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3 �� ١  �:د  
 de.german-afghan@maqalat ئ�� ��ږ ��* اړ��� )'&%� $# �� د"� �!�.  �� ه���رۍ �� را�����ـ���� �� درا��ن 	��� ����� 

 �  =>;�7 �'�&� �� را�':�� ��9ې �� 8'� و ���ـه'�7 �� �� ، د�'�&ې د �'�&'5ې �3ې ��زوا�� د �'��ال �� "�ړ* د* : ��د-
  

  ٠٧/٠٩/٢٠١٢                       �	�����ا�����
  

  ! ��	�' 3�4)�2-از $/ .)-�ر+ وا(� ا%)�	�'  �&	%�$# ا"!	ن
  

ا34	ن ه	 28	 �8 ��ا�BC(D� E،   در A' @�ون و ه<اران �	ل،. �&	%� و �&	%�ت در �	ر$9 �78 ر$7ۀ د2$�$ دارد
 �'��78ل . ،F3$8&)� ز E�� +�G(3% 8 E$	�� ن�H ،��ا34) ا�F، %�2ۀ  ���Gر$F ه	 و ارادۀ �Jد+ و Iزادا4

L2% F�34 و ���Q ��ا�P� « ،Eه�'«و $	 » @���C+«ه	+  ا@)M	د+ �4< �8ا+ ا��ار (�	ت دا�) �8د� 8	�$ ،�2	 8
 8<رگ، $	 در H و /H�. Hن« %�� @�7ن	��	ا�4»" (Jدا�
 'CSا F3$ز E�� T�� 8 ،.   

  

ه	+ 8' ��	ر+ را ه� 8	 �Jد  در �2H# �&	%�ت ه	، ��	س ه	+ ا34	ن ه	 از ���V ه	+ "�هU(� '-2	وت، د��ار+
ا��وز �	 را در Y$�@ ،�$��-8 �[4 ه� C34&	+ ا34	4'  ه�Z	� ��X4 Y�.اد+ %&	ن. �' دا�) ا�F و (	ل ه� دارد

ز8	4&	+ ز�4ۀ 4I F@�4I&	، ��د� و ز8	ن   .�Jد و $	 
�ران و ا%�اد &4I	�D4 ،اه� �8د �د، "	رغ از ر7$ �&	%�ت��%
4��4 ه	+ رو�# 8	�Z�2	ن در دول �BC(D. را اJ)�	ر ��4د� ا�4 ه	+ د$-�+ ،L2اد و "�هX4 د$�� �' ��د از ه� .


���4 و J	�Aات، 8	 .�7ر و $	 ��ز��# ��E ����، ا$ ]U).�ام ��8 F���2	 �Jد �' دا�) 8	��، و  # �&	%�$#، 4
 ا%)�	ع . ،Fر+ ا�	D("ه� .�ام ا &� #�2H	F�UC�� ،#$�% "�ود Iوردن �� » ا(3	س«�8ا�8  در» 4»'��8

  .دا�) 8	��2»  ��� از %	Y4 �&	%�ا(3	س اد�	«�`]��، در �8ا�8 
  

 �8# دول ��رد 4]�، @�ارداد ه	+ �`��ل���a	) در Vb"'� ،��	8 ���3ن در » �&	%�«��ا�4 $/   و%�د دا�)
. �b	�� �Jد را �28	$�» �`	ش«داد� 8	��b� ،	d	J  +	رج، در �Sر��� در دو�F ��رد 4]� او�'، ��J	�' را اG4	م

از %	Y4 د$-�، . �2��8 . I$	 در .�7ر � �2� ،�4	F�`8 را دارد و $	 ��J در �Sرت ��م ��%�د$F ه��f @�ارداد،
� 	$IF�`8	 ��J 	$ و Fا� ��� ("�$P
 4	Z ن �38. دوI در �' �8د،  ��`ۀ �	g8 ا"!	ن ا� �Z	F�`8 .�7ر+ را .

