
 


د �
 	� د��اری	 
دم ا��
�� و �� 

�� ��اھ�ن و ��را� ا������ 	� ا�� .

 ا'& �%�ر، ا�#�� ��ردن 	"! از
�##�	 (�. !��
� و رو�( ا'& 

، ا�*�ن 	����� ا�
وز �
ورت 

��ا�� ز��� � &,-� �	�� �� 
.�

وھ�ی آن �� ��ه، �01 �-2 �
	��
دارد، �5م �
د� ا24
ا��ت ��ز���	 

�( و ���6د 	-
ان ھ�ی��� آزادی، 
 را �
دم �8
ا� ھ�ی و دھ� ارا�7 د���
ا�
.  

  

وھ�ی �� ا�� � 	� ا:�ز�9��ن �


وھ�ی�5
'�2، �*; ا:�ز�9��ن � 

وھ�ی ���ن در .ا��� ا:�ز�9��ن �
 ;7�9� ، ـ �>��> ?,� 


ر�8 A@ 	#�ی: ;*� �2'
 .ا�� 5

 ا:�ز�9��نBا��2 اC5 و �#��� � 

  
���� ھ�ی� �D�29ن دو	
 ار��Fط�ت و 4


وھ�ی A@ آرا7 در� ا:�ز�9��ن �
 . ��د ا'.وده 

  
���(G ده
 دو�D 	� ا�*�ء 	� و �

 دوI9� �D>� �� ا�� رو�(  .�
 �*<	 )���� J'�#� و ��د �%�ر 
 �� دارد و�6د ا:�ز�9��ن 	�( در د�8
ی
 6)"�ری �#�ر در �%�ر،�K�ار ا
> 

��، 6)"�ری 4>�K�ا @D�L� 

ای	 &,-��-�Mت  ��� در �

  


وھ�ی ھ)�ھ8#��Kش 	
 و 10 � 
، و ا26)�4 �4ا�D د���
ا�


وھ�ي 	�( در ھ� ھ)8
ا7� از ا10 !4، �

و7 	� آن '
ارو����ن و ا�
ان�� 
�B�� 

�� و ھ)*�ریD�P' ک
 6"� در �2%

وھ�� A-#ۀ در ���� �%�ر �

-S� �� ��D�P' در Tی ،;*%� د'�ع 

  


