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	� ا����ر
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  �� �ن �� ���ن ـ 	� ��ت 
	را����� ا�ت
  

�وق �طری و�از آ��� �� ��دا��م ا�روزه ���ر����  و ��ور ھ� $#���ن �د�  آن ��ور ا"!  �
� زن و 
�ث و��( و در وا*( �)��  �ت اھ�ی �&ری & $  ����/�ش در  ی-�د �� ��&��د . ھ��ن طور��رده 

�د �� ه �&ر داد دھ!  در ،ن &���ن وی $رد�د�� &�1ث ����
�  23  ی&�0ی د��رروھ  �ورد ���وز $
�وق ا�ن د��ر  71س ا
�5ل �د�د و�ت ا�1را3�9��1ن و ���زات ری �د��8 و�ردم &رای �دا�5ت از 

 ھ� � ر&ر ا�ن د��ر �واھ�ن ا1دام ��ر��ن $رد�د . /در .را در /  دا�ت��7ن دھ�ده *���3ی  ھ�-و
   . "ورت ���8رد ��� ز د*��� �) ���و 20 ا�ت �� در ھره درھ�د ���ن داد

ا$ر -  ھ�دو���ن از ��!� ��ورھ���ت �� از ��8ه �ط: �رھ�8  و ا�د��� ای &�0 �ت، �� ���وان آ�را 
&زر$�ر�ن د�و�را�  �	�ن $#ت . -��ن *��3 ھ��  درد��ک &ر �ردم آن �� ������1 �ر��د 1دا
ت &رای 

�وق و آزادی و �ر�ت ز��ن &!�د ��ود�د، �"�&ت ا�ت و ����� 1ظ�م�&رای ا�ن ��ور  �ق ا�ن د��ر و 
�"و�ر ھ�د &� �<�&� �) ��ور �درن و �و��5 ����� &� آ��7ر �دن ��و�ت و «&زرگ &وده ا�ت. -و��7 

ھ�د &� �<�&� ��وری &�  ���وزھ�ی و������ ای �� 1!�� ز��ن "ورت �  $�رد، �د�� دار �ده و
��د. ا
&�� آن -� �� در ار*�م  �� در آن ��و�ت �&��  &ر ����ت 1!�� ز��ن &�داد �  ������ده �د �	����ن

  »و آ��ر ر��  <&ت �  �ود ��	� �ر�وه ��  از ����ت و ��م ا�ت �� &� ز��ن ھ�د �  رود.

���ق و ار*�م &���ر را در /���ن ��د�م ��دارم �.  

��"و"�  داردزن ���زا��  �رھ�? ی � /��&���ر ی ر��0 ����5 �رد ����� درھ�-و ����ل  در وا*(
 ��ر�) ا�د��  و &9ھت و ا�راط و �� ا���م آن ��ھد ؛ھ�-و ا������Aن �ر در �وا�( 1�ب ���ده 

   .�رده ا�تر از ا�ن �رھ�? ؛ �) �رھ�? �و�ود���8  

�وق ا$ر� �
&� ����� ���ود در &�ره دا����دان دا�ش و �� &� وا�ط� &دا��م ط&�5  زن را ا�ن  �د�  و ���
5�ول د�ت ���ت، /س �� ��ز � �"�&� ا"9ح در ا�ور ا����1  &/رداز�م &� دا�ش �و�ش ������د�م &� 

ا$ر-  ا�رادی �� اھل  .7ران �� &� ا�ن ���
� �و�� دار�د��"و"� ��# ا�ن &�ث را ز�ده ���م و و
��ق و �#7ر،�ا*!�ت �� ���7 $�ه  ی را،ا*!�ت �و<ر و
  د ،����7ل ��دھ ا*!�ت را  دا��� -را -ون و �
�وق �طری و ��&��د. �ت ا�<ر�&��د از ز��ن �ود�  �د�  ز��ن �� ��!  /ردا��� ا�ت  ا�1��د دا��ن &� 

�� ���م ��ل ھ�ی �5!�م و �ر&�� در ���7ب و ھ�-��ن &��د ھ�� و*�� �و�ط �&!��Aت د��  و �د�  در ����5 
را  �ود���
ف &� آن را ھ���� ��ش و ��&�: ��وده �#رت  �7رو طرز ر�م  &��د راه و /رورا�ده �ود.

