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  ,��ا�� از +�رھ�ی �$ھ*( ، '&"  و$ا�را 	$ای �$دھ"�!   ٢٠١۶ا��� ��را���ن س پ اِ در  ارو�� ( ��رو) 	� روز ��� 

  ا38"�'  ژور.����0 ,6�رز +��ر آ4�ی د+3$ '/!/ �$د!/ی در �2$ 1!�ن ھ�0*� 	$�/ار."�د.  

  را 	�.� ,$!� ;�.�� '�+<  و آ4�ی ="� ھ�رون از �$وع ;���!�ن 	$.�,� ,�!$!� ."�د.�.,:&9 �$دا.*��  
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ھ�ی  و ���FG ��رو،'�E .:"*2�ی ااز =� .<$ از ا�D�.2� ی ,��C ھ�0*�، ا0"�ن و 	&A!B ا'� از 	�@  �$دھ"�! در ا!? 
H� ، )*ھ$� ، &, IC3�,�1�	 '$ان �$+� ."�ده�ن و ��.�ان، .�!�*���	،  �23��0�' ، ژور.�دن ,�.  وا38".�.  

  

    	G@ اول 	$.�,�:

ز �$د!�، �ا���ن ��ز,�.2�ی �*�ھ*���ن ا�D�ن در ھ�0*� (����ن) آP	� �G*$ا.  ا.:*�$ اO"� ��$زاد .�!N ر9�M ��ر8&��  •

از ا�3$اک O�S$!? ت ا8$ا��M ��رو ,$ا;V� N��U)اری ��.$ا T."�!*��  از ھ�� ا!��ن در ا	�3ا �C,$�R ?"Sم 	� ,2"�.�ن، 	

  .*�دا�3 ا	$از,$ا�� در ا!? 

 9V� �	  ھ�ره +�;�ا� �	�4ر I	�4 ت�,�R د+�3ر�$د!/ی در ����0;�H� ل 9 و�رو از ��ی ��23١٩٩٩  �ص   ٢٠١۶;�FG	

و ;:&�I از �$ھ*(   +*<$ا.9 ھ�ی و +��ر، +*<$ا.�2�ی ���0�.� و +*<$ا.�2�ی R�=  +� در را	]� 	� ,��!I ا��� در

روز �H�23�0�ی ��رو روز ;�  اS��� ."�د +� دا,*�ٔ  ا��ره +$د. ,\3$م ��$زاد+�رھ�ی �23�FG�ی �$ھ*( ، '&"  و ا38"�'  

�  و ر.��� روز +3�ب ��رو در ��ل ��3�U +� 	� 	$ از	]�ر ."�.�  ،��O�ت �$ھ*(  وا38"�'  و��3H$ی را در 	$,�(�$د

 �C.�&8 _*� ب�ی(( : +3�"O.� �$!�ه ا�	ش: .���3 �,�R د�د .��� رھ$و، �$!�ا�3 �&C	 :س�C, ی�ن زاده ی  ر.:2�ا�$R ،NL 

   ))ن 	\$ان ا�D�.�3�ن: 	C&� د+3$ ��� ,��  ="�" ز,�?: 	C&� 	�.� ;�.�� '�+<  و �<3"�

   اF3R�ص داده ��ه 	�د !�د آوری +$د: 

 $aا �b!$,6�0$ا�0/م .�!? در ا �!  ;�ن " از ���ه ;���0 ا���ه ز,�ر�U� ب " در�+3 �	]� 	ی در را$F3G, �6\= �,در ادا

 NO�= $3+$د!/ی'/!/ ارز�*"� دا� �	د را �R �6\= $از ا ، ا.:*�$ ��$زاد	�4ر دا.   N.�8 ن از�را.@  وا,3*�b"د و ھ�R

 و�*�ھ*���ن ا�D�ن در ارو��( ��رو) ��را���ن ��ز,�.2�ی ر9�M ا�G3�ری دا+= $3�NO �$د!/ی  	� در ھ�dٔت ا8$ا��M ��رو

