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 ١      د��ی از ���ن ا���ن                           ��گ                                       

م   �٢٠١۶��وری  ����١٣دا:            ا����� ��� ا��� ا���ن                                                                                                        

�?�<  درو �+%=)  "�> $;/ ا���ندر "�29ر �78 ��6 �) $( %5 #�ل 3�� $�2-) 01/ '�+ان ھ�+ط��ن د-,+ز �) $�دروط( �) '�ض %�� $��#

 )=@�ی وز�,�C $� 9+ن �78ھ� و دردھ� ����< ا-,��> �) ��B ر#��ه �+د ا#/  ���ن ا���نو �=��6 �) ���م وC' )ادوام در $�دروطD@- زم  داردE

C �٢٠١٠) �?� از #�ل  �ت 3,�/ از �78 ھ� و ��8 �� ازد� دد�دم �) C' 1+8) ھ�+ط��ن (�  �J �$ C+رت ��I=) $��دآ در ذC' )م در $�دروط

+K6. د��#�� 

 

  

�  ����١۵دا.                                                      ا����� ��� ا��� ا���ن                                                                  �Nم. ٢٠١٠ا 

 �29ر �78 در�> $;/ ا���ن.

 ����$�;T#+1 5 �+��ان ا��Sر �78 در �> $;/ $R;+م و #=���ه  ۀداود �Kن  %@��  و ��1م ا'�� $��0رK )=P+ن #�دار  ��#< وO #�ل 3

�' T#+1 U;=P$ V�W�#ز و ا-< ا$�وز �) �����@� و د�Sۀا����,=�ن آ % X���$ (� ه�% (=K�1 از �+��ان ��و��;� >;$ X���$ (� /�YP< را �,

�Z�� م و+;R$ /;$ U;=P$ �8] دوا$�ار ���$@�ی )=Kا#=) ا�� �) �� ا��و+K د+K و دور Oرا �\;< $���0  ره$��ا��� �� 1���< ��دران �KرC� >8د

.>�? ����� 5�N (� �%�� (2]�$ ن در ا����,=�ن و�B و �Sور $;< %���ا درھ6 %\,=) و آ�Z) آرزو

�\�ر@� �) ��$@�ی $U;=P در دوره ھ�ی $U;=P در �9��ل O  ���_آ�Sز �+د�1ی K+��( ^+ر ا-< ا$�وز $;/ از  ا����,=�ن �) ا3,�م �����@� و ��

$� #�خ ا#/ ھ�+ز ھ6 در b1ش �7` $�2م و 9+�< و ��I=( �3رت ا�� �)  ۀ'�ه وط��7و%�ن �) �B-���9ن �) K+ن ��5 از دو $;�+ن ھ�+ط( �����

و $?�+��ن K+د را �9ق و   ���2ان ,$���ن  ,�< ����Kن  ,آواره �Iن  ,$?;+Eن  , ر5 #��7ان , Z�N) #��7ان ,=���ن  ,\�� ن K+ن ��+ه ز��ن �� $

( روی 3�9=� #�ز�� و از ھ�) $@�=� ��$��ن �Kر8< %�ن �) Eف د��ع از �2+ق ��B و د�+��ا#< را $�C�� ���C �,��ر �b�0$) و $Cورا�) �� ��9

�\�را�) ��S ا�,��< و bKف ��gای ر#��ن اھ�اف %+م #=�ا�1\< و N+8+-�=�\<  %�ن ��bKف 7I=�ر %�ن د#/ �) ا'��ل ���W�K �) و ��

 /#�78 >�?( ��د ا���ن ھ6 ��%� ��� �) اھ�اف %+م %�ن در $�[2) و 8@�ن ��#��. �Kن آ+K (� �Iش ا�� �) اb1 و در ���C�$ >#ا��+��) �) د

�2?1_ �ا���ن J+رت $����د �) ا�Y� O+رت �B+رده �?�< �78ھ� را �) در �> $;/ ا���ن J+رت ��I=)  ۀ�78 در �> $;/ درد د�ه و #=��

B� C+م.C' ط� ھ�+ط��ن�K 5ر�� _� ذi $[�ح $��ارم ا$�� #

  - )��+K د�1ی+� ���١٩٧٨^+ر  ٧آ�=BN ا�01د ��8ھ�� %+روی و3/ و %@�دت #�دار $��0 داود و م ��+�,=< �) #�د $�اری ��7` هللا ا$�( و >�

C $� ا����,=�ن �+د �78 در �>  ی �� 21+ا وط��و#/ �� د� , �Nک , ��$�;5 �) O رV�W �8@+ر $���C' )ف و 3�1< $�دروط�B\ای ا��� X�#و

�ه ا���ن ��+د؟ ��=#  /;$ 

م �) $��� ��1م 1?@�ات #��2) اش �� ١٩٧٩ا�01د ��8ھ�� %+روی و3/ در د#���  آ� ��1وز ���B$��) و �B=�رھ�ی ��S ا�,� �< B3+ن #�خ -

 ا����,=�ن و $�B+ر $;� $=�0 �+د �78 در �> $;/ �����ع ا���ن ��+د؟

�Kا�<  ,از ھ+ا �1�Nب ��د�@�  ,��ر� ھ� �Sق ��د�@�ی  ,ز��ه ��+ر��د �@�  ,%\��) ھ�  , ز��ا�< #�K=�@�,  آ� �B=�رھ�ی ا��7ادی و د#=) �8?< -  

��ت و دھ�ت Y3,  �@� دروط( �)  ,1+ھ�( و ��201 ��د�$ /�0$ �N م و�I ش+Sه آواره و در��ر ��+دن $;�+�@� ا���ن از آ�Kb� د�@� و�� /B� )�$

 ;/ $R;+م ا���ن ��+د؟ز'�$/ �+��ان ا�01د ��8ھ�� %+روی و3/ �78 در �> $ ۀ#�ز$��@�ی �����)  در دور

-,�ن و $Dھ_ ��ای ر#��ن اھ�اف %+م �Kر��8ن و �+��ا��Bن �78 در �> $;/ وا��  , $�[2) ,آ� 6�,21 ���ی $;/ وا�� ا���ن ���$@�ی 3+م  -
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 ٢                                                                   ا���ن ��+د؟                                                                                                  

� و آ� 6�,21 ���ی ��ادران $��ھ�  و آوره �Iن در ��N,=�ن و ا�ان 01/ رھ��ی ��8=\�را�< �) ھ� O از K+د �B=�ر �Iھ@� و ز��ا�@� دا%=� -

�@�ی ���\< %YP< %�ن ا�=�2ل $���د� �78 در �> $��ھ�( وا3?< و $@��8( آ�Z) از 8@�ن ���م 8@�د و $��ھ�( ��N  �B�$ O+ل آن در �,�

 ا���ن ��+د؟

-  �م ���م $��ھ�( وآ�Sز �Kا�< 3;_ ١٩٩٢'��< در #�ل  ,ا$�\�W<  , وارد ��+دن �+��ان ��N,=��<ا�=�ام ��Dا%=( �) ��Y;) ��8+ا و آ

 ���1راج و  ,3=� '�م ��5 از %Y/ و q�N ھCار %@��ن $R;+م ���� ��  �< '�1C@� و �< ��$=�@�ی Y1 ���3 ��S+ر ا�,��<  ,$�دروط( ?�< ���� ز

��=,��N آن در $�ر��=@�ی )=Kرت ��دن ھ,/ و �+د $�دروط( و ��و�S (�+0$ 3+ا ۀ< و >;�W <� ا����< در $�[2) �78 در C@�$ >=��$و ا >$�R� >

 $;/ ���B�bه ا���ن ��+د؟

��( ا#bم و -$ ) آ� 3=� '�م و و�ا���@�ی s�Et,$ ��S رھ��ان K >��R�1+د ��وK=) %�ه  �?� از ادای #+��I در $\�R?$ s) �78 در �> د

�ن �����ع ���� ��+د.�@% 

م �) �) از ا#bم آ�Iھ< دا%=��  و �) از ا�����/ وا����,=�ن را �) O �1١٩٩۶رO د��ی ���م ط�-_ از ��N,=�ن در #�ل  ۀ+دن �Iوآ� وارد ��-

 دوره 3@�2اW< #��ه و �1رO �[�ف و�B/ و ����/ #+ق داد�� �78 در �> $;/ درد د�ه ا���ن ��+د؟

- ,$ ��S رھ� ی�=B� رد$��@� و��1��ه ��ر %+رای  ۀم  �� 1�� �< ا'��٢٠٠١و ��S ا�,��< 3+1@�ی ��R$< ا$�\� و ا��;,=�ن در t (�Eآ� آ�Sز��

 u;� >��8 (?;3 ر در�R�,    u;� ��1\�ھ�ی )�� د؟ , در ��3وز ,در+� اورز�Iن و ��3ھ�ر �78 در �> $;/ ��� ��ع ا���ن �

�7 1< "�(" در ا-��ن ��Wآ� دا-�B1 0=< و;Y$ Vدن ����7ا�+�� �� v�0� ب آ�3ی ��$� ��زی�P=ن وا3?< $;/ ا���ن و ا��I ه����� /ون $+8+د

$ /$+\� ��\B1 ه و���B�=#ز'�6 دt�' از �\B=$ (� >1�7�B1 0=< و;Y$ /3د�� �78 در �> $;/  ۀ+� �B� ران و �� ��3( �2+ق�\=ز�دی ��8

 ا���ن ��+د؟ ۀ���Zر

) Y$ (I�8;0=< ��ای ا�=�Pب رV�W �8@+ر -+- �3/ �) $��0 ظ�ھ� %�ه را T#+1 ز-�< C;�;Kاد �� دادن -2_ ���� و د'� I+ی $;/ در t$ ۀدور آ

K�# /3=�� و �� د�� E�,��8ران و ����3( �2+ق �9t �B@�رد+اری ا رگ ا-< $�گ ز��ا�< و آ�3ی ��$� ��زی را رV�W �8@+ر دوره $

 ا���ن  ��+د؟ ۀ��#��+%/  $;/ ر����ه را ��#/ %�ن داد�� �78 در �> $;/ ���

 �R�s$<  و #��#< ا����,=�ن ز� ��9 ,ا�Y=3دی  ,آ� �1و( ��3+ن ا#�#< ?�< و^�2) $;< ا����,=�ن ��ون در ��R دا%/ %�اT  ا8=��'<  -

 ؟ا$�\� �78 در �> $;/ �Iو�Iن ��I=) %�ه ا���ن ��+د

در دور اول ا�=���Pت ر �#/ �8@+ری �) $B+ره ھ�ی �N /BNده  و دو $?�ون ��8=\�رشآ� ا�=�Pب آ�3ی ��$� ��زی �v�0 رV�W �8@+ر-

=�ن �78 در �> $;/ $���0 %�ه ا���ن �3ر1@�ی ذ�xJ+YP$ �K آ�3ی 8+رج د�;�+�5 رV�W �8@+را$�\� و آ�3ی �J ��;� >�+1را'6R ا��;,

�+د؟� 

$Y;0=< اش �) $;/ و '�;< �\�دن آ�Z) �) در و3/ �د ��دن #+��I �) �3آن '6�R %�ن �) $;/  sآ� �;U و ��داری آ�3ی ��$� ��زی و �����-

 و'�ه داده �+د ��Iه و �78 در �> $;/ $,;��ن ا���ن ��+د؟

 و $bK �@=0;Yف ھ�ا�ت $+اد ��3+ن ا#�#<  �78 در �> $;/ �B1) ا�01د و y;J ا���ن ��+د؟ آ� ا�=���Pت و-,< I�8) �) زور و زر -

/ ��ا �����ه I< و ��  د��ع از �> در ���2$ ��8=\�ران و ����3( �2-Eو-,+ا-< و O� از و-,< I�8) �) از +8 >-b$ 6��K اج�Kا �+ق ��B آ

�+د؟ �;��5 و $;/ ا���ن�3t';6 ��د �78 در �> $� 

#=6  و �< '�ا-=< �) �) ا�+اع $U;=P در ��2ط B� U;=0$+ر در �> ز��ن J+رت $����د �78 در �> ز��ن ��ده ��ر و �� %@�$/ ا���ن  ,آ� ظ;6-

�+ده و ��,/؟� 

-��ری و ��S ��3+�< ز�@�ی آ� %@�دت ��ھ��ھ�،����Kه ھ�،����1را�@�،#�}��را�@�،در�) زد�@�،ز��ه �}+ر ��د�@�،�< '7/ ��د�@�، ازدوا8@�ی ا8
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 ٣            $R;+م و �����ع ا���ن در ��2ط $B� U;=P+ر ��?�ا-=<، ظ;6 و �78 در �> ز��ن $?Y+م و ��}��ه ا���ن ��+د و ��,/؟                     

-0�8 ��\B1 �از ��8=\�ن و  ۀ�م �@�د ��ای '7+ه '��� $�2س $;< ��$��ه �+دم و �?�آ در و-,< s � (I�8$=�0 $;< �) $( آ��ا در و3=5 8�s 0آ

