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 در ارو��  ��ن ��	را	� �ورد��ل ���	�� در�	�را	س ���	� �درا��ون ��ز��	�ی �	�ھ	د��ن ا���ن         

ر �و� رگ(ا��� وری )�و�دن                                                     # 

  2016#	 & ھ�دھم ��ه ����� ر                                                     

�-رت �� 	ظ�م �*��(� و���د	�	&  رد�� در د	��ی �)�'ر �  

  ر5وس �ط�3ب �� �و1و�0ت ا���� �ورد  *ث :  

� در -�ن. -  �  �روری  ر 0وا�ل  ��ر ��ز ��-ر

9، ��ر ،���د و دا�	� ا	��زه ھ�ی ز��	� و��7	� ��-رت -  	-  

�ر�ن #� -  ��	�  وۀ -�ن �واری-�ن ���ری �� ا��)��ر 	و�ن  �;� � آ�ر�ن وو*#

�دام �(�& �	� = ��دی و�)	وی -�ن در �د�ت -	9 -�  ا�

  ?رن  ��ت و�7م ?رن  (وغ و*#��	& و	�د�	& #دۀ 	و�ن -	9 ھ� -  

  - �   *ران ��-رت  �ش -دا�� 	��ذ�ر -	�

�وران(�-�ھد، ط�3ب، ا3��0ده، دا0ش،  و�و*رام) و -   	�  �Bرها دا�0ت -د�د ��0(�ن -	9 در � را�وار ھ�ی -

� ��زی �#ور ھ� � دأاز 	�روھ�ی د���0 و��ری و�(ق ��-ر ھرا�� در�#ور �ورد  -  � )&����-رت  �;� � �F� Gح دو�
  ھدف ��-ر�ن �� Bرب)

�ی ارو�� وا�ر��7) -  �� ���  ا����ده ھ�ی ����� از  *ران ��-رت(در ا	

  ان Bر � وارو����.��-ر ھرا��  �;� � �F� Gح 0وا��ر� �	� �����، ������دار -  

  - ���'ری ھم  & � )�ت ��-ر�  �روری �

  �Iو	& ���وان  *ران ��-رت را ��ر 	�ود-   

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

  

  3�� Jر����ن در ھ�K دوری از - �� از �د�دۀ ��-رت 	 وده وا�ر ��-رت  )	وان �G 1رورت ���7(� ود���0 *��ت ا	��	
�(ف �ودھ��#& در -�ن -�ری  وده و�واھد  ود. I&  �� �& #7ل ��ری  زر��ر�ن ��دن ھ�در ��ر�J  #ررا � & �و	& ھ�ی �

�-ر & ودا	 G������ی ار��	�9 و���	�  ش  #راز ا�ن طر�ق 	���وان  �ط�3)& �ر�ت.ھ���Iھ� -دا از ا�ر ��-رت و م ��و�

� در#7ل ��ری � �	�   ��ط� 3�0م و-ود 	دارد �& رد ��ی ��-ر	 Kوری درھ�#� Kوان اذ�0ن دا#ت �& ، ھ�� � ?�ط)��ت ��
  آ	� �*�وس 	 �#د.  ا-����0، �����، ا?�'�دی و�رھ	��
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��ن  ����	#	��� و��ر�J �7	د	�وی از -�(  ���ن #	�س �)روف د	��رک I	�	I& �روھ� از �*��  &Søren Nancke 

Krogh &  ن ا�روزی���ر و�	�طق #��ل ا���	���د  دان ا	د �& ، ا-داد او��3 ا�#�ن I	د�ن ھزار ��ل ��ش از ا�روزاز  ��(� ً����0

���ه ��ر��� ا���رق �#�ن #��ل #�واری ا�پ ، از ���ر راه ا ر�#م ،  & ا�ن �	�طق �راز�ر و��)(ق  & ا?وام ����7 ا�ت �& 
�ور����ن �I	�(��	��7	9)ا�روز�� �#د. ��  در��ی آ�و �� �	ط

�-رت ���G� F ا�ر و	��ز  #ری ا�ت �&  � ��دا�ش  #ر ��  & 0ر'� و-ود �ذا#�& و�� ز��	� ھم �&  #ر � &'F� طور 
  در�ن �رۀ ���� ا�رار *��ت ��	���د ادا�& �واھد دا#ت.

