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��م ھ���ا�
 ��ر���ی ��رگ �� راه ��
 در ���ز�� �ر� ل ر�%$: �" ر �
 ! د ��ا
�����  ا+*��()�ن �%�

  
� و آ���ه ���� ����� و��ت �� در ا�
�	���ن رارو� ��اد ھ�ی ' & %�$# " !� � در ���

ر�5ل ر� � ژور	�+ �� و .�3 �2& � �1ر ���0ل 	!&ا. ا�
�	���ن ا�&وز $ , �ا+��*
ھ6� ��رد :;� و:� %&ار داده ا�5 . از	�2ه ر� �، $� و�7د  ا�
�ن �� � آ+�6ن 5� 5

 � از 	�� � 5 ����5ی ����%< ا��=ت ���3ه ا�&��� و 	�> "&دازان ��3? 	2&ا	 ���
 �$ � و�7د دارد، .�Bر � �Aد ?� $�=@&ه ھ6C ����رد ����6> $� %�ر.��ی $Eرگ ���

� @�اھ�� ر5 � ?� ا@�F �	 *ا�.���? #B� و #�   I��ت �Aن را از ط&�G ھ26&ا�
  

� و�Jه ا�&��� را در %��ل آ���ه ا�
�	���ن,�ر$ �  : رو��&د ?�!2&ان $ * ا+��6	�: �L
 در %��ل ���C# ا�
�	���ن دارد �� @ &؟ �$�N ؟ آ�� ا�&��� 5 ��5 ��ون و� �? � ارز��$

  ا:& 	�ارد L&ا �L * ا�5؟

  

$ * ا+��6 در %��ل آ���ه ا�
�	���ن $�ز�2&ان : ارز��$ از ط&ز $&@�رد ھ&�O از ر�%$
� آن $ <P%�� م در&,�� *� �? ���6	  را ��B;� �ا��Fب ��R3$ی �7ا:�	� و $�+���

� ْ��+�FU .دازم&V$ <W$ از #�!�� �ھ�ی  ?��A در $�ره ?� �.&�* %����6ی ا�* X5ال ?
آ�&��� در %��ل ����# » 5 ��5 ��ون و �N$�«�� از . E L31ی Y��W����2$ ا�5، 


�	���ن �ا� 	�
�3 # 5 �5 E L .�ا	� از 	�2ه ا�. O� Z+�% و در �A�$ E L O� ��
�ا. از اد�2&ی.'�+��ْ ا�
�ن ھ� ا	�]�ر�Aھ� دا ا	� ?� $&آورده 	!�ه ا	�. ���N IْRت  �&����

 .E �F 	2&د��ه ا	�ھ�5 �5 در ا�
�	���ن 	 ���ه ا�5. اردو و 	 &و�� ، ط�+��ن ی ا�� �
ا	� $��� %�رت $ !�&ی ?�Z 	�6ده ا	� و  و �A &��5رA �ن ���\ 	� .��� از �31� $�ر 	!�ه

.�زه دا <U	 E $& آن ا�Eوده �Aه ا�5 . ط��Pْ وا�2�A* $�ر $�ر در��رد �# ا�* �I]Pت 
	��ده ا	�. $� ھ6� ا�&اط  �� ا+Eام آور �ھ�� داده ا�5 ?� ھ ^ �O از آ	ھ� و وU و�Uه

�:�ه  ، وا�2�A* ھ ^»��� �5زی«و » دو+� �5زی«ھ�ی  ھ�ی '&$ در ا�6P�5ل واژه ر�5	
� ا�Aا�	 ��	�
� ھ� �5 و .���7ت 	�"���ار و �����P.P ا+Eام آوری $� ا�* 	 �ز ھ�ی ا�? 

��ح ا	� در اوا@& دھ� اول %&ن $ �� و ��� و آ	�� "_ از ا1&ار و ا+3 �1رت :&��
� ارا? * ����� .�3 ا+��63� $�ده ا	�.	��6���  

  

� آن $ �6A �? �a	5 ��5 ��ون«آ «�  � ز$�ن ��$ � ��:»� +�" « E 	 5� 5 !� ��
� ����5� ا�1ل ا5�5 ا�5 ?� ھ6&اه $� رھ��6دھ�  :;� O� رت از��U �� ��Aد و در �

و ا7&ا :&دد ?� در ��7 $�ده و $��� ط�ری .�b5 ����� ا��=ت ���3 آ�&��� .�و�* 
ر5 �ن $� اھ�اف دراز ��ت، ا�6Uل 	 &وھ�ی آ�&���� را ھ�ا�� ?&ده و ��ود آن را 

.���6	 *  P.  
  

� اIUم �Aه ا�5 و در » اھ�اف دراز��ت«$��$&ا�* =زم ا �. �5	��W $�ا	 � ?� ا�* L
 $��A؟ � �L &ا� � P%وا  

  

,�6�V5& در  ١١
�	���ن $�P از �I6ت اھ�اف .���7 	]�� ا��=ت ���3 آ�&��� $� ا�
وا�2�A*، ��3ود �5@�* و $�Pھ� 	�$�دی ا+���Uه، د2�5 &ی ا��5� $* =دن  	 ���رک و
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� ا+���Uه در %�6&و �Aن "��ه داده  ،رھ�& آن و $&?��ری رژ�� ط�+��ن @�ا	�ه �Aه $�د$ �?
� 	�م $  ا�* g�7 « g�7 ,�.&ور« $�د	�.ا�* �6U �ت 	]��U�6F� رج�W� .�A �6��

	��W * دھ�  و+ * �5+��ی� � �رد دا+& ارز��$ ?&ده ا	�. در ا ۶٨٠را $&@ ���$i $ > از 
� �O 	 &وی 2�7 �NX& در �31� ��&ح 	��د	�$�R� �� ط�+��ن $? g�7 ی�]U�6ر اA،

ا+���Uه در ا�
�	���ن $� ��Aدت �5ز��	��ی ���P& ا��W�5را. آ�&���� ?�6& از �1 	;& 
� Z .&. *ا� �$ .�A .�ان :;� ?� $&ای ھ& �&د ا+���Uه در ا�
�	���ن �5=	�  ���ب �

� ا�* ر%� 	6? �A�$ ه�A ف&B� ����$ .�ا	�  $ > از دھ��و ��� �1ھ� � � �ن دا+& �
	I�U د. $� ا�����A ��Aا��" �5ل "_ از آن روز و 1&ف ھEاران � � �ن دا+& و  ١۵

.& از ھ&  ?!�� �Aن ھEاران ا	��ن 	� .��� .&ور��� از $ * 	&��� ا�5، $��� ط�+��ن %�ی
� <+�L ��31� ز��ن د�2& 	 &وھ�ی ا�� � ا�
�	���ن را $ E 	 <Uھ�ی  ?!�� و دا