 ز$�ا j��8 ��`ۀ �7�4Iر از (�bق ��2رج در @�ا&�.  #�4	8 '�4 �%	��» �)�)h«دا�) 8	��، در �7�4Iر دارا+ 
 در ا��ر. �4	$�  ا��CC' را ��ا�	ت�7�4Iر �J �8ردار �8د�، ��BC ا�j��8 ،F ��`ۀ �7�4Iر @�ا#�4 #�8CJا�� g)  

  .%<ا دارد» X4اد+«���$/ L2% در .�7ر و $	 ���$�	ت . د$-� را �4ارد داCJ' .�7ر ه	+
  

�&	%�ت ه	 . ��� ا�F �8# ا��k�� «#��`� ،'CC	ق«$	 ه�$F �&	%�ت �8 ا�	س » �)�)h«در��M و ز�	ن .4�2'، 
�MU� . ،��	8 $�b# دارم . ه�$/ از �&	%�$# ا"!	4' . J	ً(S	  E درG2$	 �G2Z '�4، و�'د4�Z E$a	�Zن، ���ا�)

 ا�2$ ه� دو�8 F	 U� '�.	وت ���ۀ . ��@�J Bد را �Jد ���اD8 ، �24	رج ���I ا�4،١٩٧٣
h از �	ل SnJ
 »�&	%�$# �Pه�'«و ه� » �&	%�$# ��	�'«، »�&	%�$# L2%«، »�&	%�$# ا@)M	د+«�8ا�J�8 ،�8رد �Jد رادر

 �pJط ����' . ،F��4د� ا� #��`� ���Qق«و	k�� «ت	دار�4، ��ا� F$�q� نI در �`&�ات    .����22 را .
  

 rD8 Vb" �Zل ا	'«(�	%�$# ��	ز » �&	QI ،ن	ن را از ز�	34)	��8ان«ا"! «r�8  �[4 در ��Jدهۀ ا از �
 در وا@`�F ا��C�% در . ،FUZ C�% /$ 8-��$�، �' ��ان در »/�s$��2 از ا» ��زا	ت، �4	bC) +«ز	و� ه�Z «


�اZ�2Z' در @	ر� ه	 و .�7ر ه	+ �BC(D، ه�2f	ن ��p� VC3ح  در��Z در %	�`ۀ ا"!	4' و%�د دارد، . �8	28
'�4 ،BC(D� 'Z�4ز F"	$ �[4 /$ و B@�� /$ را در 	4&I ان�� .F3�4 #��� در $/ .�7ر ،�)وا B@�� #�2H. 

�	G2
 در 8 E34	��a از . Fا� F،در�	ل ا��$�	�� ،	
�I)���	، ه3)�2،   �	� در J	رج، �MD8ص در ارو
g$�A �2، از����� BC(D� تn$	�� 	8 ،ا��	4	ت %�$� �3� ،'��2D	E$ .�7را"!	34)	ن را،  Z�23$�4	ن و دا�2�74ا��4

	&4I ران�
 q`8' ه	، 8. �)��� ��� ا�4، �8 ر�' �4	�2$ . در Iن $	 �Jد و $	 . ،F�4 ا$2&� ���# ا���
2	�8 دا�)# 
�Jد 8	��2، . ��A`)	 ه�h�f، در    ��	�'، ��Mوف ��v�C ا7$�4 و �Aز �J ،��U	ص ��	�'-�	ز�	4'  ه	+

g) #�2H 	8 F$�d @�ار �4ارد 	زاد+ هI ن. و	2A+ ه��	ه را، �	 �) ���#   اG2$	Y4 ه�، �	�24 ه�.h د$-�، (��4
 .Y3 .�د� ا�4، 7�8)� ��رد ��% ام @�ار ��-���4ا��) �J '� � Y3) �8اq`8 ،�4' از Z�23$�4	ن،. '��&.  