�ی  زرگ و��ر��� ارو�����ھ� در ?رون 	وزده و ��ت  & ا�ر��7، آ��را��3 ود��ر �	�طق -�ن  � �O;�ر �ذ�ری از 0وا�ل  ��-ر
�(ف �����، ا?�'�دی، ا�	��� و�Bره ، ا0راب �(�ط�	�، �ودی ھ� ی ا�را�5ل، �ردم ھ	دو�Iن، ا�ر��7ی ���ن وط� ����3ن ��

ار��ر��، �ودان ، ��ن ، 	��-ر�� ��ن و�Bره 	�و	& ھ�ی ا	د�� از  ا��ر ھم �ردم ا���	���ن، 0راق، �3 ��، �ور�&، 3 	�ن، ، �و���3،
  ا�ن �د�ده  #��ر ��رود�&  #ر�ت #�ھد آن ا�ت.

�ق �روژه ھ�ی  زرگ �(ط&  ر -�ن    *���-)� ا'(� در د	�� ��-رت 	&  (7& ا����دۀ ا�زاری از ��-رت در -ت 	�ل  & 
 ���ر�ن - ر��-ر &��ری �� �(و  ���3م 	ظ�م �ر���داری �)�'ر ا�ت، �& �ر���ر-�ن را  � �*��ل ��ز��	�����	�در�روژۀ -

�(ف و � ا����دۀ ا�زاری �  از ����� د�ت آورد ھ�ی ��د	�  #ردر ا��رت �ود �ر��& ا�ت.  �و	& ھ�ی �

�ن ا�روزی در #را�ط� ?رار دارد �&  د �ر�ن وو*#��	& �ر�ن 0وا�ل ا��*��3 ارز#� و�*و �	�� �ت ا	��	� در �ر���ر آن -
�ر�ن ا�ز    �داد ��7	د، وا	��ن  � ����� دا#�& ھ� و	��زھ�ی ��دی و�)	وی �و�ش، &	Fار  �زی ھ�ی ?درت و�(ط&  ر  �;� � رز�

� ?رار ����رد. ��واری �ورد  ره  رداری ھ�& روزه و � ا		��ن ، از -�	ب 0وا�ل �ر�وز و�(�وس  �زار --  

  ھ��I Kزدر ھ�K �-�ی 3�0م ��رج از دا�رۀ  �زی ھ�ی ?درت و�(ط&  ر-�ن 	��ت!

ت، �ر�	��، ��ری، ��ر،  ��7ری، ��ر، ;روت، �	�� �ت د�ن، �رھ	9، �(�ت، 	ژاد، �رز��ن، 	�ن، 	�م ، ھو�ت، '(S، ا�	�  
�����، �	�� �ت ا-����0، ��1ی ز	د�� ، '*ت، �رض ، ازدواج، ��	واده ، دو3ت، �(ت، 	ط�م �����، د�و�را��، 

�ره Uوق  #ر، ��1، ز��ن،  ر و *ر و �ا��وری ، آزادی ، د��Vورد ھ�ی 0(��، ر#د �7	�3وژی، آ�دآ3وژی و�(��&، *��رگ �د�7
ن �رۀ را در�  وز	د��  & ا#�7ل ��	وع و�Bر ?� ل ��ش  �	�  & ا�زارو*#�	��� از -	9 � دل ، و��1ی ز	د�� ا�روزی ا	��ن