 �$H,  ن داد.ا8*�ای روز�!��6 اش �\= �	  

•  �H	 :د .��� رھ$و�$ھ*(  و .�!�*�ه آ�3�  ��ل ���H�

 =\�6 ."�د؛ �Cس+3�ب ر.:2�ی ,
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 .��G 	� �$ح ز.���*�,� ا4�ی د+�3ر ��ن در 	G@ �$ماز .���*g(�ن ر._ و درد 8��H, 	� ��ر و ا�O�س  ,�=�ف 

ان +�د+  ;� ;\i�Fت '���0 و +�ر+$دھ�ی ر�"  و �H�23�0�ی ا38"�' ، �$ھ*(  و ����  آ4�ی �$د!/ی آو�$د!/ی از 

�Rدا$� $F3G, رت�F	$	 9V� . ح$�   ).�)j Ib� �4 ,*�ی وi'

�ر �$د!/ی در داIR و R�رج د+��3$ی �H�23�0�ی ����  و '&"  

 �.1�H� �+$�  �;  .ن �8ا�ن از ز,�3�.�D�نا�$ون  ا!�	ت �8&� $l+در ا

ھ"m*�ن از دو�3  و ھ"b�ری  ا�3�د رھ$و رو�*  ا.�ا�R. ,$زی  

�ن ھ�ی رو�*<b$ و 	2�G�ی �H�ل 8��H, ا�D�.�3ه 	� �$و د+�3ر �$د!/ی

ه اS��� ."�د +� �H�23�0�ی اوری ."�ددر را	]� 	� ,��!I ا���  +��ر !�د

,C��0  ھ�ه +3�ب " در �Uر ��ه ز,�ن " و ;$8"� +3�ب "	$د� " د 	$;ٔ�i'n�0وه  '&"  دا+3$ �$د!/ی .�/ �j"(�$ا�� وا!��ن

 .و اa$ در .�$ات 	*�$ ر��.��ه ا.�

�$ز.�ان (  .��U!$ و !b  از .����0 	*�م 	A! I ,6�رز 3�RرA ژو/ی .� ;*2� !ا4�ی .��� رھ$و اS��� ."�د.� +� دا+3$ �$د!

در آ4�ی �$د!/ی  .H�@C���0 و  . �$ح ,��6ط  از.�/ ,�6��*� ود��ع از �COق ا.��.2�  �Gاھ ا30'�+��ر ,� در =�دق 

��را���ن ��ز,�.2�ی   	�H� q�23�0�ی ی و�Uار	*��د

	G@ ا�R$  �*�ھ*���ن ا�D�ن در ارو�� ( ��رو)

و 	�د. در!? 	G@ از�EOر =\�6 ا�3�د رھ$

+�3ر '/!/�$د!/ی 	\�s .�ظ� در ھ"��(  د

 از�6�.  ��ن ��، +*<$ا.�2� و8&��ت '"�,  ��رو

، �O=&� ,*�ی ر'�!� د,�+$ا�  در8$!�ن 8&��ت

	\s ھ�M  و	�FGص 8&��ت  در ادارهٔ ا!��ن ز!�د 

 ?�O �+ �ھ  M�"ی �$دھ�ھ �,�*H[4 $ر�  ط$ح	د آوری ,�($�� =�رت�ل  �$د!�. ، !�٢٠٠٢دا+3$ �$د!/ی در �  s�\	

  !b  از رٔو��ی ا�G3�ری ��رو 	$�/!�ه ��.  