  

 ا+ ��F ��2ان (��4 را ا�)�q	ح  ���8 @	�4ن ا�	�' .�ز+! ه	+ 
	ر��	ن ا"!	34)	ن«E�@ +�2H 28	 �8 �	دت، 8
درج ��� �8د، و@)' �)# را » ا.	د���3# ��3)	4' .	�4$�«و@)' �8 ا�� �7H ��23$�4 ا�4اJ)�، . %	ل ��4]�م » !.��2

 » )8	ر.<اs'( 8	ر.<+ –���� ا�]� ��3)	4' «��ور ��4دم، x�p� �M�" �S# ��4دم . ه�	ن ��)�م . ،��	8
  .�`�"' دا�) �8د�4» .	�4$� ا.	د��E(��» «#�3«ا$7	ن ه� ز�	�J '4د را 8	 
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��3 ٢  �:د   
 de.german-afghan@maqalat  ئ�� ��ږ ��* اړ��� )'&%� $# �� د"� �!�.  �� در-� ���� ه���رۍ �� را����ا��ن 	��� ����� 

� = ه'�7 �� �� >;�7 �'�&� �� را�':�� ��9ې �� 8'� و ���ـ، د�'�&ې د �'�&'5ې �3ې ��زوا�� د �'��ال �� "�ړ* د* : ��د-

�8ا�4 . $I	 I@	+ ��3)	4'، (�ادث  ا34)��# د$-� در 8	رۀ �p	�Y ا$7	ن @�رت ��E�C را در �Jد �4	")�، ز$�ا 4)�
 /$ j��8 ��8ا4' .�7ر را»h$�4 9$ر	� « » ا�)	د«در ��4) ه	+ �	ن، از ا$7	ن ()' 8`�2ان  »��ۀ ز$	د+«.

 ��E�C و ٢٠٠١را، در �	ل   ا3�C-4'- @�ا+ ا��$�	QI « 's	ز ���C	ت«$	د �' .�22، ا@nً %�$	4	ت، د� �	ل @�E از 
  ؟$	 ��Jه�q ��4د� �8د�4 

  

  h4ا�U2. 4ۀ	(�I ل» 8#«در	٢٠٠١ در �  . ،EC� ن	ز�	+ �	ه F��	`" در ه3)ۀ  r� +	ه F��	`" ۀb8	� ،��(�
�7&�ر 8   »رو��ۀ«و » اndع �)��ۀ ا��$�	«4]��  .�7ر ه��Gار ا"!	34)	ن و دو .�7ر از @�رت ه	+ 8<رگ،

، �8ا+ »ا��	د ��4و ه	«د�)�	�d�� ،  /�8 '8ع»ا�qJa ا�8اه��'«@�ار دا�)�2، 8	 ����ر$F دو8	رۀ ) ٢+~(
 در د� �	ل ا" nً�� ��J	I �@ن �8د� ا�F، در 
��Z r")�2 دو�)' در ا"!	34)	ن،» ا(�	+ ادارۀ«ا$G	د و $	 ..  

��	�' �8د� ا�j��8 ،F �`	ر  -را، . ه�ف از ا$G	د د�)-	� ادار+ » �FC �	ز+«  ا"!	&4	�d�� ،ع �8ا+ -
 �`��# ��4د�4، . درG�(4 » F@�� وپ» @�رت ادارۀ�Z ر	&H #$��3 ��4د�4 را �8# اb� :    


	$)FD ا"!	34)	ن را ��F .2)�ول �Jد در Iورد� �8د 8<ر�Z #$�(Zوپ،» ا��	د ��	ل« « - E8	. ..  
  . ا"!	34)	ن
	د�	� �	g8. ه�Fx ���� �	ه� �	� -
 .�&	%�، ��	�)��اران و %2-' ه	+ �G	ه� �	�Z g8وپ @��س، �)E�7 از ا"!	ن ه	+ -
- ��
 F�	$ر F�� ،ور	7
 ».�Z '4n�Zوپ 
 