	�� از  د�ر�ن ھ�ی آن �& �)ر�ف آن در ?�3ب �Fم و����ر 	���	-د � دل 	�وده ا�ت.- &  ،����  

�ر�ن �Fح در�ن ���ن ا�(*� ��ر، �ر�	��،  ��7ری و��	�0�ب ��	د��  � ���Vدھ�ی -ل و	��ق 	��*دود ودوراز�	�رول و*#
در�رز��	�ی B	� و?� ل ا#��ل ا��را��ژ�G �;ل ا���	���ن، 0راق، �3 ��، �ور�&، 	��-ر��، ار���ر��، �ور�&، ��ن، ا�ر���ی 

�ری  ر�ردم �ر�   �ر�زی، �و���3، �ودان -	و ���	�وب #ده و�*��ج ا�ت و�Bره  � ��(ط 	ظ�م ھ�ی وا ��&  & ا��)��ر -
�&، از ا�ن �Fح ھ�ی و*#�	�ک �1ن �(ق و���رش ھ�& روزۀ -	9،  دا�	�، ���د، 	��ق ،وا ����  & ا��)��ر و�Bره 

دردا�ل، در -ت �رو�X روز ا�زون رو*�� �رار و �زاری از��ن ! ��	� �& از ��ن ا��)��ر و-�ن ���ری و��(ط اھر��	�	� 
�	���، ��& روزی، ?�ل ، �#��ر، ا�� داد وا��رت ھ�K ار���	� 	���	د��ن �ر���داری -�،  رای -وا	�ن و�ردم �ود -ز  د 

�ن،  � رو�� ھ�ی �وھوم د�ول  &  #ت رو���� ��وان و? ول -��= ���طرات �� �ر*د -�ن  � �����	دارد! �وا	�	دان �رار را  � 
  .Bرب رھ���ر ارو�� ود��ر �#ورھ�ی ;رو��	د و�ر�& -�ن ����زد

 *ران ��-رت  �ش -دا�� 	� �ذ�ر ھ��ن -	9 0ظ�م وو*#�	�ک -�	� ا�ت �& ،  #ر�ت  �  ��Iر�� ���م در ��ن آن 
د�د ھ�ی از د�ت ر��ن ر��ه وا�	�ت، ��ر و�و�3د، ��7��F	د و���رش روز ا�زون آن ،  �ا��د رھ��� و	-�ت از �7طرف و�

  در �G رو�� رو�� و?�*ت  �ر ا	��ن  ر 0(�& ا	��ن ?رارداده ا�ت.ا'�3ت ھ�ی د�	�، 	ژادی و�رھ	�� و�Bره  #ر�ت را 

در وا?)��ت ا�ر ?رن  ��ت �7م ��ر�J را  & 'را*ت ���وان ?رن  (وغ و*#��	& و	�د�	& #دۀ -	9، در�(�& ا )�د و�*�وای        
#  ���ت �&  �  ره  رداری از �-�رب ��ر��� ���� ����ر در�ن ز��	� �و	�ن وو*#�	�ک *��ت ا	��	� در �ر���ر ا�ن �رۀ 

،و  �7ر ��ری آ�ر�ن د�ت آورد ھ�ی ���	س و�7	�3وژی در �(�& ز��	& ھ�،  #ر�ت را در آ���	& و��ن �G  *ران  ���ر از 
  -	9 ھ�ی �)ر�ف #ده در ?��وس ھ� و��ر�J ھ� ?رار��دھد.
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�رت #دۀ �-��= ا	��	� در �ر���ر �رۀ ز��ن  *ران ��-رت را  & ��د�� ���وان  �ش -دا�� 	��ذ�ر ھ��ن -	9 و *ران �د  
�واری	��� ا��)��ر  �  ر	��& ھ�ی ��)دد ی از -�ن ���ری و'دور �ر���& در  �زار �� �Bرت    ?(�داد 	�ود �& ، �& �د�دۀ-