6 و 	]�� ا��=ت ���3ه آ�&��� دھ!���ر .&ی را � آ�&���.ھ���2�U � �2��7ه ��7	? 
6	 ��1�� n���	 ه و�A مIUاھ�اف ا G$��. م�U *د، ا��A �.�ا	� @��ی  در 	]& :&��

�F �	 * �L �$ .دد&: ��. ��5�3� � &�! $ G6P. ک�	ھ>  : &ی و ا�� >%��. O� �.�ان $
�  آ�&��� و ا%�ام $ * �! ھ�ی 5 �5 .�و�* �Aه ("�+ �) ا��=ت ���3? .� �6U ھ� و

  ا	� " $&د. روی د�5 :&��� �Aه
  

� �6A  ,�ر�;: ��» .��%<«: ا�* $F �	 �L �$ �6A و �� L  &ض را�ای ر5 �ه ا��؟ ا:& 
� ای ���� ،$& ا�* 2$ &�� ?� g�7 و ���C# ا�
�	���ن دارای 5� $�P ا�P$ ،�5 $ * ا+��6

� ط�ر ����ن ��Pل ا�5 �� @ &؟ L&ا؟ رو��&د و دا@�؛ ا��=ت ���3ه آ�� در ھ& 5$ �P$ �
 * P� یE .د ا�5&ا��	ن، $ !�& $&آ��ه از ���	�
"&	��5ن ا�&��� در %��ل g�7 و �1\ ا�
� ا�&���� �� ? �� @�د :&��$ � $ < " #$�%& ' #�A �� ����� ��6U � P,ا�5 �� و

  $� �� رو��&دھ�ی @��> را .
  & دھ��؟  ھ& روز =زم �
  

 	�Wاھ� $�د .� $���2 ر�%$V�a+از د � .�, \ ا�* .��%< $V&ادزم، @�+$ �: %�# از آ	�
 s5�" م و&�� � و 	 �ز ھ�ی ��P��7 در ��6 .�3 ���ی 5� 5U \�5 زل $�دن�	 �?
 �$ �7�. ��6F	از آ .���F	ا � .!P%�� t W � ھ� و و,P ���ی @� &ی �$ ط�Z، :�ھ

 د�P� یJ.و 7 �ا�5&ا O �+�"� 7� � در اوا@& %&ن  ا	!? �A�$ه اوا�#  ١٩Jو� �و $
� %�ر.��ی ا�6P�5ری آن روز :?�	�ن .�3 ���ی �5��  ٢٠%&ن 	���7داد و  �ر را .!� # �

 �� Iدی �6Aر ا	�? از رو�A;�&ان در �7�A�7ش .�� 
�ت $� �5د Y1  ٧٠در اوا�# دھ
� ،$��ی ھ�ی ا���C+�ژ�O در 5 ��5 @�ر7F �	 <	ا�* دا �$ ���Aآ G�&ی  از ط& :

 «?&د	� ?� $��&�* 5 ��5 @�ر7 $&ای 	�[���ی �Uا+� "��� ?!�ر " &وی از !�
�� #�«در 5 ��5 @�ر7 و ا	��Wب راه و ر�5» ����&� $ «� از  ای �? �A�$

* $ �Uت ا+��6 $&@�ردار $��R���� .�Aت آن روز $� د+ # ���ان آزادی ���� ,�6	� ر65
�?!�رھ�ی ا	�2 � در  ھ� ا	���ل داده � �Aد.در @�رج از ا�
�	���ن، $� و�Jه  در 5 �

� .�A Y +yه $�د. در �5ل �A�1ھ� ?��ب در ا�* ر �در اوج g�7  ١٩٨٧ز$�ن 	 � %�ره $
 �� و�&ا�> و ا	�!�ر ?��ب %��ری ���درت 	�6د ?$ 5&د، @�	� روزا	� ?Iس آ�&����

$�د.ا	�!�ر ا�* ?��ب ���رن ا�5 $� %�رت » $&:!� $�زی $Eرگا�
�	���ن، «��Uا	> 
5» 	 �?�	��«:&��* :&وه ��3�]� ?�ران ���7 �� ����Vو د�  در د�2�5ه 5 ��5 @�ر7

� $�د ?� ا.�3د �Aروی �&و"�A � و ا�&��� �A{2	 ک از ا�* ?��ب�	�5ل ا ��L ھ��ز.
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 ا��=تدر��	�: اش  �P� رت " &وز����% �? �A Z7��  ���5 � �R. g�3 آ�&��� آھ���
 ر% �> را $& ��7ن ?��.$  

  
 � ��;:  * $ g�.�2�. b$آ�&��� روا ��	در ھ ^ ?!�ر ��7ن �� �و » رو�A;�&ی«�Aد ?

5 ��5 و�7د 	�ارد. ��]�ر از رو�A;�&ی در ا���F :&وھ��ی "Jوھ!2& دا	!�2ھ و 
ھ�ی ��&ی �Aن را $�=ی ' & دا	!�2ھ ا�5.آ	�� "_ از �5+�� .3� G و .�6 �، ?�=
� در ا"� ز5 �ن آب �L در ����� و �L د در " �ده  :&وھ��ی %�رت�@ ��$ �L و ���?

 � W��A م��� �����J.&، ا�5&ا��ا�* .�+ � ?���:�ن  i67 .در�	د&: �5@�* آن " !��م �
 ��L و � $�F� �? .��A& و $&ژ�����Aدا &;	�ھ� ا	�.�� از ا�*  ھ�ی آن د� &2	�6	

 �$ �ا	��!��6ان � ���ف $�+���� �7ان �&ا	� _ ��?����� دا	!��6 ا%��Bد 5 �5 $�د ?
� 5�5 �+ �� » "���ن .�ر�s و آ@&�* ا	��ن«	��A* ?��ب �	�7 ��1� "_ از 5��ط ھ6��I$

 آ�&��� $� ���7د در $��ک A&ق @�ا�5 .� .�7 � .�0ر�� $&ای 	�$�دی ر%��ی ����
 Y�&� O� #P;+�$ ات&�@ �و�7د آورد. 5��ط �Aروی ھ&:�ه :�ش وا�2�A* را از 	�� 
 _��V6? &�6�� ��	اردو و از آ �5@�، �!�� $&ای �;{ �����ت 2�7 $� ا	E 2ه آرام �

 �P�1 -� و�7د �$ در�1 ا%��Bد آن ?!�ر را $� @�د  ٣٠آورد ?� $ > از  .�� �3.
&ای %�ر.��ی $Eرگ روز:�ر �� د6A* 	�ا�A* از د6A* دا�A* د�Aار ا@��Bص � دھ�. $

�6 $�د ?� 	��W در �5ل Aد � "&و� ��ر ���5ل  ١٩٩٣.& ا�5.در ار.��ط $� ا�* $+���
ھ�	� ���2ن دا	!��U ��6م 5 �5 $� ��Uان $&@�رد .�6	�� ا	�!�ر ���� و در آن از ا�* "_ 

g�7 #��U و  ١٩٩۶@�ا	�ه �A و V5_ در �5ل  ھ� ا@�I��ت �&ھ�2 و د��
3 $� اI5م و آ� * » $&@�رد .�6	�� و .
  & ��7ن«?��ب �� gھ�&� #$��را ا	�!�ر داد. .