 �[2"�S ن در	8' و %&�Q E"	�� و ()' در 	4&	وت در �8# ا"!	U(� +	ه +��-`d�� H ،�4I رۀ  از	8» CM�"
»ه	+ #8. F32$ا F�`@وا ،Fا�  8	 ا"!	34)	ن و%�د دا�)p8، در را 	ع �)��ۀ ا��$�nd' ا�	ت 8<رگ 4]	�C�� ،

٢٠٠١» ��)��� «١١را، 
h از (	د�ۀ Tر	ر   ��4$	`� F�� ور$<م«و وا�2-)#، در�� �C� L2% « و 'CC�8# ا��
 �C� �D7� ر�p8»���	bز ��4د»ا�	QI ،ن	34)	ت از.   در ا"!	�C�� #$ا  ،�Aف �	ز�	ن �EC �)�� و در �Sر ه�

@�رت �`��# .�22ۀ ره��+ . وا�2-)#، ��رد (�	$F @�ار 8  F"�Z	�)��$# 4	��I +ن، 8`�2ان و"	دار+ و ه��3)-'
رh�s %�&�ر و@F ا��$�	، ���C	ت » %�رج د��C8 �8ش«. ا��$�	 �8د� ا�F» �2)��م« 4]	�' در اJ)�	ر @�ا+

  .اJ)�	ر ��4د�4 4	��� . د$-� .�7ر ه	+ �)�� او ه� از Iن 
��و+» Iزاد+ دوا��ار« ه�2f	ن، ��2ان �Jد را
  

 » 8<ر%»#$�(Z	Y4  ه��2A	ن �	 �' دا�24، . ا$# �E$�A '7 ا���ت از. ،Fا� ��� ("�Z ن	+ %&	رت ه�@
'q`8 ،'�	�()+ ا	ه 	ف اد�nJ�8  ه� از Z�23$�4	ن ا"!	&� '4	�J ،�%د را 4 در$# ��	�F دE�J �' دا�4 و 4

  . 8	��FU از$# %�$	ن و $	 از .�ام .3' ه�ف ام �'%	��4ار+ و $	 �D	� .�ام
  

 .�Cۀ ��s	G4I ح «از	q�(ا�«  ،FJ	� '� وف�M� د�D8 ر ذه# ام را�&�% h�s' را  ر�	�4ن ا�	@ #(� از�2$
 �' �� از �4ع  ه� در اJ)�	ر �4ا�)�، "� Vb	 r$�D� +�) .��22 �8د، .(UZ در ��3)�، ر$	�)' ا"!	34)	ن، .

،Fا� ��� (J	2� 's	�$ن ��3)� ا��	34)	ر ا"!�&�% h�sر  ��b(3ً	 از g$�A اD(4	8	ت ����' 8. ،Fا� '��� 
«و@)' F�)nS اn�4ل �G	��H '3ن . را ��32ب �' دا�4 ا$# .��'، �JدZ�% '3و » و�»Z�% �4را » ��7ا

 دا�). ،Fو%�د دا� E) 	4 ، �8ا$� ��ال��	ح« 8	q�(اه� �� »ا��J 'C�� 4�-H .در$# ��رد h�fه� '��� 
F��24 +>�H.  ر	4 Vb"،ت ��78ل	bC) #$در 'd+ @�رت در  ا	4&	�C
 #$�� �2C8 ب و ()' در�Q +ره�� E"	��

8 F�34 ،#(-2ادارۀ وا�  F$د«��%�د	ت» "3	)npSد$�� �' ��، و�' و@)'، ا E�@ 	&�	� ن، از	34)	در ادارۀ ا"! 
�د ��ال .�دم . J #�2H ا(M	�H ،+�$ن ا.F$�k و $	 ��	م ��دم را، 4I&� در ��4)ۀ ا$# �&	%� ��)�م، د$�م، از

 �~٢اG4	م داد� ا�F، در (	��� در �	رr�8 9$ از  »
�ل ����	ل 8-��«$/ �8ر�' �I	ر+ را، .�ام ارZ	ن �8ا+ 
Vb" ،ن	34)	ا"! Fدو� F$ل ��%�د	رت  ��S ،��(� EC� ن	ز�	��8/ � E��� 	4 +ر	س ���U4 /$ ���� /$

 ا�p� ،F	�`	ت("�Z %ا BC(D� +	وپ ه�Z 'اه�J �[4م�C`� �$%�$# �8ا	4&� در �8# �&I ،	� در .�7ر '�	�( 
F3�4.  

