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��ن در ���� ��ا�
� ��  ��� رو��
د ���� ��ب����ا"!�  ا�
 ���� 


زاد ر�$��  ���#-� 

��*� �()'� ا&� 
 /.وه,+

 ��رس


	�ر ���������� 1350 ده� در راا�����
�ن  ا���� �ب � 
 و �+�*�ا ه�% (�) �'& ز��د% از در���# �� ه� �"� و � �د
 ه�% ا�اب .+�� ��/ده ��ز��ن و �	+و���.+�� از ه� (-,ر ���+

���
� را ��(��2 ا�� �ب �"�ه� (,د.�%. �1 ا����0	�3+� 
 رژ�4 �<,ط ه�>�م در و ا��ا:# �+ا/ 9، �7	6 د(
+ رژ�4
 �	+وه�%  �D�C� +س و �	+د ���# را �Aرت (��? در .� �(,1	
���>	� ر���� ا���E �+ه�ن و ��",د �1/ اF .سG از ا�� 
*, .-*	? و ��E�Hن �<,ط#� #A,� /,ار�? از ه�د آ��>
 ا�
 H ? N,ل در .<+��� ا���2 �ب �	+� �ي �,JD . در واJAآ+د
� ��ل
1O� �� ا% �,د/ ا�# (�,� � ه�% *,�# .��م �� �

�P وارد �+(�%F /�1  ��,<�+� "� از� �	�ا�#. در ا�� 
��Qو� ��N �	� ن��E�H ب ا����  در�
	�ر د��/ �1/ و �*

د/ (+G+ا(��/ را �'-� از ��ران �ب  % و ا�#. از �) �,  و
�� دوE# در ه4 (�,�� 1+ا�R و �+:� از ��ران درS ر,T 

��ن ��U�ر ه�	
�* �	+وه�% و �+(�% دوE# دار�� . در �<��? 
�Fر�: %� E�� در �	ا از ا�� ��F .�<�F ��  /ش (+د�. �
1O�

��3*+ ����دو  ه4 را ا�# .� دره�,� �WE�X� �� #Eدو %�)+� 
� ا��XWر ���1 ا�� �,ع .�*+����H %ر ا�	
�* �,اJDو  

�P و ��زش �
"�د در F+��نF ���W���  ..دا3& و ��+اه� �و ه
� :,د �,G  6F+ا(��/ �1ن در �ب و (�ه& �,� ��	�  :,د �

�با�Aرت  ��N +ن ه�	,د. در ا�� ��د �"� ا���� ن �1/  +) 
�) ?Aا� ه��E�H 4ن �� و�E �>	+د، A+ار ��E�Hن �<��? در 
 از �) ه	Z �� و 3�� �
,ا��# �+�#  ��� A+ار ا.�Wد در

� ��F %+[,�  .�1+��ن ه�% �,]+ ا����0
��� ه�*�ر%
 دا1

 

 در ���� ��ا�
� و ��ه# 2
وط ��� رو��
د ���� ��ب
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	�ر ���* ��N +ه �
1O� در �) ��ل #Eدو %�A\ ا1+ف ��S و 
 �Oا(+/ �+ا% را :,د �و \��د� داد �_�# ��G^ ا�-�ن در:,ا�#


	���� ه�% �	� از دا3& ا�� ،(+د ا�3م ص�ح و-G �	� ن����ه 
#b	ه �	�ب (+د. در ا�� �� ا���� � /�� ������ ره�+% ����


	�ر�*� ه� ا�# در 
 1,را% و *,�# �� �Oا(+ا.� (��? ه�
�E�3 ن ص�ح�
 �E�3 1,را% و دوE# �+ دا1# و �3و/ ا����0
 ����، � �ده�% �	���، ا�اب �ن������� �� ص�ح،

�� ا�#. ��	� F �>�ران روز���
رو�*+د در ا�� �	� ��.� دا1
�ب ا���� در �,رد �3م .�(	� �+ :+وج ��,� ?��) � ه�

�,ان (-,ر از :�ر��d� �F	�ن"� (� &	G +ا% ا���� 1+ط�ص�ح  
 �
	�ز در در ��E �	�ن �	-,د (�*�ب  و  ��+	� +d� ��

 ��,�) R1+ا��� ?Aا� و .��ه4 �� ر�	�ن �+ا% ا�
�dرات 
eا�,. �� #Eا1+ف دو ��S #�� ,� �� )��. در ا�� �	� ����  

 در �+�*�ا �,JD ���1	# :,ا�
�ر ��E در ا���� ��# �ب
����	
-G ن ص�ح رو�� از�
� در ا�# ا����0) ١g ل�� �
1O� 

� (��? :+وج ��E�Hن، از Gس ��dم (+دن �+�>,ن ا�	� �
�	�ن و :�ر�F �	+وه�%� #�,*�,ع روا�#  ه�+ا�
� �� ا���� 

