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  د
	ر�ط�ف ط����

  ا�������ن
  ا�ت � ازا����ھ�ت �ود ����و��� �وری

  

در #��ت ر���ت "�!وری،   �� و د
	ر ��د�ا�رف ا�ن روزھ�، �س از دو ��ل ��و�ت داری د
	ر

����ر -رم �ده ا�ت. از ا)'���	�ن *�ر » �� 
(��	� ��و�ت ا)'���	�ن «��زار ا	!�م ز�� ھ� در ز���%ء 

�ت *�ر �� ر�د 
% دو�ت در ���ت �1وط ا�ت. ا�	�1دات از دو�ت و�دت ��0 ��/ -ر)	% 	� آ�"� 
% در �

  ا�د.  ھ�ی ا�وز���ون 	���ل داده   ا�د و -روه دا �دهھ�ی ا*�ر، ��23 ����	�داران #در	��د از دو�ت " ��ه

از "�0% آ#�ی ا�ورا��ق ا�دی ��� �ر�دان *�ص د
	ر ا�رف  �� 
% ""�!% ��0 ا)'���	�ن �و���" را 

  .9�د ��ه ��ش 	���ل داده و *واھ�ن ا�	*���ت زود ھ��7م ا�ت

�رط� و �� "ا*;ص  -و�د 
% آ�!� �دون ھ�:  �� �� �� ا��2ی ھ�ت ا�زا�� آ#�ی ���	��ر �% 
��ل �% ��


��د 	� �%  و -و ��  ا�رف  �� -(ت ��و�ت	��م" وارد ���	*ت �ده و �رای ر��دن �% 	(�ھم و 	وا)ق �� 

ش *را��ن" در " �*دا�ش ھ�ز��ن -روه ھ�ی 	رور��	� *;)ت ا�;�� .ا)'���	�ن =0> ��ز-ردد

"!�دی ھ�ی �� ، ����د ا��ر �وزه ھرات  �وا�� 
�ر ����7ه 	��1�0	� *;)ت ا�;�� را �ر و ����ن داد�د.

  از ��و�ت د�*و�� �دار�د.  و �ره ا�����ل *�ن و ��دا�رب ���ف

 ��ل دار�د 
% ھم �% �ل �ز��د وھم �% ��@، آ�!� ،*ود  	�ر�*�ر�و��ت �ظر �%  �ر*� از �رادران ط��ب

�% �دای آ#�ی �و	�ن ���B �7(	�د، /
ن در #(� �% ���A% ��روی ���)ظ رو��% ��0% -روه *;)ت  ��	�1م

در وDب ���ت �� �� ��  2015 د����ر  924���9% �% 	�ر�@  2ر �% "�C ا�د.��دا�ش  ا�;��

. در آن د����ن د�روز �ر
�ی ا�روز " �% ��ر ر��ده ا�ت" : -ذار�� 	�ت ��وان " رو��% و ط����ن 

  رو��% -(	% ا�ت 
% �رای ���رزه �و�وم �% دو�ت ا�;��  -ذارش

�����ده ) ��2ر 
��ل اف (  	��س �ر #رار 
رده ا�ت.  ط����ن�� » د��ن ��	رک « ( دا�ش) �% ��وان 

ر�Dس "�!ور رو��% در ا�ور ا)'���	�ن �% *�ر -ذاری *=و=� ا�	ر)�س -(	%  و�ژه و/د���ر �و	�ن

�	رک دارد و از د�ر ��ز ���و �� ط����ن ��'ول 	��دل  ا�ت� J(��� رو��% در ا�ن �ورد �� ط����ن %


    اط;��ت �وده ا�ت.

ر�Dس "�!وری �ور�0ط�ن �ظر���ف،  ���2015ر 	د� 15روز ��"���%  از ا�ن *�ر �%ھ(	% ���	ر  دو

�	رک �� و/د���ر �و	�ن،� �	����ت �ط�و� B� ن، در�	!� "از و�32ت  #زا#��ھردوی آ %
-(ت 
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�0و�	ر �� ا)'���	�ن �رز ��	رک ر*�% �ذ�ری  1400	�"���	�ن  .	�"���	�ن �%  ��ت �7ران" ھ�	�د

�ور رو �% رو �وده  دارد 
% در ھ(	% ھ�ی ا*�ر �� 	!د�د ا)زا�ش )���3ت ط����ن در ���طق ����� آن


