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%	ش -�,� ه	� *()'$ ��&�د %$ �	 دان! ا��وز� �اغ ! �ا�ت ����ع ��� ����	ری��
/�'-��� 0	� /1	 .*3'�2 ه	� 

�� ا��ی:	 در ا-9	ن�'	ن ت	ری6 و �5وران$ ا	�ه� . در ��رد �ا�ت وا
��� ای��� %$ 
�ن ��	ون ری�D ن $� �C��AیA B&� ه	 �$ ن@? از <� �	ی=. روز� در ح	ل ن�	ن و ت���9 ا

	1&	ن دو'	ن �نE	 ه�'�= و ن	م ���I J ره&� G	1&	ن ه/ از ��1 �	D�1�� H -=رال �E�>، Gر
  .ح(ف *�دی=) اف �0 ��( ا��ی:	

O� از H=�'� ت�� نC	�0 ای		�� ت��ی 6���5	� و د)��	ن$ در 
&	ل ��دم 	ز ت	 ا��وز ی6 
، Hن ��د	ن�'	0 ا-9:P�	� $ن	A و 	ن ه	رد�	&�� QG	�� ن$ در	)& �	ص در )�ق 01 ه�TU� VP'U� 

QG	�� 0W�� و <��ب وB�Yن ن�'Y� ل	ن ح:��� ، در )�	ل در <�ی	د )�	ن$ ات�	د)�� �	� 
 ،Z�[ط دو�1 ن�@� ن	
? ZTO ز���E	 و دارای0 ه	� ��دم �ً,�TU	 �Y'�نE	دار� )	ن ��= از 

A	ن$ و �=ون I	ی= و I=م ت�<$ دو�1 �$ در )�	ل ا-9	ن�'	ن، �W� 0	I'0 دH ه	 ه5ار  %�^0  �=ون 
��_	ر*0 در دام �	%�'	ن و G	1&	ن ان=ا���O $'A واز ی	 �U	�G ان'@	م <�ی0 و ی	 �نE	 ایB ��دم را 

�  .ا

ا@1	H=I �(ا%�H ,�رت ���2د �B �ن�ا  ا*� �	 �نE	 �U	�Y% �G=ن )	ن ازدام �	%�'	ن G	1&	ن وا
�0 و
�U� �1اه�= �	 G	1&	ن وا��'$ �$ � اس �� �(ا%�H %��=، %	ر �]	ی0 ا�	 ا*� ا��ی:	 و دو. در� ��=ان/

a�> $5 ادا�[� =Y:ن�� .  

	زش ه/ در ز���$ . �(ا%�H ی6 و��b�� $P ��ا� ح? ��	زI	ت ا� %$ ن&	ی= �:0P رد *�دد
ا�	 ا*� 	زش �@��� *()'B از . ��	ی? %$ دارا� اه��� ���	د� ن&	)=، ��'�ان= ,�رت ���2د

0 ^�ن �زاد� ه	� ا<'�	0I، زی� �	 *(ا)'B ح@�ق �B'()* ،�Y از ح@�ق زن	ن در ��	ی? ا	
در )�ایd %��ن0 . <	��$ و �	�H�A ن@c د��%�ا0 �	)=، در �ن�Tرت 	ز)0 در ��	ن ن���

�ال را ��fح %�د %$ �ی	  Bد و ای�� B�&�
��دم ا-9	ن�'	ن ه�	ن ��دم دJI�� HوH ن@	ط �	� �	ی= وا
�$ نB� �C ا�� ن	��:B و در  ؟�'�= %$ G	1&	ن ��-Q )�ن= �نE	 را �$ �	نE� 0	ر %�=ه	ل ��! 

ا*��نE	 در ^�%	ت ی6 اJ'hف �	 دو�1 ��<�د و .�=ت�یB ,�رت! ���	ر %�ت	H �=ت �Aاه= ��د
	ل 
&? �Aد �نE	 �'�ان�=، %$��	ی�= �	زه/ ��Y:? ��'�ان 
&�ل %�د Hد �	� را �� )�ی6  ا<�ا� 

�ن�=اJ'hف�&@� .HوJI�� /ز ه	ب ��O 	ی� �	��دن ن�	ی= ت	 �نE	 را ت��?  ح	�� �Aاه= )=،  B�  
0 دی��2 در %�	ر )	ن ت@�ی� )�د؟ه	� 	� �Oب در ا-9	ن�'	ن ه/ �U	�� �G	j- ا'�ات�iی6 