 و ?��ب 	��� $&ای � L ����� � ا�* 	]&�� "&دازی ا�5.ا���6���� n���	 س از� �;�?
ی U]�6 آن BU& $&ای ھ6 !� "���ن ����� ا�5 ?� %�ر.��ی $&.& $&ای اط;� L ��؟

 5 �5 و ارزش 5�% Zن ��7ن را $� @�ک و @�ن ����ن ?���. �}ھ�A ط�� ��ی
5��ط ا.�3د �Aروی $&ای  �P�.�5�5د $ !�& ا Z�? �� ا.�ری �5زان روز:�ر&Vا�
� ��� و $Eرگ 5 �ره �� را $� ذ@��& ظ�ھ&ْا $ ��3�{ ا	&ژی P�% O� از�	ا �!L ���&آ�

$ �P�% *6&س %&ار داد. ا�!Lح آن درI�1ا �ز�&E» ��Aرگ آ5 �ی �&?Eی �� $
�� ?�	�ن ��	�رھ�ی ا%��Bدی و 5 �5،ر%�$�، $ » رو5 �$�د. از آن $� $�P ا�* ���

6، g�7 و �;{ ?��&ول $&ا�* ���$i در ��7 " !�&د اھ�اف 7 � ا�5&ا.O�J و 7 � [	
� از ��]&�ا��=ت ���3  ا?�	�� O $�ده ا�5. %��� ?&دن ?��&ول $& ذ@��& ا	&ژی ا�* ���

.�ا	� ا�* ?!�ر را %�در :&دا	� .� $� وز	� $� �ر 2�5 * و .P  * ?���ه $&  آ�&��� �
 و ?!�رھ�ی %&A �7"�ن، ?!�رھ�ی آ5 �ی ،* L ،ھ�� ��	&ژی ��	ا �?!�رھ�ی .!�

� 7 � ارو"�� اِ ��5 �� ز� ���6Uل 	;�ذ ?��. $� ��Uرت د�2& ?��&ول $&ا�* ���
 �5زد.ا�5&ا.O�J و 7 � ا?�� �U��� E 	 &ا.& از آن�را  O ��	  

  

� » 5 ��5 ��ون«ا��=ت ���3 آ�&��� $&ای .�y * ا�* اھ�اف دراز ��ت �Aدا � +�" ��
  ١٩٩٩ا�5 ?� در �5ل » ا$&�!� ه%�	�ن ا�5&ا.Jی را«ا�5.�� از ا�* "�+ � �� �P�

&2	�? b5�. ن���	�
س آن ?!�ر .E L Z��B $ !�& از ����ل " > از ��6� آ�&��� $� ا�
5 �5 را �L * $ �ن � �:  .�A�A #B!� ا�* %�	�ن ���G ا5�5 ا�* �!? ��?» �����

 ��ز $��7 و آ5 �ی �&?Eی ���$i ا	&ژی ?�� دار	� .� 	 �زھ�ی @�د �� را $� وا2��$;%
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� 	� آرام @� n ��رس ?�ھ> دھ����� �.��P# :&د��،  ٢٠٠۶ا�* %�	�ن ?� در �5ل ». $
دارد ?� ا�� � ا	&ژی د+ # ا�1 ا%��� آ�&��� در ا�
�	���ن ا�5. ا�
�	���ن  �اIUم 

?�.�ه .&�* راه ز� � $&ای ا	���ل ذ@��& 	;� و :�ز آ5 �ی �&?Eی $� �65 ��7ب 
 �	���7 �ا�5.از ھ6 * ��7 ا�5 ?� ا�
�	���ن از 	�2ه ا�� � و " !�&د اھ�اف �5�

� آ5 �ی �&?Eی اھ6 ����3ری � ��$�.ا�&��� $&ای ا��Fد �L * ر?*  وا�2�A* در ���
� ا�* » 5 ��5 ��ون«ا�� � در ا�
�	���ن 	 E دارای $  $�ده ا�5.ز�&ا د5&�5� +�" ��

 *�6� �����$i و ?��&ول راھ��ی �1درا. آن $�ون �O �[�ر %�ی 	]�� در ���
�	�
��ن $&ای .3�G 	 ��.$��$&ا�* از 	�2ه �����ت آ�&���� �[�ر 	]�� ���b در ا�

 *�2�Aدر د�5 وا  $��L.�A * �[�ر 	]�� اھ&�� ����i آ�&��� دارای اھ6 � � �.
� � �? �A�$ اش را .���� ?�� و ?��&ول راه C �ھ�ی ا	���ل و 	;� و  .�ا	� �&�;�ن ���

 * �L روی � اورا � 5	y!ت � ?���. ا��5د:�� از ���? �A�$ ��Aزی را در د�5 دا�:
 5 5 و:&��* ا�� �ز "���2ه از ا�
�	���ن .� "���ن دوره ر���5 ��67ری ���� �!�

� ھ6� دا��5ن? ھ� و  ?&زی، �� از د'�'� ھ�ی ا�1 ?�خ 5; � $�د. "_ در �1ر.
� ا�
�	���ن و $ !? &�!+ #�U �2* را در ��رد�Aوا 	�$�دی «اظ��رات ر65

�از ھ� و اھ�اف 7 � ا�5&ا.O�J و 7 � $ � در "&.� L!� ا	 $� وا%i» .&ور�����ی ��7	
� ا�
�	���ن و $ ��[	 �� ر65 وا�2�A* از ��ا@�Cط&ز ارا � �? ا?�	�� O آ�&��� $&ر5

  " ���ھ�ی آن ?� .�?��ن ادا�� دارد، ?��Iْ ��رد %��ل وا%�A iه 	6 .�ا	�.
  

،�A �� .�?��ن در��رد ا��=ت ���3 آ�&��� :;�a	آ �? �Aا{: ����	 ��� 	�ظ&  	�:;� �در �
�6�  .&�* آن %�ی ھ� و 	� +Eو��ً  �� از $�ز�2&ان، آ	�� "&���U.&�* آن $&� �ھ� در آ��5	

� ا�
�	���ن � $��A. در ا�* ر%�$���ی 7 � ا�5&ا.O�J و 7 � ا?�	�� O، ر%��ی $ ��[	
 �Lن L * و رو5 � و ھ�� و ?!�رھ�ی $� 	;�ذی ��	�� ا�&ان و "�?���ن 	 C �F�" ی�% E

� آ5 �ی ����� ��A{: ده �5لE	�" لI@ .در�	یو�7د دارE?&  �� =�����ن �Aه ا�5 و $��"
�:}ار���ی @�ر7 ھ�2;� �1رت :&��� ا�5 ?� ��5 آ�&��� در آن  ھ�6ن � Eان 5&���

ظ��ر د�P. &2   * ?���ه 	 ��. @�اھ 	�Wاھ ا�* وا%P ���ی ���3ل و "���� ��ی در ��ل 
� $�رھ� آ�&��� را $�� $�ز $ � و .���F 	]& در 5 ����5 و. .�ز�* ��Fد �����5.> در ���

� ده �5ل �$ Oد�E	 &ا.& از آن�.�	دا&:  از ?�	�	 .&�* �&ا?E در �Aد ?�  وادار ���
� آ'�ز �Eز� ،E6��. رک��� 	 �P� $��� اBU « .�5& "�� ا�&���«ا	��!� �5ز آ�&����

� �U�$ ا�* ا��ر  �� :&د	� ?+��� �P$ �ا��=ت ���3ه آ�&��� ط�G �&��ده �6A در ھ&5
 و ��7	 آن اِ C ����� ، $�P دا@��P� ن���	�
�6Uل 	;�ذ $� 	�3ی �6Uل 	;�ذ ?��.ا�* اِ ا�

� @�د 	 �� � و $� �!�Iت و $ �U&5 � ا�5 ?� ھ&:�ه �� �&دم ا�
�	���ن $C و در :��&ه
�  ��ن �7ی و @��!���ارا	� �L+!��ی درو	Lر�" �Lر�" $&@�رد 	�� �، $� 	�3 و�!���?

.�A � اھ�@  
   

: ��6* ھ�� در ��رد �U# ا���6+ ا�* @�&ات و �L+!�� ا	�? $ !�& .�, \ ,�ر
  $�ھ �؟

  

 ر�%$��J.از ا��7رات 7 �ا�5&ا : ا�Aرات �!&ده �* .�?��ن $� 	�3ی از ا	��3 ��?
� و ا��7رات 7 �"�+� � د %�رت�  �.ر دا@# ا�
�	���ن $�ده ا5ھ�ی $Eرگ در ���
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� �� 7 �ا�5&ا.Jی � :�� �، ��]�ر �� اِ ? � �1رت و%�$ ����� O� �6ل %�رت درU
$��A  در �;��م i��7 ا�� � � ،@�ص ��� ?&ه ز� * ا�5. ھ�ف آن �� .�3 � ا�� � @�د

 �� ��ا@�	=�P� در ا�* �����5ت �?  �Aد.?�� ���&: &[	�� ����2A ه و��ر �و �� ا���
� ،��?  ا�*  ��P� .��? �7د�� #�A � ��. د را�@ �@�اھ� %�رت را �A# $�ھ�، 	� ا���

 ��	�� دھ�ی .�Fر.، :}ر @�اھ� $&@ راه %�رت �! F+ا�& و  ر��ھ�،:�ه ھ�ی �5ق اE7
� از 	]�م $ *���� Oدر� .�A�$ ��A�7د �[�ر  $3&ھ� را در ?��&ول @�د دا�� ا+��6

� ای از ���3ا	> را $� و�7د آورد و ��A ،�2ه $��زد��"،�A�$ ��Aده دا&��: ��[	
� را در ��L&ه 	;�ذش %&ار دھ�. آن %�ر.��ی $Eرگ و ��7ری �دو+���ی ?�OL آن ���

� ا�* " !&و�$ ���ی 7 �ا�5&ا.O�J د�5 � ز	��، O �+�"� 7 ?!�رھ�ی �7ا:�	� و ?
 ،�� 	 � را د��6�5� �Aن � :&دا	��. O �+�"� 7 1&ف ھ�6ن 7
&ا� �ی 5� 5����

� P%وا �� ھ6��$ ، �&ھ�2U�6�7دی، ا�B�%ا ،از �67�  در ا�* 7
&ا� �،  ھ�ی 5� 5
&U د. �� در& : � دا�* زدن  و .!��� اق �Aھ� ز$�ن، د�* و �&ھ�g را 	 E در $& �%&;.

� 	�م U&ب، ?ُ $ � و �5 $�د��. و �ھ�ی %�� و �}ھ�P A د و&  O� #6U در �? � � $
 5� ?!�ر .�� � �Aه ا�5 و ھ ^ "���	 �g�7 ھ��ز ���Bر $&ای ا�* ?!�ر وا�� $

�، U ��ی، ��Uی و ا�EدP A ،ی و 	 ��. �� ��+� �i F .& را در �5ر�� �Aھ� ا�5.� �5
� &دی ?� %&	�� در ?��ر ھ� ز	�: ?&ده $�د	�،ا?��ن $� 	�م ا?R&�� و ا%� � و ?ُ �P�� �$

� ?�ر:}اران 5 ����5ی ?!�رھ�ی د�2&  �د ���Wری و دھ�� 	 �ز د�I6U &2ً @%&ار دادن $
 �A	�. در $� �ری از ا�* ?!�رھ� 	�2�Wن 	�$��ر و د�5 	!�	�ه $� ��� $�&ی و � #���.

� د��?&ا5 5 ��5 ��ل ا;3. �را و5 �� :��&ش %�رت $�د آورده :&دا	 �ه وارادا. 	�وزا	
� در آورده ا	�. Lر�" ��L �+�� �  و Iْ6U ?!�رھ�ی �Aن را $

  
� $�وی ا�* :&ا�!�� ا�5 ?� :&وھ��ی F �	 (*!�E��	���+)"�5زی 	���+" �� ا�2* ، $%&;.

� � � �Uا�#$ 	;�ذی و =$ ��ی ?!�رھ�ی ھ���6�  د+ #  ھ� ��	��ی ھ�ی %�� و �� �}ھ�
 �A	� و ?�ر و��ت �� را زار و :�ھ ھ� �Lره 	�"}�& � :&دا	��.� #���.  