ای �*�Mر و د���
ات	 W,4 ن���%� 
 6)"�ری از C5ار و م�
د ��FD�Sت

 ا26)�4 F#6? ھ�ی و ��� و 

��ک ��، ا���د ���وھ�ی ����ری��اه، ھ��ری و ا���د ���� ��� !��ا �ن �

"�  )&%ا$��ن #

١ 

�� در �� �%�رPد��اری و�
�� از �%�ر��نPا�� ���6د و� ��را�

�� ',�ان 6"����
2Dس و آ
�از 
�##� ��د �,�	; در رو�#	 (�

ا��� آ#�

دم 	�( در '� �	
ز��� ا�
 ا�( .ا�� �%�ر��ن

�. در و 6)"�ر��Lاه ا:�ز�9��ن�

 و 295
ش 6"� در	����ز���
����

ای رو�( 		 ;G ان ھ�ی
-	

�4�Dا د���
ا� و ا4�(26
J'را آن ھ� ا24)�د و ر W<6 �#�

��Pو� 
ا�-	 W6�� ه�� 
���6 6
��ن ھ�ی  ;�*%�
وھ�ی از 	>�ک ھ�7 ��ه، ��

ی ھ� و آ��ه و�6د 	� ���6ی�ا�� 5
د��ه آ�Zز ��ر5

،���� ���*G ،)�.8��6 ����
 ا<2]�دی، 	
�-�Mت در ���A@ 	#�ی ��Fرزه، ا�*�ل و �%�ر �


وھ�ی درو� رو��ھ�ی 	
 ��ر6 دو�D ھ�ی�ا:�ز�9��ن �
 .دھ#� <
ار ��د ����� ھ�ی

 '%�رھ�ی و ���� �Dا�1 دو
����� ھ�ی و �

وھ�ی�در �"! :�را�2
 �T 	� 	�2ر�[ ا:�ز�9��ن، �


 ھ
�0 �� ا�� �-2);�
و�! 6>�	 ?,�
 ��4; ا�( 	


�! ھ�ی از ا:�ز�9��ن-�
ا�1 دو�D ا<2]�دی � ���(G

 را ا�
ان رژ�! � ��اھ#� ��Pدی، 4
	�29ن�����دھ# 

�( و 	%
 G,�ق��� ��9، ا�
ان در د���
ا�� 
���� ھ�ی� ���F<ط �P���د�8
ی 5
ا�? .ا�� �#S,� در آن 
�Dھ�ی د�� �Dدو �-�Mت در ��ر6 ����%�ر، �


وی 4#�ان 	� )�>& '�ا7��ن��� ا:�ز�9��ن �<4

ای آن ھ� 	� ا:�ز�9��ن ا�*�ء و ��ر6 دو�D ھ�ی 	


م اھ)�� و �
ورت 	
 )�>& '�ا7��نF� ھ)�ھ8# و �.دی*
د���
ا�، آزادی، 	
ای �2-�ا�� ��Fرزه و 10 	>�ک
�,��� و دارد ھ)8
ا7 و ھ� ھ)7�9 ھ�، �.د�*


د 6"� در ��5F%� اھ�اف :Lر���ا�
ان 10 
��� دا�� ��.  �� 
اي را ��د آ��د5	 ،�82b5 ھ)*�ری


وھ�ی از 295
ده�
وھ� ای( ر��ی :cواک 	�2ا�� �� 10 ���

د 'M�Pن 	� �2%
ک ��ر از �� .!b#� در 
 ھ-S�

�! ��د��� 
داری! �5م 6"� ای( در �	.  

 ر,�+ و د �*�ات ����ری #�اه


وھ�ی ا�-�د و ھ)*�ری 	�د���
ات 6)"�ری�Lاه �
�T رو��ھ�ی ��د 	� �Gزه آن��( و د���
ا�����FD�Sت 
 T��
وھ�ی ا�*�ء 	� �*�Mر و د���
ا�� ���� 

��ک ��، ا���د ���وھ�ی ����ری��اه، ھ��ری و ا���د ���� ���!��ا �ن �

&%ا$��ن #�"(,��,1 0/ب �� ا-�ان 
   

W#6 ا'�2ده، �6ش و 
���6ی A@ 	#�ی ھ�ی

W9G
، ا�2
ا�cی 	����
در ��ر6 دو�D ھ�ی

 ا���دو�D ھ�ی �� ا�� ��
�-� را آ�"� 
�B������ ھ�ی �


�! ھ�ی-� ا<2]�دی 
 	� آن ھ�%L	 وھ�ی از
��
;��F�2); .� ��د -�

%L	 وھ�ی از
�ا:�ز�9��ن �
�*�
4
	�29ن دو�D و ا�
G,�ق 4
	�29ن و آ�
ی*�


دF%����� ھ�ی :�
د�� �D	� ��bD�L در


د�5 �. 
   

'�ا7��ن( ای
ان G 10.ب
����زی���
2Dآ f��� 

  .ا�� ا�
ان

 �  ھ�ی ,��,1
�����ک �� ��  

'�ا7��ن( ا�
ان G 10.ب
�; 6"� در*%�	>�ک 

!9�D����� �����دارد 

د و �%2*;b#� را ��5

�-�Mت در C5ار ����
295
ده 	>�� ای�gد

 اK4م 	���،� �#�!
!�#� ��د �"! 	� و �

����ری #�اه ���وھ�ی ا���د
����� �� #2F� 
	
���*G  آن �� و ا�( در

�K�ا �	6)"�ری  
  .ا��

��ک ��، ا���د ���وھ�ی ����ری��اه، ھ��ری و ا���د ���� ���!��ا �ن �



٢ 
 

  

