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�� و ���� » ����د«��� ا� ���! را+»,��(�ن #�+��ن«ره(� و )'&%�$ ُ#� "�رت و �!  �ت ��- �. � ا، �! 3�ز1 0/ ه� �! ا.
9�ن )'��/«ا��78�، در . م�او درا�8 ��ل . در ه'&�م �8رش، او �!  �ت ز8� 3�او$ ��;�ر$ 0ــُ�د1 "�ار دا �. +:!  �» وز8

� 3@� ��م ?��! ?��ش رو$ <�ر <�8/ دراز +:��1 ��د� Aان دو��( �را+/ را +! . �E�9 ه�$ B)C !%� D8 ��د. �� ه;�
F� دم�� !+ ��:� �ادار1 » �9�«ــ �! G K)9واز َوز َوز ��0! اش ــ داد1 ا��، از �9$ » ز�(�رG !� H»Iن ��م از ,��ر1 ��ون 9

!  �1 ��د، �� ا�8 ��م ��ود �G� و او را �! دو ���  N �;�د. م. ا,EM�ت ��+L$ ا��0 !��:� A8�9 !� �78�ز�A، #�ر و . ا�
���  !:+ $�( !� $�( ،A��)O&� �3 �Pدرش و ه��.  

، �! ا�8 �9، ٢٠٠٣از 9�ل » #�+��ن«، �@��� د0���0/ ژرف را در را1 �(�د �SE! ره(�ان L0ا�! 0� »د����. ب«��گ 
�ر و 8� +:!  ���» ا�E�Z�1«در Gن 9�ل ا�O� $�YE . �:��/ �;�د��در )�8�ن 9�ل ه�$ ا?��، . +! در +:�ر 0�د �G�1 ��د��، 0

9� �! ��A از ���� هLار 3�» ����د« !+ A��8�%&'( و !��9 A@� �P، ه�8/« �/ زد� !S�)" /را��را  +! ��  »ادار1 �
  .ه� ��ز ا��، �! 3]�ف +��G A8�? Hورد��» ا������ن«

0�وS�)" 1! 8/ » ,��(�ن #�+��ن«ا�8 ��گ،   �'> A)�+�9� "�رت » #:�ن«را +! در 3 ��ان  �8� )'\ �F� در ،�' ��H ه�
��8M, �C/ را ��ا$. د<�ر 9�?�� ،��ن(» G$. اس. G$«و » �9�« ا�8 ا��+�# /S?ت دا�EM,ا$ د�9 زدن �! ) ادار1 ا��

�?�9 �ــ وا"a » �9ات«)'&8�%��/ +! �� واد$ » �/«و » ا#�H8«#` از Gن +! در ��1 . �8رش 3�زL0 !�SE 1ا�! 0�ان، ���
1 8��! ��د��، از Gن » ادار1 ��را�/ "(�A@� /�»/8 !S » اM9م �G�د«در  ;�ل �b�9 ــ A3، ار���1  �ن«)� را��ا+'�ن �� » #�+�

 �� �3 A�� ت� »/��. ف. ا«در » ����د. ب«دو 8�ور �LدD8  » ا��0«در ����! ��1 . �:�ر وارد �/ �;�8'�» ,��(�ن #�+�
�ر  ���»اM9م �G�د«و » .ق���ن#�«ه'�ز ه� �&�ان ا�9 و ا+'�ن �� » ا��78�. م. ا«. ، در ���/ +! ز8� 3�وا$ ��د��، 0�+ «

 /��'( A@� �9�ن )'��/«�:�ر وارد �/ �;�8�  3� �@�� ���ا$ ��F » وز8�»/��د�9 �! ا"�ام ��L� و #` از » ,��(�ن #�+�
! ا��، د�9 �! �8رش و #�+��ز$ ��L�» ,��(�ن ا���ن«و ه� <'�ن » ا�E�Z�G»1ن �� �@A  ;��/ +! در Gن )� ره(�ان ��0 1�'#.  

9�ن  ;��/«در  �9�اج ا���8 «و #��ش » )Mل ا���8 �Z��/«ــ 78/ �! ره(�$ » ,��(�ن ا���ن« (7! ���و�'� دو » وز8
/��Z����ن  » � ���ر«و د8&�$ ز8;7� �8�)S0« 1�9 د�Pو از 9�ل ه�$ ه �ن ا��، اe�9 \'( �8ر ا��ا,/ ــ +! ه� دو #:

� �! ا�8 �9 ز��1 0/  �ن �! 9� �f +��! #�ل ���»$G .اس .$G « !��د1 ا�9 و ه'�ز ه� �! �G�ن ا)�ز1 ������ �/ ده�، �! ��
9�ن  ;��/«��L در » ا�E�Z�1«)'&%�8�ن .  �ت ���ل ا������» وز8� /� �#'%����ن «در+'�ر �G�ن، 0�و1 ه�$ )'&/ . �! 9

/���+�# « ��ار دار��» ا������ن«و » ه'�«+! �! �8رش ه�$ ��0 !��0! �" L�� ،�د�9 �/ 8�ز�.  

! ا8G !+ �9� اردو$ #�A9 ا9�PO� �,��(�ن «، �! ا�8 �9 از ٢٠٠١+! از 9�ل » G$. اس. G$«و » #�+��ن«9/ در ا�8 ا�
�اD8h3، » ا�E�Z�1«و ه� <'�ن » #�+���/ و ا���ن)��(�ار$ ه;! )��(! �;�د1 ا�9، ا+'�ن د�9 �! د0���0/ رزم Gرا8��! و ا9

 �F� $ا�� �O'3 /�»/���ن«�/ ز�'� 8� �/؟ 3� ه� ا+'�ن اردو$ » ا�E�Z�1«و » �ن ا���ن,��(«�H » ,��(�ن #�+��+�# « !�
�اD8h3 در �(�د �SE! » ,��(�ن ا���ن«9���8! رزم Gر8��!، دراز ��ت و ا9 D8 �:> !�»�'ه « A8�? /8 !Zb'� $�)"ر �و د8&

 ��د» ا������ن«از D8 �9 و �! ��k اه�م ��Pذ �+ /� 1�&� ،�  . از )��K د8&

ا�8 ا��، �! و1h8 #` از ا�@���ت . و )O�ن، #��وز$ در ����د$  (7! ه�$ ده:� ا�&'/ ���3/ �/ �� �» ا��78�.ام«��ا$ 
�ان ژرف �9�9/ و ا�'�/ را ��ا$ » ا��0«+! در ��1 » ا������ن«ُ#�KSZ3 ر�O;( �9�8ر$ در F�  و ����Cرت 0