ا�;م -را��ن را ���ل آن  ھ��� در دا*ل 	�"���	�ن ��ز رخ داده و دو�ت در ��ه -ذ�	% در-�ری .ا�ت

  .دا��	% ا�ت

Bل از از���ھ�ی طر)دار ط����ن 
% در ا)'���	�ن ��	1ر ا�ت، ا*�را  ا	��د "!�د ا�;��، �B -روه �	

�د �� .*ود درآورده ا�توار��   
% "����ری" از ���طق �رزی ا)'���	�ن �� 	�"���	�ن را 	�ت ه�د

��روھ�ی �رز��ن  رو��% ����7ه �زر-� �� �ش 	� ھ(ت ھزار ��روی #در	��د �ظ��� در 	�"���	�ن دارد.

رو��%  از �رز 	�"���	�ن �� ا)'���	�ن �را#�ت �� 
رد�د و ��ور �� رود ����1ت 2005رو��% 	� ��ل 

  #=د دار�د دو��ره 
�	رل �رز را �% د�ت *ود ��7ر�د.

�!ر 
�دوز 
% در �و#�3	� راھ�ردی در ���ل ا)'���	�ن وا#J ا�ت، �ورش �رد�د  %� %	�ط����ن در ��ه -ذ

و #�ل از آن 
% از ���طق 
�0دی آن �"�ور �% *روج �و�د، �% روز ا�ن �!ر را در 	=رف *ود دا�	�د. 

)���3ت �ور���ن ط����ن در �*�!��� از #�0رو و/��ت ����� �د*��ن، 	*�ر، �0@، ھ�9��ن ا)زا�ش 

�ورھ�ی 	�"���	�ن، از���	�ن و 	ر
���	�ن ھم 
"وز"�ن و )�ر��ب ���ھده �ده ا�ت. ا�ن ���طق �� 

��و�ت ��
�	�ن، در"!ت �32ف ��*	ن �وزه  یاز ھ��ن "!ت ا
�ون ط����ن �� ھ���ر �رز ھ�	�د.

وا�� �زار �ط� ���د �ور و��دا�ر��د دو�	م د�ت ا�د 
�ر �ده  ا)'�ن ، ا�دا*	ن "!�دی ھ� ���ل �� �!م

  .ا�د

�ردم �د�*ت و )�1ر ا)'���	�ن �% ھ�Dت دو�ت و ر�Dس آن �� �7ر�د و �ر �� "�����د 
% 19در زود 

��ده ا�ت. �رای درک آ�9% ا�روز در ا)'���
	�ن =��ت ھ�ی از �� 
(��	� ا�ن ��و�ت �% "را�د 

�ور ر)	% ا�ت، ا�ر 2رور��ت. �ردم ا)'���	�ن در ط� دو #رن  ��7ذرد،
���*ت آ�9% د�روز �% ا�ن 

ا*�ر ��ور 	;#� دو 	�ر�@ �د�د. 	�ر�@ اول �1ط% �ر *ورد دو ا��رطوری ا�	��3ر -ر و 	و�3% ط0ب، 

  ."!�ن �	�2د 	�ر�@ دوم �1ط �ر *ورد د و

-ره  یا)'���	�ن از 9�د�ن "!ت �� ����ت #در	!�ی ا�	��3ر از آ�"���D% �ر�و�ت ����� 	�ر�@ ��3=ر


��7ش -ر)	ن ھر �وا�ل ��رو�� در ز���% ��و�ت ��زی در  *ورده ا�ت، �� ا	�� �% ا�ن وا#�3ت %�

 ا�ر��� *�ر"%"�ن 
ری وز�ر ا�ور ����� آ#�ی 	;ش ا)'���	�ن، وظ�(% ھر ا)'�ن وط�دو�ت ا�ت. �!ذا

را ���د در را�	�ی ���ت ا�ن و�ت ا�ر��� " د
	ر  �� و د
	ر ��د�" در ��ره ���=ر ا�	*���  ��

  .����ت در ا)'���	�ن �% �رر�� -ر)ت
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�% ا)'���	�ن �را �%  ���2016)رت آ#�ی "�ن 
ری وز�ر ا�ور *�ر"% ا�ر��� �% روز ���% �!م ا�رDل  

