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  ��ۀ �����ه در ���ان ا��
���ت ��ز��� ��           
���؟� �  راه �

  ا&�ام ا� ی�!#  "�!                                
  ����� ���	�
�� و ��ام ط��� در 	�ز��� 	� 	��ان ا��� ��$�ف �"� از ای �� 

د*� آورد دارد، ھ��-�� 	� ,+��� *��*� و ا( ��� ��)� از ای' 	��ان، 	� �%�م 
ھ�ی ��7 	 � �1$� ھ�ی ��6ت *��*�، ا4���دی، ا2�%��1، ��ھ �0، ا( ��� و 
���ن در ای' *�8ده *�ل ا?�� ��<ۀ :�ی�ن (�0>ارد. ای' :�ی�ن 79 ا�8�0، ��Bا�   ......  

 .��)�C�اھ� ا-
� ��D�1ا Eھ� �	اھ� دا)� و -
  ھ�E 	���ه ای �
و ���G�:  7��ه ا*� دام ا)�+�ھ�ت ?-د را در��7 ا$�6Fت و ھ%�0ای�، :�-*�� ?-د 

 .� �	 �) ���)�H4 ای :��وزی و� I	 �	 د را-? ،JI�� ن�	د از ��د-K$ اوم و ��-ل در��  
 �Dدو �� � ��ا(�ی��ی� ھ� و (���ان �9	� )�ن، 	� ھ� �4%��، در $�د آن ھ

:��وزی و آی �ه از 	<' ا��
�	�ت *� 	� آورد، �� ا���ر �1(ۀ 2-ا(L ?-د و د��� را از 
���ن L��4 و را�N �  �؛ $�ف �"� از آ���، زای��ه و ��Bرآی� د(-��ا*� در ا���

  	�آ(�ۀ ای' 	<' �� �� �6ی (�K-ب، (IK-ل، ���-ان و 6�� ��(��وع 	�)�. 
ا)�+�ھ�ت ا$�6Fت و ھ%�0ای� در رو�� ا��
�	�ت، ا)�+�ه :�-*�� و ��م 	� ��م 	-د 

ا*��ا�SیR، 	�-رت وا� �� وارد (��ان ھ�ی :� از  �� در یR 	�زی ���4 	���(� و دی�
  (�' و دام ��دی�:

��ا ای' ��7، 	�ون )�Vف *�زی دور اول ا��
�	�ت وارد دور دوم )�؟  
��ا ای' ��7، در دور دوم �� ��JI *�ز(�ن ی���� 	� ای�Cد (�ا�8 رای دھ� �2ی� 

�ن (- L4	� BD- ای' ?���D در ( �طW ��ا(' (� �"� ����� )�، از ھ%�ن آ�9ز و در ھ%
  (�ا�8 :����ری ���د؟

�� :>ی��� ��ا ای' ��7، دور دوم ا��
�	�ت را 	�ون Z6-ر ��ظ�ان ?-د در وXی��� 
1��)�� �H�ای �"�رت آ�	)�،ز(� �  ���1 *�?��و در ھ%�ن روز 	�  � 	-د و ��(

  ا	<�ل ا��
�	�ت در آن ( �طW ا$�ار ���د؟ 
ش $�در$�ی آرا را در �D�6 :>ی��� �� 	� ��ا ای' ��7، 	�ز)%�ری (�Cد )%�ر

 JI�� 'ای �	ز)%�ری �	ای'  �� �D�6 اذ�1ن دا)� و در ��ز(�ن ی���* JI��
  (��و��1 (� 	
���؟

 R��V� ت و�	�
��ا ای' ����K) ،7رھ�ی ا	<�ل ا��
�	�ت را �� )�Vف *�زی رو�� ا��
آرای :�ک از آرای ��:�ک، (��8Iم ا*��Vده از ای' (��Kرھ� 	-د در آ�9ز رو�� 	�ز)%�ری 