�ب«و ���وه�$ » ا�����ن«l «e�� ��;ورد، از اهG 1ا��� m0 � ه� روز �� +�1 9'� ه� و  �ه� . 8/ �� ?�ردار ا��9! ه;
�ار داد  1�FC ،'! 8/ . ه�$ KSZ3 در ا�@���ت ا�Lود1 �/ 0�دد" ،����� در �;�8:/ +! در  (7! و )�ل )O��/ ا,EM�ت  8� ا�

  . را د8��8 +! ��د$ C'�وق ه�$ را$ را �� ور"! ه�$ را$ �/ ا�(� �

  »/� .-	�� ه��',«در » *'��(«)'& �� �� 
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د�9 8���، » ا#�H8«در ��1 » �9ات«#�;�ن ه;7�ر$ ��� و ه;�ا�G �� 1�ن �� واد$ » ,��(�ن«�� » ����د. ب«از Gن 0�ه/ +! 
�  ����3 $�� )�$ را �! ���ن Gورد، او �!  �ت ��رد #�&�د "�ار 0��� و ��ا$ 9�ش )���SS�� 1L8ن دا�b? رش�Y�در . و 

�ا$ » )�ن«ر ��1 ا�8 را9�، �� �8رش اردو د� !+ ����? \'( D8 8�ن�9���ز و ��A از دو هLار )'&%� و �3�اد ٣١٢در ) 
��رد ه�ف ,��ر1 » ����د«ه;n'�ن ��� ا� . �� ���Sم ��دم E�د$، ��گ و ��� �! ه;�اG 1ورد، از ا�8 واد$ ز8(� را��1  ���

 ��:���ار 0���» �9�«ه�$ ��ون #��Sت و 9".  

;�د �M » ا�� eدن«�! ا�8 ��د ?:� �!  �ت Eد و ��رد ا�� D8دL�»�;E « و»/��Z�او از �G�ن �� ��اه� 9�ز$ . "�ار دا �» 
و » #�+��ن«او �� ���د  �8� �SE! اردو$ .)'&%�8�ن و ر9���ن 8�ر$ در�S;E�ت ده:� ا�&'��!  �ن، )��(�ار$ �/ �;�د

�ش ��Pذش در 9��! "(�S! �:�� +:�ر، ز��'! ��اه� Gور$ #'  .�G�د1 +/ 9�?�» ,��(�ن ا���ن«و » ا�E�Z�«�1 0�1 ه� را ��ا$ �0

�د1 8/ را ��ا$ #�ورش �;&mاران ا�F�ر$ را �! ���ن Gورد �0 !7)  $L�&ا� �P&  رت�O� �� !+ او +�/ ��د . /���G در ���ن
� �;�8'�، +���/ در �9 #���8 3� +�دI 8�ز1 9��%P'� /;� �� را �:8�? �3 ���  /� �-��'�L�� ،! . I د8�1 �/  �+! :�+�ر و

�د1 ���8 و �� ه�$ +'�ر )�د1 8/ �/ �� � +! ?�ن و ��گ ز8�د$ �� ?�8:� �! ه;�اG 1ورد1 ا��او ه� <'�ن . د8&�ش ��ش   �0
 !0�و0��&��$ را <'�ن 9���ن داد +! از Gن درI د1 ه� ����SSن دا�� �! ?Lا�! ده:� ا�&'�ن ر8@ I���o? د1 و��0  !7) 

�د  @]�� ��O در .  � Pدر ه;�� 9�ل، ه �O'3»ن��+�# «���  !��0�و0�ن 0 !� . D8 از �3 A�� �� /?��ا$ Gزاد$ ��
�  !�دا?# �  .����SSن دا�

�د�P� 1ذ، �(�د ?���� و 9@/ ���ن ر"(�$ �0 !��وان +�ر و 9��# ��oE ��ن«�� �&�ه/ �! #�ل ��د Gورد7:� ،1:# « �9 ��
� » ����د«)���:'/ � �3� از ه;! د8 �9�� e�� ه�$ )'&/«و �;�'l« در ���ن ،»/��در ?p ا�8 . در 0���» ,��(�ن #�+�

9� "�رت، د�9 رو � ��Pذ  ��د �)�»1�E�Zرد» ,��(�ن ا���ن«و » ا��? �:> !� . M�»�;E « و»/��Z�0�و1 » 9�اج ا���8 
9�د��» �ن )'��/وز8�9«ه�$ ��0! ��0! را ��ا$ ا.� m0ار$ در ا�8 رو�� �!  ��.  

�، �! روز ?e��٢q »��0» ا�داد1   H7  ،K�"رت، در ���ن دو ر�" ���Z3 �Zا��� D8 : ��7 ا���٢٨�د  +! » ����د«   
 ���! دوش » #�+��ن«+! ���ؤ��� m0 �� !S�S9 D8ار$ ه� و ا�F�ر ه� را در » ��� ا�«9�ل دارد و د�9 #�ورد1 �/ ر

! ا�9، �! ��k ره��0 �)»/���;�ن«ه� <'�ن  .��8L0�1  �» ,��(�ن #�+��را » ����د. ب«ر"�(AZ� !+ A ���ون » و�/ ا�
9�ن«را در » ,��(�ن«�! دوش دا �، �ه� . +! �@A ز8�د )'&%�8�ن در Gن )� "�ار دار��، ره(�$ ?�اه� +�د» )'�ب وز8

3�$  ?�اه'� » ,��(�ن ا���ن«'� زد و �! ?�اه» #�+��ن«دو وE�1 داد�� +! د�9 �! +�رزار �� m0ار$ 3�ز1 در  A�� $8�ر
در Gن روز،  m&;� D8ار ا�@�ر$ در . �G�ن �! وE�A8�? 1 و�� �;�د��» ا��0« O'3٢٧� و D8 �O'3 روز ���، �! روز . ر9���
 �O »�?ز$ ���ن » �3ر�� HF� !+»ن�� ���ن دو +:�ر �» ا������ن«و » #�+�P� �ارهLر هm0 $ا�� ا�9 و )�8/ �� � �� /

�وه�$ �� !S�9د1 اش �! و�( !+ /SF� �3«#�9&�1  #���` در ه;�ن�� « ،����ار �/ 0" 1����ا$ ا�Z�ل   ا�Lار )'&/ ��رد ا9�
� را 0����8٢٢رش ��د و )�ن P�  . f8در » ا��0« ٣٠#` از 9! روز، �! 3�ر ،$�د�9 �! ا�F�ر زد  و » �9ات«�;�ار د8&

 �:8�? ��١vL�� را `���# �:+ .  