ھ�رون ( و!$ا�3�ر ="��H$ی ازا�H�ر �8!�ش ,�V$دا�R و آ4�ی 	� �$ودن +*<$ا.9 	�.� '�+<   در �3R ھ$ �G*$ا.  ,�!$

�� و ;�ا.�!�2�ی ا4�ی �$د!/ی وR�ط$ات ,�3$+��ن ,F3G$ا در را	]� 	� �FGو,�!$ دوم 8&�� +3�ب "در �Uر��ه ز,�ن") 

 .."�د =\�6

•  9V� :اج ا,�$ی$H, ی�آ4 $t*6O�= $د� " �$ھ*( .�!�*�ه و	ب " �ر ;$8"� +3�'  و و!$ا�3�ا38"  �	 �*j  .�*G�

 '"I آورد

�ن دری ;$8"� +$ده ا��. +3�ب د!($ی ا�� +� د+�3ر �$د!/ی آ.$ا از ;$8"ٔ� آ0"�.  	� ز	 ,��Sع �G*$ا.  آ4�ی ا,�$ی

=<\�  351در 	/	�ن ا0"�.   ٢٠١١در �� ل ) .(�رش !���3 و٢٠١٠(/	�ن ھ�V�.�ی 	.�م دارد " 	$د� "  ا=I ا!? +3�ب +� 

در را	]� 	�   ,��Sع +3�ب در 	$��$.�ه ,]�60، ا	$از دا�� +� ا��. آ4�ی ا,�$ی +� و!$ا�3�ر+3�ب 	$د�  ا����ه  ;8$"�

ز.�ن 	�FGص *� و ,��3ل از 4�j�ق ا.��ن و 	�زار ا.��ن 	� B� A!3وھ@ ,� ، ا!? +3�با,�$ی �<� . ا��";:�رت ا.��ن "

 ارز!�	  ."�ده ا	$از دا�� ;$8"�ٔ  $د!/ی را 	� +�<��;$8"� ا!? +3�ب ;��q د+�3ر �,�6���. ا,�$ی ,��Sع ,2�8$ت  و

ر �� و!�دا و=�رت �$��3 ا�� ,3? ا=&    �3اری .��6 	�	� ا,�..(�ه .��3�ری ��ده ، 4�	I ��2 ، ر�� و از  دری +3�ب 	$د�

  +� ا!? +3�ب در +�	I در د�� j�پ ,�6���.
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در آ0"�ن 	�@ از 	��� ھ/ار �*�ھ:�ی .� 4�ی ا,�$ی از ا!*�b +�ر ��رو,��S'�ت �*�ھ*��  را ا�3Oا ,�b*� و ھ"�? ا+*�ن آ

. .<$ از .��8ا.�ن .���!� ��ه ا�D�ن ,�6��� ٧٠٠٠اد �; �H	�C>, �+د ��ه  	�u0 و	  �$�$��

  ..C@ ��رو را در ;��8 و ��(�$ی 	� ا!? ,IEH �8ا.�ن ا�D�ن ,�2 دا.�� ,\3$م ا,�$ی

و از ا.�!��ران ، دا.�"*�ان و .�!�*���ن در ز,�ن �O�ت  ;:&�I +�� ."�د +�Tا4�ی ا,�$ی ;

   در آ!*�ه .�/ د.6�ل ��دا,$ ��ز.�ه و ��*�!�ه 	�ده +� ,  	�!� ا!? ر��  ز!�� ��ن

ا!��ن  2�ی د+3$ �$د!/ی، و .b�;  در ,�رد�&� +�;�ه از ,C�طG� w*$ا.�در ا!? �4"� 	$.�,� �

�,� ;��q ا!��ن ;��2 �$د!�ه 	�د *ھ.�دری +� در ا��3!�ی 	*��د �� 	� =�ای ز!6�ی 	�.� ,*�Bه

 .,�6���و �*�د &� در A*�0 ز!$ 4�	I د!� �ا!? � 	"*�!@ �Uا��3 ��

https://www.youtube.com/watch?v=wkdikKPETaY  

• N�CH; �	 �,�.$	، " !@ " ,? ھ/اره ام��	+<  �$وده ز�' �.��.� ;�	ا.@ �$��، و  را �G	$ط�G	 ی ,�3ا;$  ;�اوم�!23�8*

 �3�U� ل�صدر �  و ھ�� ��FR �	  �!�*8ر روز دوم ا�� و�٢٠١۶+�3 I	�+ S�O م و�b\, را $!? در 8&�� را	دو  �

  	V�ه ا!�3�د.�. در ��bت ارU)8اری 	� 8�6.�3R(�ن 	$ای  	$ای ,\�b,�� 8*�!� ھ� و ?$!�Rا.� و O�S د�b� �C�4ت �$ا

•  �,�.$	 x,ندر ادا�'  از ا0"�ا38"  ��ل �$ھ*( ، ���H� : ?�C!$�*:.ی ا�60   ا4�د؛,]$+ �Mارا �*j 

و اS��� ."�د +� از ا.:�!� �b	s\ در ,�رد 	2�G�ی ,n&3G +3�ب 4$ارداده �  ررز!$ +3�ب " در �Uر��ه ز,�ن" را  ا!��ن 

+� د+�3ر اظ2�ر دا�� ,\�ود ,�b*�.آ4�ی !s\6, �*j yG�, ?�C =\�6 ��.$ا در ,�رد ,�=�ف .��ز 	� و�4 ز!�د دارد 

را 	� ."�.� ھ�ی .C�ط 	�رز ا!? ,s\6 +3�ب !�د ��ه  یوا.�. ���ر دz�4 و '�0"�.� �$ح داده 	را ,s\6 .��6�0$ا�0/م �$د!/ی 

  +$د، ;��S| ,��.� 	6�ر اورده ا.� �$ق از 8"&� در+� .��6�0$ا�0/م 	$ �8ا,iEH,  n&3G, wت و �Oادث

  

	� ا8$ای اھ*{ ز!6�ی +� ا4�ی د+3$ �$و�$ام  ،	�H از ;<$!| •

آP�ز !���. ا!? 3$ �$د!/ی +"�Vز ."�ده 	�د =<  وھ�ب 	$ای ا4�ی د+

3$ =<  وھ�ب در ، و ا4�ی دا+,�رد ا�6C3�ل EO�ر 4$ار�$�� *{آھ

+� را �Rاھ�.� ,�2?  	� ,\�3ی ,&  و1	iی 	$.�,� j*�!? اھ*{ 

 ��R yGدش 

�H$ای  	$R  از وط*�Gاھ�.� 	� ,\�3ی ,&  و ا�H�ر	$ای  •

   .O�S$!? در 8&�� 4$ار �$�� ;��!z,�رد � +ا8$ا ."�د ، ا��+$ده  +"�Vز ,]$ح +��ر

  	G@ دوم 	$.�,�:
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�H$ی از 	�.� ;�.�� �$ودن R�ط$ات و و ���,2� اFR�ص دا�� 	$.�,� 	� �G*�ن ا4�ی ="� ھ�رون و  	� �4"� ا!?  •

�Rا.�ه  �0.� و0  .��	ا!? ��را���ن  9!��� در ا	�3ا ���م ��را���ن ��ز,�.2�ی �*�ھ*���ن ا�D�ن در ھ�q��; �*0 ر�Mادا,� '�+<  

��ن ) را ا'iم و از زO"�ت ت ا8$ا��M (��ھ�T? ;"*��ت �Rد و �� +� 	� ا��ره ,F3G$ 	$ +3�ب " در �Uر��ه ز,�ن " 	$32!

 ا4�ی د+3$ �$د!/ی �4ردا.  ."�د.

,�~ل +"��CO x3ق  آ4�ی را;�C� N$ی ،در 	R @G�ط$ات •

"b�ری ھ<�ه ��ل ,��8د!� ��رو را	]ٔ� ھ ط  +� در 	�$ ��رو

ط$ه R�، 	� �$ح �� ./د!A 	� د+�3ر �$د!/ی دا��3 ا��

20�ی در �� ) و١٩٩٩(��رواز ,:&9��T; 9 ازد+�3ر �$د!/ی 

,$ا;V� N��U)ازی �Rد و �G? �<� و ٢٠١١و  ٢٠٠٨

 �را.@ را 	$ای ا4�ی �$د!/ی ا'iم دا��.bھ"

در 	G@ ���,2� ی ر���ه از ا�D�.�3�ن ،ا0"�ن، +�.�دا و  •

ی ��د 	��  و �4ر دا.�2�ی ز!$ 	$ای ��رو ر���ه �$ا.�� ���,2�

 	�د.