  
  

� �W&ب��E:  �5زی".& از آن 	��+�$�$)"+ (*!�E��	��  �$ ْ�65دو+� را ر O� �P� �5ا
�Aدا&$ � از ��� $� ���L* @&ده دو+� (� �&و�5 �)  دا�* زدن $� �ھ�ی $�وی و %� �

� �O دو+� $Eرگ $� ���L* دو+� ?�OL، ھ& وا�� �EF. و�7د �$ �? ���? � � ��.
 ��EF. .�A�$ ��Aدا ?�OL ���7 ا+�!� # ھ�6ن ���ز�Uت دو+� $Eرگ %�� را �

I5�:��&�U �  ا�5. .��ک آنوی " ! * 	�6	
  

  

آ�� ?� �O ?!�رھ���6� %�ی  در � �ن � "(�����ا��E!*)�����ی �5زی"و $�=@&ه "�ی 
  اش .�3 	;�ذ %&ار � دھ�. ھ���6� ,P ;> را $� ر���U 	]�م 5 �5 ?!�ر

  
  

  ��.�A$ھ6� ا�* "&و5� ھ� $� .�=	��ی %�� و �}ھ� و در��ھ�ی @�ن آد� ھ6&اه 
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� �2��7ھ در ا	��W$�ت " !&و در آ�&��� دارد؟آ�� .3&?�ت  ,�رL ن���	�
: ���C# ا�
���7 آ�&��� در %��ل �1\ و ��� .���� ط�+��ن در �1رت �Uم A&?� در �}ا?&ات �1\ 

  .�ان $� ا	��W$�ت آ�&��� در ار.��ط دا	�� و �� @ & ؟ را �
  

  

 د�2& ?�6&ر�%$$&' �P��7&ھ �.�ان ���C# ا5�5 ��رد 	 �ز  � :در آ�&��� 	��� $
�&دم را $� � � ��,��Uت ��رد ���%!� $&ای ا	��W$�ت ��&ح 	�6د. :�ھ .;�و.�� $ * 

� 	�:2A ���$ &�E&دھ�ی روا	 را  د��?&ا.�� و ��67ر��Wاھ�ن ��Lن ا	�ک �? ��A�$
	���� ا�W�5ام ?&د و رأی �&دم را ?��6 	�6د. $� ا���� g�7 و �1\ از �67� ��Uو�* 

� �6Aر �$ .�$�W�	در ���رزات ا ��� �ھ�ی 	���ار آن ?!�ر ز�& ھ6 *  رود و ر�5	
 � 5���.���? � �������Uان 	��Eدان �Y1 O� Y��W و 	��Eدان ا�Eاب �Y+�W را �
در %��ل &5	�g�7 �A ا�
�	���ن 	 E ا	�ک 	 �� و ا�* $� ���L* د+ # $& 	���n ا	��W$�ت 

� ��Aا{: & Ny. 	ا�. g�7 �� �6Aر � رود. 	��W ا���$ .�$�W�	ا �+��� O� و �
.&�* g�7 @�ر7 در .�ر�s ا��=ت ���3ه آ�&��� ا�5 و .� ?��ن  ا�
�	���ن را ?� ط�=	

� 	���n اIUم �Aه اش 	��# 	 ���ه ا�5، �7رج د$� � $�ش ��67ر��Wاه آ'�ز ?&ده ا�5 و $
� ای در 5 ��5 @�ر7 $&ای 	�� ��Pط �	د..�ا�A اه ���3ب�Wدان ��67ر�E  

  
.�ظ Y ده  ا��=ت ���3 ا�&���، $� .Z��B دوم $�رک او$��� رC _ ��67ر $& 5&?�ر 

و $ > از "�n ھEار 5&$�ز $&ای �5ل $�Pی اش،  ٢٠١۶ھEار 5&$�ز آ�&���� $&ای �5ل
��% � 6B. ���. �اش را 	�< ?&ده ا�5، $��� ھ��a6ن g�7 را $� رC _ ��67ر آ���ه  	

  وا�* 	�< و�Uه $&ای د��?&ا.�� � .�ا	� :&ان .�6م �Aد.ا	���ل � دھ�.
  
، ا?R&�� $� �ر �5م $� آ	�� �6Aر 	���� ز��د آ�&���� ھ� ا�* g�7 را ا���Aه � دا	�� 

.���? � �  $Eر: آن را 	�"��� .�
  

� ��7ح را �5	Eد���& ا�5 $� �ر $ �از 	��Eدان د��?&ات، @�	� ھ Iری ?�� ��ن ?
ھ����6ا	� و :&م از .6B � او$��� دا�& $& �;{ �6Aر $ !�& 5&$�زان در ا�
�	���ن ����6 

� �Eب �L ��7ح �$ G�P�� �� ر�5	�  $��A ?&ده ا�5.ا�� �5	�رز ?$»5 در » ای $
� $�د ?�  ٢٠١۵ا?��$&  ١٩�;: »@�اھ � ?�  �* .�Pاد د% G را 	6 :���. وا, �� ْ�3	6

� �� 	 �ز دار�� �O 	�ع ھ��� ھ�ی 5&$�زان  ط�+��ن %�رت $ !�& $ �$��. �* ��& �? ��?
� $���A .� $&ای اردوی ا�
�	���ن آ��زش و �Aن �[�ر دا���	�
����6 آ�&���� در ا�

  »��رد ,&ورت را �&اھ� :&دا	��.
  

6	 � اش $�ش را  دو	�+� .&ا�� 	��Eد .��رو ��67ر��Wاه ?$E� G �ر ��Iاھ� $�ر��@
� 5 ����5ی د��?&ا.�� $� رھ�&ی  $&دوش ?!� و درU * ز��ن 	6$ �R� ����" اھ� ?�ام�@

� ا�
�	���ن را ا���Aه @�ا	�ه $�د. $ ��6� Iْ�% ،آ�&��� او$��� $�ھ� ا�� .�زه از ��]ر 	��[
از ط&�G   در ا�
�	���ن د��ع ?&ده ا�5 و $� ز�U @�د د+ # آن را ?��&ول "�?���ن

 �Aد. ا�
�	���ن � ��Aک "��ا�	&�@   @�ا	�ه ا�5 ?� از	�2ه وی �O %�رت ا.��
  

O �A ری از�$ �? � .&ا�$E� درون Z %رو$ � ر  �$& ھ�ا" �6ی رو5  	 &وھ�ی .&? 
 	�اردع ?&ده $�د و از �!��A #Pن �g�7 O در @�ور � �	� د��?�$ �� ا�5 ?�;: ،
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» � آ	�� ?� .[�A * 6د ا�
�	���ن ���ن �3;�ظ $&ای ��7د:&ا��ن 	6$ �ا�� � �� وا$��
:��� 5&$�زان ا�
�	���ن .�ا	�� ��ی =زم $&ای د��ع را 	�ار	� و 5&$�زان ��  او �» :&دد.