وھ�ی 	� �� ا�-�د� و 6)"�ر��Lاه �� 6)"�ری از C5ار
	 �� ا�� د���
ا�K�ا �	 �� د���
ا���� 
�� ��اه و ا<�2ار5
ا D�L� ���*G@ دار��،��(�����زی و ���
2Dآ f��� ا�*�ء و ��ر6 دو�D ھ�ی 


د 	
ای آن ھ� 	� ا:�ز�9��نF%��-�Mت : ��� .دار�� 	�ور �%��� :
ھ�. ��Fرزه 	� و ھ29#� �%�ر �
   


ی ��ھ� �� �2�C5 ��ه ھ�ی در�5 ;*� 2%
 ھ)8
ا7�	 )� و د���
ات 6)"�ر��Lاه 6
��ن ھ�ی 	
M�*�ن در ر��
وھ�ی ��
وھ� ای( از 	>�ک ھ�ی ا�#�ن ھ! .ھ29�! ا:�ز�9��ن ��
ی �Gل در ��5 ;*� 

ای 	>�ک ھ� �� �2P,��! �� .ا��	  A-#� در 6)"�ری�Lاھ B,; �*; دھ��� وارد 	�ی� �%�ر، �

 ھ)*�ری ھ�ی و �82b5 رو���
 ا�-�دی و ���� 295
ده � �Lاه6)"�ر� 	>�ک ھ�ی از :��? دھ#�ه و '
ا5

�( وD�P' ���  .دھ#� �*; 6)"�ر��Lاه �
   


 )�>& '�ا7��ن( ا�
ان G 10.ب	 ��
وھ�ی ا�-�د و ھ)*�ری اھ)� آ�5ه �*�Mر و د���
ات 6)"�ر��Lاه �
�; ز��ن از و ا��*%�
 ��د 	 

وھ� ای( ا�-�د و ھ)*�ری ا�� 6"� در �� �Kش .ا�� '%
ده :�ی �

ای را ��د آ��د5 �� .ا�� ا�
 ا�( �8��%
 �*�Mر و تد�*
ا 6)"�ر��Lاه 6
��ن �� 	� ا�-�د	 �b5 و 


وھ�ی ھ)ۀ 	� ھ)*�ری و �5� �*�Mر و 6)"�ری�Lاه ی 295
ده 	>�ک یT ای�gد را��2ی در 6)"�ری�Lاه �
 اK4م� !�#�.  

   
�	 
i� �� ای
�%*; ا�� Mزم د���
ا� 	� C5ار 	 
�
وھ�ی '
ا5� B,; ھ�ی ���
 	� 6)"�ر��Lاه �
�;* �2'
9�1 ھ�ی روی ا:�ز�9��ن، �bAف در 5�
: ،T��
ای ����9ن �g>س 	
5.اری د���
ا	 

��ا'& رای A#�وق <�kوت و د���
ا� ا�2,
ار ا���، <���ن ��و�( �#�.  
   

  ی �رد ��� ا���د و ھ��ری
�G T,�ق و 	%
 G,�ق از د'�ع در ���
آ��ھ�ی در و �
دم د���
ا	 #�l(� �� �0ر�0ب در 

 ����6
ی�ن ھ�ی 	�  ،ددار <
ار G.ب 4)�� ھ�ی� J'ا�� ، ھ)�ھ8# و ��ردی ھ)*�ری د���
ا�
!�
وھ�ی 	� دی��Dگ و �82b5 از �� .دا�� ��اھ��! ا��F,2ل ا:�ز�9��ن �#� �.  

   
�� و ��د �.د� T	�bA 10 !"ف �� ا�� ا�<,B وھ�ی از
�
د، �*; 6)"�ر��Lاه ��5 ��
 	�2ا�� "� 
�-�Mت 	
 را ��د ��� 0%! ا��از و �
ده W<6 را �
دم ا24)�د 	.��، �#�
�-�ل 	
ای ا���آ' 

������%8 �
دم �,�	; در �	.  
   

  )'�ا7��ن �>&(��رای �
�.ی G.ب 10 ا�
ان 


  ٣١( ١٢٩٧د�)�ه  ١٠F���٢٠١٨د(  
  

 