  

 �8�7(2� ،#$n4I #��% ن	ل ا"!	ر��
 F3ZI ٣١ ��� در (M� Y3	دف ��4)ۀ $�' از �4$23-	ن ا"!	4' را . در 
  .، $	")�»! ا�F%�&�ر .�ز+، از �	 "�ار$	ن در �Qب ������ F3�4، وا@`��# �� رF��  :»h�s ��2ان٢٠١٢

�A '(@ه�� .�دم،و	م �4$��23 را �7	ل، 4��`� g  م ��)�م	رز«4	��7» م، 4`�� 8J��7 درf8. YCp�   ��Jا 	را �
F�8د و ا�  ��ه�# ��� ا(3	س ��24د�  �# �Jد. �Jا�4م، j��8 �&	%� �8ا$� ��Iز��4 و &4	F$ وا@`��	4. 	&2� را 4

 �8د و و@)'("	$ �$��� Fف در�nJ�8 ،��4)ۀ ا$7 �8دم �(J ن،در	ه��  	ا�4ا$# ��ال را �7 (��4 :  ��4دم .
 �D8ا��� F	 I@	+ .�ز+ از ��+��Jn8 از «. �$��Z ل	ض ���" ���
 '� '4	(3�� +	@I م�(��  
	ر��	ن 8

��د�' از دا8 EJ	 (�	$F @�رت J	ر%'  �YC ا�)�	د ��ا% ��د و از @�رت .2	ر رود، .�ام "�د 8	 .�ام 
7)�ا4ۀ
a	3-2% 	8 رز�	ر و���D� + ��اد	"�	ران و �  r�
 دو�F ه	+ �)D	�S دور و �8 ا"!	34)	ن را 8&)� از، و+ 8

  »�Jاه� �8د؟
  



  
 

 

����� ��	
��3 ٣  �:د   
 de.german-afghan@maqalat  ئ�� ��ږ ��* اړ��� )'&%� $# �� د"� �!�.  �� در-� ���� ه���رۍ �� را����ا��ن 	��� ����� 

� = ه'�7 �� �� >;�7 �'�&� �� را�':�� ��9ې �� 8'� و ���ـ، د�'�&ې د �'�&'5ې �3ې ��زوا�� د �'��ال �� "�ړ* د* : ��د-

 اnًS �4' ��ا8�4	 . ،+	% �8 وا38)-'، 8 ��D رh�s %�&�ر و $	 رd	8 F$	 ��	�F او و  د��E  ا$# ��ال 8
 از Iن ا�)�27J �Dد+ از (	�F ر@)�	رbp2� ن و	34)	ن�8ا+ ��دم ا"!I Y4	% از  اج �Zدد، �I �[(2ن �8دم .

  .�4$�23ۀ 8	a د�F، %�اب ��Iز�D8 ��4ا�4
  

��ان، (	�d 8	��2، از  ا4)]	ر د$�م . Iن ��)�م، 2H	ن ���� را �8	ر �8د�4 . ()' ���# g�A �8 �	دت وnJف 
E��� و �8ون 4	.	8 '8 7 را 8 ��پ 8«ا()�	�'  ه�A �$�� '-2% �2ر+ .	ر ��Zد، .
.�C	ت او، ()' . »<�4