$�دران �)  , $?;+-�(  , $?�+��ن , ��+ه ز��ن ,����3( �2+ق ��B دا�K و �Kرج و-,< I�8) ���م $0-�Y) $;< ���J (;Yدر ��+د�� در �> =���ن 

�Nران �) N,�ان K+د را در �B=�رھ�ی ظ�-���) و  ,N,�ان �) �Nران  , ��ادران �) K+اھ�ان , K+اھ�ان �) ��ادران , ��ز��ان �) $�دران  ,��ز��ان 

آواره  و در��ر �Iد�ه ا��  �78 در �>  ,�E+},$ ��S) از د#/ داده ا�� و ��K) ھ�ی %�ن �) �Kک و K+ن ����Bه %�ه و � از ��K) ھ��Bن را��ه

 $;/ ا���ن ��+د.؟

- /B� <+B1 ره و�P$ اد+$ >W����$ (� ا�8زه دادن ��9ق �1�ک و �9س در ا����,=�ن �78 در �> $;/ $,;��ن ا���ن  ��+ده و �Nا#V  و �3 ,آ

 ��,/.؟

 آ� ا#=�Pاخ ��S ��3+�< و ��S ��< #��@�ی ��3=< و �9�3ق آن �) �B+ر ھ�ی �Kر���K >8/ و �78 در �> $;/ $,=�?U ا���ن ��+د و ��,/؟ -

 �ره ا���ن �) ا#=�7ده از $+اد $�Pره �78 در �> $;/ ا���ن ��+ده و ��,/.؟زن و طR$ �7;+م و ��Z ,آ� $?=�د ��+دن ��5 از O $;�+ن $�د -

-  ���B�0وم ��+دن ا�����ن دا�$ � ��ری و �� 21+ا از#@����ی �?�ل در ا$+ر $�;\=< �78 در�> #�$�) ھ�ی $;< ا���ن ��+ده و ��,/؟ ��s ���1 ,آ

� و $�2ر ��+دن $��د آ�3ی ��$� ��زی �v�0 رV�W �8@+ر و روی #=�q آ$�ن آ�3ی آ� ا�=���Pت دور دوم ر�#/ �8@+ری �� 21;��ت ا�\�ر �-CN�

�Kص #� $�B< $;� $=�0 1+ھ�( و �78 در �> $;/ ا���ن  ۀا-��ن و ����� ,ا��;,=�ن  ,وز�ان �Kر8) ��ا�,)  ,��$� ��زی �� آ�3ی �8ن ��ی 

�+د؟� 

_ و -�S /;$ <� ر8< �78 در�K و  >;Kی ��,) ��ان دا�@����2 آ� #�ا ز� %�ن �;�+�@� دا-� ���م ��\@�ی 8@��< �) ا����,=�ن و رP=( آن ���

 ا���ن ��+ده و ��,/.؟

+ر ��$��ه %� �� د�� $;\�=@�ی %YP< و دو-=<  �) T#+1 زور$��ان  و زرداران ��8=\�ر آ� 9+ر ��+دن ز$��@�ی %��N+ر �) �?�آ ���م 9��% -

 CC' د.؟در #�ا#� ا����,=�ن+� �I _YSد� �78 در �> �����'��ن ا���ن �

��رد$��@� -�� �در�> BN=+�@� و �B=�رھ� و �K (��Kا��@� T#+1 3+1@�ی ��K >$�Rر8< در ا����,=�ن $xJ+YP $��ط> BN=+ن ��B( �78  , آ

 �Y+رت �� ا����@� ��+ده و ��,/؟

��ه-�N ن��=K�#و >$�R� ف 3+ای�J >,�;�ا� ��+N و >W �\ھ�ی ��B�$�Rن در ا����,=�ن در'+ض ا��د ز����ھ�ی  آ� �Jھ� �;�+ن دا-�ا$�

�)  ۀز�� I< $�\���  در �> $;/ ���2 و ���Zر ا8=��'< ��ای $;/ ا����,=�ن �) ��5 از %�Y�� /Y آن در #[�W�N y( از ��R� , �2$< ,ا�Y=3دی 

 >���K >� از ,  >��#�I , >��$ , >��;?1 >� ,  >$�I , دی�# , >I�2) ��ن  , آوار- OO �8') آب 0J<  ,در��ری و ��\�ری �) آرزوی , 