*ران  وراھ�� �  &  #ت Bرب، در �ن  �#	د��ن �#ور ھ�ی ���ر و  	�روھ�ی ا	��	�  � �رو�X رو*�� �رار و �زاری از وطن
زده،  & 	�= دار	د��ن �ر���& ھ�ی Bول آ�� ��  ) �رۀ د��ر  �	7� �& ا�	ون ��7ن ادارۀ ��	G ھ� را درز��ن و-	9 ا�زار 

���ر دار	د، در د	��ی �	و	� راه ا	دازی �رد�ده و���ردد.�  ��� ری را در ��1 در ا

�(�� آ�ش -	9 ھ� �#�)ل ��#ود، در 	��ط �  �� #�ھد آ	�م �& ھ�& روزه    � ر-وع  & ھ��ن وا?)��ت    ��(ف 3�0م  �و	& ھ�ی ��
�-رت �� دا��ر ھ�ی  دون �رز و��ز��ن *�وق  #ر، ا	-و ھ� و�Bره در � �	�و	�دھ�ی ا�داد ر��ن  �ن ا�3((� ھم از ادارۀ -

  �ن ا�ن -	9 ھ� ا	د..ھزاران ?د و?��ت ، و )	وان  �ش -دا�� 	��ذ�ر�	ظ���ت ا�ن -	9 ��ش از ��ش آ��دۀ �ذ�را�� از ?ر �	�

� را�وار ھ�ی ا��)��ر 	و�ن �� -�ن ���ری در#رق ���	& 	��رۀ -	9 را � #)(& ھ�ی  �ر 0ر � ، ودر �#ور ھ�ی ��زه  & 
ا��Fل ر��دۀ او�را�ن، ار�	���ن، �ر-���ن #)(& ھ�ی -	9 و *ران ����  & ا	�Fب 	�ر	-� ود��ر ر	��، در0راق، ��ن 

ا�وش #دۀ #�)& و�	� را  � 'ف آرا�� ھ�ی و*#�	�ک در و-ود دا0ش وا3��0ده ، در ا�ر���ی �ر�زی و�ور�& �د�ده ھ�ی �ر
��-	9 ھ�ی د�	� و? �(وی، در 	��-ر��  � �د�دۀ  و�و *رام ودر ا�ر��7ی ���ن از ار-	���ن ��  راز�ل    �و����3 ،و#��ل ا�ر�

 و���ه دا0#�  � #)(ور  ن  �رق ھ�ی � ز -�دی، ���د ط�3 �	�، ودر ا���	���  وو	زو�F و�و � -	9 ھ�ی ا?�'�دی �������
��زی -	9 ھ�ی ? �(وی ،  *ران ��-رت را  �G ا�ر ��دوال � دل وودر �G ��1ی ��ز��	����� 	� ا�	� و ��7ری -وا	�ن را 

  وادار  �رار از �#ور ا�#�ن ��	���د.

��ی �درن ، ��-ر ھرا�� را  � 0	�و�ن �طر #�وع �رور��م،  	��د ا�� در ا�ن �وی -�ن �)	� ارو�� وا�ر��7 ��  & ا'طFح د	  
را ر0(�& �	�ھد��ن  � �	�ھ�   ا�ن �	�طق  �را�� ،  *ران ��ر و�و�3د و�Bره 0	�و�ن ھ�& روزه � (�Y و�رو�X 	�وده ، اذھ�ن �ردم

��	& و��	��ن �و�ش �رد�ده و?ر �	�  �*ر�G و��ز��	دھ� ��	���د �& از  �داد 	�ر	��ی �ر���& و �زار -�	� �- ور  & �رک
�وط�5  *ران ��ز��ن ����& از -�	ب ������داران وز���داران ھ��ن �#ور ھ� در �#ور�ود و-�ن ا	د.  

