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��� ،�����ا$(�ن از  ده)' و او ه�� ��در��رگ �
ش �� ه� ز$� #��� �� "�ف در روزه�� ��د ز��
*� ����� او ر�,'� ا�+ ا� �� ه�� ز�� *�� �� *�� �# '$
ر01' و  .)/�� �� ��ف در .(+. �
�� ���
ا�)' #))' �� �'ر�� ه� د�2 �� ��رد و �. ��دا 6دم ���� در�+ #))' و ��د ���)' ه� �34,* �
د �� 

��ف و ���� را �� ا9$ �0
$� ز$��7+ ا�� و1� ا$9 روزه� �78ه�� �:� ��م رو$�$� �)
م #;� 
�� '$6.  

� ا�+ ه�� ��ف و ���� �)3=� را ��ا���� و را� ا$)> �
ج��
ره�$� را  ا9$ ��,,� <
�. ه� را )#
� ��6د�� �B71 هC دار�' ���AB,� #�د� ا�+، @� ���' �6?�$� #� ه)
ز" �# ��������  ا  �B���ا� �=� �

�F$� و "
ادث �4,7D �'ار�' ��8
رد ��روا$�  �?,� ا$9 ��ارش، �
ج ��ز� $� �� در ز��ن. ��Gان و 
ام  ا������ن �'� ا�+، �� ه;,B2 9+ در روز �� �
ج �
م ���� از �;+ �,�7� وارد �;�ل ��ب


د��٢Kد$> ��  د�، د��� �?� ه�ات در ��ب ا9$ #(
ر� �LM �$در<� ز. 

 

C$ا���� $> روز���� ��Aر ��#9 ا9$ �?�، 8
ا�C ��ا$�B4� N �?� را  

O,,P ده' در �L+ و�� :
»+Lاز ه- C# ر�����=� و�T ه;��3
ر  ه(+ روز 71* از ا9$ ��رش �'$' ��ف در ه�ات ��6ز �'، ��

�، ا��وز ا�+ #�٨#� �(UV ا�+ ��د��$9 روز در ا9$ �X� روز �د��   �L(� �� در<� ٢Kه
ا 
�� �,�+ و Y7D ��6ر� #� �9 دارم "
ل و. ر�,'�
8 +,4Pو ���L��
ش  �"Zدر و\$+ ٩ �L� 

�'� ]B� ،9 و ا$9 @,�ه�;?�هC در �
رد ",
ا��ت در ا�Dاف و  $> ��6ر. ا�' ه�ات �� �D�8 ���� و 
�,^ از  �# C,
�� ه�ات دا�"١Zو ��و در '(L�
�?;9 و ��  ه�ار �'�'� ]B� ا$9 روزه� ���.»  




ه`�$� را�# YD�(� ه� و و\$�ت در����8 ه�� رو� ���(�� ا�+ و ����6ر ��#)
ن در  ا� ا$9 روزه� 
 ���� �D�8 ���� و �7
د ا����cتa٠و\$�ت ا��ن ه�ات ��د$>  �L� ، '(8��  .<�ن 

� 2;'� ا�T���  9$» :�ر� #�د��Aر در ه�ات، در ا9$ �
رد ا� زاد�، �
$�)'� و روز���� ��4
د "�9

د و ه;�� �,@�� �B,8 ا$9 ��دم ����'ود ا�+ و ا��وز �� ��ار����  ه� � را� ا�+ #� #;> ر���� 

�� ��#� ه�� �V('ار� � را� #� �9 دارم ه;� �?�?� ه�ات ه9B��# C ��'ود ا�+ و ه;�),9  ه� �)
�� ��ز ا$�ان و ��#;)��ن #� از را� *0� ا�+Y$�D ه�ا ه�� ���
د، �  .ت 

�� $�c از C$د
� ��'��ن دا�B8 را ��Aه'ار�  <� ه�$� #� �� اردو��� د$�وز �� ��وه� از ��
و\ن ر�
��8
اد� � #))'، �$�16 �� �D�8 ا$)�c ه;� �� ��d2ا  �ا��
ل . ��
د�' و �,�ز � �'� e$�� اش


د�.  ه�ار �
��ن ��Lو�'K٠)� "'ود  ا����� $٢٠٠٠4اش را ��4دل  ��� در���(�ن دا�+، �/7
ر �'� 
8� "'ود  از ���D در �?�، ��خ
�٣
اد �Z 34,* ا�+ و� +T�" ����\ ر�� و �=�97$ �?�  'Mدر 

� ا�+ ه� ا#�h ���ز����ج اوT,� را ���,9 ��. G$�� �# '(��ز ه� �$�?�6 N=� '(��� '((# �$ا
ه� و  ���
�� «.ه� �01

7� در @),9 ��ا$�3 ا�+ #� دور د$�A� از ��ز��دا�'ن ا���نT,� �/�ز در ا� �ا$�ان ��6ز �'�  ه�
� @)'$9 ا���ن �� رد ��ز �� ا9$ #(
ر 2
دت. ا�+�X� �Lل @)' ه
D 2;'� �6?� . ا�' �'� در
0
رت �1@�ق وارد ا���ن���1
�� و  jون �'ار'� �# '( .ا�' ا$�ان �'� ه�$� ه�

 ���رو�' ��ز�(+، ��  #)' #� �F4 ا$9 د$`B;��,> در #)�
�AT� ا������ن در �(?' ا��ر� ��$> وا
��
ج ���� � *,Tد �� *c� +1[ �'� ا�
ه�� دوT+ ا$9  .� �;�س او اC,;0� 9$ را در. �G'ود� �
4=' ا�+ د�,� اول #)�
�AT� ا������ن در �(?'. دا�' #(
ر �� ا$�ان ��� :»��ا� ���� �'ت $��� و 