)�) I;<  و �N Oر9) -��س �@�) ا$�\�W< �8ده W< $< $���� �78 در �> $ , O دا�) ا#��;� O ��,/؟��+د و ;/ ا���ن 

،��1\@�،آوا�@�، را�=@�ی ��B�N=) و ��Sه ��Sه ��ای ��2$;) �� ��8=\�را وارد %�ه ��N,=�ن �78 در آ� $�@C �\�دن اردوی $;< �� ط��رات �8�<-

 �> $;/ �����ع ا���ن ��+د و ��,/؟

ا�Cاب ا#b$< و �J >��2+رت  ,ط�-��ن  , @�ی �1ور,=@�ی �Kر8<آ� �B=�رھ�ی ��S ا�,��< و��Sا#b�� T#+1 (� >$bت ا�=�0ری و ����Dار ـ

 $����د �78 در �> $;/ ��� ��ع ا���ن ��+ده و ��,/؟

� ���1) �� $�1\_ %�ن ��2 �2+ق ��B #�ل ( -�� (� �\م) در $���2 ار$��@� �Sا$�ت �8�< را ���داز��  و 6B9 ١٩١۵آ� ��Y;) �����س ا$�

�+د و ��2 �2+ق ��B �) در ا����,=�ن در #< و\,�ل اJ ��K+رت ��I=) و  دوام دارد  �78 در �> $;/ ا���ن N+%< از ��8�ت �8�< و � 

 ��,/؟

��هللا '��هللا, �+ر $��0 '[� , #��ف , ر���< , �@�6 , آ� b# X;Kح �\�دن E�,��8ران ��8=\�ر 9+ن دو#=6-' , >;�;K , <20$ ,  >�+��3 6 هللا,�،

 ��۴,/؟                                                                       ��+د و و د�� 3+$��ا��ن زردار و زوردار �78 در �> $;/ ��1+ان ا���ن �Kن 
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- ����� O21+ا و د�ی  ,���1) ��ری  ,وط��و#=< ,�J,  >��Nا3/  ,دا�Y$ ��S,  5;0=< �) �) ا#�س $?��ر و s  6;' O0$آ� $?��< �\�دن 

 ��,/؟ ��+د وو#�X از ا����,=�ن و 8@�ن  ��%� �78 در �> $;/ K >3�1+اه و y;J 8+ی ا����

�78 در �> $;/ ا���ن �) �) C8 از دو#=< و ��ادری $=���2 آ� $�اbKت ���B$��) و ��S ا#b$< و ��S ا�,��< ھ�,���ن در ا$+ر ا����,=�ن -

 د�� C�9ی آرزو��ارد ��+ده و ��,/؟

-�8( ا���ن در ��N,=�ن وا�ان J+رت $����د و��N,=�ن sآ� رو�@$ �� (� >$b#ا��S ا�,��< و ��S  ن ا���ن را ��ای���> ز��ا�< ��+دن ط�-

 ��,/؟ ��+د ود $��ھ� �78 در �> $;/ ا����ا���ن را ��ای K+۴۵و ا�ان �> ا'�ام  K+د

-  >��\�را�)  ,آ� اظ@�رات 21;� و #�V در ��3ھ�ر 3�� از �)  ,���Nه ��وز اول ا�� �B�=#د O v�0� آ�3ی ��$� ��زی  >B$Y;0=< و ���

 اb]Jح W�78 >=0;Y$ y;J (I�8< د��ی در �> $;/ ���B�bه و درد د�ه ا���ن  ��+ده و��,/؟

- $?;��( ورز�ه و $,;\< و �=_  ,#�V $\�1_ و N+ھ�=+�@�ی ���B< و 1�;�����B�� >1ر در ��2ط $B� U;=P+ر ��ون $+8+د/ 1?���ات�� 1آ

 در#< �78 در �> $;/ �< #��+%/ ا���ن ا$�وزی و ��دا �P+اھ� �+د و ����� %�؟

��ور ا���ن ��+ده و ��,/؟آ� $+�?���ی و وا���Y1 5?< �3ر1@�ی ��S< در $���2 �����ت آ�3ی �-%+K /;$ <� ی در�� �$� ��زی W�78< د

> �) در �B+رھ�ی ا#=�-��  , دا����B , آ� J;_ ��+دن �> ا�����ن رو7�%\� -�J ک و�N, �Nارو , �\����دا و ھ�� ����� 8�� ز$�ن $6�2 ا��  , ا$�

���ی و #@����ی  در $+رد #��+%/ $�دروط( K+د%�ن $�0وم ا�� �78 د-@�ی %�ن ��ای $�دروط( و ھ�+ط����Bن $�=�� از ���Y1 و%_ و روز

 ای �Cرگ در �> $;/ ا���ن ��+ده و ��,/؟

-  � دا��W ��+دن -+) Y$ (��8;0=< ��ای ��W�1 $+ا�2=��$) ا$��=< �� ا$�\� �78 در �> $;/ �bا���Bه ا���ن ��+د و ��,/؟آ

 $�Yرف $;�+�@� دا-� ظ;6 و �78 در �> $;/ $,=?�U ا���ن ��+د و ��,/؟آ� ا��د %+رای y;J �� ط+ل و '�ض آن و  -

- ���P=دن ا�+�� ��Wدا ��ا آ�ت 21;�< دوره #+م ر�#/ �8@+ری و ا��د دو-/ و��ت $;< دا�=� $��0 ا%�ف �S< و دا�=� '��هللا '��هللا �) $( آ

 ؟و ��,/ا���ن ��+د ���م ا�=�اق $;< '�+ان ��ده ام �78 در �> $;/ �����ع و $R;+م 

- �$��K ��W+ا#/ ا$��ۀ $+ا�2) ا$��=< در او-�( روز ا�=�Yب ��8ب دا�=� ا%�ف �S< و دا�=� '��هللا '��هللا T#+1 ��8\�ی وز�K Cر8) آ$�\� آ

 $;/ ا���ن و و^�2) $;<  �78 در �> $;/ ا���ن ��+د و ��,/؟

- ��8 (����� >��?$ )=Kا��ا < �) و-,< ��8) و #��N#/ ا'bن ��+دن وز�ان ����ل �78 در �> $;/ ا���ن ��+د؟آ� $�ه ھ� �) 1?+

�ت �) �1 ��ل �K /#�N�# v�0+ن $;/ را 9+ن %�اب $��+%�� �78 در �> $;/ ا��-Eار �?�< از و+P�+K ر و�\=�ن ��8Eدن وا�\� ���1 ��ن آ

�+ده و ��,/؟� 

�\�ر@� و�3ر1[;��@�ی -�� ،�@+�Sدرو � دو رھ�� دو-/ ا�=�اق $;< �� �� $���X $;< و �78 در �> $;/ ر����ه و ���B�bه ��,/؟ آ

��1� $�?�د ��ر و-,< I�8) و $�Bا�+ I�8) �� ار�I و ��ر�Iه %�ن $����W ��3+ن ا#�#< �78 در �> $;/ ا���ن ��+د و ��,/؟ - � آ

�ت،وزار1@� ، %�رو-�@� و ��Sه و ��Sه �78 در �> $;/ ا���ن ��+د آ� ا��د N+#=@�ی #��N#/ از #�P�+ی رV�W �8@+ر ا-< و-, -Eو، (I�8 >

 و ��,/؟

از آS+ش $�دروط( �) ��ای ا'��ر $�دروط( K+د   رآ� ��=�7و1< در ا��د ��ر ��ای 8+ا��ن و ��ر�Iان در دا�K $�دروط( و$��+ر %�ن %�ن �) ��ا-

 �ن ��+د و ��,/؟���1@�}�د�ه ا�� �78 در�> $�دروط( و $;/ ا��

�� آ�  ��=�7و1< در $���2 �2+ق �2) ز��ن و د��ع از �2+ق ز��ن  $R;+م و ���Zره �����ع از �2+ق �2) %�ن �78 در �> ز��ن ھ�+ط( و �Y+رت -

 در �> $;/ %�U ا���ن ��+ده و��,/؟

C $� و �) �1ر���B� qن $�درو-C' )ر�8@� در ا$+ر $�دروط�K (��$�B�� تbKا�$ �ط��� �) $�گ �1ر�< آ� �78 در $���2 $;/ ���_ و �����ع آ

 ۵                                                ا���ن ��+د و ��,/؟                                                                                                           
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- ���ی #��ۀ د�N >��?$ � ی ���م دا'5 در ا����,=�ن ��ای O �8] دوا$�ار در ا����,=�ن و $�[2) �78 در �> $;/ ���Zره ا���ن ��,/؟آ