 1988ارداد ژ�و در ��ل ��د ���)رت �وارد ��دزه وز�ر ا�ور *�ر"% �وروی ���ق 
% �3د ازا�M2 #ر

�% د�دار د
	ر�"�ب � و  �ره ر)�1 �% 
��ل ر)	% �ود، ا�دا*ت. ��� از ��د ���د�� ھ�ی *�طرات 	0@ آن 

�ب وز�ر *�ر"% �وروی 
% در
	�ب " آزادی را آ��ده ر#م �� ز�د" 	ر"�3% ��ھ�د )رو �ن، 	!ران 


% *ود رو�!� آ�را �د�ت *ود آ �ز *ور��دی، �و�	% ا�ت، را"J �% ادا�% )�"3% ای ��  1370 ������

��وده �ود�د و...آن ھ�و/�� آ	ش و *ون در )�2ی 
��ل �وده ا�ت. =دای و��	��ک *���ره ھ� �% )�2ی 

  ...*��وش 
�خ �"�ب � ��ز اAری -ذا�	% �ود

ھ�ت ��ل �3د از آن د�دار آ#�ی "�ن 
ری در ھ��ن 
�خ �� د
	ر ا�رف  �� و د
	ر ��د�   ���ت و 

���=ر %
درھ�و/�� =دای را
ت و  ھ�	�د، ��و�ت ا�ر��� ا�	*��� ا��2ی ��و�ت ا)'���	�ن 

  .*���ره ھ� �رادران ط��ب �� ھم د�دار ��ود�د

���ت �ظ��� �وروی ���ق ���ت. در �دود ز��د	ر درا)'���	�ن 
�	ر از �ظ��� "��%3 "!��� ���ت 

�ور  ر�� �% ���A% "��3% "!��� در �دت 	1ر��B� M و ��م دھ% در ا)'���	�ن طرح ھ�ی 
از 9!ل 

����� و ا#	=�دی اراD% داد�د. در آ �ز ��و�ت ا�ر��� *;ف *وا�ت �ردم ا)'���	�ن، �B �ظ�م 

 ;م ���دی �ر���ت "�!وری ���د 
رزی آرا�ش داد، ����� ر���ت "�!وری را در #��ب ا�دDو�وژی ا�


�ون 	� ، و�� ��و�ت ا�ر��� ��زھم	� ا�روز ا�ن ��*	�ر ��
�م از آب در آ�ده ا�تاز ھ��ن ��ظ% �*�ت 

�ت ا�ن� �� %	��� �	�
  .-ر)	% ا�ت ��
�ر آ�د آ�را ���=ر 

 ز آ�"���D%ا .ن �=رف 
رده ا�تاز ��7ه ا#	=�دی، "��3% "!��� در �دود �B 	ر��ون دا�ر در ا)'���	�

 .�رھم �� �ود ��9و�7ری ����� از از ��7ه 	Dوری ا#	=�دی 	و��د �ر���% داری در �(�د J	"� �رو�%

 ،در ��*	�ر *ود دارد را ��9و�7ری"��3% #��0وی ا)'���	�ن 
% از ��7ه �ر�0% -ذار،   ا�ن رو�د �� ���	م

در  �90"�وع �ول �=رف �ده در ا)'���	�ن در �دود  از ،��)ت ا�ن دو ���	م �	�"Oدر  -ره *ورد.

�ور ��
��ن /��� ھ� "��3% "!��� و =د وا �س �% "�ب
 �ود�د، ا��2ی ��و�ت ا)'���	�ن 
% از 

=رف  ��ل �2ور "��3% "!��� در ا)'���	�ن �� �=�رف ھ�7(	� 
% 14ا�روز �� �3د از  .ر)	% ا�ت

�ور �ده ا�ت 
  :ا�ن 

  ا#	=�دی از ���B "!��� وآ����� ���ده �د. در�ت �% �B �ر���% ـ 

  "��3% "!��� �و"ود آ�د. ا)'���	�ن و �*�طر �(ظ ���)J ا#	=�دی ی�ودا-ر��ی ���م  #�ر�و �B �% ـ

  ، �ر و ������ �1و#� و ا"	���� ��دا 
رد ا)'���	�ن  ��و�ت ��*	�ر �% ـ

  ت ھ�ی �ذھ�� آرام �د.	رور�� �دت "�C و *و�ر�زی �ر ز��ن ا)'���	�ن از  �% ھمـ  
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�ر��س از ز��ن �2ور )�3ل "��3% "!��� در ا)'���	�ن 	و��دات 	ر��ک ا)'���	�ن ر�د 9�م -�ری 