  !!»��ات«�34ف دو��ر0 

 »/��0�د �G�1 ا��،  ��ر»,��(�ن #�+� �8�( ��ف دو��ر1« ، ��e +! دور ره([3 « �9� داد1 ا��» �9ات«��ا$ د8 �9��/  � .
 ���7�� �Lر0/ را ��ا$  b? ،�ا��، » #�+��ن«و ره(�ان �o��/ +:�ر، +! 3];�;&����1 0�ن اSC/ در » زردار$«ا�8 ا�

�وزA8 از 9�ل » �9ات«�8رA8 3�ز1 اردو �SE! ده:� ا�&'�ن �� واد$ . Gورد�! ��ر �/ �# ��، �! ا�8 ٢٠٠١را �/ �3ان �@�
� +! در )�8�ن ا�8 زد و  ?�رد از ?��! و +� ��!  �ن د�9 �! ��ار زد1 ��د��، ��ر . �9،  ;�دP� ن��SS�� دو !� D8دL� ا+'�ن

� در ا�8 واد$ �! ���ب �/ 8G�، ��ر د8&� A �lG را �! » �1'&�ر«. د8&� �! ?��! ه�$  �ن ��ز 0:! ا��O  �8�3 �O� !+
 !S�9و !� !+ /)�! A3G +:��1  �1 ��د��، در ز8� ?�;! ه� �! ا��زش » ,��(�ن«رو$  +�ر و ��زار 0:�د و  �0�دان C� ه� �7

  . د�9 زد��

�8! �/  �د�w +�ام از ���� ������1 )'&/  +! در Gن )� �! ������ ه�. �� Gن ه�، در ا�8  )� و-'8G a�D  �� 1  و 3�د8� �&
�ر �:�1 ا����، ه'�ز ��#�8� ا�9 و <'�� اواز1 »,��(�ن«ره(� » �HY ا�«���e� . و8�ا�&� د�9 �/ زد��، 3� ��ل +:! و 0 �8

7K ه� و 9�#! ه�$» ,��(�ن«ا��، �8رش .  ه�8/ و)�د دا رد +! �!  �ت ز?;/  �1 ا�9� /? �� �� ا�8 �&:8�;� ،`���# 
! ا��» ,��(�ن«وا"��� fS3 ا�9 +! ��  .در +�1 ه�$ ا,�اف #'�0 1

�ا$ ����د$   � �. G$«و » �L�»��9� و ه;7�ر$ 3'&�3'\ ���ن » ,��(�ن #�+���/«ه'�ز ه� اردو ����8 د�9 �! ا"�ام )�$ 3
و » ا������ن«در ا��ر » ا��78�. م. ا«;�8'�1 و1h8 �» رn8�رد ه��(�وگ«. در �'Zb! ه�$ "(�S! 8/، �! ���ن ���8�G  «$. اس
8�ا8/ �;�د»  ا��0«در ����! ��1 ) ر ��. ا(در )�8�ن د8�ار$ +! �� » #�+��ن«m# /��ا��، . �� او دا �، از ا�8 ا"�ام ه� �! 0

9�ن )'��/«���ن دا � +! ��e اردو ����8  �! $�9  �از و)�د +x�y  » �9ات«�:7� +:/ �;�8� و Gن )� را ه;��'� » وز8
�8�;�  I�# /,ا��ا$ ا�S;E !��0 �8�ت »  ا��78�. م. ا«در ا�8 را9� . )'&%�8�ن ا�� �O'3 /;+ /��� !8�;�)'\ ا�Lار ه�و 

  . 3�ارI د8�1 ا�9

�ن«�;�8'�1 0�ن E��/ رo� !)3��/ و �9�9/ دو +:�ر �S&78�«و »  ا���ن«ه;! و ه;!،  �! ا��اد �'S� �Z�م » ا��+�# « !�C�3
9�ن )'��/«�;�د1 ا�� +! د�9 �! ا"�ام )�8/ در �  . ��L'�» و8
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�����Zb'� 1!، #` از د8�ار �� » ���8 ا�;�«ا��، )'�ال �»Iو��ا$ ا�zz !��0 �8� رو '/ ���ن دا � ، » ه��(� Iار�1 ه� 3�� !�
  ،، .�8رش ���ز ا�9

� )�د1 ه� و را1 ه�$ 3�ار+�3/، �� �G 1�0�S0�ن #�$ » �نوز8�9«او �! ا�8 ��ور ا�9 +! �@�� از ه;! ��8�از ���ون از �� ��
ا���ان از روش  <:� #7�ن در ا�8 ��رد +�ر �/ �0��� و د8�1 �! راm0 . 1ارد و از ه�ا �� �@�P&�1 ه�$ �G�ن �;S! �;�د

9�ن«د0���0/  و-a در ��78/ در  �! ا�8 �9 �� �(�د}�G٢٠٠�ن از 9�ل . �/ �� '�»  ا������ن«و » وز8> L8��;S! و 0 
! ا��. 9��! ه�$  "(�S! �:�� رو �! رو ��د1 ا����0 1�O� ت�ن در ا�8 )� �!  ��78�ن �� ا9P�د1 از و-a د �ار m0ار +�ه�> .

ا�8 ا�� �;/ . �! )�$ ����د$ +��H  �ن، #��و$ �/ �;�8�» ا������ن«ه;n'�ن از �9��9 را��ن  )'&%�8�ن در ��ز » #�+��ن
�ب« ره(�ان �9�9/ و )'&/ �3ا��l «زان . را را-/ ���زد���در ��ا�� m0ر )'&%�8�ن، �� m0اران و �G��/ +! » ���3«ز8�ا 9

�' �� /� �8m# K�9G ت�ز، �!  �  .د�9 �! ا�F�ر ��0(�ر ?�د و د8&�ان �/ ز�'�، از �

  »ه'�«�:��� �9م ه��7ر  

�اD8h3 )�8� را رو$ �� رو '/ ���ن دا ! ا�» #�+��ن«ا���ان �S'� ر3(! �  +! ز���/ �/ �3ا�'� 3� روش رزم Gرا8��! و ا9
 !+ ���9((/  #��وز » �9ات«اردو در . ���3� ��ه�» +:;��«و  ه� <'�ن » #�+��ن«�9�9A را در  ��رد » ه'�«د�9 �&� !�

�+» ه'�«0�د8� +! �@:/ از 9���زا�A را از ��ز �� ;L  �1 ا�9، �! ا�8 )� �9ق +! در Gن )� ��A ازه:�د ��]�ش  �
78�«��ا$ �8رش �� )'&%�8�ن �! د�9 » #�+��ن«+�S� N8�:3 . ��ه��! اG !+ �9ن  +:�ر » ا�PO� �درا�8 ا��78� در ا�8 ا�

�! » ه'�«درا�C �8رت �@A ز8�د 9���زان �/ �3ا�'� از ��ز �� . M3ش �;�8�» #�+��ن«و » ه'�«�! 0��/ را�b! ه� ���ن 
در » ,��(�ن«P3�وت ا�8 0�و1 �� . �/ �� �»  �:7� ,�(!«درا�8 را9�، ���L� aرگ . 0;�رد1  ���» ا������ن«$�9 ��ز �� 