�A Bد و ه/ �U	�� �G	j- ا
'T	د� �Aد در ا-9	ن�'	ن ���P	رد ه	 دا�1 ��	ی2(ار� ن��دH %$ �$ ای
ا-9	ن�'	ن، ):�� )	ن از G	1&	ن  ا*� A	رج )=ن 
�ا� ا��ی:	ی0 را از. 	دH *0 از �ن ن��2(رد


=رت . تP@0 %��/، ��	1$ را 	دH ارزی	�0 %�دH ای/ �	E'�	
در ایB ز���$ �	ی= ���ان ا
'T	د�، ر
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�� j�	�� و 	زار ه	ت@��/ � ��6 و ر
	�� دن�	� �Oب �� J% ر*�ان	��'اد A	م  ن�5 ه	� ن��	 وا
�-�* H=دی	را ن	Eن�0 ان= %$ ن��'�ان Pی	��.  

  

 ،� ��دم را ن	�Bk�f ���	زد و ه5اران �ال  �@�j،او�	ع ن	رو)B و ن�	-'B <�اب%$ رو)B ا
 و دو�1 ا-9	ن�'	ن ه/ �Oق در -�	د و �Oق ��ا� )	ن ��fح ���2دد %$ <�ا�0 ��ا� �ن ن=ارن=

�ا�ت ��دم <�ا�0 تW	د ه	� 
��0 و �(ه&0 و در راس �ن  Bی0 ن��'�ان= �$ ای	-�	ه? و �	ا-�اد <
ادا�$ یa�> 6 ن	��C/ و �P�I	ت ان'�	ر� و 
��	ن0 دادن ��د�	ن �P:0، و �=ت� از . ارای$ ن�	ی�=

ه�$ -@� و ��:	ر�، ت�ا%/ ن�3ذ در )�E ه	 و @�ط ارزش ه	� ا<'�	0I، روز ��وز ��دم را ن	 
  . �Bk�f ���	زد

(ا%�ات و ^�2ن02 �ن )3	-�� و<�د دا)'$ �	)= )	ی= روح�$ ��دم زی	د �Aاب ا*� در ز���$ �
  . روح�$ ��دم را �Aاب ���	زدن	*5ی� ا�	 دورن�	� ن	رو)B .ن�Yد


=رت ه�'�= از �ن ن	*3'$ ن�	ن= %$ 0�:� B'�Yرزو��= ن�0 دو�1 %$ 	� B�31	U� در �]��ع 
$P�>ل	د )�	اران ��ادران ����د و ات�=-�G H��Oو mا=&I �'%دا ، j� در %? �	 ت&9�P	ت ���	ر و

J:Y�� ی��0 %�ز� را Vح�ی 	ز� ��:��= ت	د را ��A !@روح�$ ��دم ن B'A	 ��ا<$ تدر �Aاب 
از �Gف دی�2 �نE	 از ح�Wر ا��ی:	 . 	A'$ و �ی�=H ر�=ن �$ 
=رت را ��ا� �Aد تB��W ن�	ی�=

  .ر ا-9	ن�	ت	ن �U د-	ع ��:��=د

  

  در ��رد ازدی	د �Aد%0Y ه	 �$ ایB ن�Cم %$ �	 ن&	ی= ت�	م �J:Yت ا<'�	�A 0Iد را �=وش 
وا
��� ای��� %$ در ح	ل ح	�� ��'�ان�/ .  �=ان�/ و ی	 A	رج از �ن ح�Wر G	1&	ن در ح:���

	ل.<	��$ �	 G	1&0 -:� ��:�=% �2�80ی�/ %$  0	ل <�a و  0 ت&9�P	ت �'=اوم �(ه&0  

	ل رو)���2 ��ورت  0 $% $'A	���	ر Z@I �	ن=H و ت�ZT ��1د ذه��� ه	 را ^�	ن ت	ری6 
�ه��B ا%��ن ن2	ه0 �$ ��ن	�$ ه	� ت�Pی5ی�ن0 داA? و A	رج ��	ن=ازی=، 	E'I	 ت���I ZT$ . ا

'/ و ا'&=اد در انازدوا<E	� ا<&	ر�، �1 و %�ب زن	ن ت�d ��ددر داA? ا-9	ن�'	ن  . ��:��= 
���O ن�� ن���، -@� و H=$ �=ی��	در < $% Hن�اد	A د	ا�? ازدی�I =دی�2 ��'�ان� ?:Y� 	و ,=ه 

H=�I ن$ و	ی2 ?�	I $)= ن	ن ��ن&0 	> ?�	I 6ی d@- =ن ��'�ان	1&	G $% =�(	� ن	زن B0 در��Y%د�A.  