 ���)��� #در	��دان ���0رد دا�ر از 	��د�% )روش 	ر��ک و ھ�روDن �=�ب 9	�  7��وده ا�ت. ��/�% ��ن 

�=*��	�ن ا	�� 
��م، ا)'�� *�ری راد�و و 	0وز�و�!� ا�=�� %�D���J �% ��/ ا-ر ���ود. �� دو�	� و

 %� %	�در �دود ز��د	ر از �B ��0ون  ���0رد دا�ر ر��ده ا�ت. 70)روش 	ر��ک و ھ�روDن �� در ��ل -ذ


�ر �% ���ت �دم ��زار �� "وا��ن ���ه -ز��� ر و)1 ��زار *ود )رو�� رواج ��)	% ا)'�ن �3	�د دار�م.  

  .��داد �� 
�د

�=��	� ھ�ی 
% �3د از ا�'�ل �ظ��� �وروی و ��0% �ظ��� ا�ر��� �ر ا)'���	�ن وارد آ�د، �را�	� 

 Samir(   ���را��نو رو��(�ر �=ری  دان�% دھ% #�ل ا#	=�د  ا��3د �ر-�R آوری ��دا 
رده ا�ت.

Amin(  ب�	
:  در ��ره روا�ط ا#	=�دی و ا"	���� "!�ن ��روم �و�ت 
%�1د ا#	=�د ����� در 

د. ا�ن *ود �ز��ا�'�ل و ��0% �ظ��� ��*	�ر ا"	���� و ا#	=�دی و 	���ل ط���3 "��3% را �رھم 

د. روا�ط ا#	=�دی و ��7رد �و"ب �� ������ و ر�R و )1ر 	وده ھ�ی �ظ��� از �ردم �رز و �وم 

�'	 M1����ور وارد ���ود، ��)ت "��3% را 
 B� ظ��� �ر�ر ����� و ��
% از طر�ق ) ���ر ا"	��

را ��ز 	'�ر  ز�ر �	م ��دھد. ا�ن 	'��رات ا"	���� )1ط ���=ر �% 	و��د ���ت، ��0% 	ر
�ب #�ری "��%3

  .��دھد

'���	�ن از ��7ه ����� �3د از "�C دوم "!��� و آ �ز ھ�ز��	� ا"��ری "�C �رد ����ن  رب و ا)

��	�ن "�ی ��ی ����� �رای �رق (ا�ر��� و �وروی)، #رار -ر)ت. اردو-�ه �ر#� 	وا��	% �ود در ا)'�

�زب د�و
را	�B *0ق در =��% ����� ر���ت  *ود 	%��3 
�د. �3��، �س از �ر �7و�� رژ�م ��ھ�، 

�ور 	�د�ل �ده �ود. �3د از 
و	�ی دو�� و روی 
�رآ�دن 
��)ت و �% ��ز��ن �!�� در =��%ء ����� 

*ورد. 	�ر��ران 	وده ھ�ی �� ا�ن �زب، �ر�و�ت ����� ا)'���	�ن �� د*��ت =ر�> �وروی -ره 

��ل، ز�دا�� 
ردن د-را�د���ن و #	ل ھ�ی ز�"�ری رو��(�ران 	و�ط رھ�ران �زب وا��	% �% 

  .�درد-آن �ود، �� �ود #�ر رو��(�ر  )رھ��7 ا)'���	�ن 
%  ز�ر����Dو��%0  ، �وروی

=��% �����  رو�� د ،ا)'���	�ن و"ود دا�ت "��%3 �1ب ���دۀ 
% در ��*	�ر�� #�ر وا��7را 

ا)'���	�ن �2ور �دا�ت، �� آ �ز ز���داری �زب د�و
را	�B *0ق ، �% 
�B �ظ��� و �و�� ا�ر��� و 

�ورھ�ی �ر�� در =��% ����� ا)'���	�ن ظ!ور��ود. ��و�ت ا�ر��� 
�ور ھ�ی ارو��ی و 
�ر*� از 

�ور ھ�ی  ر�� �رای ر��دن �% ��1=د *ود از رھ�ران 	�ظ�م ھ�ی �ذھ�� �� 
�����  ۀ�!ر*وب  و 

  .�رد�د
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�0م و دا�ش د�ت  
%)�1ر ��   �% دھ% ��ش ��23 از رھ�ران �ذھ�� ا)'���	�ن �زد �*�� از �ردم %�

و 9ون �"ره ا=��ب  طوری وا��ود ���د 
% -و�� آ�!�، 	��ری از �����د-�ن ���% *دا  ر�� �دا�	�د،

وا#�3ت ��0م �ر��س آن �وده ا�ت.  ط�ھر�ن در *د�ت و"�Dب ��0 و �رد�� #رار دار�د. در �����%

ھ��ن رھ�ران "!�دی �� ��	وا�% �طرو دا�ر و ار	��ط�ت �� ����1ت ���و و �% 
�B ا�	*��رات  رب و 

  .�و��س ��
�	�ن در ���ور ���(ر���� �� 
رد�د

�� د��ل ���ت 
% آ#�ی �و	�ن ا�روز د�ت دو�	� دو��ره �% �رادران ط��ب دراز �� 
�د. �طف �% ا�ن 

����د-را��ن   وا�ق، 9ون ��B ��7ر�م، �� ����م 
% ھم ا
�ون �رق و  رب، ھر دو، در ا)'���	�ن ��ن�

�ذھ�� �� =��ب ��ر و �(وذ�د. ا�� در ��ل ��2ر اردو-�ه  رب، �� ھ���ری "!�دی ھ� ���ق و 

� �ود�د ـ رو����ت وا��	% �% او، ھ�راه �� #�ر �و ��ی ��زاری ـ 
% در آ �ز د�ت ��ز �ر
ت ھ�ی  ر�

  .د�را دار یدر 	��3ن ����ت ھ�ی ���0ت در را�	�ی ���)J اردو-�ه  رب د�ت ��/

ا-ردر �� ��)	ن د��ل ���ت �ظ��� اردو  رب در ا)'���	�ن ����م ھر-ز ��� 	وا��م �1ش ��� از 

ر�م؛ �وا�ل، ��زدار�دهء رو��% و "!�دی ھ�ی وا��	% �% رو��% و ط����ن را در ا�ن ���ت �� د�ده ��7

وا#�3ت ا�ن ا�ت 
% رو�!�  �ر ��	�1م 
�ر-ردان ھ�ر���% ھ�ی ����� �ر*� از "���!�ی ��و�ت 

  .ا)'���	�ن ا�د

 %
	�!� » ا��ر�����م �% �ر
رد-� ا�ر���«درا��"� �� *واھم )1ط ا�ن �	�"% -�ری �د�!� را �طرح ��زم 

ن ادا�%ء ھ��ن �طرھ�ی 
��ر ا��را	وری �وع ا��ر�����م وا#�3ً �و"ود ���ت و آ#�ی �و	�ن در 
�خ 
ر��0

   .��ھرا�% �	�1ق �� ��زد ت ا�	��3ریرو��% ا�ت 
% *واب �������ن اش را در �ورد ����

�� �� دا��م 
% دراو�2ع ����� ا�روزی ا)'���	�ن �� روی 
�ر آ�دن �ظ�م "�!وری ا�;��، در 

ھو�	� 
% �B روزی �� *��ل �� 
رد�م و�32	� 
% �� ا
�ون در آن �% �ر �� �ر�م، و �� �*دوش �دن 

����م، 
% �� ا�ن  دار�م و �% آن د�*وش �ود�م، و�� ا
�ون ����را�� ـ از "�0% *ود �ن ـ درا�ن ا�د��% )�ر

  آ��ده 9% *واھد �د؟ و  9% �وده؟ �� ا-ر دا�	�م؟ » )رھ�C ھو�	�« ا�;��  �ظ�م

ھ����7 ��ل -ر)	% ا�ت 
% �رای آد�� �ر���  در طول 	�ر�@ ھ�واره "!ل، ��دا�� و *را)% در ا"	��ع

��ش آ�ده و او، �% ���ظ �� اط;�� و �"!ز ��ودن �% روش ھ�ی راه �ردن �1ل، �رای �ر�ش �ز�ور 

	�ر�@ *روج 	در�"� و درد��ک او از ���ھ�  ،���*� �� ا��س ��)	% ا�ت، �% ھ��ن د��ل 	�ر�@ �0�د ��ر

ا)'���	�ن در ا�ن �رزخ  �ردم �� 9% در دا*ل و 9% در *�رج . ا
�ون #��ت ز��دی از*را)�ت ��ز ھ�ت

  .�د-�ر 
رده ا
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��;ت �� ا)'��!� �دم آ�و*	ن از 	"�روب 	�ر�@ ���ت. �	� ����ری از ��ل �و�ن �� 9% دردا*ل و �

دوری "و��د و �9زی از ���"د » ���"د«9% در *�رج در �وزهء �0م وا#�3 	� ھ�وز ����و*	�د 
% از 

��دی �رای ��)	ن ���@ ھ�ی ��در�ت �% 
�"��وی ھ� =ورت   ����وز�د. ����رای ا���% در ���"د، 
و

��ل �� آ�د %� �D;ش ھ�ی ���ن �رای "0و-�ری از آ��ن -�ری و ��طل -را	-�رد و ھ�%ء  ���در  .


�"��وی ا�ت. د���ی����% د���ی ا�روز،   

ا��ر�����م ھ�ی دو -��% �رق و  رب دارد. از �را�	� 
% وطن �� 9% 	�ر�@ درد��
� را از ���ظ 	�0ط 

ھ��ن "!ت ���د �7و�م ز�����% ��ث در �ورد ا�'�ل �ظ��� و ��0% �ظ��� �% ا)'���	�ن آ �ز �� �ود، 

�ر  �� ���د. �	� از 	"ر�% ��ل 
�و�� �� ��ری -(	�!�ی 
% ���د -(ت، �� -(	% �� ���د. �رای ا���%#

ر ��*	�ر ا"	���� ا)'���	�ن 	� ھ�وز �(�)�ت ��دا ��رده ا�ت. ا�ن *ود ا)'���	�ن در ز���% 	'� رو��(�ر

��ز-و 
��ده آن *واھد �ود 
% 	� 9% ا�دازه �ر�و�ت ����� ا)'���	�ن �� ����	!�ی د���ی  رب و �رق 

��ل ��و�	� 	و�ط  -ره *ورده ا�ت.	 ��آن ھم �=ورت  �ر��	���1 �وا�ط%ء آن 
% �	وان �د

  ز "و�ش درو�� *ود �د.ا وط�دو�ت ��رو�!�ی

  و"ود دارد؟  �رای ا)'���	�ن  آ�� از ا��7و�% 	�0ط دو-��% در ا�ن -ذر-�ه، -ر�زی ھم 

  آ�� �ردم )�1ر �� ���9ر�د ��� از دو 	�0ط �رق ��  رب را ا�	*�ب 
��د؟ 

  و"ود دارد؟ �رای ا)'���	�ن و �� در ا�ن ����% راه �ل �و�� ��ز

-ذ�	%، از ا�ن *��ود �ود 
% 	وا��	% » �ر�ور!«ا�	*���ت �	3دد و  9���9% ھ��ن ��و�ت، در "ر��ن

-روه ـ �% ��ی =�دوق ھ�ی رأی �����د، و�� ا�ن ��ر *ود �و"��ت �� ر�ق �ودن  ا�ت �ردم را ـ -روھ�

از  
�رش را )راھم ��*	% و �ورآ)ر�ن، #(ل ھ�ی ���7ن درھ�ی "��3%ء ��	%ء ا)'���	�ن را ���7ن 	ر


رده ا� %�  .ت. �را�ط 
�و�� روزھ�ی �د	ر و ا�دوھ��ک 	ری �% ا��ران "��3%ء ��	% *�ر �� دھدھ��

�رھم » از "و�ش ��رو�!�ی وط�دو�ت ��0«
��; آ���ر ا�ت 	� ز�����% در ا)'���	�ن ��و�ت اش  


%  و �ر9م و"و"�7ن �ر*��	% از *�
�	ر �زب د�و
را	�B *0ق �ذھ����ود، �� ���=ر ����د -را��ن 

#درت ط0ب در ��*	�ر ��و�ت �� ھ��ن ھو�ت  "��ح رورده ����ت ا�	��3ری ا�د، �2ورا�ن دوآ�!� �

  ا�;�� اش، 	�رار 	�ر�@ ا�ت و �س.

  


���دا. ��2016 �رض �ر�ت . 	ور�	و ا�رDل   

****  
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