  	� �-ا�W �%�م 2-ا�J ذی�?^ ��*���؟ و 	���ر ��ا ھ�ی دی�0.
� ا6%�زی در �D�6 �� ?-د را ��7 ��-ل و ��اوم و ر`�_ ای' ��7، 2 �ب ا)�ف 9 

	� دو �-ا�W *��*� و �
 ��� 	� *� 	��ان ا��
�	�ت (��HK (��ا��، ا(� (��Kر ھ�ی 

 ��� �%� :>ی�د.  ر`�_ و � W<�ل آرا در �-ا�	*� ا �	^ را 	رد �"� ��7 (��-)
ا�Z1ی ای' ��7  در $�+� 	� *� �-ا�W *��*� �� در آن از ����^ 6�-(� 


* �I) ر�و�6ت 'Wر�1ی� ای' �-ا� �	 �HK� 79ر �I1 �*ا ��ۀ 
�� ��*-�: ،
�4�-ن ا*�*� را از J�2 ?-د 	��ون (� � � و $��6F ھ�ی ر`�_ H%2-ر را (-رد 

در ای�Cد (��م ا�2ای� در 6�-(� ا���0 ?-ی���a� b �4ار (��ھ�. 	� :�ی+ �ی 
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�� (� �Iی �ه �%�7 ر`�_ H%2-ر آدر ا����ر و �(�0>ارد، ا(� وظ�یc و $��6F آ��ا 
H%2-ری �� از 4+^ ?-دش را در ای' (� � (� 	� � و 	���ۀ ا��
�	�ت  ر`�_ � �؛

��� و �K+�� ��7 ��-ل و ��اوم از �-ا���ت �
 ��� و �(� : �ارد. 	� ای' ��V� ،J�
d4� �) ���V� و ��+K� R8ه 2-ی���*��*�، ی��ا�8�0، *�	 bD�� ،  �I%1��9 و

، 6�-(� و�6ت و 	� ���ر ا(�ی��ی� ھ� �ور و دی���ها*�. 6�� ا�� در ��Zی ای' 	
�I)  7��0د، از ای' دو��	^ �در��� ) ��-(� :�-*�ای' 6Nر�Kاھ� درو��  �ت�-?

  (��� و راه ��ھ%-ار و�6ت (�I را ��ھ%-ار �� ?-اھ� *�?�.
  

���؟� �  راه �
' ع و )�Vف از اییR ا��
�	�ت (��وا��6ی (��و��1 ا��
�	�ت و (��و� ِ��1��Cۀ 

در �D�6 و یR ا(� ��(��%^ ا*�؛ ھ�ی ا��
�	���، یR ��-ر 	�ط^ ا��
�	�ت و ��Hد
���ن �� (��K*-� '%Z در �1$� ھ�ی ��Bو ,+�ت :�ی�ار *��*� در ا� �K*-� ��

و . . . . . )%�ده (� )-د، 	� (��و��1 و  ، ا( ���ا4���دی، ا2�%��1، ��ھ �0
در ای' �H2 ��ر *�ز و (��^ ���  )����V ا��
�	�ت 	� (��0دد. )�ی� ���ت زی�

:�(�	  
 ا	<�ل ا��
�	�ت - 1
2 -  J�4ر ��زی و دو��(8د ر-H%2 _�`ر ر-Z6 ون�	�4 i) �)-�6 ^����

 ا��
�	�ت ری�*� H%2-ری 
 ��Kی^ و ا$Fح �4�-ن ا��
�	�ت - 3
��HK و � ���a	� ��Kی^ و ا$Fح �4�-ن ا*�*� :_ از ا��
�	�ت (�Cد ری�*�  - 4

 H%2-ری
 �ان �%���-ن ھ�ی ا��
�	�����K' ر`���ن و �%��  - 5
  ری�*� H%2-ری	��8اری ا��
�	�ت (�Cد  - 6

  
  

 