  »ز�&ا ا�* �!�# @�د���5.« در ا�
�	���ن =زم ا	�
  

 ��Aا�	26 & !L � �5 ا�
�	���	> ?�ام �������Vد� �در ?# ����� او$��� در .&از	��
 در ا��=ت.�����Aھ� ?�ام ا�� �ز  �Y��W ا�5. از�7	Z د� &2	���n ا	��W$�ت ھ�ی �

 $E� ب د��?&ات در $&ا$& ر%��ی درونE�  @�	� ?� ���ن ، ا�� =ْ�6	��Eد 	������R�5ا
.& �}ا?&ه  	 ��. $��$&ا�* $ � P	 �� �O ا$���ر �7	�ار.& د�O .����V و 	���n ���6س ،اش

  .& :&دا	�. $� ط�+��ن وز	� رأی د��?&ات ھ� را 2�5 *
  

 $ ��؟ آ�� ا�* دو :آ�&��� در %��ل رو�,�ر� �	�2L ن���	�
� ا�$ ���	 * L دھ�ی&�
�ا	� در %��ل "&و5� �1\ ا�
�	���ن $� .�ا�G د��:�ه $&��5 �� @ &؟ ا:& آری،  ?!�ر .�ا	��

 $��A �Uه ا�5 ?� ا�* دو %�رت $� ا�* ��,�ع $� ط�ر ����ن وارد ?&�!� i���� �L
� ا�
�	���ن از �$ * L �6A &[	 �� "�?���ن دارد، �A #6U	�؟ $? ;�&P. 5 ��5 و &[�

��ر در L * L ت ھ�� و��I�@دارد؟ ا ����� i���� د د��:�ه و�@ ،�	 �� ��? �!�ھ�ه �
د��:�ه "�* 	��� $� ���C# ا�
�	���ن .Ny &:}ار $��A؟ آ�� ��ا,i رو5 � را � ��ان در 

،��0� �1\ ا�
�	���ن ارز��$ ?&د، �� 	�� �$ * L ا���اد رو��&د  #���� #�A �$ �رو5 
 @�اھ� وارد $�ز���ی " > رو در ا�
�	���ن :&دد؟ $� 	]& �6A رو5 � و ا�&ان و ھ��، �

 در %��ل ���C# ا�
�	���ن $�ز ?��� و در " آن �1\ و g�7 را  آ�� �?&�!� �.�ا	�� ��7
� &�� �� ��	E$ �%ر <��@ i;	 �� �L * .�ا�G د��:�ھ �6 در ا�* ?!�ر $? � �? �� 	 *�

� �A# $2 &د؟ ?  
  

  

 :�� �ر�%$� �? ا�* ا+��6  ، ا	�? .�y# در %��6 �5@��ر ��6U&دھ�ی $ *ا�&��� :و%�
5 $ *?!�ر ����V\ د��در 5 ا+��6  =زم ا�5.ا���ن دارد $� �ری �6U �.��ی او"&ا. ;

��Vای د�&$ Yی ��ظ��	��67ر و �� ار:� _ Cر tWA ��6 �Aد ?U ���&م آ��	 �$ 5��
� $���A. ا�� �O ��7ح ��?� %�رت آن �Aا�	ع Iو �� ��� از اط ��A��	 G�ا7&ای آن ��ا �$ ��
 � "&دازان 5� 5�&[	 @&$ � ?��. �L * ظ� ?�ر را $� آ	�F ?!�	�ه ا�5 ?�را �; � .�

در ��رد ا را "(د�� "�+� �_) دو+� G 6U".�0ری � b�$ ���&�  �? �	���P� دھ�� و
� �6U � را $�ون اطIع دو+� %�	�	 ھ6 * $&@	�: ��5ز��	�ھ  "دو+� G� 6U"ت .�ط0

5 آ�&��� 	 �?�ن ھ� �� ����Vو د� � " �ا�5 ?� در د�2�5ه 5 ��5 @�ر7�;:�	 .��? �
?��� 	;�ذ ز��دی دار	�. در ��ارد  ��3�]� ?�ران ���7 ?� ?�6& $& �1\ و �5زش ا.�� �

.O�&3 آ� E در ?�	�	��ی .!�EFای  ت���Pدی @��!���اری ھ�ی او$��� از .�#5 $� ا%�ا��
 @�ر7 ��7ن ا�!� �* ا	���ع را $� و�7د آورده ا�5 ?� او @�ا��5ر $�ز$ � وا%2P&ا��	

* $ b$د روا�F� *و .�ز�  i,�� * 6ھ E 	 * L �$ در �����5ت.�A�$ ا+��6 ا�* ?!�ر �
از 	]& �*  او$��� و$� و�Jه �7ن ?&ی وز�& @�ر7� اش �NX& $�ده � .�ا	�. $� ا���� 

� � �ن آورد..�ان از �O د?�&� 	6ھ��ز $ *W5 ���$او #�  * ?��# و ���
  

  

 �$ * L ،ط�ر :��&ده در � �ن $�د �� "�ی 	 &وھ�ی 	�.� در g�7 ا�
�	���ن $? .�ز��	
 � �5 � در ���C# ا�� �	=�P� �5ا�W	 $&' ��[	 �و�7د .��,�ھ�ی ��&ر ا�* ا.�3د�
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ا�
�	���ن را .&ک .�R � :&د�� ?� 	 &وھ�ی 	�.�  ٢٠١۴و "_ از آ	�� در �5ل  �Aد
5 $� �ر  �����Vورت و ا�� �، د��F� ع�,�� �� د+ # ����P�� #Cد و از �67$ ����:

 �]U وز�& ا�� � و g	��	�� �6& ھ�6ن �5ل ژاو�V5 ل :&د��.در ��ه�P� * L O +��65
��م ار�A آن ?!�ر $�د ?� از  ۴۶د��& 5 �5 �Eب ?�6	 �� L * "_ از � * ��W	 �5ل

� ��6B� Y%�� O و ����P ا�
�	���ن د�$ * L 5&ا"� .&د�� i,�� Z .&. *ا� ��ار 	�6د. $
� $� ����� ا�
�	���ن ا�[� �A، روی ? � ھ�������آ��زش دادن، «.�3ل ?&د.در ��ا�

E �F. ;&ی ا ١۴٩اردوی » .��6# و	ار E.� ھ�	ھ�  ��A{: در .�A #1�� G�ن .�ا���	�
�
� ط�ر ا	�B3ری ا�* ا��ر را $ ْ���&�  ا	�Fم � داد..

  

 � از $Eر:�&�* �6�5اران 5&����� * L .�	د@ # ا * L � 6B. *در ا� ;��W� #ا��U
:}ار���ی � � �ردی در آ5 �ی � �	� ا�5 و N * �L&و. @�اھ 	�Wاھ L!� $�@�اھ�ن را 
� ادای 6�5 ��� در .�y * ا�� � $ Yد را ��ظ�@ g�� " *و$��$&ا� �	اھ� ?!��@ �F	آ �$

�	�
� �6Aر � رود،��ن � دا	�. $� آ	�� E$ * Lر:�&�* 5&��ا�$ ��� :}ار در ���� 
 � روز	��� دو+��	��L»E6��. #$��: « اد'�م در آ5 �ی �� اN�� �5&�� د+�Wاه "&و5�A�	

� �7ْا ��رد .&د�� %&ار دارد و " !���د �	� �  �? ��? » ��% *���L 5 ��� ھ��6ری O�
� را 	 Eدر $& : &د، $&ای آ5 �ی � �	� $� �ر 7}اب ?� $��ا	� ?!�رھ�ی @�رج ا�ز ���

» @�اھ� $�د.� �Uاش $� ا��=ت ���3  اد C ����� i���� �? �� 	 ���P� * L ��Aد ?
 	�"}�& ا�5.�Aآ�&��� آ  

  

.�$�� � �P5�. ْ�P�&5 ن���	�
  5&ا	�Fم .I��Pت ا%��Bدی L * $� ا�

 ط�+��ن ��Lن 61 �6	� و :��&ده ا�5 ?�  ،�����5ت L * $� "�?���ن���» �دو��5ن ھ6
» دارا�«@�ا	�ه � �A	�. ا�* دو�5 $&ای ��L ��� * Lن » ��Bل � �.�ا	� $�  دارد ?

� وا2��$ ط�+��ن $� "�?���ن، $� " ��g �&�1 آن را $�ھ� .� $� � � ��U# ?� �ی $ �7�.
� ھ�ی ھ��و?> ظ��ر 	���6��Vا��=ت ���3 �1\ در ?!�ر ?�ھ �. ا�* دارا� ای ا�5 ?

آ�&��� $� �&از و �&ود ھ�ی ���7ی ?� در�����5.> $� اI5م آ$�د $� و�7د آ��ه ا�5، 
  	���6* ا�5 $� زودی دو$�ره $� آن 	��# �Aد.

  

 �� ,&ورت $&:!� ط�+��ن $$ * L �? $� ھ6� ا�* 	Eد�� �� $ * L * و "�?���ن، در��+
� %�رت ر5 �ن �Y+�W 5 ��5 ا�
�	���ن اذ�Uن � ?��،رو	� �Uدی و ���Pرف $

 ھ� $� �Aت �Uم @!��دی �Aن را از � L.�5��	ن .�5# آ� $ �	�!@ �دو$�ره ط�+��ن $
 OA g�� " Z .&. * U �� و ��� �1ا%� ط�+��ن را ��رد X5ال %&ار � دھ��. $�Aدا

� ط�+��ن ? �و.&د��ش را در ��رد ا�* اظ��رات �����ت "�?���	�A{: ژی�+�Cن   در ا���A
�7 ?�ر ?���، ا$&از OA و .&د�� �  �O ان  @�اھ�� $� د�2& ا	� و �  .���F 	]& ?&ده

.����6	  
  

از دو ��]& ?��Y��W� Iْ $�ھ� ��Lن 	Eد�E?&  Oی �����5ت L * و رو5 � در آ5 �ی �
 O� �� و��ت $� و�7د آورده ا	�. "ا	��	�"�Aه ا�5 ?�A ��  

  

 در آ5 �ی �ا�* $� آن +�P. �5&���� :}ار رو $ O� &2د� * L �? �5��Pی�E?&  �ا�5 ?
 ��5&���� :}ار در��ل ا��ل در ا�* ��� O� �?� و $ > در .[�د $� رو5 � %&ار دارد ?
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 �� � �O %�رت ط�+Z 5&?&د:��ُ رو5 � د�2& در ا�* ����A{: _�U&$ �P� .�A�$ �
� $& ھ��6ن ���Pم ا�5.	 ��. ا�� اھ6 � ا�5&ا.L O�J "ھ��Jن"�   * در ا�* ���

  

�6Uل 	;�ذ %�$# .�7� 	���6 و از رو5 � ���A ھ��ز ھ� $���A از 	�2ه د�O .����V اِ 
2�7 اش ظ&� ���ی  & '� ا�5;�ده ?��، ا�� د� &2	6��  در ����.�ا	� ���+� ھ�2;� در ���

�� آ5 �ی � 5&������� �دا	� و ا�* ا�&  �را � �ط @��ت @�د  &?Eی:}اری ?��. رو5 
 � P%�� ھ��ز * L.دھ� � را �&ا رو�> %&ار �����5� ���0+ ��� در %��ل ا�* ��� O�

 &?Eی@�د را %�+Z $��ی 	�&ده ا�5 و 	 �ز $� .�و�* �5&ا.Jی ����5 $&ای آ5 �ی �
  .دارد

  

 *�2�Aوا �$ b�� �� BU& "�. * 	!�ن  "	�"رو5 � ا�&وز�* �Aروی 	 �� ?$&F. .���2$
�  � رو5 � @�د را ���G3 آن �? دھ� ?� رھ�& ?&�� * $� $� ر��A � 65@�* �2��7ھ

���5� ���ز�Uت @�	��ر از  O� از آن ��A{:.�5ھ��6ری $� ?�خ 5; � ا �دا	�، ��,& $
ھ� و�7د  �5ر�� .� + � � و�7د دار	� ?� $�ون ھ��6ری وا�2�A* و ���� راه �� $&ای آن

  ن �	�Wاھ� دا�A..�6م %&ا�* 	!�A�	 ����6:�ن ط�+��ن	 �$ �دھ�� ?� را$�� : &ی رو5 
� ���A در �1رت +Eوم $� آن .�#5 ����7. � ا�5 ?� ھ6� %�ر.��ی ���.�[�I� از

�Aد  .�?��ن ھ ^ ��ر? دال $& ط&ح �U \�1 �3ه رو5 $�ط�+��ن و�7د 	�ارد. ��& �
��Lر :�	� اد'�م �Aه ا�5.  ا+��6 ھ�6ھ�2 $ * :&وه رو5 � Iْ6U در "&و5� �}ا?&ات

�&��5ده @�ص رC _ ��67ر "�. * دا�& $& ����6 %�طi  ا@ & ,6 & ط�+��ف  اظ��رات
 �$ O�5 ح ھ�یI5 از "&و5� �1\ :&وه ھ�6ھ�2 ��Lر:�	� و ?O6 دھ�� � � �	

  � ��* 	 � $�ده 	6 .�ا	��.�IU E7	 &وھ�ی ا�� � ا�
�	���ن E Lی 
  

�  در ا�
�	���ن $�ون OA "&و5� 	���� " a �ه �}ا?&ات �1\ $� ط�+��ن$ ً��+�FU ده  و�$
�6��3ل � �Aد$ �  �O آ���ه ' & %�$# " > 6N& ر5 �ن آن $	�6& �� �.�ان :;�  . ازھ6

i 5ی و��P� ��6 ا�* "&و5� 1&ف "���ن �O 	�ع g�7 ا�1 �� �5\ $U �F �	  �6�? &.
.�A�$ ھ6&اه E 	 �P��7  از 	]& �*  ھ� آھ�2 :&وه ?� $� ا�� � %�	�		��? ���Lر:�	