ر���  �و������7 &� ا"ل و ؛&د�ت آور�م  &��درا از �ر-��� ھ� /�ک ھ��ن طور �� آب  رو�ن &��ز�م .
  ر��د.&��د ا�ن *���3 
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ھر روزه در ��ور �ود از �ظر  ��و�ت ھ� و ����ت ھ� راو ا��وس ا�ت �� ھ�- ��ی "د درد و
�8ر �7و�ت  ���8ن &ر ���� ھ�ی ا�ن �!ت ����ل ��8ردد. �	��8ن وھ�ی �5 ���*�م ا�ن  و 8ذارا��م ��

 ����ق و &�ز �وا�ت �1دی ر��� ��&  ھ� �� ھ�-و ���
�  و 1دا
ت �رده ا�ت �و  ����ود�� �� �) �
  آن ��ز91وه ��8ردد. ا��7ل و ا�واع&ر  ھ��ن ا�ت �� روز �� روز

�� �����ت آ��7ر $ر��� ���واد$   ��و�ت ھ�ی از �	د�د و ���وزات �ر�ن �� ز��ن �ورد ��نا�روزه 
�ده ا�ت �� ��!  ھم &���ر ��� ��� �(0ت ��-�زی از ا�ن ��دار�د �� ��	�  ��  *رار��رور ط�
&��  و


&�ن *رارو
�وا
  -) �ورد $!و
� &�ران ط� در ی ��5ل ����ل ا����1 ��و&ھ��ن اوا�ر �<9: $رد�ده  
�!� ھا �د��ت را &ر���  ��  ،ا�ن ���م �� در �) �و��� ا����1  ا�#�ی وظ�#� ����ود .$ر�ت�  
�

  .ر��د &5د &� *�ل &� وا�ط� �9ی ا�ن ��ط�� ا��ط�ف و ��ر����د

 ا�ر &� �)  �و�ط ��روھ�ی ��ر�  "ورت ���8رد د��ران ا��Aن زات �� &�0ی ز��ن و���ووھ�-��ن 
   �ت �� ھر *!ب &� �رف را ���وزا�د .ا�ا�ن -��ن �5!�  ���( �&دل $رد�ده.

 ز��ن &� وزه د��ران ور��&ر�م �� ھر &� �ر �رد��0ر و *&�!� $را -��ن روز$�ر در �����ف ��  &�
  �د�ون ��8ردد. ز��ن �� �ود���8  &� &�ط9ق ��#ور �وھم ھ�ی &�طل و و ی ر��8ر�?��و�ت ھ�

دا�ل  و�0ت دا��7دی در در&  �ر/ر�ت &� ���� ا�ن ��
�  15 د�8ر �� د��ر �) رو�داد �رم آور
   ز��ن �و�ط �ش ����ظ ا�ن ر���ت �ورد ���وز *رار$ر�ت. ا�ورر���ت 

�وق �1اد  �!� *&ض �ده از ز��1ی و ��رف �رد �� زن در ����5 �� &� روح اا�ن را &��د ا�1را�ی 
 1ر"���I �ده &ر  و*رون و�ط��   &��ش ھ�ی �	��  ا��7ر ��9�  ، ود &� ��
&د �!H �ده ،�� ����7د 

&� ا�ن J#!ت  -��ن دوام ����داو�3ع  ا$ر ���د ��&���م و م�ھ��ن �� &ود�1*&ت  
ذاروز$�ر �� ���� ا��8ده 
ذھن ھ�  و &  �7ری ھ�-�8ه از�Aزھ� �9ل آور ��7وا��  و وآن J&�ر $رددھم  ��ر��7ر و �را&�ر �رداھ�

   .��واھد �د  ورد

ب &�رون ارا ���وا�د از ا�ن �رد ��ز�ده وطن ��   ��ل �و�ن و�ا����8را $  و �) /�ر-� ،&�داری آ��
�ص را ��� �ر و ا$ر ��ر د�&�ل �ر ���رو�د و ل�رد��ن اھل 1!م و�1ھ��ن طور �� ��8و��د : ����د.
1!�  در ��ر&� ھ�ی �!ت ��5ق  درک و &� &��د �و��د. ص ��ر���� در . /س�د�را ا����ر ����7ر دھ�د 

ا�ن  &ود�م &�رون $رد�م . و ��وا�ر�I �� در طول ��ھ� ���وا��م �� از�ن �35!� ھ� و �رد��ن �و�ق 
�وق زن و ��وده و�? زن ���زی را از ����5 ر��� �ن �رھ�ارز�	�ی ��5وی  ��$ز�ن آن ا��رام &� 

