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  �ز�ز ار���ر                                                           �	�د �	�ن ����د

  

�	�د �	�ن ����د :ن ��ھ�ن �	ران ��ر �	�ر��آ �ظر �	و�ت ��ر از
  و�ز�ز آر���ر

�ران و ا��ھ�ن ا�ور  �ر�دی  �و��ن �� ��و�ت ��ر �	ران �����ز ا���زه ھ�ی ��و�ت و �ده ا�ت �	

�ف �! �رر�# �ر"�! ا�د.ھ�ی را �� ���ه �و�ر�زی ���  

+��د +!  ا)�����ن را ��*م �# دو)ت �و'ت و ��روھ�ی ا����# ا�وان در ��	! �# �# �# �زارش �ده ا�ت:

  +�د. آ��ز از ا��	! ا����ده �# �ر�-ف اد���ش �ر ا��راض ���)�ت

�/ ���ن داده +! در ���ن ��.�ت �و�د ��و�ز�ون دو)�# ��ر ���و�ری از �ردان  ��ر���ر ا)�ز�ره �# ��

   �! 	4ور دار�د. �١۵ظ�ھر+��ده روی 1ل 

�8 ��د7 �ن ��دا).ز�ز، �1د��ه �ر����ن �.ودی 	���ت +��ل �ود را از دو)ت ��ر در ��5 �ر4د �

  . ��ر +�8 +رددو)ت �و'ت  ار�ش1�: �����رد د�ر �!  م و "��! �وا�ده ا�-م +ردهآ�9! �رور�

�# ��ت ��روھ�ی ا����# �� �د�ت +��ل در �را�ر  �# �=�ر، "ر���ده 1��س ار�ش '�ھره �! �#ژ�رال ا���! 

 !�"ا���ل ��و�ت آ��ز و ��رب" �واھ�د ا����د. او ��+�د +رد ا�ر �! 1��س �� �<����ت دو)�# و ��و�# 	�

  �ود، �� "��و)! ���#" �! ا�ن 	�-ت A��1 داده �واھد �د.

�! �� �وطB! ای ا دو)ت ��ر در �����!��D� ت �زرگ ��ر در�1��س و � ،/��-م +رده: "دو)ت، ��روھ�ی ��

  ا)�����ن �� �Fد��ر ��	د�د." �وم ا�وان

+! �� �و��ن ���Dت  �	�د �	�ن ����د  و �ز�ز آر���ر در را�ط! �� طرح �وا�ت  �! ادرس آ'���ن: 

�ظر��ت ���را �� ھم ��وا�ش ��وده �ودم +! �	ران ��ر را  ����ر از د��ران �! �رر�# �ر"�! ا�د،�را�.! 

��ر�م.��   
 �������	 
��� ��ده ��دم���� ����  :  �� از ط��� ا�

��,� ھ� ��0���1 :/.��� -����� ا,�ان ا*'()'�� در�&� در ��ل روز 	��وزی اش ��! ��� ���ط ��د ��ال:
67)�
 5'� در ��رد �4(�؟ 

�ری +�ور �زرگ 9ون ��ر را �دا�ت و �رای �ردم ��ر ��Fل ا"ر�ن ���و��د :ا'�ی �ر�# �وا���# رھ�وال:
  �د �ظر ��ن در �ورد ��9ت؟

��0���1:دو*� ار9�:7� ��9(�ن �<� دی درا�67د �� رژ�> ا��;�
 و/)�� ھ�ی ار9�:7�  ��8�� د��1 در ��ال:
��ط ر;�A ?' �ر�&� ��@ ��زی ��د�0 و �� روی ��ر اوردن دو*� ?0�0 ھ'.�ری 	� ����  �ا� � را در �� دا5

  ا�� ����د در ��رد �<)���ت ارا دار�0؟
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E ��ز��� �ی �DھC� ا��اط� 9)�� دو*� ھ�ی رو5� ��� در ��C7� و �� ��ز!�ر�(� �� ا,�ان ا*'()'�� ��ال:>�Cط
 �&� از�� -'�ش ا�� ا�.���ت ��وز �F�? G در ا�:� ���ود؟

اد��ن د��ر �Jل �*ودی و ���وی ��ز ز�د�# �# �����د �Dش  در +�ور ھ�ی �رق ����! �-وه �ر د�ن ا�-م�وال:
9�و�! ارز���# �# �����د؟و در �Dوط دو)ت �ر�# +! �رای ا�*� �زا	�ت ا"ر�ن ا�د،�Dش ��زی  !Dا�*� را در ��ط

  +رده ا�د؟


 	�د ��ال:�� �� �� ������� ����� ����ی  ������� �	 ��ا �ا�� ھ� ��ای ��دم �
 �!�" ،   ا��ا در ��-� �,��� و ا*(����  ای�ه ��� &���� �� دا��؟ ����  $

 –ار"���� در ���67 و 	�5ر ھ�ی ھ���ی� ا���34(�ن (ای�ان و ����� ا�0اب 
ام  ��	�(�ن)در ار"<�ط ھ= ��ا�
 �� دردی $ه ا� 	�در ای> ا�0اب 	,�� ؟ و از ط�ف	

  دو�A ھ� ا����@اری $ه ا��؟

  د��� را ��ای ,�د ?�� و ��ای ��دم �� �7ان دوزخ �� ��ز�0؟�4اا�� ا/Iاب ا��اط� را�� 

  

����Mت ,��@ را در را��8 �� آ-�ی �6'0 �6(� ?'��0 در ?�اب ��اKت �� 
�:0�  �6ان �&� ��4� ا��از دا5

	��وزی ���7ا 7'�� دارم. ا��.� *O8 �'�د��M� �7 0 و ��  !�ا��0ر ا��ن �<�I�I9 �5. درود ��'�. ������ و

را در ��رد و-��P ���ر �� اM9'� �&� دا5� ��0�5. �'��ن �7ن. ا��0  « �6'0 �6(� ?'��0« �0ه دا�5 �

67)�
 و  ��0ه ا�� �7ا��;� را دا5� ��05 . �� ا�� -��Q � ��� 9'0ه و �� ا�<�د و��P را �� � > و -)> G� <ا���

ری ,��@ ��د�0ه و در 7.'�
 ان ��0ه �Iر!�ا ��ر�� �(C� �'��>. ا!� �'� و ���� ��?�د ��05. دو��ن ��

 .��Tس !Dارام را ھ'.�ری و �'RC- .0���'� G �'��ن و

�� �� 0�4ان ,�ب �� ,�ردار ا��. از دھ� ھ��د ��8��0ف  در ?��<� �&� /Iب ا,�ان ا*'()'�� از =���


��ده و  »-8C�« ھ� �DھC� و ��,�رد 0�05 و ,���� �� �&�ی ھ� �(�6�  �&�وف �7ور، ا,�8ف و -

���� ا��Zا �5ھ0 ��4� /�ادث ا��. دو*� /(�� ��Cرک �� در ��* � ا,�� ,�د �����C6  ھ(� .0�� �6Wا

از �M7ھ�ات  را در �8] دا,)� و و ,�ر?� از د�� داده و ��دم از وی رو !�دان 0�05. �7 ا��.� �<0 ,�د

ا*'()'�� �&�. و 7&'�>  ا,�ان��دم ���ر زده و �� �6.'� ��ق 05. و ��0ان ھ> 5\�*� 05 ��ای /Iب 

دارد.... ��دم �&� �� �� ا��0ی ھ� �� از  ا5�اک و ���0�0 ,�د را �<��� 2012!��� �� در ا�^���ت ��ل 

/Iب ا,�ان �&� را ا��6ن �'���0. و ا9'�د �'�د�0.... �� در  /.��� -C)� دا5�0 ,�ا��0 ��ای ��ر �^(�

���0ه 05. و -0رت ����� �&� را از آن ,�د �'�د. دو*� �&� از ?')� ا�^���ت را  (�51%�:� ا�^���ت (

و ھ'� از  .ھ� ا��R� ا�� �� ��(> �.�Kر در ان /��> ا��. و دو*� را ������ن رھ�Cی ���'���0 ���ر

در ا,��ر �� �����  ا�� ��(> را`� ھ(�0. و ا�� ��ر اول ا�� �� ا,�ان در �&� -0رت ����� را

��ر��0ان ���� در ر5� �G�I در ا���.� ��د.  دو*'0اری �0ا5� و �0ارد. !��4 �6'0 ���� ( از دو*0اری و

�6'0 ���� و !�وپ  -و �� ھ> /Iب ��,�ردار ��د�0. از?')�:  ) از 7:��� ����� و دو*0اری �� ,�د اش

> �.�Kر را ��د�0ه و 	��(�c ھ� ��( -�7 دو*� در ? � �I/ G7� ��ق !�دد.  ��ری اش ز��د R7ش �'�د�0

-���ن ا����  /��ق /�� ا-)�� ھ� �DھC� و 9��70� را �� -��C87 -�ا��� ا��R� و ا��اط� ��ا�0�0.  در ? �

 .0�5��Iد!� �� -���ر Q7'�� �'�ده ا��، ��د�0ه !�� �� �� c*�? �.�  .0�05 Gد�I� رژ�> ا,��0ی ا��ان

 �ا��ا�� ?�ده را در 7 �ان ���م -�7
 ا��را*(�دات �('�  ا,��0 ھ�/�C���� RC- �.�Rت � ��� ��7ه ��د. /

�CW و /�W)� ��دم ھ> �&� �� �� ر��0. و را;� را �� داده ��د�0 دو��ره  �'�ده ا�0. .و.و.و.و.و �R,�ه



www.goftaman.com 

�� 0�ھ> ا-0ام  �)\� �'��0. د�� �� �M7ھ�ات زد�0. و �0�4� روز ادا�� ����. /� دو*� �� ����ب ا� � ,�ا�

7��`� از اردو �)� �&� �'�د�0. �7  �'�د و 09ه ھ> ��� 0�05. �7 ا��.� ��دم �� ا����Z ��(� ��)���� �&�ی

د�T)����� و 9').�د ھ� ��?�د را �� `�ر دو*� و ��دم  �^�ا�� ھ� �5ن 9'
 �'��0. �4ن اردو �)� ھ>

��ر د��1 �� ��دم 0Wا زد : �&�ی *�e! G�C. و اردو �<0 از ,> �M7ھ�ات  ��0ا�(�. �� 0Wا و �0اء ��دم

��زھ> ��@  .,�اھ�0 �6'0 ���� و /Iب اش در -0رت ����� ���C.� 0�5ر د��1 �� ?�ده ھ� ��آ��0 ھ��.� �'�

0��'� 
-('�.� در ��ق �9ض  = .از ھ'�ن ر-> ��دم �� ?�ده ر�^�0. و اردو �)� �&� �:�Cر  05�� 9'

�ن، ا��ا;�
.ا��رات و.و.و ��Cد. ��  ا��ان �� �Pe و ذوق �'�دم. �Iد�.� �6'0 ���� �� رژ�> ا,��0ی)��9

9)�� و ر�'� از ا�� ?�C@ و 9'
 اردو �)� �&� /'���  ��8�� را �(�ی ��6ان ��.���0. دو*� �<�دی

ھ> �� �Wا/� 9'
 » ?�ن ��ی« ھ> �'�د. /� وز�� ,�ر?� ا���.�  �'�د. و �'G 0�4 �)��رد دا*�ی را

 و.و.و.و.و و ����1 ���ر �.� از ����.< �&� را از ���ط �:�ت داد��e! :< 0 �� و��د اردو را �7;�0 

از ا,�ان ا*'()'��  0C9هللا !
 ، او�7 �(h���  )�� I/ب ا�� � ھ> �5,�  /'��� �'�د دو*� ط�c اردو�hن ،

8�� ا����)  

E ��ز��� �ی �DھC� ا��اط� 9)�� دو*� ھ�ی رو5� ��� در ��C7� و ��>�Cا,�ان ا*'()'�� ��ز!� ط ��ر�(� 

  = �&� از�� -'�ش ا�� ا�.���ت ��وز �F�? G در ا�:� ���ود؟

را در ? � /ke -0رت ����� ���'��0. ا�� �'�M/R �5ا�j و  /Iب ا,�ان در �&� ا,��� R7ش ھ� ,�د

��� ��6ل ا��. �4ن �<0 از R6� ��(^7ت P':7 ا,�ان ���د�� �Rح ��h -�� رو�0اد ھ� ����� ��ای �5ن

 �&� ا��0ه ا��. ا��0ه �&� 0�4ان رو5� و وا`] ��(�. ���(� �CW �'�د و ���M ���0 -�ا �()]

0���� �M� �� 0�>� 0ه�� �M� �� ن�ا�� ھ'�ن �7ور ھ� �����  .?�����ت... ا�� ا/'�ل ?�F دا,)� ����0 ا�\��(

ا�:�م ,�اھ�0 داد. �D! �� �Mارش ر���� �� -�ت  و ا,�8ف ھ�.و.و.و را �� -RC ا�� ا��اط��ن ���'�د�0. /�ل