       �)��ی دا�ا����دۀ ا�زاری و*#�	�ک ودور از �را�ت ا	��	� د	��ی �ر���داری از ا'ل ��-رت و�	�ھ	د�� را در ����
�ر درک ودر�� �م �&،  د?ت ��و-& ا'ل ?���1 �رد�ده و	*وۀ  �زی ھ� را در دو -�	ب   �مBر ��ن �� ز��	� ���وا	 S1ر ووا� 

?�1& �)	� � دأ ھ�ی ��-رت �& ھ��	� �#ور  *ران زده ا�ت و�#ور �	�ھ	ده �ذ�ر �& ارو��، ا�ر��7 وآ��را��3  �#د، ��0��ً �ورد 
  �ط�3)& ?رار دھ�م .

�(ف  �#	د��ن آن �#ور ھ� ، در آ	-�  �  ر ھم زدن �(�& �  �واز�ن ادا�� *��ت ا	��	�، و	���ش  #ت رو���� Bرب  �و	& ھ�ی �
�& در دو -ت : ���Oن ��'و'�ً 	�ل -وان را �ر�Bب  & �رار ��	���	د ودر�ن -� از ھ��ن �و-ودات ا	��	�  ��Iره ووطن  �

�-ر ھرا�� ، �رور��م ھرا�� و�Bره در   و رده ��زی �7ری �ردم ا�ن �#ور ھ�  	�روی ��ر ارزان از �G طرف،� � 
�� �ت ھ� ود��ر �وارد �ورد ا����ده ?رار ��دھ	د.����م و��ب ?درت در ا	�  �رو�& ھ�ی 

�ردا		د��ن �ر�وز د	��ی �ول و�ر���&  & ھ��ن ����	� �&  �  �7ر ��ری ����� دا#�& ھ�ی ��دی و�)	وی -�ن �'روف �I��دن   
ھ�ی 0�ب ا���د ودر��ر  *ران  �#د، در �#ور ھ�ی ��#ر��& و ���دن Bرب ھم ، �& �ود  دان �)(ق  و &  رد�� �#�	�دن �#ور

�� و	���#� از 	���X و*#� �ر ھ��ن  *را	�ی �ود �(ق �رده در آ��� ، ا�ر���، ا�ر��7ی ���ن ود��ر ���) �دار	د،  � ا����دۀ 
  ی را  F و?�& در د��ور ��ر �و�ش ?رار ��دھ	د.�	�طق -�ن 	وع د��ر و��  & ا'طFح ���د	�	�  رده ��ز

�� از -	9 و��-رت در ��ر وزار ھ�ی    ���) ��(ف، ا����دۀ ���ت و�و دادن اذھ�ن �ردم  & 	�= ادا�� -	9 ھ� در 	��ط �
��، �ر�وش �زاری  ر �ر ھزاران ��-)� 		��	� �& ھ�& روزه �ردا		د��ن د����ه ����� ، ا?�'�دی و	ظ��� � ���رب ��ا	

در �#ور ھ�ی  *ران زده    ز��ن �ر�7ب آن ��#و	د ، ھ�& وھ�& ا�;راً  �ا����دۀ دا��� و3*ظ&  & 3*ظ& از	���X  *ران و-	9
�-رت و�رار ��7 از 	��� X�Fن #ده و��ش  �	� #دۀ آ	��ت 'ورت ����رد.� ،&�  

    

�واری!   	��� ا��)��ر و-���ر ودو �� G� د	ا�ن را ���و�  
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و� �درت  & �*��ل -	��ی 	�    �*ت 	�م و0	وان �	��= وا�	�ت �#ور و�ردم �ود �� ا?'� 	��ط 3�0م د�ت ا	دازیاز �G -�	ب 
�وا��& و�Bر ا	��	� 	�وده ، �ردم �#ور ھ�ی -	�زده را وادار  & �رار و�رک ��	��ن ��	���	د واز -�	ب د��ر  � ا����ده از 

� �را�� را  �ود �راھم ����ز	د.ھ��ن ا�واج �رار��ن �- ور و � �	�ه -	9 ز��	�  & ھ�ی ��	وع ا����دۀ ����� وا?�'�دی وا�

I	�	I& �� ھ��ن ا�	ون در �ر���ر ارو��، ا�ر��7 وآ��را3 � #�ھد  ره  رداری از  *ران ��-رت در ��ر وزار ھ�ی       
�� ھ���م.� ���  ا	

*د �7ز�G و �رون را	دن ��(��	�ن از از ?(�رو ا�ر��7 �� *دی �& �را�پ ��	د�د -�وری �واھ�ن، دم از ا��0ر د�وار در �ر
  ��ز	د.

، از ا�ن رو ����3ت ?�ط= �و�ش را  �  ����� ر را در ا�ر��7 �ر��ب �� دھ	د �11�-ران دو��ن و � 'را*ت اF0ن ��7	د �&: 

�م -	9 در ھ��� ا راز ��دارد! ا�� ھ�K طر*� را  رای � ����K �و#� -�ن �	-�(& �ذ�رش ��-ر�ن �وری در �����ن ا	
  �ور�& وا���	���ن �& ا�ر��7  زر��ر�ن ��0ل آ	��ت ارا5& 	��دھد.

�ت در �-��ت؟  ��  ا�� *

آ�� وا?)�ً ا�ن  (	د �و ھ�ی �ر���داری -�	� �& در �ر���ر ارو�� وا�ر��7 #ب وروز �'روف ��ش ارا-�ف  ر 0(�& ��-ر�ن   
  ف ھ�ی �و�ش '�دق ا	د؟ ا3 �& �& 	&!و�	�ھ	د��ن ھ��	د ، د?���ً در  را ر ا�ن *ر

�ن �#ور ھ�ی در *�ل ر#د و�� ���ر  � ����� دا#�& ھ�ی ��دی و�)	وی   �ز�را�& ا�ن ھ�& �ود  �#� از  �زی -	9 و دام ا	دا
  ا�#�ن و �ا3��'& ا	��ن  �;� � �و;ر �ر�ن ا�زار �و�3د ا�ت �& �ر���داری ھ���Iھ� از آن  � 	��ز 	 وده و	��ت.

�وران 	��ز�	د  �7ر ا	��ن ، ا	��ن ا?ر����� ھ�Iون *�وا	�ت ���ن ا�ر ��   	�در ��ر�J روز��ری را  ��د ��Vور�م �& ھ��ن -
�ل �����ت ، ا�	ون ھ��ن  رده ھ�را �و#�7ر 	�وده و � Bول وز	-�ر  & �#�زار ھ�ی �	 &، 3 ( و، �	 ��و و�Bرۀ ا�ر��7 وآ�را��3 �	

�ش ��7#�		د. آ	م  )داز آ��ده ��زی  � ���م ?� (�ت ھ�ی ��ری و*�� ��د ��ری ز �ن و����و�ر  � ��ی �ود آ	�ن  & ��ن -وا�= �و
  ! ا�	را ���و�	د  رده ��زی �درن در -�ن ���دن .

ا�ر Bرب وا?)�ًاز �راز�ر #دن ��-ر�ن و�	�ھ	د��ن ا	د�#	�ک  �#د، �����ت �& از دا�ن زدن  & -	9 و *ران در �#ور ھ�ی 
   �رھ�زد �� �ردم �- ور  & �رک ��	& و��#�	� �و�ش 	 �#	د. 1)�ف و	��وان

I	�	I& ز��	� �& ا#رف B	� ا*�د زی ،  )داز�ذا�ره و���ھم روی  �ز�ردا	�دن ��-ر�ن  � دو3ت آ��3ن اظ�ر ��	���د �& 
ھ�ی ارو�� ���ن در -�ده���� ا�ت �& «، 0دۀ ا�;�ری از -وا	�ن در ��� وک �ود 	و#�	د: »ھ�ی ارو�� طF �رش 	#ده ا�ت-�ده«