   .آن را ����م


� /���ن ���ت �� &!�7 &� دا���ن &� ��طر ا�د��� �ردن و 1&رت را ����$ر��ن ��د�م ��دارم. &� $ر���ن از 
&��د &��&�م . آ�	م ��ر �ردی ���ت -ون ��7ل ��7ل را و �دی $ر��ن آن ؛ راه ���ت از &9 ھ� و آ�ت ھ� 

ا����1  ا�ت و
  ��ر و �7ر و دا�ش ا�راد ھم اھ��ت ز��د دارد. /��A&ران و ��&�A ھ�ی �1
م �رد ھ� و 
� &ود�د و ��  در اول ھ� �ورد آزار و ���ره $  ��ھ9ن *رار ��8ر���د �8ر &35  �س ھ�ی ��	

ھ����ن �و�ق �د�د د��� و ز���� �ود را ���Aر &دھ�د. �ن از �واھران و &رادران ھ��ن و ��ل �ود و 
�ن  ���9ر ھ� و �ورد �ر ھ� آرزو ���7م �� &رای وطن و �ردم �ود و ھ�� ا�����ت �7ر و ��ر ���د و &�

  -  $#�ن را ��? و �1ر و �) �"!ت �Jر ا����  &دا��د �� ھ�ت.
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%$�" و #��	" روز�!ه ���� ز��ن ھ��و���ن 

  

�� و ��(�) از آزاده*�  


� ھ�دی �� &ر ا<ر ���وز $روھ  -�د �رد در �) ا�و&وس �"و"  در دھ!  �و   ٢٣  �رگ د��ر��
از ��و�ت و �����ت روز�ره ا�ت ز�ر  "ورت $ر�ت و�53ت ��&����ن ز��ن ھ�دو���ن را �� ��!و

ذره &�ن *رار داده ا�ت. ا�ن ��د<� ھ�� ر���� ھ�ی د��� را ��و�� و�ود ��ت ھ� و *وا��ن 1"ر��ر 
ز��ن *ر&��  را �ورد ����ت *رار ��  دھد &!�7 &� �و1  &�1ث    1!�� ز��ن در ھ�د �رد �� �� ��	�

  .��ن �  �ود��و�ق ��ر��ن &رای �7رار ا��1ل ����ت ��را�� 


� در ��ر��ت و ر���� ھ�ی  ٢٣ /س از ا����ر�&ردرد��ک ���وز $روھ  &� د��ر دا���وی /ز�7 ��
�ظ� �	�� ا�ن $زارش ��ز ادا�� دارد.&��  از 
ھ�د آ��#���  ازا�1را�3ت درھ�د &� Jر�دن $ر�ت �� �� 

د و �واھ�ن ا���ت و �#�ظت ��5ر�3ن ا��ون در ���&ل /�ر
��ن ��ور ھ�د د�ت &� ا�1"�ب Jذا زد ه ا�
  .و ���Aر *وا��ن �	�� و 3د زن ھ���د و ھ���طور������ �وری ����وز�ن ھ���د

�ظ�ھرات /��/  و ھر روزه &��  از �ردم و &� و�ژه د��ران، ز��ن و ��ز ��5
�ن �&�ش ز��ن ھ�د ���ن 
�ن ���3ن از �7و�ت &� از آن دارد �� ز��ن ھ�د د�8ر ��3ر �����د �<ل *&ل �7وت ���د و &دون $ر�

  .���� ھ����ن &ر$رد�د

در ھ�دو���ن �ردا�  �� &� ز��ن ���وز �  ���د �  دا��د �� در ا�<ر �وارد ���زا�  در ا��ظ�ر آن ھ� 
��واھد &ود و ���!� /س از �د�  &� �را�و�  �/رده �واھد �د. ھ��ن ا�ر ا
&�� �7  از د�0!  ا�ت �� 

دت رو &� ا�زا�ش �	�ده ا�ت. "اداره �!  <&ت �����ت" در آ��ر �ود ��و�ت ���  در ھ�دو���ن &� �
در"د ا�زا�ش /�دا �رده ا�ت �� ���ل  ����7.1ت 1!�� ز��ن  2010ا91م ��وده ا�ت �� از در ��ل 