I�� �����- ��h �6(د�� ز��د ا������  ھ� �^C5�, �� . 0د���ه �C��از�� 05ه ا��. = �&�ی ھ� �.�Cر ا5

	� ��د�0. و ا5�Cه را �� ,�ن ?�ا��ن ,�د ?�Cان ��د�I/ .0ب ا,�ان ا*'()'�� در  زود �7 �� ا5�Cه ,�د

� ا�0: د��1 ?�ی ����c �0ارد. ز �&�e! دم  «« !آز��ده را آز��دن ,ـــ8ــ��ــ�«« ��ا�� ���^C5�,

�^� را`� در آ��0ه دو*�  �&� از ��اد و دا�@ ����� ,��� ��,�ردار ا�0. و ھ> از ��(> �.�Kر

<�.�Kر ا�� ����8 ان 9'
 و �����  روی ��ر ,�اھ0 آ�0 �� �� -���ن ا���� �&� �� `��� ��(

? �,�ا�� ,�اھ0 ��د. �^&�ص در ���ر ھ� اط�اف  �C@ ا,�ان در ��8�� رو �� ���ط و�'��0... و /

از ��q اش �6.> !��� ��د�0؟ از د�� �5ن ,�8 ,�رد  �&�.و -�*���Q/ �pت �)�'�ن را �� در �&�

�� �(Wا��! و ر���� !...... ا�� !�دا��0ه ھ� ا F�! در ���ون از �&� ا�0 �4 7&'�> ,�اھ�0 !���. ؟ ھ��ز 

 ا�� ئ ��0ه

ا��Zا در ? � �7-� و  ا��وز ?�ا��ن در ��8�� و �^&�ص در ا�\��(�ن I�I9 ��ن. �(
 ?�ان =

�CھD� و �د�� ��h �*دو </'��� و در ھ'�� ز����  <�.�Kر > د����ا�� �<�ل و ا��Z ?�ا��ن از ��(

���R ��ای دو*� ھ���(�. و �'� ,�اھ�0 د�� را از د��� و �DھC� ,�ش ا���C� 0ده و  �<�*�� دار�0. ا�� �

 و 7&'�> !���0ه و رھ�Cی ���0ه ���0 دو*� �� 	��� ھ� د�� ��05. ا�� ا��وز ا�Rم .����� �0ور �1 0ار�0

*�0ن ا��. ��  ����� د��1 ��زار و رو�� �0ارد. �p���4 ا!� �� ������ /Iب ا*���6 �� رھ�Cی اش در


 و �)'� ��ری �'���0.  د. �<�� ا��.� ��^�اھ�0 ا/.�م������ /Iب ا,�ان ا*'()'�� �.)� ��ق دار��W د�� را

0�5�� �� ا,�ی را �� ,��0 �7ن  = < ?0ا!��� را ا�:�ب ��.�t6� 0 ط��
 و > .�7 ?�ی در ?��<� دا5.�

 ا-ـ)ــ�ــ� �ـ ـ��ــ�«« و��(�ن 4ــ�4ـ
 ا�� �� �(��ر د-�� 0Wق ��.�0 :  �9ض ���0 �'�د. از ����ده
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ا�<'�ر ف ا�Z'�ر و ا��eده  �ــ�، ھـ'ـ�ـ@ ا�ــZـ��ــ� ?ـ�ھــ
 و �ـــ�دن را �ـــ� �eـP �ــــ�دار ,ـــ�د,ــ�;ـ

��ط ا��Tاط�ری Z9'��� د�C�? �1@ ا��R�  �<0 از ,> ?�F ? ��� اول و!»» �'�ده و ���'�;ــ�ــ�0 �

�<0 از ��I:7 ���ر �5م �� �9اق .  ,Rء رھ�Cی را 7.'�
 و رھ�Cی �0ا�5. ا�� ا�A�(1 در 9�c 	�ده ا��

ا,�ا��Iم �67 -��دت ��c8- 0 در �&� و �<0ا ��0 ?'�ل ا*�0� ا�\�ن ھ(�  *��Cن .و.و.و ھ> ��4ن ا�:�د

 ��ر!���� 0W �4�7راM9> ا�G� A�(1 -0م 9)�� �71359 ا���ن ادا�� دارد. �p���4 در ��ل  !Dاری �'�د. و

u'� �� G'� ور دا�5 �7 ��دا�5. و �� د�0ار و��	هللا در  
�C� �� ��0���1 �:�ھeی �� ��ان  ھ� ھ�e� در

���1 �� دا,
 �Iر ا�\��(�ن F�e7 ا�1)�(� ���م eش و �� ��« ھ�	��  �خ = ��م �6)�	و �(�ی »»  ���!

5ـ'� ��5ــ� ھ� ,0او�0ی «« ? �د �'�ده، ,�8ب �'�د!  ا�\��(�ن ��� ���'��0 ؟ ! و رو ��8ف �����0 ھ�

9��0ه �7ن �� در ,�8 ا��. و ��6اب و ���C �7ن ا5\�ل 05ه ا��.5'�  �0. در ? � آزاد ��زی د�� وھ(

»» ھـــ(ـــ�>...... و  دار�0! �7 �(:0 و ��6اب �(:0 ���7ا آزاد ��ز�0 ؟ و �� در ���ر 5ــ'ـ� �.)��e ا�'���

ارد. .و.و.و. دا�> و � �ه ��0 ��ده و /�Qر د ��ل در ��8�� ,�ور ����� 280و ھ'�� ا�� �� ا�A�(1 ��@ از 

دو��ن I� �� I�I9ر!�اری ,�د �� در ��M و �� دا�5 ��0ه ��?�د  .ا��. �� �7ر�v �5ھ0 و !ــ�اه ا��

  ا��ا اRWح و ا�'�ل �'���0. �'��ن �7ن ,�اھ> ��د . ا��. �� �Iر!�اری ,�د

  
�# +!  �	�رم ������! �ود�د �را�م "ر���د�د +! �� �ز�ز آر���ر �ظر��ت ��ن را ط# ��D� 8)! ی �	

   :ھم �! �وا�ش ����ر�م

در روزھ�ی ا ,� $�ھ "G�Hت درا��",E و $���4 در ��� ��دی=. 	��ن �� �BC ده ھ� 
��A�6 و ��ر�� و ارزی��� ھ�ی 	�ر$����ن �L���Lن از 	�5رھ�ی �JK)C در I<�ل ��Hان 

ی ��� "� *�ی� ���Mه رو$> "� $ه و �� "�ان ��دا$� ھ�� N�* ی ھ� و�,L ��� و �(,
  ھ�ی� در ��ره ای> ��Hان ���د.

