او� $ �
  روی س"�ه &�-�$.7V ا?<�ن و ا?<��,�ن �;6; &�-$،د-!��ن ا?<�ن و 
�دروط� �;6; 

                                                                                                       .7
  &� ��ض %�
                                                                                                                                B�6�ن                                                                                                              