  در"د ا�زا�ش ����� ا�ت. 9ا�ن ر*م &�ز ھم &�  ���2011وز ��ز ��&��د. در ��ل 

در"د ز��ن  ��10.6ل ��&���د. آ��ر ���ن �  دھد ��  30 �� 18&�ش از �"ف *ر&����ن در ���ن 

  ��  14*ر&��  ���وز د��ران ز�ر �� 14در"د آ�	� د��را�  ھ���د �� در ���ن  ��19ل ��&���د در 

�ت �  &��د �� در  ��18 ���در"د �وارد  ��94.2
8  *رار دار�د. آ�-� �� ھ�دار دھ�ده ا�ت ا�ن 
ی ����ل، &���8ن و ھ������8  ھ���د �� زن *ر&��  ���وز آن ھ� را �  *ر&����ن ����وز�ن از ا�31

  .����د

&ر ا��س *وا��ن ���زات ھ�د ����ت 1!�� ز��ن ���ل ���وز، دزد�دن و $رو$�ن $ر��ن، ���ن &��طر 
در  �2011	�ز��، ����7، د�ت درازی، آزار ���  و ���رت د��ران و ز��ن ��&��د. در ��ل 

  .�ورد ����ت 1!�� ز��ن $زارش �ده ا�ت �� ر*م &���ر &��0  را ���7ل �  دھد ���2.280.650وع 


  �� ��و�ط �رخ ����ت 1!�� ز��ن ��در"د در �ط: �!  ��&��د در �	ر ���ل �ر*  �ری  18.9در 
�� در آن &��0ر�ن �رخ ����ت 1!�� ز��ن &� و*وع �  /�و�دد �رخ ����ت 1!�� ز��ن  (Tripura) /ورا

& R
 122در"د و ���رت ز��ن  19ر&ودن و $رو$�ن $�ری ز��ن  2011در"د ا�ت.در ��ل  37ر &�
  .در"د ا�زا�ش ����� ا�ت

آزار ���  ز��ن، ��!) و د�ت درازی در ا���ن �1و�  -ون ���&�ن ھ�، و���ل ��ل و ��ل �1و� ، 
�ل و رو���ھ� اJ!ب �� ��
ن ھ�ی ����� و... ھ���طور ���وز د��ران �م �ن و ��ل و ز��ن در ���ن *&�

  .$زارش �  �ود و �� <&ت

، ا��
�  �� &�ش &زر$  از  (Madhya Pradesh) &ر ا��س آ��ر <&ت �ده در ا��
ت �دھ�� /رادش
�ورد ���وز <&ت �ده ا�ت  5�3406داد  �5��2011ت آن در ���طق *&�!� ا�  ز�د$  �  ���د در ��ل 

  .�� &��0ر�ن ر*م در ��ور را ���7ل �  دھد
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�"و�ر ھ�د &� �<�&� �) ��ور �درن و �و��5 ����� &� آ��7ر �دن ��و�ت و ���وزھ�ی و������ ای �� 
1!�� ز��ن "ورت �  $�رد، �د�� دار �ده وھ�د &� �<�&� ��وری &� �	����ن ������ده �ده �� در آن 

ر��  <&ت �  �ود  ��و�ت �&��  &ر ����ت 1!�� ز��ن &�داد �  ��د. ا
&�� آن -� �� در ار*�م و آ��ر
  ��	� �ر�وه ��  از ����ت و ��م ا�ت �� &� ز��ن ھ�د �  رود.

ا�ن وا*�J  ��5ر*�&ل ا��7ر ا�ت �� در ھ�دو���ن &���ری از �وارد ���وز $زارش ��  �ود ." �را�ت 
���واد$ " از ��!� �واردی ا�ت �� &�1ث �  �ود &���ری از /رو�ده ھ�ی ���7ت 1!�� ���وز ���  

��ق 0زم و�1د��0 درار�&�ط &� ����7ت *ر&����ن ���وز /  $��ری ��ود. در &���ری از �وارد /!�س �
ا���م ��  دھد. و ھ���طور �وارد ز��دی ��ز و�ود دارد �� �واھد /ز�7  *ر&����ن ���و <&ت ��  �ود 

�) د��ر  2012د���&ر 30و ھ��ن ا�ر ��ر ����وز�ن &رای �رار از1دا
ت را &���ر��ده �  ��د.در 

� �� *ر&��  ���وز �ده &ود د�ت &� �ود��  زد. &� �و�� &� ���3  �� ا��ون در ھ�د &� و�ود  17��

  آ�ده ا�ت ا�ن ��د<� &� �7ل $��رده ای در �ط&و�1ت و ر���� ھ� �طرح �د .

داره /!�س از &رر�  ���7ت د��ر *ر&��  ���وز و ھ���طور ���واده *ر&��  �� &� ا�#�ق ھم د�8ر &� ا
/!�س &رای ��!�م ���7ت ر��� &ود�د �ر &�ز زده و ��3ر ��ده &ود ���7ت آ��ن را &� <&ت ر���ده و 

��ت 0زم &رای /�8رد ����وز را ا���م دھد. ر���ر/!�س &�1ث �د �� د��ر *ر&��  ���وز &� ز�د$  ����
� ���ری �� در ھ�ر/��� و ��5ل ز��ن درار�&�ط & (Shaban Aymi)�ود /���ن دھد. �&�ن 1ظ� 

��ت �ر&وط &� ��و�ت و ���وز ز��ن &� و*وع �  /�و�دد �  $و�د :" در ا�ن ��ور ز��ن در�ر��ن ����
��ت &�ر د�8ر از طر�ق ز&��  و رو�  �ورد آزار و ����7 *رار �  $�ر�د����"  

���7ل در رو���ھ�ی ھ�د،در ��رج از ��3ی *��و� ، در دادر�  ھ��  �� &رای &رر�  �وارد ���وز 
�  �ود &���ر ��5ول ا�ت �� &� د��ر �� زن *ر&��  ���وز �و"�� �  �ود &رای �#ظ �را�ت و آ&روی 
�ود &� ����وز ازدواج ��د. در �واردی ھم از ���وز &� ز��ن &رای �"#�� ���ب ھ�ی ���ن ���ت ھ� و 

  .�� �زاع ھ�ی ��!  ا��#�ده �  �ود

��  7رد ����وز دارای ا&	�م ا�ت ا$ر -� �دا�<ر ���زات در *وا��ن �و�ود ھ�د �د و �رز ���زات �
��ل ز�دان ���5ن �ده ا�ت. &رای ���وز $روھ  ، ���وز &� ز��ن ���!� و �وارد ���&� ا�د  10

  ��ل ز�دان ا�ت. ���10زارت �دا�<ر 


  �� *��ون $زاران در &�ره �زا��ی ���زات ا1دام &رای ��ھش �وارد ���وز در ��ور ��ن ���  در 
$و��د ����  د�8ری ��ز ھ���د �� ھ�دار �  دھ�د �� &� و3( ���زات ا1دام ����وز�ن &رای از &�ن 

&ردن آ<�ر و �واھد ����ت ز��ن را �واھ�د ��ت و 9�1 &� و3( ���زات ا1دام �و*�5ت ز��ن از آ�-� 
�و*  را &رای � ��3 ھ�ت و��م �ر �واھد �د.دو
ت ھ�د �) /��ل �رور ��دد �#ره از ���""�ن 

  *وا��ن ���وز ��"وب �رده ا�ت.

&���ری دھ!  �و /����ت ھ�د را " /����ت ���وز در ھ�دو���ن" �  ����د. �7و�ت *ول داده ا�ت �� 
���و�1 ای از �دا&�ر �#�ظ�  و /�ش $�را�� ا���م دھد. ا�ن �دا&�ر ���ل $�ت ھ�ی �&���، �ظ�رت و 

�ی �1و�  و �"و" ، ���وع �ردن و���ل ��ل و ��ل &�زر�  را��د$�ن و ��) را��د$�ن ا�و&وس ھ
�� ���� ھ�ی آ�	� ��ر &وده و �� &� /رده /و��ده �ده ا�ت و... ��&��د. &رای �!و$�ری از ���وز در ���� 
ھ� ��ز �7و�ت ا91م �رده ا�ت �� 71س ھ�، ا���  و آدرس ����  �� ��7وم &� ار��7ب ���وز �ده 

  .���ر �واھد �ردا�د در ���ت ھ�ی ر��  دو
ت �

  .!ھ�- ,�ر ��+ر در ھ��و���ن


  �� از ا"9ح و ا*دا��ت �و<ر &رای ����ن ا���ت ز��ن ا���&�ل �  �ود ا�� &���ری از ��!�ل ��در 
$ران �� &� ���!� ���وز /ردا��� ا�د ��5�د�د �� ���وز &� ز��ن ر��� ھ�ی ��1ق در ��ت ھ�ی �رد 