رو$> ا�� 	� ��Hان 	���� ��� ھ= ری�5 ھ�ی "�ری�C دارد، ھ= ری�5 ھ�ی      
  درو�� و ھ= ری�5 ھ�ی �,�و�� ���67 ی� و *5��O��ل.

  �	 آن &� 	� در ��� ا"�Rق ا4(�د، �ون "�دی 	�"�دی ����M ��د. در ظ�ھ� &�,> $

 �� ��5دی از �,��� ھ�ی او و ���� ������ �,,Aن ���� �� د�RA�C� از �R� ن ھ��,K

 �Tده ا�(�ا�)�L ی� ھ���,Uو د�� �� راھ �)C�5ر ��  ,���ن ھ� ری	دی ��)Iا NTو
. در ای> �,�ن ار"B ھ= د ��A 	�د و �V از یE اوA(,��"�م ����(� ���� را  24ی�زی

� آن ا� 	� ������ ��ا�ازی ���� از ھ��ن روزھ�ی ��ا�ا �. ا�� ھ�� �Iای> دال �
��C(,> روی 	�ر آ�ن وی در د�(�ر 	�ر دو�A ھ�ی� &�ن ا��ی��، ا��ای,
، ا��V,K و 
ام ار"YK  B ا��A�� ��ده ��$. ار"B از �ت ھ� Iا �	ن ��ده ا��. �� ای> �)����

رت را در د�� ��I ازد و,�د. راھU,��ی� ھ� ا�(�اB,� �T در 	�,> ��د "� ���� را �� ا�
در ��ا�� ���� -����O� �4 ی� �� د�� ار"B داد "� �� ���� �(�ا� از ای> د�(�وی0 ��ای 

.  ��ا�ازی ���� ��Oه ��داری ��Oی� را ���
  در ای> *� یE ��(� ��,�ر �O= $�ی�ن "�*� ا��:     
�0اری �,B �,�� و در �� ای> 	�ر، ��ر دی�� !��� $ 	� د���ا�� در *�Oن �,��� ا     

ان آوردن ,� �� �� ،	�5رھ�ی ��K��ن ھ�ادار ا��ی�� ھ� ��ری 	� وا$��(> اراده 	�
 ��(�ی ����M �� آ���� رژی= ھ�ی� را 	� در �(,�� ا�(���Cت �� �,�ن آ�ه ا�، دور �� 

ن آن ھ� ا�از�. ��ل 	�ری ��  �ب ��دن ی� � ��دن ای> رژی= ھ� ی� ��Y4 ��دن و ����Y4 ��د
اری=. ����� ھ�ی &�,> 	�د"�ھ�ی� را ��رھ� در "�	,� و ��	�(�ن و... $�ھ ��ده ای=. �

  �]�� ��ا4(�دن ���� &,0 "�زه ی� �,��.
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  ... و ا�� در ��5 ��ده 	�د"�:     
��ای �� ��دن �� ��$� آن &� 	� در ��� ا"�Rق ا4(�د، "� "�ری\ ��ی> ای> 	�5ر را      

  ,��� و ا*(���� آن را ����5,=، �� د$�ار �(�ان �� ��د.�ا�,= و �� (�ر �
      Eرت در آن دو �,= ا��. در یI �	 ی� ا�� ���L �� ���� (�ر �,��� 	�5ر �

�,�� �,�وھ�ی ا�[���ا و در �,�� دی�� آن �,�وھ�ی ���,���A,�� و A,<�ال ھ�ی Gی,E و 
در ��ا��  70(� ا��. $�ی �� ��<� ���Gر �Iار دار�. در ای> ��ل وزن ا�[���ای�ن �,5

30  �	 �A�� در .در-. ا�� ا�[���ای�ن از �5(,<���  �ر*� �,�و�� �� �ردار �,�(�
 
�,�وھ�ی A,<�ال و ���Gر ھ�ادار �aب، از �5(,<��� �,�و�� ا��ی�� و ا��V,K و ا��ای,

$�روی �� �ردار  �� �ردار �� ��$�. ���,���A,�� ھ� در L@$(� از �5(,<��� �,�و��
��د�. ا�� �� از روی 	�ر آ�ن ��دات و �V از �4و��$� $�ری، �,�C از �5(,<��� 

.. 	��ن "��O "� *�ی� ��رد ���ی� ا� ا��   �ر*� ��Hوم $
در *<�O ا�[���ای�ن دو $� � �,��� رو و "�رو رادی��ل دیه �� $�د. $� � �,��� رو      

��د ���A دارد و ی�� از  -اA��K�,> 	� �,5,�� ھ5(�د آن �<�رت ا�� از �0ب ا �ان
  	�O(�ی> *�ی���ت �,��� ��� ا�� 	� ��ی��ه ا-�K آن *��N ازھ� ا��.

      ،در L@$(�، ھ����� 	� ��-� �� ی�ری $�روی �,5,> در ��� ���4ن �� را�
 در -�Rف ای> *�ی�ن ر �� 	�� و آن را در ��ا�� ��-� ��5�را��. ای> ا��K,�� ھ� 	�$,

��د 	� ای> *�ی�ن �� $ت از ��ی ���,���A,�� ھ�ی ��ب ���ی �� رھ<�ی *��ل 
 ���4*�م �� *�ن ��-�. در ای> دوره، �I از ��ء V� هdوی �� .ا��A-� ��	�ب $>�

.  ��	� ا �ان زی�ز�,�� $ و د�� �� یE ر$(� ��K,�ت ا�(��6��ی���  ��5(<�ر ی�زی
     Aدر دوره ا��ر ا VU� از �,�وی آن ��ای ��دات ��رد "�I e,>Hار �4�L و ��دات 	�$,

ن ��دات �� �aب، $ Eر ��,�د. ا�� �� "�*� �� �0دی�	ی�ن ھ�اداران ��-� �* <) �� f���	
ام �� در�f �� ا �ان Iای> ا .��Uھ,�ن ���ی او را در ��ا�= رژه ����M "�ور 	�د�

� �" � روی 	�ر آ�ن �<�رک، ��ر دی�� در آ�aز زی� اA��K�,> ��<� داده $ و ��*�L eدی
�A در ای> اوا � دو��ره د�� و ��ی ��ز"�ی ��"�ر ��	�ب ھ� &� 	����I �" fار �4�L. و

ا 	�د.,�  
�V از �,�وزی ا�6[ب ا�[�� در ای�ان، رو���,�ن ای�ان از �� � از $� � ھ�ی ای>      

�� ویdه در دھ� ا ,�، �� ���L ی� 	� �� "�ان �RL،  - ��	� ���ی� ھ�� *��<� 	�د�
6� �� �Lر آوردن ای> *�ی�ن ا�	رو���,� ای�ان در روی  =O� ر�,�� B6� =	 د�� ،�K-ا B

  دا$(� ا��.
      VU� ز �0ب ر�4ه ار���ن و�a,�، در آ	ن ا �ا�� ھ� در "�در ��KOی آن، �� روی 	�ر آ�

ھ= �0ب �ا�A و "��]� اردوھ�ن، "�	,� در �5(,<��� از ا �ا�� ھ�ی ��� و روی 	�ر 
�� �� ���Iدر ر ���L <,�د. ھ�	را ��زی  �K-ا B6� ن آن ھ�رھ<�ی *�Oن ��ب �,�ن  آ�

.  ����(�ن و �7I ،�7Iی ھ� �� �5(,<��� از *�ی�ن ا �ان ا�A�K,> ��دا (�
�� ھ� رو، د$�اری ی� 	� در *�ی�ن ا�[���ا در ��� در یE دھ� ا ,� رو ��� �Lدیه      

ا��، ر �� وھ��,�ن ھ�ادار �]�دی و �7I در ر���I �� ای�ان و ھ= �� یE دی�� در �,�ن ای> 
رو ا�4اط� �<ل �Lدا�,ه ا��.*�<�" B>�* E�5 از آن را �� یC� �	 ا�� B  
ای> ���L ����(�ن و �7I ھ� &� ھ= در ر���I �� یE دی��، �� ی�ری دری�ی از دا�Aھ�ی      

 ��C� هd�7ی ھ� �� ویI .ده ا����دآورده *�ی�ن ا�[���ا را �� دو $� � "�6,= ���
�ادار ا �ا�� ھ� ��د�. ا�� ����(�ن 	� �� $ت از وزی� ��	��ر $ه آن 	�5ر �,5(� ھ

��Rذ ای�ان در ��� ھ�ا���ک ا��، "�ا��(� ا�� �� �K= 	�دن ��RK ھ� در ��ا�� �,�وان 
دی�� �@اھe اھ
 ���، "�HیE ��,�ر �,�و�� وھ��� را در ای> 	�5ر �� و*�د �,�ورد. آن 

C� وی را�T�I �K�* از ��K� ری از��$  و �� ��ی  �د ���5.ھ� "�ا��(� ا���  
از ��ی دی��، ھ��ن  ���L	� RL,(=، در ��ل ھ�ی ا ,� "�	,� ھ= "�ا��(� ا�� *�ی      
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 Eی �	 �RL ان�" �� ،����ی� ��ای  �د در �,�ن ا �ا�� ھ�ی ���ی �,ا ���ی. در �(,
��ع 	5���O& Bر*��<� �,�ن ای�ان، "�	,� و ����(�ن و �7I �� �� 	�(�ل *�ی�ن 

���ا در ای> 	�5ر روان ��ده ا�� 	� ھ� یE),A���,* N4��� E  �د و دا�,�  �د �� ا�[
.  �� رھ<�ی *�Oن ا�[م را در �� �� ��ورا��

      =�,Aا�>,A ری�= وG��� ی�= وG ھ�ی ��ب و ھ�اداران ��,A���,��� �O>* �� �& آن
 J,ط �K�* ن ا��. از�L���L ھ�ی J,از ط 
�5)� �O>* <دد، ای�L �� ��,A���,���

ھ�اداران *��ل ��-� 	� �,A�,��� �)5,�� ھ�ی  -ھ�ی ���,�ل د���ات 
���,���A,�� ا� و "� *�ی� ھ��ز ھ= �� رو�,� و اردو�Lه $�ق دA<�(�� ھ� و ا�,واری 

ھ�ی� دار�. �BC دی�� ای> ط,J و �H,�� �KH,�ن و ی�Oدان و �,�وان ��ی� �@اھe از 
���L �� �	 ��(� از ��	�,� ا�[���ای�ن ��� �� ��5د ا� و ھ�ادار  *��K �4ط�,�ن ا�

�aب. Gی� ھ�ی رو$��O$ ��Rی، ����ی� داران، -��<�ن $<�� ھ�ی *����Oدی و از ھ�� 
���M� �" =O,�ن ھ= در ھ�,> رده �� آی�، 	� روی ھ= ر4(� ھ�ادار �aب و A,<�اA,�= و 

.  ��ره ی� از ارزش ھ� و ا�ی�5 ھ�ی د���ات ا�
     :  ای> ���L، �� �,�,= 	� در ��� در وا�O& NIر *�ی�ن �,��� ا-A�[4 �K,� دار�
     1- <,�K��Aا �ان ا  
  وھ��,�ن -2     
  ��-�ی ھ� ی� ���,���A,�� ھ�ی ���,�A,�� و ���,�ل د���ات -3     
  د���ات ھ� و A,<�ال ھ�ی ھ�ادار �aب و ار"B وا��(� �� ا��ی�� -4     
      �� �	 ���L ن��ز ھ�aن آ��ا�� از ھ .دا�,=، �V از ��ا4(�دن �<�رک، ���� روی 	�ر آ�

رو$> ��د 	� ��,�ر د$�ار ا�� �(�ا� �,�ن ای> &�Oر *�ی�ن ھ��ھ��� �� �,�ن �,�ورد و 

 آن ھ= دور ��دن ��اNT ��وری و دی�Lه ھ� و ���N4 ای> �Lوه ھ� ,Aد .و�4ق را "��,> ���ی

  ا��.
ا �ا�� ھ� و وھ��,�ن، �� "�*� �� ر4(�رھ�ی "� وھ��,�ن و ا�ی�5  �� ای> ھ��، �0دی��     

ن ��دم از آن ھ� و "��,ن و ,����� ا �ا�� ھ� و ر�� l��� ،ھ�ی *��0 ای�5ن
.  دور0Lی�� ای�5ن از ���� و *�ی�ن ا �ا�� در 	
 �Lدی

ه �,��� ���، �� ���L ی� ا�� 	� ای> 	�5ر را د     ,m,� ھ� رو، �� (�ر �� 
ر 	
����� 	�دن را ��ای ھ� �Lوھ� 	� ��$، از �,B د$�ار �� ��زد. 	��رآی� &�Oر 

*�ی��� 	� *�Oن �,�� ھ�، ���N4 و ��ا�o)� NTد و �(��nI دار�، و ��� L,�ی ھ�ی 
  �,���  �ر*� آن ھ� �(�Rوت ا��، ��,�ر د$�ار ا��.

��د �,��ر آن �     )Iا � درآ�ھ�ی *����Oدی و ی�� از د$�اری ھ�ی ���، وا��(�� $ی
در �(,�� درآ�ھ�ی �� د�� آ�ه از *����Oدان ارو��ی� و ا��ی��ی� ا��. ��ل، ھ� 

 �,a در .�I�� ب�a ی� �� ��ز ���L �� 0ی� ا��L�� ،رژی�� 	� در ای> 	�5ر روی 	�ر آی
 ی درآ�ھ�ی ���A از *�����O* �Kدی رو �� رو  �اھ �Lدی. درآ�$ Bھ�	آن، �� 

�� �� ��G�� دی����O* �,��� از ��� ���,A13 .  �,K,�رد دا�A �� ر�
      ���,A�� E�	 ی ای> ھ��KO� ھ= در �ر "�*�  1.3در ��� B"ردی ا��ی�� �� ار�,K,�

.�� ��,�ر د$�ار ا�� �(�ا�، روی ��ھ�ی  �د �,�(� B"ار E�	 <ون ای  ا��. �
     �� �� ��� �A�� ��(�ن و �7I و دی�� 	�5رھ�ی ��زه از ��ی دی��، وا��(�� $ی

 r,K ��رس ھ= ا��ی ا�� 	� �Lدا���Lن ای> 	�5ر را ��0Lی� �� �Lدا�، �� ��ز $,�خ 
. در ای> ��ل ����(�ن از �Lوه ھ�ی وھ��� و �7I از ا �ا�� ھ� �5(,<��� ��I�� ب��

.  �� ���ی�
      Bھ�	 �� ��� �� E,� ����، از ی�	رد دا 3در دوره ���,K,� دی����O* �,��� ی از�A

 E�	 � و از ��ی دی��، ا��ی�� در ��دا 
 و ����O  1.3رو �� رو $K[" ردی  �د�,K,�
"�ا$� را �,�4�L B و از ��ی دی�� 	�E ھ�ی ����(�ن و ا��رات و 	�ی� و ��Hی> 	� از 
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  ��ا4(�دن �<�رک �� ��5د ��د�، 	�ھB &5��,� ی��4.
     Aو �� ������� دو �����" �� �K� �� ��دی ھ= �0ی)Iه در ��-� اdوی �� ���� �

. ��ای ����� ی�� از ���ت ��,�ر ظ�یJ ای> ا�� 	� ��Gر�O� <)4ی ��ن &�$�� ی� $
�� �� آن � .���� �Aا��ی ��دم از دو�� ����ی و �� ��5دی ��Lدی ��ای �� ���

�,�4�5 در ��-�  	� یE 	�5ر زرا�(� ا��، �� ای> ھ= در دوره ھ�ی ��دات و �<�رک از
 �" ��G�� ����د وا��(� �<ل �Lدیه ��د. �)Iا E�5ر ی	د آن ��)Iه و ا��دی ��ز���)Iا

م از  �رج �L <" ن�,K,� ده–  �,5(� از او	�ای,> وارد �� ���ی 	� "��O �� ھ�,>  �ط� ��ی
 �" ��G��5 ھ� E�	 �� �,�" �� �)$@L دازد. در ای> ��ل، در�U� �Aرد دا�,K,� ی ����(�ن

 ��� �Aم ��ای ��ن �0ان �� ��دا �.  50دو�L ��,I � ی ��ای ��دادر- �����ی
.  ��ل، در دوره ���� ھ= ��Oی ��ن ��,�ر ��G ر�4 و ھ= �� 	�<�د رو �� رو �Lدی

در ای> ��ل، 	�E ھ�ی �7I و "�	,� �� ���� در �ی �<�د 	� �(�ا� 	��ی ��د*�      
��دی رو �� رو  &5��,� ����� را *<�ان)Iه ا�(�ا�. ای> ��د 	� 	�5ر �� ��Hان 04ای�

  �Lدی و ای> 	�ر ز�,�� �� ��5دی و �� ���ی ھ����� را �4اھ= آورد.
در ی0L�� ���� ،<C� Eی� ��د 	� در ��-� �,���  �ر*�، �� "�*� �� J[T ھ�ی      

��دی 	�5رش،  [ف $]�رھ�ی آر���� *�ی�ن ا �ا��، در *<�O ا�)Iو ا V,Kی��، ا���
����(�ن �,�(. در ای> ��ل، ا�,وار ��د، ��  �ش  �(� �� �aب $�ی �(�ا� ���ی� 

5. �aب �,�ز�� �� ���� �ا$� و در �� آن ��د � <,�& 
آن را *eK ���ی. ا�� در ��
  ای> ��ر"�� ��د�C>Aاه رھ�ی� ی�� و &�,> ھ= $.» $�«"� در ��C(,> �4-� از 

     )R�$ ،ل�� 
� ��ا��,0 �,�� �<,�,= 	� ��� و رھ<� آن ���� �� رa= $�ی "��ی
درو�� �� *<�O ��6و�� در ��ا�� ا��ای,
 و ��a �� �RA�Cب، $�ی از روی ��0Lی�ی در 

 J- و Jردی E�7 و.... در یI ،ن�)���� ،�,	�" ،V,Kا��ی��، ا�� ،
���ی
 ��ری� �� ا��ای,
  ای�(�د.

�ن ی�دآوری ا��: ی�� ای> 	� در L@$(�، �0ب ا �ان در ای> *�، دو ��(� $�ی     
ت در ��ری� ��	�ب و $ �� �Gا w4�� در دوره <,�K��A20ھ0ار و �� روای(�  50ا 

ھ0ار ��R از ھ�اداران آن 	5(� و ����د $ه ��د�. ��ل 	� در $�رش ھ�ی ا ,� ��ری�، 
$ f0ی� ا �ا�� ھ� در ظ�ھ� �� $]�ر ����ی�  [�4 ا�[�� �,�5ھ�L�� ���� ،ه ا�

��د از آن ھ� �5(,<��� ���ی. ا�� در ای> ��ل ���� ر*e ط,e اردوھ�ن د&�ر 03Aش 
�� را د$�>  �د �� �. � ��,A���,��� ,�وھ�ی� �	و آن ای>  �,��� �0ر�L �Lدی

ای> �,�وھ�، ��ری� و ا� را "��O رھ<� *�Oن ��ب �� $��ر� 	� ھ��ز دا�,� 
ز�ه ���O دا$(� ا��. ای> در ���A ا�� 	� �V از 	5(� $ن  ���,���A,�= ��ب را