 �Z$	 ه� �&	%�$#، را FUS /�8 $	د .�د� 8	��2 ��ا34) ا�F، ��ء �U	ه� را در #�8. ،�2. gCJ �-$د #$�%	&� .
 ا�4از�، 8	 �Sا(F و 8	ز (�ف �' ز�24 �4' دا�4H 	� '4	34ا$� ا�Q 	8 p8�4، در را	2Aه�� .�Zا  �pJ ن	ا34

8 ��I  E$	 $/ ا"�اA' و. ، $/ ��E �4/ ا���Fگ را ا(3	س .�J ،�2د را G4	ت ده� ��$� ا()�	�' را .
. راE(b8 �' ر�	�4، �' ��ان �G	�F و %�أت داF34؟ ا4)�	ر+ د�F �' ز�4، ه� �Jد و $	 ا34	&4	2Z '8 +	� د$-�

  ا��J،Fد، . اnًS �<و�' �4ا�) » �&	%�ت«ا�F، �	 در 8	رۀ �	�&	+  $�' از Z�23$�4	ن، ()' aزم �' دا34)
 و�2A را  8 I@	+ 8	رز 8	 �Sا(F ��	م ��Z<د �' �4	$�... «:در %	$' از ��4)ۀ ا$7	ن �' �Jا��4. �8	ن دارد.

+�U4 �2
 /H�. E��	" 
F3 ��$# @�7  �� از ام 8	�� رو+ %�� ز�	ن ��T ��4دم و $-	4 ��وت (�	�� را .
  ».ا"!	ن G4	ت دادم %	�`ۀ

  

. �4ارد ����d ا(3	س �# در$# ��4) G2Z	r$. �4$��23 ��8# ا�� I ���� 'C�Jور وارد Iورد ا$# �4ع "�ر�����2+
در ��Cم ا%)�	�'، q`8ً	 %�ا�� را 8   ..	ش ا$7	ن را �' �2	� ،�(J	 ���b(3	 8	 ا$7	ن ��	دل 4]� �' ��ا34)�

 در �2	��	ت ا@)M	د+، ا%)�	�' و ��	� b�A	ت و @�7. ،��3 �' .�22b� +ر�A 	�34'ه B@�� +دارا '  #�`�
�2�	8 2. �8د�، �&�' را در ���3b 4`� �	د+ �' دا�)��Z و ��و���2، ��� و ��b" و%�د دارد . و ا�k	�&� در %	�`
،��	8 ا�Z در ه�ف او �D	�U	ن ��	�' اش �8د� 8	��، . و�' 
F3�4 F3 ا�Z ا34	ن ��و���U4 #��� ،F3�4 �2ذ �4ا�)

4I&	،  � او از ��	م @�7 ه	 و b�A	ت ا%)�	�'، ا"�اد+ و%�د دا�) �8د� 8	��2، . او از4] ���# ا�F در (bCۀ ��رد
g) #$ار ��4د�، ا�" ،F�4' د$�� ا� ��	3� B@�� د را در�J 28	ًء $/ .   و ا@�ام او��U4Fت دا�)، ز�	��4

8 و(�ت ��23$�4، 8	$� 	$�، �	�4  4<7�8�4)� از $/ "�د �`���' در ا�)`�	ل .�C	ت ��%��S 'C� .  F���x3�
 (	ES ��-�ددH ،#(UZ F3
  ..)�C+ $	 �	م، 4I&� ا34	ن ه	+ و�J #Aد را 

  

Fع دارا+ دو�	�4 در $/ ا%)��� '� (J	2� +و	ق �3�b) 4' و	ا34 F.�ا� 	ع 8	ا�� �nًk » @�7«اnpSح . ه�
 8»��U2د �' ��د ه�»رو�	�7 . $@ . ،F34$� دا	8 aًاو»F3
4 �`�$B �' .�2را ���Sف » �-H .و@)' از 
»�7@ «E�� �4I از E�@ ،�4ارد g) ،م �' �8د	'، 4�	وپ ا%)��Z 	$ +ء  8`�2ان $/ .)-�ر	ت ا"7��� 	را 8 	4&I

 /$ 	8 ،�$	�4»'C�� «'8   .2Z	� و 2Z	ه�ار ��)�ا�24 در Iن �	�E 8	��2 �8 رو+ ��	م �Zوپ ا%)�	�' �8��8، .
  