 

ایB . د ت	 <�&$ ت�س از G	Z1<�&$ ا
'T	د� دار�$ %�Yر ه	� ه��	ی$ زی	دت� �	 ا�	 -�ار ��دم 
 �'Y�� 	01-�اره	از ی6 ت�س اح'� 	د ت�Y�� 0(	ر� ن	ن . از -@� و ��:�د 	T'
در ی�Y% 6ری:$ ا

�% 2، ی6 <	��$ ای:$ در �ن -@�T� dف و<�د دارد و ت��1= در �ن )	ی= �$ واردات ا'�ار ا


��=� ��دم در زی� dA -@� ز% 60 و ا�	-'� از I	ی= �0P را اح'�ا ن:�= JI $^ ،=�% 0*=ا� ن��

  .و<�د دارد %$ در %�Yر �Aد �	
0 ��	ن=��دم 

�	ل *()'$ �	 ی6 !  در ��رد <�ان	ن �	ی= *�3 %$ ��ا� ت�=اد زی	د از �نE	 �Oب <�� ��یB ا
 �ت�=اد <�ان	ن ا�Gا-0 ��ا<$ )=م، ت�Tرات�:$ �نE	 از �Oب دا)'�= ��� �=ن ان�	ن را را
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%$ ه���:$ �	� )	ن �$ ارو�	 ر�= دره	� U&(�A'0 ��و� )	ن �	ز ���Yد،  ت�Tر ��:�دد .��:�د
	Eل ای�	oز �=رس ��:��= و ا�	O� ل	=ون <�]� 	? را %�6 ��:��= و ی��	ر دارن= و -	0 ��ا� . %'
و

 5�^ 	Eن� $� ?U� از H=�� ب�O از B� $% =0 و<�د ن=ارد -:� %�دن'�> B��^ ب�O ن *3'/ %$ در	(
  .�ی/ه	� دی��2 ��2

در ��رد %��3انD دوم �B �	ی= ��2ی/ %$ در �O	ز ا�1	نE	 در ایB را'	 تJش %�دن= %$ G	1&	ن را 
0 ای�Y% Bر در ز���$ ن�fی	ت �VP'U ارای$ %�دن= %$ ه�$ 	� B�TTU'� 	ی�= ا�	ن� H�%وارد �(ا

ه	ن�ی! �? در �]DP : دریB ��رد )�	 را �$ �f	�1$ *5ارش . ن�C وزی� A	ر<$ را ت	ی�= ن��:�دن=
B�1��) ن	ی� *3'�	  . د�Iت �0 %�/،)

 	� H�%ن0 در ��رد �(ا	ن ر�=( $'Y% از =�� 	ً,�TU� ن	ن�'	رت در درون ح:��� ا-9�, �E�
G	1&	ن اJ'Aف ن�C ��د %$ �H�AJ از )�%� �نE	 در %��3ان�C�-�, D )= و �	 ��&	رد�	ن �	%�'	ن 

Dن ن�5 در %��3ان	%�'	ت� دو�1 �	ف ن�G ش ��ا� ازJل ت�&
 )�%� ن:�د و �$ ایB ,�رت از 
'0 در qP, .Z@I )	ن$ A	01 %�د	�، ��'�ان= انH5�2 ه	�  ن3E'$ ا� ��&	رد�	ن ا��ی:	ای�:$ ^$ 

 ی	 �@	�	ت ا��ی:	ی0 از ا�':	ر ا�1	ن در ایB ز���$ ن���Uا'�= �Y'�&	ن0 %��=، ی	 ای�:$ ؟�'3	وت �	)= 
��ی:	ی0 در 
&	ل �(ا%�� H	 G	1&	ن و ^�2ن02 �ن اJ'Aف ن�C ��	ن <�	حE	� �VP'U �@	�	ت ا

'E	� �'3	وت0 را در ��f@$ ت�@�Z ��:��= و ه��ز �� � . و<�د دارد	�ی	 ای�:$ ا��ی:	 و ارو�	 
  . ت@��/ ��	�j �	ه/ ت�ا-Q ن:�دH ان=

=��% Z[ی= ت�	ن  )	1&	G �	E1	 در  و ای�G Bز دی= ��رد 
&�ل ت�=اد ��=ود� �	)=، ��:B ا
 �	ر دی�  1996 �2	 �Gز دی= G	Z1ا-9	ن�'	ن �	 -�	E'�1	� ان'�	ر� و^�ی:0، ن	ارا�QPA 0 %��=، ا�	

  ! �@=رت ن�Uاه= ر�=در ا-9	ن�'	ن 

  

 )	د و ��Eوز �	)0

  

 