! ا�9 +! در ?p  �8رش �� ه�ف ه�8/ در PO� �Z�Z����| «ا�8 » ه'�«�! ��ور �Z�م ه�$ .  ���ل ا�9» +:;��«و » ه'�«ا�8 
���9 « ��O'� . د�9 دا ! ا�9» ���(/«ز��1 0/ �/ �;�8�، در �8رش  �! » �رeه«+! ا+'�ن ��ون درد 9� در » �:7�«ره(
  .?�ا9�ر Gن ا�9 +! او را ��8� �! ز��ان ا��ا?�»

3� ��ا�8 0�و1 �8رش ه;! )��(! وارد �;�8�» #�+��ن« ���� ����را �/ �3ان 9�ز��ن » �:7�«در���ن 0�و1 ه�$ )O�د$، . 
�8 0�و1 دا��� +�3��8 و و ��دار 3 !! و ا��زش )'&/ »  G .$Gس. G$«! �� 8�ر$ 8����0 H7  ،A�# 1�9 د�از 9�ل ه�$ ه:

�ار دارد، +� A �/ �;�8� 3� �� 3;�م ���و » ه'�«اردو G �3ن ه'&��/ +! �7� �/ +'� از �9$ . د8�1 ا�9" �8�O3 رد��»�7:� «
  . را �P| و �&O�ار$ �;�8�

 !8�;� Hن«ه� <'�ن د����و$ ��S8/ +! » ه'�«در ?y'? p� 9�ز$  ��Pذ » �ن,��(�ن ا��«از »  #�+��� !��y� !� ف  و�, D8 از
�9� �/ �;�8�» ا������ن«�� Gن �!  �ت �/  �د #` از  ?�وج ا��78��8�ن از  ،����ب �;�د، از �9$ د8& . !+ /3� )�8

� در را» #�+��ن«رو � ا�9 )��(�ار$ از L0ا�! 0�ان ا�M9/ در زراد ?��! �9��9 ?�ر)/  � !��و » ه'�«1  وارد +�دن -
 �<'�� ا��� �;/ رود +! د0���0/ ژر�/ در ا�8 را9� �! . )�8&�1  و1h8 8/ دا ! و �� 3�ق �S'�ش "�ار دارد» ا������ن«��Pذ �

E�Z� �;�8� » ا�8 ا�9 +! ره(�ان #�+��ن» او����«�9��9 رزم Gرا8��! ����7 . ه;�� زود$ ه� رخ ��ه�� �+! را �! ا�8 ا�
!، 78/ ار �S'� #�8&�ن . د0����0/ در ا�8 ا�� وارد �;�8'�Pه �� �/ �;�8'� و در » #�+��ن«�! » ا��78�.م.ا«�! ه;�� د��H هP9
�چ �/ ده'�? !� A �+ �  . ا�8 را9

  »ا<=�����ن«ا��>�ب ه� در 

�ش ��Pذ  �ن �� +:�ر و ��ر Gوردن ، د��H اSC/ ا���$ �%�د ا�8 ���وه� و»,��(�ن ا���ن«��ا$ » #�+��ن«#'�1 0�1 ه�$ �0 
�ا$ 9���زان � �� �/ ر9� +! .  ;�د1 �/  �د»  ���3«��گ و ��o� !� ��'> ،�ن«ا��)��, « L�;O� $ا�د��H ����ر ا9�9/ �
�ان #` از ا�@���ت F� » ا��0« ٢٠زدن�در ا�8 +:�ر �(�د1 ا�  

'� +! ا���ان �'S� �Z�م ا�8 +:�ر �! 9٢٠٠٨�ل » ا#�H8« در�9 در ��1» ا��78�«�! 8�د دارم +! �Z�م ه�$ �S'� ر3(! P0 �8ا�� ،
از ا�8 رو، ��ا$ �H . رو �! و?��� ر�! و از �� �! $�9 ��3� �/ رود» ا������ن«?(� داد1 ��د�� +! و-a در » ��ش«

3� و #�ل ز8�د 3� ���ز ا�9، ��ز9�ز$ �! +'�$ #�A �/ رود، ه� ز��ن � A�� زان����ان �!  9F� ��:�ر » #�+��ن«���8 �
3� وارد 0�دد، ا�@���ت ��1  A��»H8�ا�8 ه;! ه� �ار ه� را �� » ��ش«ا��، . ، ��ا$ ��ت دراز �! KZE ا��ا?!  �د٢٠٠٩» ا#

  .، #`  �����از��»ا��0« �! ��1  ٢٠٠٩»  ا#�H8«?�ا�9 3� ا�@���ت را از ��1 » ا�����ن«د8�1 0��� و O'3� از 

�ان را �! دوش )��:�'m0 Aا �او ه;! ا�8 ��ر  F� ��&'9 . !+ /ن 0�هG»���ان �! »  )'�ر$«در ��1 » او��F� ،�8د�ا�@�ب 0
�از �G�1 ��د� A(او !bZ� . $�ر ه�:+ ،Hن«�! ه;�� د���3�$ ه�$ �9��9 » ا������ن«و » #�+��� A@� �8�3e�� در

�'P0 ار�" A�(اد » او����«. ?�ر��3 !� �9���ز ا�Lود و ���SS�رد ه� دeر 8�ر$ را ��ا$ ��ز 9�ز$  ٢١٠٠٠در ا�8 را9
 /و ر � ا"]�د$ +:�ر ا?]�ص داد و ه;�ا1 �� ان C� ه� ?(�1 و �@]� �7S/ را �! ا�8 » ا������ن«���وه�$ ا�'�

�Zb'� H! او M3ش �;�د 3� �! �9��9 -� +:� 3�I�8 روح 3�ز1 ���� و #�$ +:�ر ه�$  ه;��8! را  ��ا. +:�ر H��0 دا � $
�9/ » او����«ا�8 را �/ �3ان D8 د0���0/ )�$ ?�ا��، ا��، . 8/ ����! �! ا�8 )� �7:����/ و"� و �/ �! �'(a ه�$ eزم د9

��� ��� H;E !��( دا � +!  ا�8 �9��9 را .  