���(+ ا���ن *,Tه;,9 د ��
1[  ه� �(c* و<
د دارد و �=���ت <;?
ر� ا���F رو�' ��ز�(+ را �
 «. ا�' #�د�

8
رد #�د� ا�+، ا��ر��� N$ا$9 ��ا �� ��
A@ +Tدو �c($ا l��. د در ادا�� در
4�� ��  �:� �� �# '(#
� ا�+ ����A� �'> ع را
P
� ،+Tر�' دو. 
«�B2 9$ا C��6ر #� در "�ل ر� n,د���ه� �(�ن  "��P در @?�ر ا��ِن ���� ه�ات، ��ا�، �
ر و 

�د ��L در ا9$ ���� #(� �'� ده' $0c' و ��Lه �� �����د ا�'، ا�� .�رT;�ن ا������ن در �F,34ت .  ��
C$'ار� ��3ارPا ��B> از �ز �78
�,C ه��  ه�$� از ��ز��ن <?��� �Xا و �=N $> ��� #;>. ه)

�� ه;,9 و\$�ت ��د$> ).� 6ر ��( �),� «.ار��ل �'� ا�+ �'� #� �='ار �B,8 �?�6 ��@,� ا�+ و 

 

�B2 ر�A� ن در �(?' ا��ر� �� ا�� ا$9 روز�����
�T ا������(# ��� رو�' #� #)' ر�C �:� وا
 .ه� از ��ز ا�Fم �4B1 ادا�� دارد ��ز��دا�'ن ا���ن


د #� .�و�� ا�8اج ��ا� �� ��� �34,* �� دوT+ ا$�ان اF2م»�ا�� �4' از ا$9 اF2م، دو . �
د #�د� 




م �� #�رت71١١١* ��ه' ا�8اج  روز�

د$C #� دو �9 از �6?� "� #�رت �)���$� �� �L�   �$FD

ز ادا�� /� �#'(
ب ��دا��G� ر در ا$�ان
d" د
�. 

��$� و\$�ت ه�)' در  #� از ���)'، ا�� �6?�$� �� ه� "�ل �6?�$� #� از ه�ات ه�)' در �)�ل ا1
ام ��
r;# '( « ه� �� �(Fcت ز$�د� رو��و ه�

1[ �
1+ رو�' ا�8اج  در"��L� �c,Tرت
� �� s(7� ر

ر ا9$ #(?;> n,tر ر
ا$�ان در #��*، از د�
  �9 �?�<� ا���ن ازا$�ان رد١١١)  د�٢٧(ا���ن sD �0* ���� �78داد�، ا�� �02 .)/()�  �?�<�9$
 .ا�' ��ز �'�

�� �L� 9,,4,� <'$' ا$�ان در ا������ن ،��X� �7(ا�+ #� روز @?�ر� �T�"رت ا$�ان در  ،ا$9 در�L�

ر رn,t ره�7ان ا� #��* اF2م #�د #� �Dح ا�8اج ا<�7ر� �?�<�$9 ا���ن، �� در8
ا�+��ن و د�


1[ �'� ا�+� 91

ر ا$�ان، �?;>. 

� ا�+L� �� �� �� ���� «: از �
$� �;n اT'$9 "��'، رn,t ادار� �?�<�$9 ه�ات   �c($د ا
و<
�'� ]1

د ا�8اج �?�<�ان ا���ن از ا$�ان �� @)' ��� $6)'� ��
رت ادا�� رو�'  اF2م �'� M و در

� ا���Tو\ن دو
�� ��8
اه' �'، �02 روزا�8اج،  �A(ن ه;�ه  ،�B71 عFDون ا'�.)/()�7، ا$�ان 
  .«  �?�<� د$�A ا���ن را رد ��ز #�د١١١
�� �(����  ��ارش ا$�)� ا";' "�,)w، �'$� #* ا�
ر ا��7ع و �?�<�$9 �8ر<� وزارت #(
ر، �?�$
ر 

��ا� �����'ه� ا��7ع �/�ز ا����� �� �� ��� $6)'� +Tدو ������
د) 6ذر ��� .�$�ن( ا���ل از �. �78 داد� 
@)'� .,^ ا";' "�,)� . در د�+ �,�+ �� ا$9 ه;� ه;�)�ن ��6ر د1,=� از �4'اد ا����?�� ��#9 ا$�ان


ن و  ١در �(�� در #��* �4'اد ا����?� در ا$�ان را ,B,م #�د و ا��ود�٩٣٠F2ا �L� از ا$9 «:  ه�ار
ا$9 در "��T ا�+ #� » .�'� و �=,� 7y+ ��م �('� ه�)'7y+ ��م  ه�ار �9 از .)�ه)'��ن٩٢٠  �4'اد 

�'$�#* ا���ل ا��7ع �8ر<� وزارت #�ر و ا�
ر ا<;��2 �?���� ا���ل،  ،��GT�M 9�"';G ��ام

ن ��L اF2م #�د� ا�+٣ه�� �,��/�ز در ا$�ان را  ا����w �4'اد,B,�  .ام ه;�),9 از�� �GT�M  ��6ز


د�Dح ا�8اج �8ر<,�ن �,��/�ز از�6��ن ��� �78 داد�  C)�  .+او �1ار ا� �L� �� ��Z٠٠ .�$�ن ��ل  
'�
 .ه�ار ��L از #(
ر ا�8اج �


