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��& از آ$�ز #�ددا"! ا
 وزی ام �� دارد از ؤ��ع ��ادث درد ��ک ط���� در ��ر 
� ا�������ن 
��د9/ $8 ا��7* رو#, ز
�6 در و#5! (�����4 (23�ن �/ 
01  (/ ".�دت  (�, از دوھ*ارو  (�#)ه

3A01B @6 از �1��4ن @.� د4! ا;8 از زن و
 د ، و ��د��ن 
<=�م آن د#�ر> د#3 (/ ;:�م 
 دم 
�=>
�ر ا�������ن و ا����.�ی آزاده ;�8E @�=�! ; ض �81 و از 32او�3 
�C=�8 @� (/ ".3ای F=4 م
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M� N تا
� در (�ره آ�L/ �/ از ��ل   6#3 �=8Eن« آ312 و در ز#  ;1�ان  ا��Eال ط� �E در ��O=< / 

M� N ت �/ ا4! آ
3ه درا��2ر؛ ��7"�/ (�د#8 ا71#��/  » .! 
PC1/ ا��O�4رات ھ�ی 6#3 �=8Eآ312 ا 
 /� /P)�4" /��� دم " � دنزو�5/  و 
�ررا ا#6 وزن از
 د ا;8 ا�������ن �  /
 و4�ا(R در��ر��


� ا
�رت 
��ر�/ رژ8# 
T1  از �.� و ا
 (�E:� وف درادارهN4ن ا��E7� در دار�3 2�د (�! !ط��V< �) 
��ن آ$� >V!، آزادی راد#� 8A��

E*1, در 
VF�ظ 
F& در ��ض  ��ل در  ٢  �) �
 (/ و ( د 

Zا� ات زودی [=H 3 (/ .  � د 2�اھ31 آ$�ز وی (� را���B در /� �@N
"��T# 3# از 
�O ه @ 6# @��

�6 >��/ اظ.�را@� (�"3 �/ #[ H=] و (�1م #[ دوE! (/ ظ�ھ  
 وع و 
H \O�1�رت 
��7 د ھ:

�Pم در "�رای ;�H �E=] (/ ز(�ن 
� آورد .  
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(�1م  در@��@  �:��T  "!! ز(�ن (��/ "
�=��ن داE (� ا��7*ه �A�ل 3H ھ� و آ#� ا6# 
�O ه ���! �/  
 [=H !4داری ��"�/ "3ه ا /#�
�.�ن 4  �@�;Nا�* اط 

1A�;� �/ �14ر#�ی آن در  /�����P, دو
و   وداع >�V/ ا�3 و د#3>�ه ھ�#�ن (�ورھ� ، ا;��Pدات  اE�#3#�ژی ،از#��1 ����� �/   ؟!زی �311 را (�

 [=H ھ*#1/ @ #6  @��@ ی (�1م B7 د�3 .  ا����� در�
 �0)�� ,P�  6�1_ ی�V#ل ا�`
  8A��

N آ$���ن 

�Pم  3�Bا 
�31T . دو>��/ ای اa4�@ /� !4 ��ر> دا��ن 
�ھ  ��=8 ھ�ی ھ��E�ؤدی در دو�M� ,P�ر ]#

 [=H  �E�; ل در"�رایb�
ا�������ن �/ 2�ا4! از وی ��م ( ده ��د (/ اV< 8=� 6#! �/ ھ*#1/ ھ�ی  
 6�VE�O
�ھ�یز�3>� ا�` #�� از �=

�=] و $�  
�=] در دا2& و �2رج از ��ر  و  /�از 4�ی (�د

��3 و آ�.� را (� �O4وت (�1<� �
ی  @B !F�", � ار 
�3ھ31 . ا��E/ در "�رای ;�B [=H �E دا�2/ 

�A�م T���4*ی رd�I دارا�5�ی "�رای ;�H �E=] را (���ر ( از�3ه و در  3:F
 ,P� /1�
ا#6 ز
 d�Iی ر*T���4 وا�:�د � د .!! �/ آ��ی [=H �E�; رای�" d�Iر !���b
(���ری 
�ارد 
.:�  از 

(�د�/ ای را دارد  �/ از 4�ی  دارا�5�ی "�رای ;���NH [=H �E! ;�م و@�م ��ع 
A ف
�رھ�ی "�
& در اN�Iف ض3 @ ور#*م (�1م @H RPF=] در ا�������ن (A�رت 
1<8 ��اE/ و B دا�2/ �

�د . �
 6�
روی ھ:�6 �.! آ��7ه �/ "�رای ;�A@ [=H �E:�8 ا@�Oذ �:�د�3 @� ( ای ( >*ار#� دؤ
�

N آ$���ن  a4�@ �)ن را در ".  دو��E7�(� ط��V< از ھ:�6 دور ��V71ھ gE��
�8A � اھ8 "�د 

 . 31�  V4 �)1/ �4زی  از @ ��/ (/ دو�
    E�B.�ی (/ (�د آورده  را در ا���2ر وی � ار داد�3 @� �.! ز
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 ISIا
� ا6# 
 @�/ (/ ا9  
�ره �1 ال 
��P;3 "�0ع �B"� رd�I اR�4 �4ز
�ن اطN;�ت ار@, �����Bن 

�ور ا
���1 ���8 د  h�F) /� 3هF�

�31T از ؤرود 
N آ$� ��ن 
��8A (/ ا
�رات  /Vی وظ��V#و(� ا

�=�>� ی (�:& آ
3 و در 
�3ان ھ�ا�I دو(� (�زدا"! > د3# . �) ; * N
( ای �6���O �2  (�زدا"! 

�ت ا
���1 ا
�رات در روز��
/ B @� اژ �P
 a4�@ 8A��
�/ (� �4ز
�ن  ا#j�T س @ (��نآ$� ��ن 

�B ,@ت  آر�;N2�4! . و��� �2  (�زدا"! ����ن �*د#[ ا4!  (/ �اط  �1
 �
�=�
�� k)�1
P& از 

�ت اداره ��(& ��* در �6���O وا�1, ر4:� 2�د  �P

N آ$� ��ن 
��8A در 4 @�4  د��� OB, > د3# 

� در راه �< [=H �E�; و "�رای /�
�/ ای از 4�ی وزارت �2رN;ر ا�ا#6 (�زدا"! را (� ا��

آ$���ن 
��8A > دH /4 /� 3�3#=] ;1�ان > د#3 و 2�ا��4ررھ��I  ھ _/ زود@  @B \# O و

�C�;�ت �*د#[  (/ �4ز
�ن اطN;�ت �<�
� �����Bن ISI  �2  8A��
آزاد#� 
 وط آ$���ن 


�Z�ر!2�4 �1
.  
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	� ازپ �� ر �  �

� دارا����� ��را� ���� ���   �� ���   �%$�م ا"��! � ر�


�A& (/ ا���ر�

�A�م اT���4*ی 2*ا�/ دار "�رای ;�H �E=] ا�������ن (�  /�
N;دو@6 _6�1 ا !�

N آ$���ن 
��8A را از�*د ا;�Mی ا#6 د#7 از lO" 3ه ; (� > د#3 وF�
"�ری راھ� ا
�رات 


�ت دو(� @F�#& و(� B واز ":�ره �P
 EK0640  �� /) رات�
(& ا���Pل درط��ره 
 (�ط " �! ھ�ا�I ا

mF ر3�4ن (/ 
�3ان ھ�ا�I ��(&  در #[ 
�@  4 (��/ �/ (/ ز#  ط��ره ( ده "3ه (�د داد و /)


P�1& > د3#  [=H �E�; رای�" /��O��:.
(Nدر�o و در �.�ن ��
n     �� آ>�ه 
�C�;�ت ��(& (/ 

N آ$���ن را 
�C�;�ت �*د#[ (/ از ��E\ ا4! �/ >*ارش FE /) />FE</ ای  �Iزدا"! @� رھ��)

@B !F�", � ار 
�3اد و ا#6 �2  را ھ�q �2 >*اری د7# 
=�  �ISIز
�ن اطN;�ت �<�
� �����Bن 4
 . !2�4 /�  �1
   �==:Eو (�6 ا  

"�رای ;�H �E=] در ا�������ن  �/ �14ر#�ی �P, آ$� ��ن 
��8A را ��"�/ (�د�3  وا
� ��Tت د7#  :
 /��#��(� "�رای H=]  ا�������ن  � 
N آ$���ن 
��8A ( ھ� #ط���Eن  د�4/ ھ�ی از > دھ8 آ�I آ"�� 


30دأ ( ��
/ ر#*ی �:�د�B 3 اھ:�! 2�ا�3�3 و @3اؤم @N".� ( ای ( >*ار#� آن را را  /��) R#و (� @ ز

���I "3ه ، ھ�ی  @�زه @ ی از داE  ھ� �
 3����ن آن د
�3�3 و4 ا��0م  /:�� 3�E�� 3#3 ی را در�روح 

 [=H �;�1A
 3�E�� درN
آ$� ��ن 
��8A (/ � �! آ
3 و 3Hای آن  در �=7/ ھ�ی @ ��/ و در  

N �=8 ا3E#6 آ312 از ز(�ن @���3 >�ه �2�4/ >� 
N آ$� ��ن 
��8A "3�1ه "3 و ( ای �6���O (�ر  /�


� @6�L:� /) 0 ھ� و "Nق ھ�ی  /) 
(/ H�رت 
���ب وف رژ#8 ا3��4اد#� ط���Eن را ��*دارا ا4! ا
�) /���A

�E�ی«�2 ��7ر راد#� آزادی _6�1 (��ن � د . در  \��H �$ن آ��  ًN�� 2�دش ��2/ در 

 ادا
/ ��رھ�#, (/ دو(�ره و (�"3 درھ:���0 د#7  روز ده #� y1B @� "�#3. ا4! و2�ب �3ارد @x�=T ا4!،
   » .ا4! 
VF�ظ ��* اش ��2/ و ا4! 
VF�ظ وی ��Nً  ���!، ا#�01 اش ��2/ و ���! ��(& در. (3ھ3


Nت وا71#��/  @��
Nت 
���ان >V! آ�L/ �/ در ا�������ن 
�Z7رد ��
 6�1_ �@ B ا  درZ.E �) n
��

& � ار دارد .اH�ل 
�=8 د
�� ا�4 از ھ �d1 و�:�"�  �/ (�"3 �� m��1@ رو��/ در �) n
و ��


=� ذھ�1 > ا#�ن و 
�TV ان ��E\ ر#*ی "3ه و 
�*ھ�ی >q > ��/ "3ه و د":�1ن ��8 2�رد k��1
ه 
 �71

�/ و @:3ن (�����4 ( ا( ی 
�31T . در �B !E�� 6�1_ !4راُد����ل و 
�m��1 دا��
� "3ه ا4!  
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�7 دد .  (� 
.�رت ھ�ی >���>�نو ھ  
. ه ای  �0)��و در�P, ھ�ی 
�m��1 از4�ی ��ر> دان @��@  
ا@� و� ھ�71 "�ن (� ون آورده و (���ری از  ا����.� را از �B#�7ه ذ(�1( ا#6 ا
 وز �/ ا��4:�ر $ ب 

آ�.� را (A�رت ( ده ھ�ی ���ز
31 و ذ�E& و ز(�ن وا(��/ (/ 2�#, �2�4/ ا4! _/ (�#3 � د ؟ و (�ز ھ8 

� �� ا�3 ���#3 � #\ �=�:�ت و  /�� �B /�
��در روز>�ری �/ 
=! ھ� 
TF�م (/ @�3#& "3ن (/ #[ 


! @�ده ھ� ، 
 دم ، زادی را 2�رد ! �=�:�ت و ا��NCH@� _�ن آا��NCHت �T� ،  ا�4 و ��
د
ا���O(�ت د
�� ا@�[ را @1.� و @1.� (�#3 در ظ ف ز
��� و ا��:�;� آن 
��1 � د ، ز# ا در ھ:�6 

��7 �3 و ا#6 >��/ �=�:�ت (C�ر 
R=C و (A�رت د>8 �/  �1�
ظ ف ا4! �/ اH�} ا6# 
�Vھ�8 


��1ی 3�Bا�311 . ا6# >�� /��7Lا�31 ھ����
 �1�; aIق (� " ا��Cو در ا� /�
��
�Vھ�8 و �=�:�ت در ھ   /

��7 �3 و ا# !.��.�ن 4�م "T& و  ��14 k

�/ (�#)ه در ��ا��
�Vھ�8 در ھ  ووا��� ھ  6

�� ا���ی �4��4 و �;�:��
�EG/ ا���O(�ت و د
�� ا�4 ھ:
��1ی �2ص و ا9 ی 
�H�AO دار�3.ا 6�

� را ��7ه �3�1 در /�
��
! ��* (3ون @��/ (/ E�ازم ا3B �=H#3ه ای �/ _7��/ آ�T� /#�B 31=) 6را��

(�1م ا���O(�ت و د
�� ا�9G@ !F@ �4 وI�4& ار@��ط �:�� از���& راد#�ھ�ی (��! و_.�ر �4;�/ ، 
"�T/ ھ�ی @=�#*#��� ؛ روز��
/ ھ� و 
�C�;�ت >���>�ن � ار > ��/ ا�3  �/ در ��زه 
 و;�! دھ� 



�1:�#31 . (/ �<�م ��;�د4 /�5  g�=�@ ���.�  �#/ داری 

  ادا
/ دارد 
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