�ز«�! �Cرت �;��!، ���� # �n8�3�I�8 از ژر��$ درد9� و �» 3@� ه�$ ده:� ا�&�«در +��A ز8� E'�ان » 0 �:+  H7:
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�وش 3�I�8 از 9�ل . #�د1 �� �/ دارد� I+! <&��!  #�ل از در �ور$ ٢٠٠١او �:�ن �/ دهG 9�م�، �! ا�C !� �9  �8رت 9
����! )��a و ه;! )��(! �(�رزG !�SE 1ن،  و)�د ا?Mف ���ن ��?�رد � D8 م و)�د�E H78�«�! د���و �! و1h8 » ���3«و» ا�

»����8�ــ +! 8&��! ���و$ ُ#��3ان در Gن �@A ��د ــ �@�ا�S( �3 �9 ر�� و ا�� 3�I�8 را » ��ش«�S��9 . ���7'� ر�! ا» �
O'3� و O'3� . 9� ���زد و bS9 �8���ن و 9�داران "�<�ق 3�I�8 را+! �@A ز8�د  �ن �! 9�د1 0/  '�9�8/ �/  ���، �! �'� �7:�

Aزا����در  :;�1 ا?��، ��  �ه� �8رش .  +�روان ه�$ 3�D8 را رد 8��/ �;�8�9�ل #�ر وزارت د��ع ا��78� ��ا��Z �;�د 9 �3
در ��%! �Z�ار ز8�د 3�I�8 و . درا�8 را9� ��د1 ا�8»  ���وه�$ +�����و$ ا���ن«و » ���وه�$ ه�$ و1h8 ا��78�«ه�$ ���دد 

3�I�8 را �! ه��و�8 دار��، �! د�G �9�  و �3�اد  H8�)3 د1 ه�$  +�;��8/ +! �3ان�����ر  ���0 I�8��� Gن ه� . ز8�د "�<�"(�ان 3
�ز«Gن ��0! +! ��ن و.  در C� ه��وO( �8�ن را���3� �/ �;�8�٩٣ه'�ز » ا������ن«�/ ���8� از درI در�G� ه;�� » #

 ،I�8� �! و د8&� )'e�9 Dران �SF/ +! در "�رت  �D8 ا��، �! .�وت ��د Gورد1 8/ د�9 8��! و ا"]�د وا��!» ,��(�ن«3
3�I�8 �! 3�ر و #�د ز��1 0/ ��دم +:�ر ��Pذ و8�ا�&�$ را وارد �;�د1 ا�9 .  

در ��Z�Z ا��، ا���ل �@A، ز8�د ���و و ز��ن ��ا$ 3�ارI ا�@���ت ��ا$ اG !+ �8ن را در �Y�$ ا�'/ �� L0ار �;�8'�، ?�چ 
0�د8� .���  !در �P0 D8 و C�[? $�0/ از ا�8 ا�� » ه��(�وI«. در ��%!، ه;! �����! ه�$ د8&ِ�، �! 3�ق ��ا�� / m0ا 

 D8h3ا�����! رزم Gرا8��! و ا9� �?�9 /S;E ت �3)! را از���@�! �9$ د8&�$  )KS �;�د �!  �ت ا��از » او����«+! ا�
د دردا?H +:�ر ز��ن Gن را �! د�9 ���ورد 3� �:�ن ��ه� +! �9�9A در�9 ��د1  ا�9 و ��e ?�» او����«. x9�3 �;�د

  . ا�@���ت �� <�KSZ3 I �!  �ت ��Gد1  �1 ا�9

�ا$ � ��3�1 0/  را�b! ه�A8 �� » او����«درد 9� د8& p? ز$«در�در �O�ر ا���ل �! » +�ز$«در ا�8 را9� . "� �S'� �;�د» +
 !+ �  �E�Z� �� D8 ادار1 در C�د ا�8 ا�� ا�� +! او را �8��3 �;�8'� و ا�@���ت را » ه��(�وI«و » او����«ا�8 ا�o� �ز8
�'8�;� /S;E ،�9�#�ا�� «ا��، ��;�ر$ +h ?���/ و 3�س واه/ �('/ �� د8� 0�1 ��3ر$ �3,�! از �9$ . در ��Z�Z <'�� �(�د. 9

8����«و » 78��از �9$ 8�ران �LدD8 و ��ادرا�A  زرق و ��ZS3  �1 ��د +! از د8�ن وا"��� �� » +�ز$«، <'�ن �! ذه� »�
�?�9 Aت از �9$ ه�اداران  ا�8 . �3ا����@�� KSZ3 ه;! )��(! ��Gد1 0�د8�، �%! ا�8 ��ور ��د +!  ا��78��8�ن » +�ز$«+! ا�

 �'��� A8�)"3� از 78/ از ر �ش ا�M3 ا�«در�)E ا��)E  « �8 ز$«و �;�ا��، ا�8 ا�� وا"��� . ، )��(�ار$ �;�8�»ا �ف l'/ ا
9���m0 !8ار$ +. ��ا � �� ،�در ��رد ا�8 +:�ر �;�د1 ا��، O'3� و O'3� ا�8 ه�ف » ه��(�وI«و » او����«�M/ +! در ��Z�Z ا�

(�ر$ �Cرت �&��دEا��� Gن ه� Gن </ ا��وز رو � �/ �� � ا�8 . را در ��ا��  �ن "�ار داد1 ��د�� +! ا�@���ت در�9 و ُ#
 A���l ن�����(�ر ����7 و Eت، �! ا���@» ا�����ن«�!  �ت -��! وارد �;�د1 ا�9 و ��ور ا�9 +! ا���د �Lرگ KSZ3 در ا�

�دم e�9ر$، C��! زد1 ا�9� �� /')� /E�;3� �! . را �! 8G'�1 9���ن ده/ ا) A�� ،�دG �9وL8 �/ ده� 3� » ,��(�ن«ا�8 ا�
� ا�8 ادP� $�# A8�? $�E:�ر�� +! �G�ن از ا�8 رو�� #��وز ��ر  �1 ا��� .  

� ا9�س L0ارش . و-O3 a�);/ در +:�ر، "�ا دا ! ا��در �@A ز8�د ا���ل در » ,��(�ن«�»G .1 8/ در ا��ر »  +�ردز���)?
�ال  '( D8دL� ور�:� !+ /��o�»H�8�+ D� « pS�3 ،�ُ �� /�»٣ از ���ن ٢٠٠٣+! در 9�ل » ,��(�نq{ !� /'�:� �+�� 

١q{ 1�� ود ��د، در ز��ن ���ن�F� A8�3 »���در ��[��  . 1� ��e ر�! اA�� !q٠�9 از  �٢٠٠٩» ا#�H8« و 9٢٠٠٨�ل  » ا+
�;S! ه� )�ن �9�د1 و ا�8 ��1 را �!  ?���� 3��8 ز��ن ��ا$ ارA3 ٧}، »ا��0« �9���ز ا��78�8/ در ا. »D8�ا ��ل »ا�

  . �3 ر�9�1 ��د}}، �3�اد ا�8 +:!  �1 0�ن �! »)�e$«در ��1 . �;�د

�3ا��'� O)( �3! ه�$ » ,��(�ن«ن Gن را ��1 +�رزار -� ا�@���ت ?�ا��، +! �/ �3ا»  ا��0«��8� �! 8�د Gورد +! در ��1  
�'8�:&� ،�'��Yر دا  �3 �+ ! m0 ق +:�ر، )�$ ه�8/ +! در��ب و  ;�ل  l ،$ را در  ;�ل�8�ت در . )���@در روز ا�

 �O »ز��8 )�$  �!  ;�ر �/ ر��، » +'�  . را+� را #�3�ب �;�8'�v٧ �3ا��'� 3�» ,��(�ن«در  ;�ل  �ق +:�ر +! ا�� 3

� ه�، �!  ;�ل  O  ��و ه�$ » +'�ه�ر«و » +��A�#»H و #` از ا�@���ت، �G�ن د�9 �! �8رش ه�$ ��0 !��0! ��� �زد��، �
�;S! �;�د1 و 9�I ه� را �� �� ه�$ ��0(�ر )�د1 8/ ��ش +�د�� /، »ا��78�8/«درA�# 1�� D8 �9، هLار ه� 9���ز  . ا�'�

»/8����8�زد�� 3�  را1 ه�$ 3�ار+�3/ » ه';S�A�# 1�� D8 ،» ازا�@���ت د�9 �! �8رش ه;! )��(! �� و�8e »ا���ن«و » �
�دم را از <'&�ل  ا8:�ن ره� 9�ز�� و �Y�$ ا�'/ را ��ا$ را$ ده/ ��اه� �;�8'�» #�+��ن«را از �9$ »  ,��(�ن«�  ،���)� .  

 fS3 ا�9 +! �3�اد  �+� +''�1 +�ن ��ا$ را$ ده/ از D8 3� #'� درC� در �@A ا��، ر"� ه�$ "��H ��ور �;�8:&� ا�8 وا"���
 1�;E»�';Sه�ر«و » ه�د1 ا�9» +'�)� �3 A�� . در  �م روز �O'3٢٠ »��0ز$«��د +! ه�اداران » ا�C'�وق ه� را �� را$ » +

�'��7/ در )'�ب، ��+L ه�$ را$ ده/ ��!  � و 3;�م. SZ3(/ ا�(� � D8 ا٢٣درLا$  ه��ز$«ر و �! C� را$ �+ « !ر8@
�$ در » ����)/«در .  ���O  در a"وا»�';Sز،  دو��ر1 �! د�9 اورد1 » ه���8����G /8ن را �� دادن PS3�ت <�ر 9��وه�$ ��� !+

�  �����١v٠د��، -��8/«���وه�$ .  را$ د1  از ���ن ه:�د هLار ��د وا)K را$، #�$ C'�وق را$ ه� ����8�� «�8�ن در )
 �! �8رش �Pه A »�';S٣» هq د1 و�� ١v٠�'<'�� �! .  ز?;/ ��ا$ Gوردن و-a ا�� ��ا$ ا�@���ت، از ?�د �! )�$ m0ا 

9���زان  !��� �/ 8G� +! روo�»ب�l «د��&� A�# و�/ درL� �  .در ا�8   و-a ه�اس Gور �9

  <&��! KSZ3 در ا�@���ت را1 ��ز +�د؟

 ��ز$«در ��ا�+ « !� �+;���ن ر�9��G» 1�ن �! �3�اد دوهLار و#'%]� 9'� را در ��رد KSZ3 �! . ر"��� د�9 زد��<H �3 د8&
�%! ا�@�ب ا.� وارد �;�8�v٧٠در���ن ا�8 ه� . ارا8! دا '�» 0/ �!  7��8 ه�� ��! ز��ن ز8�د$ ��ا$ ر�9�A8�3 . 1 �/ �3ا�� �
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  .0/ �! ا�8 ا�� ���ز ا�9

'/ ا�8 ا�9 +! در�9 <P&  $�( ،�ت، ا����@F�«و » ارو#�«، » ���3«، »ا��'»�78� �E�9 #` از #�8�ن ا�� HS� « !�
�'P0 D8�� ا�8 ا�@���ت #��وز�'�ا�!، 3(,�? !� ���د +! ��ا'9� �S( ا�@�ب را 9� » ,��(�ن«ه�ف ا�8  �د��ش ه� . 78�8&

� ?'�1 اور » ا�����ن«���ز��، ا�� ��ا$ o� !� ،�'ME A"! دا �M9 !� !+د�;� /� DFY�  و.  

و ?�رج » ا��78�«در ا�8 رو�� هLاره� ���� از P9�رت ?��! . KSZ3 �!  �:! ا��� a"�3 ه� و ا�o�ر ه� 9'\ �� ا���$ +����
�'F�«ه�دو �;�8'�1 0�ن .  �+� دا � HS� « ارو#�8/«و !���( « ��;Y3ب را�@� ��دن ا�)0�د8��� 3� �� x��� A�# �1 ه��

�1 0�ن )O�ن، در ��رد P9 !� KSZ3�رت ?��! ه� ه� �ار داد1 ��د��» ���نا��«ا��، . +''�)? ��ب«ا��، 3;�م ه;(�د .و د8&l « در
�د1 0/ اKSZ3 �8 73�ن ?�رد��» ا������ن«� ه� در �:�8! ه�$ ��0! ��0! �� ! ام، درواز1 . از �0?G �8ن ��0! +! �� در اG

�9 دو9/ �! e�9 \'( $�9ران �bS9 ،/SF���ن و 9�داران "�<�ق 3�I�8 و د» +�ز$«A�# 1�� KSZ3 ه'&��/ 0:�د1  � +! 
! ��د، دراز �;�د��  . �Z�م ه�$ �S'� ر3(! در و�8e ه� +! 3�س از د�9 دادن "�رت و .�وت، 9�ا#�$  �ن را ��ا 0

  ر�?� ا��-�0 ه� 

 �9 �F�«در ا�8 ��رد ����8 �! رو '/ 8�د Gور  � +! ا (�L� 1رگ ز8�  HS�  «� �� /� . فM? 1 ا�8 ��ر��9! 8�د  ��
����3 �;�د1 » +�ز$«+! اA8�YE را » +;���ن ��HZ ا�@���ت«، ����! �� L0ار$ ا�@���ت را �! د�9 }٢٠٠ا�@���ت 9�ل 

�« ٨روز . ��د، �9�د);F�«ه;�� +;���ن +! از �9 « $�9� HS� «،م �;�دMEدد، ا�0 /� !8�;�zz$�'رو � و ��ور� �ه�   
�:H7 و درد 9� �Lرگ ا+'�ن ا�8 . ا�8 +;���ن  ;�رش دو��ر1 ��?/ Gرا را اMEم دا �.،،.را در��رد KSZ3 �! د�9 دارد

  .ا�9 +! �� #��وز$ ُ#�KSZ3 در ا�@���ت، ����! �:�و�� ��E�o� $�م ز8� �9ال �/ رود

(�ر از د�9 Eن اG !� !+ �8دد در +'�ر ا�ر�! را �/ ده�، ا��، +:�ر را ��ا$ ��ت دراز ا0� دور دوم ا�@���ت �� L0ار 0
�ار �/ ده�"  �S� �����ز$«Gن ��0! +! �/ دا��� . در ا�8 ��ت، A3G ا?Mف ه�$ "��/ در �/ �0�د. در+ « D8»ن�:# «
 در ا�C �8رت، ��  �ه� در�0�$ ه�$ �SF/، �9"]� ه� و #�8�ن. �/ �� �» E « D8»D�(�3(�ا�«ا�9  در ���/ +!  ��در 

�وا�o� /8 و "���ان ?�اه��  ������ف  �ن +! ��دم e�9ر$ D8 #�8�1 » ,��(�ن«در ا�8 )�8�ن، . ���! �Cرت رو � از 
�ب«�3,�! 0�ا�! l «;�د� �اه'����Yر . �/ �� �، د��ع  �� /�M����7 ا8 D8 ه;��� ا8%�د H�و » E(�ا�«�! 3��8 را1 

  . د8&� ���Lدان ر�O;( �9�8ر$ �/ �� �

ه� . ز8� �:�ر ا�9 +!  او �! ره(� )'\ د8&�$ ��ل  �1 ا�9» د��+�ا3�ن«از �9$ )'�ج <� » وا '&�«در » ���او�«
� وا"�/ را در ��رد �l و e�� �'S� ر���� !����در » ا������ن«<'�ن او از )���O;( Kر8@�اه�ن �o��F! +�ر �� ا�8 ��ور +! او �

�ار �/ �0�د" �Z� دارد، ��رد �از )'&/  +!   �+� در Gن  از ه� دو )'\ )O��/ اول و » ا��78��8�ن«K د8&�، از )��. 9
! ا�9، دل زد1  0�د8�1 ا����0 �3�$ را در � A�� ت�در ا�8 +:�ر از �9��9 . دوم � !��E ا$ او��� ��ر ا�9 +! ا�7�ر��

�دن )'\، ار او رو$ 0�دا��1 ا�9» او����«� A�# در ��رد . !����� ،��ا$ د�9 8��� �! �����Z، » او����«از )��K د8&�
�د�&� ��Gن ا�� +! ����8 �:��! ه�$ » د��+�ات«�9��9 ��اران . ��O�3 ��8� ه�$ دراز ��ت ــ +� از +� 9! 9�ل ــ را در��

 1�'8G ت 9�ل���@;S/ ا�� �7� �;/  �د +! اa"�3 �8 وا"�/ 0�ا8��! و E �8. ، �;�8�ن 0�دد»+��&�س«ا�8 #��وز$  #�A از ا�
� �� . ،�� �/ 8G� +! » او����«�� �����! . 0G�1 ا��» د��+�ا3�ن«��L از ا�8 )�ول ز���/ » ,��(�ن«از�9$ د8&o� !� ��'>
»�78�! ا�9» ا������ن«، �! ا�8 �9، ����! �٢٠٠١�ا$ او��� ��ر #` از 9�ل » ا����ا$ #��وز$ �/ O'3� �!  . را )�$ 0�

O( !���( $ار�)��( !� H� ،8! ?�د ز��ن�;��L� A9ر0/ ��ق �/ . ���ز ا�9» ا��78��8�ن«��/ و # A���:�# �ا��$ +! ه'�ز �
  .ز��

9�د، �3�اد ���8ه�$ �٢١! �3�اد » او����«#` از Gن +! ��ب«هLار 9���ز 3�زP� 1` �! ا�8 +:�ر �l « !� �( �8ار ١٠٠در اLه
� �/ ر9� +! P�qن ٨G $�3 ارL78�$« ه�� �.$ ا��»ا�o� !� ��'> ال�'( !+ �8G /»H�8�+ D�« �3 A�� ز���، ?�ا9�ر 9

�د١q٠ هLار و #8�S` را �! ٠}٢را 3� » ا���ن«ا�8 ا�9 3� �3�اد 9���زان » او����«�����! �Lرگ . 0�دد)� e�� �P� ارLه  .
<�ر ���SS�رد دا�� از �9$ د8\،ر ?�چ )'\ در ا�8 +:�ر، ��ه��! �! �Z�ار . ، ا)�ا 0�دد}٢٠١"�ار ا�9 3� ا�8 ا�� 3� 9�ل 
�ون �/ +:�» ا��78�«از )�K  ����! ده'�1 0�ن �� .  

#�A از #�8�ن ����ر�8، ا�8 )� را » ���3«و » ا��78�«از )��K د8&�، در  �'Zb! �3�اد ز8�د ��دم �&�ان ا�8 ا�� ا�� +! �(�دا 
�'8�;� I�1«��ا$ . ?�اه'�  �» +��H«ا�� +! وارد » ,��(�ن«در Gن �Cرت، ا3 . �8�E�Zا$ د�9 زدن �! » ا��� �3 A�� �3ان

� ?�اه�  ���� /�0 ��$ را ��ا$ » ,��(�ن #�+���/«. �8رش  ده:� ا�&'��! در 9�ا9�@A ز8�د 3� » ره�8/«�3ا��8/ ��:
�ب«��ا$ روزه�$  �(�د ���وه�$ » ,��(�ن«ا��� . �! د�9 ?�اه'� Gورد» #�+��ن«l « /�  A�# از �3 A�� !Zb'� �8در ا

  .:�در?

�وه�$ �� �� 3;�م ا�8 و-a، ����8 �! رو '/ ���ن دا � +! ا0��0 �o� ب«�� در�l « را در H;E 7�ر�/ ?�اه'� ا�
��ون از ���ن ��دن و ��F #'�1 0�1 ه�$  . �� ?�رد )�$ �;�8'�» #�+��ن«�! د�9 �&����، ����8 �!  ����! » ا������ن«
�ب«� +:�ر، در دا?H ا8» ,��(�ن #�+���/  و ا����/«l «���8 /;� �98/ د�3�� ��'> !� L0�M3ش �/ » #�+��ن«ارA3 . ه

3�$ �� » ا��78��8�ن«�;�8� 3��� +'� +�ر$ در ا�8 ز��'!،  A�� $�O� �3 ���  �-��را <'�ن �! ��ز در����1 0/ ��'��9� �G �3�ن 
  .ار9�ل )'\ ا�Lار و #�ل، �! ا�8 +:�ر ���داز��
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���ن«وA@ در B���«,/� ،داغ د��� �  

�ب ز8� E'�ان+ ��ا$ درI ژر��$ ا�8 درد9� �Lرگ، �! 3��8 ا.�zz  !:�;ا$ ه�دو 9�ل #� درد9�،، :ز��1 0/ و 8� ����د$ �
 !�ن«Gن ��0! +! �/ دا��� . �/ �� �»  ��e�7س  ;��ل«�� �>�S� « �8 ا8���  در�ا��، در Gن . �/ �� �» #�+��ن«�Lر0

 �O'3 و �O'3ن ١٢��SS�� �'8�;� /� /0 1�ز� LP� . !+ /ن 0�هG ن«از��S� « !�SEچ«، �! و)�د �G�S�)" ،! ه�$ ٧}١٩در 9�ل » #�+�
 /)S, �;oE»٨+! دارا$ » #'%�بv�ن زد���[E !� �در ا�8 )�8�ن، �G�ن #'� ��ر +� ���� 3� در .  ����SSن ��Pس ا9 ،�9
 /S� �9 �1 �0�$ از �'(a ه�$ +! �� ا9P�د1 از ارA3، د�9 رد» #'%����ن«��ا��O� N� ���Zق ا�8 ��دم �/ ز�'�، از دا  �� 

�'�L� ، د�9 �!  �رش�د��0 /���وم �/ 9�ز�� و ��Yر ���و$ �9�9/  �ن را �'7F� ن را��G 0�ز .  

�ا$ »�:�ف«در ا�8 را9� �! K)9 �:�ر 9'&�� و �lG ، . /��o�ز 0�د8�٢٠٠v#'%;�� E]��ن  �ن در 9�ل &�S� ارانLه ،
»Sز$ » �چ����0�د8���#�� «�8��C !�» »رت � .  

+! �]H درس و �7lG K�ز 0�د8�،   �0�دان » ا��0«در��1 . )�ان، ا+'�ن  دو�� ?�A8 را �/ ?�اه'�» ��S<�ن«�@:/ از 
»/>�S� « ق��� �3 ���:� �-��9� ��ه'�» #�+��ن« /S� ود��از�� و 9 �8P�� ه�$  �ن K�از �7��� در ه;�ن ��1، د1 3. را �

 ��l K7� �'�»��Sچ«��8���78�ن  ��رد �9 "]� "�ار 0> p9�3 ، . س را در ���ن 9�+'�ن�» #'n�ب«ا�8 ا��، ده:/  و 3
�د1 3;�م "(�S! ه�$ » +Mت«?�ٍن » �S9;�ن داوود«��� . $ �! ���ن اورد+�H7:3 »  ا+��« ١١ا�9، �! روز » ��Sچ«+! 9
 D8  $را� »HZ�ن ���>�S� « م داME1 0�ن . �را ا�ن 0�ه/ +!  �;�8'G �3 ���7 را� �� 1�F�«او، ه�m� !��0ا+� HS� « در

� �G�ن را » ��Sچ«و د8&� ره(�ان » ?�ن ��Sچ«�� »  ;��ل«. Gن ��Yر ��ا ! �� �، رد �;�د�o� /� �E�%  �� ت �;�د و�"M�
، �! رو '/ ٢٠٠qدر #�8�ن 9�ل �zz/ ���8�، او در)�8/ از ا�8 ا.� . ه;�اه/ �;�د» G$. اس. G$«در )�8�ن #�&�د ���وه�$ 

0�ا$  /S� ان��ا » ��Sچ«�/ �3ان A@�  !+ �P0 ز8�د ره(" �o� �F3 1 و 8� در?��! ه�$  �ت�1  �+:� �1، 8� �! �'�  !:+
�'�ن«از +�ن ه� و ���ن ه�$  » +Mت«،، ?�ن .دا �>�S� « !�»ل�داد،»   ;� f�-�3 ��'>zz�8ا !�:� M, ن�+�ا��، .   �� �

  ،، .ه� ��ر$ +! �N ?�د را �/ ?�اه�� �� -��! ?���� رو �! رو  �/  ��8

 $�. 9���ن داد، ا��، ��ا��� O�3 �3� ه�$ ?�A8 را S;E/ ���زد» ��S<�ن«A3G ��/ را �� » زردار$«�7S� ���7/ �! ره(
�  !��0 �! در . از ا�8 رو )'\ <�78/ ��ر د8&� از 9 m0 ان���Z�Z را +! +:�ر  �ن دارا$ "�م ه� ا»  #�+��ن«ره( �8

�د��+ /;�  Iد، در�� /;� A�# ن راه/ از����o� �9رت �! د�" L+�E�م درI ا�8 . و ز��ن ه�$ ��0! ��0! ا�9 و 3 �9��9;
 �3 �  K)9 ،A3از �9$ ار ��ن«��دا ���� . ، از ��ن  +:�ر )�ا 0�دد١٩٧١در 9�ل »  �'&S! دA8«ا��>�S� «��9ر �اه�?.  

�Y�$ ا����! 8/ �!  �ت ��ج �/ ز��، ا��، <'�ن از 3�'S� ��9� ��8e/ ا�(� !  �1 ا�9  +! 8�0/ »  ;��ل« ا�8 +�ب، در
�ار �/ ده�» #�+��ن«L8�[3 3;�م "� "  �� �3]�8� ه�$ �P0 �� /9��9 و �0$ ه�$  73�ن . +'��/  رادر ��ا� ،�درا�8 ا.

�1 . ده'�1 8/ را1 ��ز �/ �;�8'�O> نG در ��e�� �'��� /�'8ا�«ه�$ �9�9/ ــ د HY� « ��� ر�\ » �9ات«در »  ,��(�ن«ره(
8��! ا�9 AZ� /�O8! را 3�8�;� /� ��9�L��G .،$ �9ر ر8���+ 1�O>  ��'> از اوzz 1��9 �'��� /0رL� $ ��  &�ف�د +�3�1 "��
A8و�!... <��/ در ���ن د��ان ه�$ #�:��0 �lو رو I�<'�ن <�ق و <��� دار$ +! �! �:H7 �/ �3ا�� 3'! ... ��$ ه�$ <

�:7� `P� . /��8�# p? ���3]�8� ا�8 ده:� ا�&� �� �� ،A���8/  �� �K ه�$ "� !��Z;�9�دارد و 3(�� ا ��� �'&/ �9�ه/ +! �
�:+ /�..،،  

  .ا�8 ا.� �� 3;�م ارز A ژر��$ و-�/ +! در ا�8 9���ن )�ر$ ا�9، ارا8! �;/ ده�

$ +! » #�+��ن«ور�� ا�8 ا8G !+ �9� اردو$ #�A9 ا9�9/ �! ���8�O3 �� ان �9�9/ +:�ر�و د8&� ?:��� ه� » ,��(�ن«و ره(
�ا$ ه;! ��دم +:�ر، �� د�9 ه�$ ?�د  �ن ?NS �;�د1 ا��، �S��Z! )�$ �/ �;�8'� 8� �/؟ #�f9 دادن S;E/ �! ا�8 �9ال در �

  .?��� �/ رو��، از اه;��  �Lر0/ �� ?�ردار ا�9رو �! و» #�+��ن«و » ا������ن«و-�/ +! ���� ه� در 

•   
  #�8�ن

  .خ.  هـ١٣٨٨ S)'9! ٢٨روز 
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