  ,$دم ا�D�.�3�ن (,2"�)از +�	q��; �+ I ���م ,:"w ھ"�ھ*(  -

 4$ا�M �$د!�	�.� R�ط$ه 4�S  زاده 

���م ا.:"? ا�D�.2�ی ,��C +�.�دا +� ;��q .��8ان ,��H3 ا4�ی  -

�� @b��� ن 1ھ�����.   

  .+�.�دا ;��q .��8ان آ4�ی VR&�اک 1ھ� 	�"O w�S$!? ر������م آ4�ی �2&�ان آ4� �$!? از ;�ر.�3ی  -

"  ، j*�? آP�ز ,��$دد:+� دو�I2j  3 ���0 	� د+�3ر �$د!/ی دارد��م آ4�ی ��روق ��را.  از ا0"�ن : ���م ا4�ی ��را.  � -

�R  ,دو�� �$ا A!و �ا.�!�� �$ ;�ا. A! ،رز�6, z��3$م، ر\, ��FG� A! ،�3ھ� ھ��ر دارم +� ��G3�دا+3$ ا  *H! د

  ;b$!"  +� ��!��3 او�� ,�V$دازم"	� �$د!/ی '/!/ را j*�? 	�رور و �$ a"$ ,��6*� و 

در 	�G  از ���م در ,�رد ���FG  ؛از �$ا.�� ;��q آ4�ی ="� ھ�رون 	�"O w�S$!? ر���ف، ھ�$,*� 4�ی آ���م  -

$د!/!  "+�,I و ;"�م �4"، رو	$و ���3، ا!��ن را و34  در ,:�90 ��روی ,2$	�ن 	� �: « ا4�ی �$د!/ی j*�? .(���3 ��ه 	�د

 � !���3	���ر 8�w, ;$ از !A =�ا، از +&"�ت، i"8ت و �$ا�$اف ھ

,�3?، 	$د	�ر، �$��ر از R&�ص، 	�ور,*� 	� ,$دم و ,�C3H 	� ,$دم �$ا! ، ;�ا.�!  ��ن در .�t و اداره ,:� ،90	  �t.$ و 

 ُ�$ .@�Rدر« 

 

•  ،sO�6, @G	 $�Rت ا�'�ی د+3$ '/!/ �$د!/یدر ��ری  آ4�b"ھ �	]� 	ی در را$F3G, �6\= ی�رواش ھ�� �	،  

O�S$!? در  �$دھ"�M  و+**���ن 	$�/ار و از اش را 4$ا�M ."�د  �"A�0�6 دا�3�x   .از .��3 هو دو ;�+ �H[4�	� I"' آورد 

 .اش راا	$از دا�� ,:&9 ,$ا;b�; N$ی 

 

 $H� N� �,�.$	 م�و =$ف � w!$>; از �H	 : �� $!دا  C���, و  
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+� ,�رد ا�6C3�ل O�S$!? 4$ار 4$ا�M +$د در � $2� N	� �.	9�C& �$.��ن �H[4 �*j ار �$وده ھ�ی ز!6�!@ را   •

.��$�  

 د+&"� ."�د	�.� ;�.�� '�+<  .�/ �$وده ھ�ی �8!�ش را  •

� ھ�� و .�� � N	V�!�ن و 8&�� 	��'+$د و در �6�!�ن 	$.�,� 	�ز ھ� ا4�ی د+3$ =<  وھ�ب اھ*{ ز!6�ی را ا8$ا  •

 ر���.

  

  

 

  

  

از ط$ف ر9�M ����ن R�.� �0.� و0  وR�.� ا.:*�$ �$و!?  �$ا	  ر!�9 ا.:"? ھ"� و از 	*��.(Uاران ��رو د��3  ��ن ��$#�در "
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