�>	�. درا��  �	� و%F ?��) �� در :,د P�F %و دا:�� ه� 
� د�# �'���Eن (-
�ر
� ��ل ���Gد/ F+��ن در و دا1
1O� در 
� ��E�Hن �+و/ (��ر	�3 #Eدو /�	<�F #در و ا� #	E�"� %ه� 

�
� &<� .+ور��
� ا�� دا1� �F,. �� ا�� .  ��,�رو�*+د (
�ب ا���� �	� �� (,��E�H  �. �1ن در #Eدو �� ,<
��

 و% ا�
	�زا.� �'
�h را �� د�# �	+د. در ا��  رو�*+د ص�ح

� \وردن ���# �+ا%�,*�	��� و  ه�% ا�
	�ز و �G# ه�% 

� د�# و �Aرت .<�	4��� �� �ه� ا�#. در �"�  وزار.'��


	�ر�* �
1O� د�>+% در &	G ه�% 1+ط %+
 �+ا% را �	-
�
�,	G ��W,ره�% اص�� (� ��1?  �,د (+د/ �j+ح ص�ح رو�� �
�	�ن ا����0
�ن، از :�ر�F �	+وه�% ر�
� �	+ون� #�,* #A,� 

*,�# ه�% ز��ان از �ب در��� ا�T3% .��م \زاد% و 
�
 �� ا3��ل ا���� �ب �+ (� ه��� ��Wود�#�,د ا��  نا����0

� 3��و و ��
+د/ �,د/  ��>	� 1,د) �E�ا����  �ب در 
/�	1�G4 �1/ �+و	ص�ح \:+�� و .<� �� �F,. &)+. +	. 

	�ر�*
� و �Oا(+/ ا�#. ����+ا�� �,	G �� #�,* .+F	ح را 

�� #. ا� داد/
در (��ر ا�� �	� �+:� در درون �ب �"
<� ه�

	�ر T,ر �3�� ����  ا�+�*� و� ،1,د ���E�"� �3	# ز�	
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+ در را ,د: ��,ذ .,ا��  ��-	� ��. در �"� د�>+% از �>�/ (
���� ��A,ن �+:� ره�+ان � �F,. �� �WE�X� 2 و
1\ 2�� 

��ح (.���2 ا����0
�ن��7س F 2 ه�ي��	ف و �+H + ه�ي	دو در� 
�P، ده� �	4 وF ?��1 2�� %,<
 A+ار ."<	6 �,رد و �,د/ ��

�ب ا�T3ي ��مر�
�  �	+ون bX� ،2��TA,�	#ا(�,ن  �) �	+� ��2 
�Gدا1
� ا�# (�  اE���2 �	� ه�ي .W+�4 ر�J و �	�/ E	�# از


,ا�� : R� ���j�F ++ا�4	� 2���F .�1�� �
1O� ب در� 

 

 5,6 ا�4از:

�*�� ��N +ا�# ه l'-� �U�\ #ص,ر.� در ا� �
	�ر (�* �� 
 ��ز��ن �� �,�e و �+�+دد ا����0
�ن در �	��# اص�� F+��ن
�ب ��7د دادن /�1 ��+  �Aرت :,د �	��ا��،  1,د، ,د: .��7

� 1*�ف ه�%�� دا�� �F,. �� ز�	
�* G	-	�، ا�� �ب ا���� 
�ب و ا:
���ت (�,�� و � را ا���� �<& .,ا�� ��� د�>+ .��7


� در ا�� �	�. (�� ��ز% �+ود G	& �� دوE# ص�ح رو�� ا�+ 
�+\ورد/ ��	-,د و  ا����0
�ن \���/ در �ب ا�� ا�
�dر
�   H+ف �Oا(+/ �� (��? ��E�Hن ص��ا �	+و%*�� ا�N .#ه�

� m٨ ��	�ر% �	� ا(�,ن �+ ا�� �d+�� ره�+E��  ب� د�>+
� ا% � +/
�	��� و �d�  ���d+ از�	�  ا���� ا�# و �ب �,:
7�  �+و	

� ص�ح �� \ن �	� در او�Dعا��1�G o	�/ و �	� و ا�

، ���TA در (��ر :,ا�# ه�% �,���,ن �	��� ا����0
�ن �	���

	�ر  در ��E ا�# (� ��	�ر% از � �ده� و ره�+ان �*و ... 
� ا�� رو�*+د �,�� �ب � �	� #Eدو  �F �د% و �<���ت در ���

*�� و ���? �� دادن ا�
	�زه�%ا���� 

	�ر ���	� ه�� 

+د��/ .��
�	� ,<
�ب در رو�� �� �� 

 

 

 

 