 اnpS(	ت و �U	ه��' د$�� �' ��د .، �8ا+ �# و ه� ���#  3)	4'، ه� $/@I	��I �&@ «�� +<«در ��4)ۀ C3C�
�Jد » ا(3	س«�# 8	 ا�&	رات ا$7	ن . �' �Jاه�2 . ��)�م د$-� @	E8 @��ل �4' 8	�� �8ا+ �38	ر+ از �JاZ�24	ن

8 وA# ��	رز ده�2، (�"' �4ارم و�' اراsۀ �C. 'q`8	ت . از Iن ��	$nت و �8+ را F�34 »'(��
و » X4اد 
،	� #Aو BC(D� +ادX4 ' و�	+ ا%)�	وپ ه�Z ت در ا�� @�ار دادن	ج ��� �' ��ا�4، �4' ��د، �8ون  ���$�	ا�)2)

�$	�4 CS�) ،نI +�4ن رو	� F7-4ا:  
 ����د،  در ه2-	�' . او j��8 �`	ون وزارت د "	ع ا%�ا+ . . .«: در %	$' �' �23$�4Uا"�3ان ٧٠و�� �S در 

�8ا+  در �S د$-�  4٣٠]	ر و %�`�F ا��n' �8د و   وزارت د"	ع �)E�7 از ا"�اد ��32ب 8 ��را+و %�2اaن
 » . . .��	م ا@�ام 
7)�ن و از8/ وه<ار� و �C8چ و �4ر�)	4' و PZ ���Qا�) ��� �8د،. Fا� Y�	%را ٧٠ �M�" 

و $	 » �b	م«-� ���3b $	د �' .�2، در @F�3 د$» (<ب« و $	»  4]	�'–�	ز�	ن ��	�' «��F 4	م $/ 
»B$	+»و�	وپ ه�Z +	28 �8 » @��'« ، را 	�2ۀ . �' �4$�3» ا$)�2/«$$I ،�2�74ا$# دا 	$I . ،F3�4 �d�8ا$� وا

  ؟�' �22�8» ا$)2'«و $	 �8 ا�	س �2	��U4 Yس » .	ر 8 اهE .	ر«ادارۀ دو�)' را، �8 ا�	س  J�H	�4ن

�3ان. . . « :�Jا��4 . و@)' در %	+ د$-� �' �p� 	� +�4ان .�ز	J و #� �4�H  ه� 4<د$/ ه3)�� و از 	8 	.	.

 ». . . $/ ��	ر و $/ ر7$ ا$�،C�% ا، در�H »  ه	ا$)2'« در �S از ٣٠، �	 (�+ �8ا$� رو�# ��� �' ��ا�4 .
Fم �8د� ا�	ا$# دا�2�74 .و ا@�ام را 4  ا�)�	ر و ��)�م و �`�وف وA# �	، از$# �2	��F، ا �4ا34)� .H ر	4)]

�' ��ا�4، از رو+ �Zوپ �Jن 8	 J	�4ان » "�و4<$/« �8ا+ ه��f 4<د$�' X4اد+ و ��	ر+، در �	(ۀ  .ا�)�	ز دارد
 �8 �	س . �' ��ا�24، در ��F3 ��.ۀ ا��ال .�ام �)�"' �	�E ���4 ا�)�	ن .�2، 8`� از ���D7،» .�ز+«. f4I

 اb�b�� �Z	ت %�$�. F34I ،Fا� ��� F8	� تn$	�� »+ادX4 «'�C� +	ه F�"�� �2، ا�)`�اد و�	8  دا�)
  .�����4F ا� �H #�2H< �	 (	ل در ��E �8ا+ Iن .�ام @	�4ن، در %&	ن �)��ن، 8 �F3�4 .Y$�M» ���ا�'«
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