I@ا�4 و -ام ��,> و 	��ر ر4(> ا�,� �7I و ��گ �Iیe ا�I�Aع ��د$�ه ����(�ن و 
ا�(��ل راه ا4(�دن $�رش �0رگ در ای> 	�5ر، دی�� ��ی در *�Oن ��ب ����ه ا�� 	� 

.  اد��ی رھ<�ی ���ی
ھ= در ��Hان ��ری� از د�� �ا �K 	�5رھ�ی دی��  از ��ی دی��، 	��� -<� رو�,�     

ش در H)� �O�" �5ر را در	آن  N4��� �	 را ��	0ی� ��د ھ�L�� ه ��د و��ب A<�ی0 $
 �C� ���� �5رھ�ی	 �	د �� �*�)� ت "�<,� ���ی. ��ی$ �� ،ی ���یO" ن ��ب�O*

ی> 	�5رھ� دارد و آ�,e �@ی� ا� و رو�,� $<�� ھ�ی *����� �L(�ده و ���O در ا
�� "�ان �� آ���� ھ� 	ام از ای> 	�5رھ� را 	�  �ا�(� ��$، در �H� �,Lان دا��� دار 
���زد. ���ه ��د 	� رو�,�، &,> و ای�ان د�� از ���ی� ���� ��دار� و او ���� ��ه 

  ی� در ��ا�� 	R(�رھ�ی  ���Cار ا�ا (� $�د.
در ��KOی ھ�� ای> ھ�، ا��ی�� و «"� ��$(= 	� �> &�ی �,B، ��$(= در آ�(��� 	�د     

ا��V,K و ا��ای,
 ھ= �,��ر ���5(� ا� و در �� 4�L(> ��ھ� از آب  ,� ا�. رو$> 
ا�� �� دا��� ی��� ��Hان در &�,> ��ارد ار" B	� �� ���L ��(� ھ�ادار ا��ی�� ا��، �� 
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ان  �اھ آ� و ���ط ا�[���ای�ن را *�N  �اھ 	�د. ای>,�  �� �� ���� ���L
دوراھ� $�R(� ��ا��,0ی �Iار 4�L(� ا��. ی� ای> 	� راه  �د را از وھ��,�ن *ا ���ی و �� 

ا �K در ��Hان ��ری� ��ی�ن دھ و ی� ای> 	� از ��ی ���,���A,�� ھ� و A,<�ال ھ� �
. ��ل، ا�L &�,> ���ی، ��ز ھ= ��  5= وھ��,�ن در دا 
، ����(�ن$ و  �����ن  �اھ
 ا��ی�� و ا��V,K رو �� رو  �اھ �Lدی. در یC� E>، ھ� &� �" B�	�7 در �,�ون و واI

ا��، ���� آی�ه  �د را ���� اردوھ�ن در "�	,� �� ��ا �K در ا��ر ��ری� ����د �� (� 
  ا��.

      �� �� B"ار �	و ی� ای>  ���� ��ی� � ��ل دیه $�د 	� اA<�ادھ� �� -��H �� آی
 اردوھ�ن "� ��ی�ن دوره �,ان  ���� �اھ L@ا$�. $�ی ھ= �]�0ه ی� رخ دھ و �(�ا�

  ».	�ری  �د �� 	��� ����. ا�� در آی�ه دی�� *�ی� ��Cاھ دا$�
�� ھ� رو، در ��ا�� &5��ن �� ����(�ن (�� ھ0ی�� ���دن �,K,�ردھ� دا�A) و �aب ����      

.  را ��ا�ا (�
> ���L 	� ��$(,= در ��� ��,�ر و ,= و  ���7ک ا��. در درد��ا��، او�Tع ھ�,     

��ا4(�دن ����، ھ= وھ��,�ن ���ی �� ھای� ����(�ن د�� دا$(�، ھ= ھ�اداران 
  �aب و ھ= 03Aش ھ�ی  �دش.

      �� ���� �(�ا��� در �,�ن &�Oر �Lوه ی�د$ه و�4ق �� �,�ن �,�ورد. او �,B از �
� =5  �����(�ن را ��ا��,�C. او �(� ��ری ����(�ن و 	�5رھ�ی �7I ا"�� 	�د و در �(,

.  ھ�U,��ن آن را در ��زه  r,K ��رس ��4  �ا�
���Iن ا���� �,�O�5دی او، ��,�ری از ��دم ��� را ��  5= آورد. در �,> ��ل      

ر4(�رھ�ی  �د ���� و �� � از ا��oی ا �ان اA��K�,> ��,�ر ز��ه ��د 	�  5= 
C,دم را ��ا����.�  

��ر$�ل ط��7وی را      K,4 �	 ھ����� �	ی ���� ای> ��د ی�� از 03Aش ھ�ی *
ه �� $ �,6H" ن  �د را��	��ر 	�د، �� او ا*�زه داد �� ����(�ن ��ود. ط��7وی 	� �� $

ا$� �� ی�ری ����(�ن ز�,�� ��ا�ازی ���� را �4اھ= 	�د. او در �,�ن ار"B و ��
  �اوان دا$�.�,�وھ�ی ا��,(� ��� ��Rذ 4

 آ��وی ���� ��ود، ای> ��د 	� او ��ای  �ش �� (>      $ e*�� �	 ع دی��ی�T��
 ،
 ھ�ی� را 	� 7�K4,�� ھ� در ��ز ��� �� ��ار 0aه �� (� ��د���" ،
ا��ی�� و ا��ای,

ا$� ا���م دھ. ����A �� �� ای> ا�� 	� � �y�* (� �<�رک� �	ری �	 .� �� ��R��
 E�	 دو�(��� �,�ن  1.3ا��ی�� zرا ���ط �� ادا�� روا� ��� B"ی  �د �� ار�Aرد دا�,K,�

�� و ا��ای,
 �Lدا�,ه ��د.�  
یE &,0 دی�� را ھ= ��ی �4ا��ش ���د. ���� در آ�(��� ا�(���Cت و�ه ھ�ی ��,�ری      

�� ��دم داده ��د 	� �(�ا��� ای> و�ه ھ� را ��آورده ��زد و ای> 	�ر  5= ��دم ��� را 
 <,�K��Aا �ان ا 
��ا��,�C. در ��KOی ای> ھ�، �ا$(> "���� دو�A داری ���� و در 	