ای   %+د و $( آ��ا  در او-�( روزھ�ی آن ط< $�2-) ډول آن �+اK=) $<آ� $Dا��ات y;J �) ���م �B,/ ��+اش در 3[� از ز$�ن ��8ب ��$� ��زی -

�+د و ��,/؟ $�دود و د#�,) �Cرګ K+ا��م و� CC' ای ډ ول آن �;�� ا#/ �78 در �> $;/ ا���ن و ا����,=�ن�J �{ �?i ��ر د

- y;J ا��اتC$ آ��ا )$ (� (�ام د#�) د��ی و �78 در �> $;/  در $�2-) �8ا��I) د#�,) %�[��< '�+ان ��ده ٣+١آ� $Cا��ات y;J 9@�ر ��8

 ا���ن ��,/؟

< �) $�دروط��� را�) �K (� �@�1ک و K+ن �������B �;\)  �) 3[?�ت �+K )�� O9+د 6�,21 ��+ده �+د�� و آ� ھ��,=}< $��د ��8=\�ران �8}

�\�ری و �78ی د}�ی  در �> $;/ $���0 و ���� ���� _YS م و آن ��م �3رت را�� )1���< ��داران �KرK >8+د �) ا �� �{�Zره $�P+اھ�� ��ر د

 ا���ن ��,/؟

��8 ��Kاظ@�رت ا ���رات $��Cی آ$�\� در اb8س #��ی آ$�\� �) �\+$/ ا����,=�ن در �8�ن ا$,�ل �)  K[� ����$< آP=#ا V�Wر ���;� C

#��#< رو��و K+اھ� %� د#�,) �Cرګ د��ی %�[��< ��ای ا��د bKی ��3+�< در #[y رھ��ی دو-/ �� '+اI�� _3+ار آن �78 در �> $;/ 

U?�=,$ اھ� �+د+P� م ا���ن+;R$ ؟و 

�78 ھ�ی �+��ان K+د��N (����� 5#/ ا���ن K+د $�   ۀاز ��0 �+د $( $�=+ا�6 �=��@� در ��ر یآ�Z) در �+ق از �78 ھ� 7I=6 3[�ه ا�+ط��ن �Iا��2رھ

3/ و ا�01د��8ھ�� %+روی و , ��ا�,),ا��;,=�ن  ,ا$�\�  ,�B+رھ�ی '��<  , ھ�,���ن و $�\��� ,�) �B7@�ی %�ق  و �Sب را �Nک $�\�د�� 

ھ�� �=< #�ز$�ن $;� $=�0 ��+,6 ا$� ��Z�N (� 6�� (9 ن �� درد ھ�ی $�دروط( و �78 ھ�ی �) در �>  ,���1)  ,�9(  , ��را#�+ن رو#�) ا$�وزی

K=6 $�\�6 آن J+رت ��I=) 3;_ %\,=) و $��6 �) ��5 از ���Nه ���Y آن ��ر ���\�� ��دا%/ ���ن ��B=� از ا( را ��ارد -@Dا �?i در ھ�����ه 

>3�� /�0J ر ز��ه و� (� 6 .و $��+

 ��Kو در ا CC' اھ6 �) '�ض ھ�+ط��ن+P�$I U��� د ��#��6 �) د#=@�ی+K ا���ن (ھ� و '�ه ای از �+��ان K+د ��وK=) %�ه  �����)�ا���

� را ��ای 1��ھ<  $�دروط( 'K+د $� آ�Iھ��) و � ��S آ�Iھ��) ھ�+ط��� CN�� ان��C $� و $�[2) رود#�C� V�Wرګ 8C�  ا D@- د'�ی $( #/ دار��

�� 3@�$�ن -,=�ن  $;���ا،ژور��ا�,/ �) �Kاو�� ���) و �< ���ز �) $;/ �� %@�$/ ا$� �@�/ $���0 ا���ن $xJ+YP وط��اران '�C8 ��1+ان 

و �3رت ا#=�دان، Y0$;�( و bY0$ت N+ھ�=+�@� �ا���) و �� ا�,�س $\�1_،$�ارس و I x=J�Kوط��و#/،8+ا��ن دا����Bان ، ا#=� دان %?+ر و 

و�) �Jای ر#� ��+�� �) �Jای و��ت $;< را �;�� �Iد�ه و�1 �� B$ O/ آھ��( 9+ن �����ن K+د ���م ��$< ا���ن \��ر9) و $=�0 1+ا��W< ��ھ� 

