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 آ�� �� �� را ا��دوار ����زد 

ھ�ی �!� ف درآ���ن ����ل �رده ا�د دا���وی ا���ن درر��� ��1300ل  �� ٢٠٠٣از ��ل   

 �و���ده: د��ور �$�ر�#�ری

ا��#��ء آرا�ش ��+& در�د ��ل  +��. و ��م دھ� ا!�ر ( ا�+�� ا�ن �� +� و�ود ����ت (��رده و ��)�ر ���'� �$��& در 
و +& ا�دازه �� ا��د ���ده ا�ت. +وده ھ�وز ھم ��ھد ا�ن ھ�� +د+!�& و �� ھ���ری در ��ور !ود ھ���م ��ی ���فاول )   

د�ت +د�ت ھم داده و +�3ث ا�ن ھ�� ��+�����& و +د+!�& روز ا�زون �ده ا�ت ��ز +�ث ���5 �دا�ت .  ا��4� � 3وا�ل  

و  �رف ھ� ھر �رد (روه و ��4ل ����& ا����3& در ��ور ،د �د و ون ا�ن ھ�� ��+�����& �8ر و 83ب ���د(& در �ور
.+ردا�ت ھ�ی !ود  را دارد  

3دم ، ���ف �4& از 3وا�ل �3ده ادا�� +�ران ��و�& در ��ور ھ��ن 3دم �و�ود�ت �'ر�ف ���رک از دو�ت و د��ن  �� +� 
و ������& ��4ور ھ�ی ���3د ���ده +�ران ��ری ھ�� و ھ��  در آ��ب ����& د�د ���رک ن، �+ود�و�ود�ت ����; ���رک 

 د�ت +د�ت ھم داده +�3ث ��د�د و>'�ت ��(وار ��و�& �ده ا�ت.

 و ا�� +�ث ��و�& :

� �� ھر +� و�ود ا�ن ھ�� �� ھ���ری ھ� و �� ����5& ھ�ی ��ری در ��ور ، �4& از 3وا�ل +& ا�دازه ا��دوار ���ده ، آ�
��ل ا�ت . (�م ھ��� ��در�ن  +ردا��� �ده  ا���ن +� �$م و �'ور را !وش +�ن +� آ��ده ����زد ، <��ر�ت =��& در 3ر

. ��@& +& ا�دازه ا��دوار ���ده ا�تو�& از د�د  از �ظر ��& ھ�وز ھم ���ز ا�د �3ر�� ا(ر  

 A�� و�)& <��ر�ت و �ر=& در ��ور ھ�ی(د�ده +���داز�م ، ��ور ھ�ی را �& ��+�م �� ��& در و>'�ت ا(ر �ظر �و��ھ& +ر 
+�را�ب +د�ر و +�را�& �ر از �� =رار دا��� ا�د. �4& از 3وا�ل +���ر ����& و �و#ر در +�رون ر�ت ا�ن ��ور ھ� در �ر� � 

   و�ت ���@ 4ت) �� +'د از ��A و +�ران ھ���� دا��ن ���+; +�ری ����ل �رده و ��!�ص +وده ا�ت.(<

ا�ن �وا��ن ��ت +ر���� . +ود�م درآ���نرو(رام ����ری < از �. (روه د�)ر از �وا��ن ا���ن ��ھد �راCت �دی =+لھ��ن 
��٢٠٠٣��ل �رده ا�د. +ر���� �� از ��ل  !د��ت �+�دDت ا��د��. آ���ن  D�� ل ا���ن را ��ت <و�ش =رار  ��١٣٠٠���

 داده ا�ت.

+ور��� ھ�ی دو��& دو�ت ا�������ن ، �� ��ت  و +ر����  ) !د��ت �+�دDت ا��د��. آ���ن��� (ا�ن در �����ت �� در <$ وی +ر�
<روژه +��. �$��& ) �'داد ز��دی از ��� �ن و ا���دان <وھ��ون ھ�ی �!� ف  –<و�ش +ر���� �8و�ت ����5ت �3�& ( ��پ 

�دی =+ل (روه از  .و ���ر ��ور ھ� �ر���د�م، ھ�د  ��ور را �$ت ار��8ی ظر��ت +� ��ور ھ�ی ا�ر��4 ، ��� �د ، ����ز�� ��
���ن ر����د�د.<ا���دان و ��� �ن �� در +ر���� ����ری ����زی �ر���ده �ده +ود�د ��ز +ر���� ����ری ���را �و���8� +�   
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���وان +� +�ور  .ا��دوار +ود �!ت +� آ��ده رو�ن ���وان در�ن 3ر�� ��ر�ت ھ�ی ذ�ر �دهھ��ن ا�ت �� +� در �ظردا�ت <
���ل (@ت �� �وا��ن ����ل �رده +� دا�ش و ���رب +د�ت آورده ��ن از ��ور ھ�ی �!� ف ���وا��د �8ش +���ر ����& و 

 �+رم را در +��ر�ت و ا���4ف ��ور+�زی �����د. 

+� ا��د �ر+ �دی و �ر=& �ردم و ��ور 3ز�ز �� ا�������ن !    
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