  ��*e �� ھ= ری�M� <)Cم �ی�"� در ��� �Lدی 	� "�!,�ات ���Lاری �� *� L@ا$�.
����Kد �ی�ی(� ���� ھ= ��,�ر ��در�� ��د. او 	�$, "�6ی<� ھ�� ا�(��اران را از      

� <,�K��Aی ا �ان ا�o�ا.�C,��5دی ��دم را ��ا�� �� �	رد ���  
      BA�& �� در  �ور�,��� و 	
 در *�Oن ��م از *��K 	�5رھ�ی ا�[�� ���67 �� &�

  ا���� رو �� رو ھ�(,=:
  ا�(<اد $��I 	� �[ا�(}��ء �� ھ�� 	�5رھ�ی ���67 ��	= ا�� -1     
�,�� ھ�ی ط<,]� ای> -2     �L ای "�راج�� �	ب �a =�,Aی��Uر  ا��o� �67�� �5ر ھ� در	

  ���,> دارد.
     3-  wR� �5رھ�ی ������ل و	اف رژی= ھ�ی د�� ���5ه 	� ھ�� در را�(�ی اھ

. ��د�� ا�T ��ون ا�(}��ء ھ  ���N4 آن ھ� ا� و �
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��دھ�ی وا��(� -4     )Iا  
  ��Hان �ی�ی� -5     
  و... -6     
�ی ��	= ���5C��R$ �C�� �67 در ���� �(�ا��� ���� ��,�ری دی�� از رژی= ھ     

.  ��ا�� ای> &�BA ھ�ی ا���� ارا�y دھ
در ای> �,�ن $,�ر �0ر�L �,�ن اد��ھ� و $]�رھ� و و�ه ھ� و ر4(�رھ� و ا���ل او آ$��را      

  �� &5= ��  �رد.
ی�T�� Eع دی�� ھ= $�ی�ن "�*� ا��. *�<B ا �ان اA��K,�> در 	
 در ��-�      

رت ھ� �� �ردار �,�� و ��رد ا�(��د آن ھ� ��� �,���  �ر*� از �5Iا�� ���>,)
. ھ� &� ا �ا�� ھ� ��رھ� 	�$,ه ا� �� �aب ھ�U,��ن $��، ا�� �aب ھ���ر �� $��

  �� �رد�L آب ��دی روی آن ھ� ��$,ه ا��.
آن &� *�<B ا �ا�� ھ� در 	
 �(�ا��(� ا�� درک ���ی�، ای> ا�� 	� ���ه �aب ��      

� ا�0اری و 	�ر��دی ا��. ی]�� ھ� ��ری 	� ���N4 ا �ا�� ھ� و �aب در *�ی� �Lه آن ھ
 �رده ا��، ��دا�� 	� ھ��ز �� ھف ���,ه ا�، از ا �ا�� ھ� ��Oه ��داری ھ�ی ا�0اری 

���ده ا�. ���، �� �nH ر�,ن �� ھف، ا �ا�� ھ� را ��  ���5 	��ر زده ا� و را�ه 
.  ا�
     e*�� ر�	,> روزھ� در  ای> �ھ �	ا �ا�� ھ�  �KK�Aه �,> ا���	ه ا�� "� در $

ا�(��<�ل "�	,� ��0Lار $، �� ای> ��دا$� د�� ی��� 	� ا��ی�� $�یE ��رد ا�(��دی 
�,��!!! ا�� آن &� ��ی� $�R(� ا��، ای> ا�� 	� ا �ا�� ھ� �� ای> ��دا$� �V از 

!!!.  ھ5(�د ��ل ر�,ه ا�
�(> رویادھ�ی درا��",�� ا��. دو�I�� �A 	���� ھ= �� ھ��ن �� ھ� رو، ��� آ�     

&�BA ھ�ی� رو �� ا�� 	� دو�A ���� �� آن رو �� رو ��د. $�ی 	�E ھ�ی &� �,K,�رد 
دا�Aی 	�5رھ�ی ���� ��زه  r,K ��رس �(�ا� ��ای &�ی *�H� �Kان ھ�ی ��0> را 

.  ��,�د. ا�� �� د$�ار �(�ا� در آی�ه 	�ر��ز ��$
*�<B ا �ان اA��K�,> در ��� *�ی�ن ��,�ر �,�و�� و ری�5 داری ا�� 	� �@ف آن      

 از -��H �,��� 	�5ر آ��ن �,��. �,���ن در آی�ه 	�5ر �B6 ��*�(�  �اھ
 ����& ��دا$�. ھR(� ھ� و $�ی ھ= ��ه آی�ه ��5ن  �اھ داد 	� آرای�I Bا در �

ھ� و A,<�ال ھ�ی ھ�ادار �aب 	(�ر �,�ی�، �,5(�  �اھ ��د؟ ای> 	� وھ��,�ن �� د���ات 

 "� �� ��M �� ر�. ����<�ت وھ��,�ن و ا �ا�� &���� رI=  �اھ  �رد؟ آی� �)H�

  ھ���ی�  �اھ� ی��4 ی� ای> 	� �� د$��� �� ھ=  �اھ� ��دا �؟
      �)4�L ار�I �,$�� رت �,5(� درI از دای�ه �	وھ� �L در ای> ��ل، ����<�ت دو ا�

  ی]�� ا �ا�� ھ� و ���,���A,�� ھ� &����  �اھ ��د؟
ھ�� ای> ھ� ��(�� �� ��اNT آی�ه ا �ا�� ھ� دارد 	� &� راھ��رھ� و راھ<�دھ�ی� را      

.�4�L   �,B  �اھ�
  در ای> �,�ن، دو ��(� را �<�ی �4ا��ش 	�د:     
ر$ ���,���A,�= ���� در  �� �,�وزی ا� �� �,�وھ�ی �]�رض، ��ر دی�� ز�,�� ��ای -1     

و ا��اب �� �(�ه ر�,ه از د�� �,��� ھ�ی $ ��ا�� *�Oن ��ب �4اھ=  �اھ
ه از *�<B ھ�ی ا�[�Lا ��ر دی�� د�� �� دا��ن ا�ی�5 ھ�ی ��-� و $ �aب و ���,

.  ا�  �اھ� ی�زی
�,5(� �� ا"�Hد ا�(�ا",dیE ای�ان (��رد ���ی� &,> و رو�,�) و "�	,� ی� 	�  -2     

 �K�* ع در  �ور�,��� از�Tی او�,�K�$ �� �4��$ �,!�" 0,� ،$ رو�,� �0دیE  �اھ
��  �اھ L@ا$�.� 

 ا��ن �<��1��C, ، �5ر آزاد
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