K )�?1+د %�ن  ا$�دروط( K+د ر ۀو آ����=) Iد را �� #/ K+ و �Y+رت �� ھ�+ط��ن K+د#��+%/ K+د  ��2 را 3�+ل ا$�bS$< را 3�+ل ���\��6 

01/ و و��ت $;< J+رت ��I=) و دوام دارد در رو%�< ';6 و $?��/  �ن\< N< د��ی در �> % ����Bریو $;/ $R;+م ا���ن را �) �78ھ�ی 

دھ��و ��ای ر#��ن ا( رات ز�د #+ق #��;��@� و ا�=�P �� ا#=?��ر�Iانآزادی از +غ �[�ف ھ��ی %�YP=@�ی $;<،�Nک،�� 21+ی و دا����B ر

(� 6 :ھ�ف '�-< ���B@�د $����

١- �رھ��ی $+8+ده ا����,=�ن را ';�6S آ�\) $( آ��ا ا�=�اق $;< ��$��ه ام در %�اT د%+ار ا$�وزی و د#�V�W د%���ن داK;< و �Kر8< ��

> ��Dار6 �) �) #2+ط $+ا8) %+د �;\) �� وارد ��+دن ��Bرھ�ی و��ت $;< �) +B1 د��3) و ھ+%��را�) ��ای ���ت $�دروط(  وادار و�J و��ت

?�<  ا��b=Kت %YP< را ��Pط�  دا$����%+�� �1 $�دروط( از ���P=�@�ی  ،����?;< و آ��ه K[��� ک �) روی د#/ د%���ن ا#/ ���ن 

 ��W�,$ (و$��ع $;< را �+ق ھ� ���C� ر��� >;$ X���$ او��(ج)، $�2#�ت و�K�� دھ��. �3ار د

O و��ت $;< 3+ی #��1 #�ی #�ز$�ن $;� $=xJ+YP$  �0 %+رای ا$��/ $;� $=�0 را �B� /01ر �3ار دھ�6 �) ��ای ا��د y;J در -٢ �� ��� �$

C $� $[��> آرزوھ�ی ا���/ �3طX $;/ ر����ه و ���B�bه ا���ن �3$@�ی $=�( و �Jد��3) ��دارد.C' )دروط�$ 

و %+رای '�-< y;J ��\���7/ را ��ارد -@Dا   �B$،(I�8ان  D(I�8اف و-,< Iدر %�اT ��+�< 1+ان �Nدا�Y$ /Kرف  9+ن $;/ ���2 ا���ن  -٣

 آن �,=) %+د. ��ر�Iھ�یھ� و  آر�Iدروازه ھ��Bن �� ��1م 
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۶ 

۴-  >��]�% (2;� �Iد ا+K ی ا����,=�ن را در �9}�ل�Y=3و ا >#��#،>$�R� ر8< �) ا$+ر�K >;?� (-�# دهC��NI 63 و X;3 �$د��3) در ا�J ا�� و (=��

O  ���\���د%���ن ا����,=�ن '��  �� �و ا����,=�ن را در زود�1�b# (� C@�$ /J�� )@�ی ��B�N=) ھ+ای و ز$��< ���\��� $;/ ا���ن ��

ھ��،رو#�) ��ارا-< و �9(  و��ت $;< K+د را از �;2) %�[��< �?;< ���Bه در '+ض روا�T ا�Y=3دی،��R$< و #��#< 3+ی K+د را ��  دول

���\�ر �� ��R $< ��ای $��رزه �� ��8=\�رن  ���ه$,=0\6 و �) ھ� ��3/ ?�< او� ��E'+ض در ��S آن �� ��3) ھ�ی ط+b-��ت  K+د را از 

��$,;��ن ��� y;,$. 

 %+د �) ھ� ��3/ �) %+د ��� راه �9 �@�را�ان و ھ�� ��ای واردات و �Jدرات ا����,=�ن ��ز -۵

 ��Kر  در ا������I �$ C '�-6 ��1+ا�< ��  دC' )م ا���ن و $�دروط+;R$ /;$ ��  (� 6�\�$ �'او�� $=?�ل  د�K ع در #��ه ��ر��ر+�K و (-�� ، (�

 $;< ا#/. �2�t/ و��ت9) ���) راه $�78 ��ران داK;< و �Kر8< ���ت دھ��  �9��-@�یا����,=�ن ر�6 ��� �1 $;/ ا���ن $=�0 و K+د را از 

 آ$�( �رب ا-?�-��(

 

 