  .�ن ���م ط&��ت ھ�دو���ن &���ر ر��� دار ا�ت��0ری و /در��0ری دارد �� در ��
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  �� د�0ل ���وز در رو���ھ� و ���طق *&�!� ای &� 1وا�!  �����د ��ت ھ�ی 1�ب ���ده ���� ، �در 
�را�ت، ���ز�1ت ���واد$  و �1دات �ر�و&8را�� ��ا���ده 1!�� ز��ن ��&ت داده �  �ود، �	رھ�ی 

��ر در ����( �1و�  ر�ت و آ�د �  ���د.  ی ��"�ل و&زرگ ھ�د 
&ر�ز از ز���  ا�ت �� &را
���"ص "�ط�
�5ت در ا�ور ���  در ر���� ھ� "در ا�ن را&ط� (Asavari Singh) آ��واری ���?

�  $و�د ��:" ��7ل /ذ�ر��ن ز��ن &رای ورود &� &�رھ� �� 1دم /و��دن 
&�س ھ�ی ���  ھ�دی ، �"��م 
�واردی ا�ت �� از �وی �ردان &� �<�&� �	د�د و ��ر�7  �!�  $�ری ����ل و ا���1ء �7ردن &� �ردان 

  ".�  �ود �� &��د &� آن ���&!� �رد

/س از ��د<� ھو
��ک ���وز $روھ  &� دا���وی /ز�7  &�ث ھ�ی ز��دی در ھ�دو���ن �روع �ده 
  .ا�ت �� &� -8و�8  �دا�!� دو
ت &رای �!و$�ری از ا�ن �����ت �  /رداز�د


� �  $و�د:" د$ر$و�  ھ�ی ا����1  در ھ�د ز���   22دا���وی   (Ishika Goor)ا����7 $ور��
�1!  �د �� ز��ن &� ��"�9ت و ا���Aل د�ت /�دا �رد�د . &� ا�ن و"ف *وا��ن و �رھ�? 1�ب ���ده و 

�����ت 1!�� ز��ن ���( از آن �  �و�د �� ز��ن آن $و�� �� 0زم ا�ت از ���� ھ����ن ��رج �ده و &� 

� و ا�#��ر ��م �ردم �را�ط ز��ن ھ�د از  23وی ��ر &/�و�د�د. ��د<� ا�#��ک ���وز &� دا���وی ��ر��

��ر �� �J  را در �5رض د�د �	����ن *رار داده ا�ت�."  

�5
�ن ز��ن ��5�د�د ا$ر *وا��ن �و<ر و �دا&�ر 0زم &رای �#ظ ا���ت ز��ن "ورت ��8رد ،ا�زا�ش �5داد �

��ن، در ��و
�ت ھ�ی &�0ی ا�زاب ����  و �� &�5وان �����ت دو
� ، "ر�� ��&� ز��ن �����ده در/�ر

  .�����  �واھد دا�ت و &رای �ل ��97ت ز��ن در ����5 ھ�د �و<ر ��واھد &ود


  �� �واھران Jر&  �� در ��ل  (Shweta Andrews) �و�� آ�دروس��&رای  �1960  $و�د:" در 
�ود را &� آ�ش ���د�د، ز��ن ھ�د ا��ون &� ��دان آ�ده ا�د �� �ق �ود &د�ت آوردن &را&ری ���� &�دھ�ی 

  ".را &� د�ت آور�د آن ھم در �ط�  �� &دون �رس از �ردان &�وا��د آزادا�� در���&�ن ھ� *دم &ز��د

1!�رJم و1ده و و�1دھ��  �� ���و
�ن �7و�ت ھ�د �  دھ�د �� ز��ن و �ردان آ$�ه ھ�د ��	� از طر�ق 
ی &  ا��ن و $��رده و ادا�� ا�1را�3ت �ود �واھ�د �وا��ت *وا��ن 1"ر ھ�ری و ��ت ا���$ری ھ�

  .ھ�ی �	ن و ��ت ��ن /در��0ری را ز�ر 3رب *رار دھ�د

  ٢٠١٣  �TUری 

.........................................  

ا
a[�`ه &T�  (Sudha G Tilak )  _Yد ھ� گ. �9Yك، ��ل ا�[ا�\ �U]( : ��Y!1 Z��U ز��ن در ھXU در

�!! ا  
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