 �� ��7 �� %�# از آ	�� $& ����ی �5C ��$& ا�5س  $ !�&$� و�7د آ��ه $��A،%�ر.��ی ���
او+��� �NX& $�دن $&ط&� * .!� # �Aه اO� * 6]..�5 �1\ "���ار در ا�
�	���ن ?�6& 

?  و ��7	 را 	6C ����.ھ�� %�رت �P]� %�ره از ?�;&ا	_ $* اول ا��Fب �O و��ق ���
 �� $�ون و��%> �1\ در ا�
�	���ن 	�%t @�اھ� $�د. ھ6 ���ر �[�ر ا�&ان $? �5��
 �� �O ھ���6� $I�B# در �}ا?&ات �1\ ا�
�	���ن ���6ْ ��&ح � $��A."���ن دادن $$�R�
�$ ،��� $ � Z 5از آن آ �� .&اژ��ی @�	 * ا�
�	���ن ?� $�ون .&د�� ھ6� ?!�رھ�ی ���

  ، ?��ره : &ی ھ� و .�&و��� ��6* 	 ��..3&�� �}ا?&ات �1\
  

 - : در 	���� ا���� و,P � آ���ه ا�
�	���ن را $ !�& $� �L+> وا:&ا�  $ * ا+��6,�ر
����� � * FU ای   @�اھ �! $ � � �� $� ھ26&ا�؟ در ا�* @�Bص 	]& �;�6A #B را �

  

6 :ھ&:�ه وا%P � را @��� U&ض ?��، �* در روا$b $ *ر�%$	 �	�;5y�� .�ا	� $�  ا+��6
�+�� دار	�، $� �ر ا�6�Uد ?��. ا�&وز  �%I@ر ا�$ &�! $ �? ھ�� ��	�� وا:&ا� و ھ26&ا�

 @�ا	��، E Lی $� E7 از �5د ا	�وزی $ !�& � �� i���� را �a	آ ھ6� %�ر.��ی ��7	
6	 ��. در 5 ��� �	 &  
@�رد ا�� :�ھ .�g�7 b5 و  �?� $&��7ن ?��	 ا�* ا#1 .
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6	 ��;: P�% �1رت �.�ا	�  :�ھ .�b5 %�رت ھ���6A دو+��� $&آوده � �Aد.$��$&ا�* $
 � .���5X� b5ت "Jوھ!? � ?�ام ا+G!�&5 �2 %&ار @�اھ� :&��.ا�� در " !���دھ��?

��	�� $&' &��P� "&$ " اای �1\ $ * ا+��6$� �د ��%��� ?�ر	2� �Cرا  <�	 �$ �	�A
ھ26&ا� و ا�� � در �# �I]Pت ��د ��7	 اھ6 � $ !�& داده � �Aد. در:Eارش ��ه 

� �  �Aد ?�: ��7ری �5ل روان ا�* $� �د :;�

7 �"�+� � G 6U %&ار دارد ?� $� �&و?>  • &  
. �� آ5 �ی �&?Eی در آ��5	����
ا.I	� O  - �ذ L * و ?�ھ> �U�67 G�IU ��رو?&دن 	;�ذ رو5 �، اI�Uی 	;

  ھ6&اه ا�5.

•  � ��	��، ا�� رو5 � ��� A&?�ی 5 �5، ا%��Bدی ا�* ���$�R� �$ * L و �رو5 
.�� 	 �Aدی ار�B�%ا O�&A �$ <���� $� L * در ار.�$��� �  %�در $

•  ��7ی ا��=ت ���3 آ�&��� $��� ذھ� �� ��i67 #1 ھ ^ در ���ز�Uت را $Eدا�� و $
  ھ� رو5 � وL * $&ای " !�&د ����V$ <P �	�د. آن $� �L& ا%�ام

 ا+&'� $�ز.�ب ����* ����i :��2ه ا��=ت ���3 ا�&���، آ5 �ی �&?Eی $&ای �U
5 �5 ا��=ت ���3  ا��=ت ���3 آ�&��� ��[��� *6�i ��3ود ا�5. $��$&ا�* �!

 $���� دو$�ره .�ز�* � �:&دد .� .��Pات آ�&���� را آ�&��� در %��ل آ5 �ی � �	
  در ا	���ق $��& $� اھ�اف و و��5# ��3ودش %&ار دھ�.

•  ?�ر	2 در��رد ھ�� ھ�6ن .���2ھ�� را �� �6A&د ?� در  ا�* :Eارش $� �د .3
ا��=ت ���3 آ�&��� ���ب � ?&د. ا�� $��$& %&ا$�  ��رد .���2ھ�ی 5 ��5

7
&ا� �� ھ�� $��� ��ر�� $ !�& $� ا�* . ����2 ھ� %��# �Aد. $��� ��06* $�د ?
�A �]Uن در �5ز��ن ھ��6ری �A	��2ی ���ط ا�5 $� ھ�6م �Aن 

��  .7 �ا�5&ا.���Jی ھ�� $� 7 �ا�5&ا.Jی ھ�ی ?!�رھ�ی ���

� ���6&�* %�رت 7 �"�+� � و ?�!2& ا%��Bدی ظ��ر ?&ده ا�5. ا�� $�R� �$ * L
��5� ����L» i * اد�Uی  ،5 ��6Uل 	;�ذ " ����P� gم 	 ��.$&�U_ روط&ح اِ 

� 	!�ن داده ا�5.» ا�� �زی%IU &�6? �  	�&ده اL .�5 * در ا��ر ا�� �%IU * L
� و ا��Fد "���2ه 	]�� در آ	�F 	�ارد. �� 	��6> دادن %�رت 	]�� اش در ���$
 * L��P+ ���ی ا�� � اش را در $�و ا�& از ط&�G �5ز��ن ھ��6ری �A	��2ی �65 

� .&ور��� ا�5. و�5 � دھ �U ��2ی $& ���رزه	�A �5ز��ن ھ��6ری E?&6. .�
�ھ�ی $��� "&وزا	� �&ا.& از  د'�'� ا�1 L * ا�� � � ? * 5	g ا�5 .� $&	��

.�A�$ <زھ��&�  

� �O $� �د "Jوھ! $� �ر ? د��ه � �Aد ?� در ?��ر دھ�� ��?� د�2&، ��دا�
G %ی ���5�3ت د���� &$ E 	 اش $� 	 �ز ھ26&ا� در �#  ��A&5س ا�&����

 .�ان ا	�ک ا� �وار .& روی 	�> ھ26&ا� در � ،�A�$ ���P� �� �����ز�Uت ���
  �# �I]Pت ا�
�	���ن ��& ?&د.
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