�م -	9 ا�ت.ا�ن ا#�ره». �رش 	��ت�   ای 'ر�S  & و1)�ت ا�	��� و	� ا��دی �ردم از 

�-رت در �زارش ا��ر �ود اF0م �رد:     � �	��#ور د	�� ��-ر ھ��	د  ��70(�ون � )& ا���	���ن در  �ش از  ��2.6ز��ن -

را رد �رده و #��ری از ا�ن �	�ھ	د��ن 	�ز  دون �ر	و#ت در    ��ن ا���ندر *�7�3&  ر�� از ا�ن �#ورھ� در�وا�ت �	�ھ	د
در'د از �ل ��-ر�ن  & ارو�� ا� �ع ا���	���ن ھ��	د و  �#�ر�ن  20 ر	د. در دو ��ل ا��ر ��رج از ا���	���ن  & �ر ��

   �#د.در�وا�ت �	�ھ	د�� در ارو�� در ��ل -�ری 	�ز �ر وط  & �	�ھ	د��ن ا���ن ��

 ��118ه 	��ت ��ل -�ری ��Fدی 	زد�G  &  ��6ز��ن �(ل ��*د، در  ��س �زارش ا��ر د��ر ھ��ھ	�� ا�ور  #ر دو���	& را
�)داد آوار��ن دا�(� ا���	���ن 	�ز روز  & روز  �#�ر   ا	د.ا3 �&ھزار 	�ر ا���	���ن را �رک �رده و  & د��ر �#ورھ� �	�ھ	ده #ده

  ا	د.ران ��	واده  ر ا;ر 	�ا�	� در ا���	���ن آواره #ده#ده و در *�ل *�1ر  �ش از ھزا

ا���	���ن دارای ��	زده �(�ون 	�روی ��ری �& ا�;ر آ	�ن -وا	�ن ا	د �� �#د �& ��ر و ��7ری ��7 از �)1(& ا���� ا�#�ن ا�ت   
��م -	9 و *ران ا�ت.��ود �*'ول �� &�  

	�ر از 	و-وا	�ن 	��د�د  Y31110 و � �ر�ر�ت ���ود #ده �&  & �)داد ھ��ن ا�	ون در آ��3ن  �ش از  ��ت ھزار �	�ھ-وی 	�  �

  #ده ا���ن �� �#د.
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#رق و�#ور ھ�ی در *�ل ر#د �	-�(& ا���	���ن �*وط� #�7ر �#ور ھ�ی ?در��	د -�ن ا�ت �& ھم �*�'ره ��7		د وھم آ�ش 
��ر ��	���	د.*�  ��ز	د وھم #�7ر ��7		د وھم  رده ����ز	د وھم 	�ر�ن و

�ر  #ر�ت �واھ�ن �وازن و�)�دل در�	�� �ت  �ھ��  �#	د��ن ا�ن �رۀ ����  �#د �����ت �& راه ھ�ی ��وازن ھ�ز����  #ر را ا
  در�ن -�ن -��-و ، ا��)��ر وا��;��ر را در �(�& ا#�7ل آن از -�ن  دور ��زد.

�ذ ھ� و�	� =:O�  

  �زار#�ی � ری ��-رت ھ� در �	� = � ری -�ن. -
�� �� از ا���	���ن آ�ده ا�م  Vi kommer fra Afghanistanو����3    در ��	��ن 2006-ون  24س �	�را	 -

�(م �ورن 	�	�7& �رو�&< �	�#ره در ھ��& 	��� ا	�ور��#ن.   
  در �ورد ظور ا?وام �231���7��ر�J ا���	���ن از 0(� ا*�د �زاد -(د اول ص  -
  ��دا#ت ھ� و�ط�3)�ت #�'� 	و��	ده -

    

   

 

 


