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Iا��ا#�اج و �� #

�ق ز%$ا%�
ن '�A� �&'�' `E$ا	ق ��� و �A� ان�I($��! +���4 ,7ار�ران 
Bاز ه� !B%W+ $�S'�

ده�% ���4 �
ره
 از '(G, ن
�1
�ل 'M در !'

�B%W+ $�S' .د��د 	�رد "�$�$ وا�` )5$ �# �

��1 هSE ���I�� ر و %��0 �� ($م
J4! ا���	ق ���، د��� +���4ا�A� ان�I(�4 ,7ار��+ ��B�" از N�� 


ز	
ن 	2� در ا(�4اض �� �' ��
A	 �.�د5 و �� د�1� "� �'

ع از ز%$ا%�
ن '�Eد ���Q�%�0داS( ي�
ن، �
زدا)� و از '��Q�%ري از دا
زدا)� )�

�م )5$ ��د.5 '
ل �0� �A�2S" �� 	$ت 3 داد,
5 ا%WAب �� 26�
ل 	' 

ن"ٰ در �

ع از +�د+
ن +
ر و #�Eد ��S��" �
J)ل +���4 و از ا
SE �J) �Iد� �E !1W� $�S'�
��1 	���4 و "
]��,GارSE ن
�ق +�د+A� � �6�)

� �	�� F4ن در �! ا(�4اض �� ه
Q%5 ز
I�%در دا F�7�E �� ا'U0 ر)�4 �Q�%وندا)�4 ا'�. ا�� دا
S	 ،�
ن د�4# "�'n ��� 	$د��Q�%از دا !B
� K�6! از �01
w	 ا�� ���I�� ��1ر و �� د
J4! ا���	ا �

ده�% n'�"،5
I�%ا�� دا !��Q�%5 ا#�اج )$.دا
I�%دا 

5 �
زد

5 ا	�
ل ��N از ��,7ار� ���2  داد,	 ���� +���4 ,7ار)�Iان در ارد�0J) ،! W+ !2) در �
5 در ز%$ان او��10ا)� و "
 ز	
ن �زاد	 ��" 

م و ا��4
ع و "0
%! �� �.$ �� ه: زدن ا86 �ذر ���13 ��د. وي ��N از �ن در a% ��2) ��20" م
���ان �� ا"" 5
I�%دا ��
A	 و در $( ��I4'ر د��+ ���	


 ��ار و]��A ��57 	$ت � �e' ��80 روز در ز%$ان �� '� ��د. و�
�* �ن �B� �M! از 'S4	 ،��� ق�A� ل
SE از ز%$ان �زاد )$. ا�� !%
	��2�ن "�	 
 � �0S(10.$( م�B
ل �0� A�2S"! �� 	$ت دو '
ل 	' F� �� بWA%5 ا
 داد,

��S0" ��%ا�� ���X" �
 ��اJ	ن ا��2�	 F� ��e�+ �
J)�4 و از ا��+ �J) �Iد� ،!�
+
+ 
�������I�� �
ر �� ادار5 � ��$�m ��#ا �
 �	�7 %�7 در 	
5 ه

ر )$. و� �m$ روز ��N از '
�I1د Jت ا�
)WMر و13وزارت ا
Jب ا�WA%5 ا
� '� داد, �0S( �� ن
�ق ز%A� نc
SE از $�m !�" 

ن ه��ا5 ��� 

.�E�, ار�� !��
ت 	�رد �
ز�)WMوزارت ا ���I�� �4Eن در د� *�
S4	




ن ��Q�%زدا)� دا
� 
� �wد در را��# �� +���4 ا#��ا و ��
�� ��و5$% J) �I0�0!، د�� $�S' 5
	 �� �m u�M86 در �ذر و د �0S( �� داد,
285 از '
� ا	�

ده�% ��� ا#�� �
ره
 از '
�م )$. و� %�7 در 	
5 هB	 ���7S" �0� ل
�ق ���،ا%WAب �� '� 'A� ان�I(��1 در +���4 ,7ار
SE ��14! �� د�


ر و 	�رد "�$�$ ��ار ,��4E ا'�.Jا�
�Iه� �+ ،�E �1W� $�S' و �B%W+ $�S' ،ي� 
� $�S' ،درزي�
ع�
زدا)� )��ا %��aه
ري، +�ه�
ر ,E�4 )$5 در (��6 د#

ل و )�SE ي
��5 هm از 

�ق ���
د�� ��� در ا��ان و % �A	�Bري ا'� A� �A% �� �'دي ا$Q	 $��
�ق ��� ه�$�4، "A� ياز�
 �ن از '� n0"�	 �22�1د ��� ا

ري از ا'���� ��
 ux��د را 	# ،$��� در '
ز	
ن 	 �2	4J) ش��G� 
�	�. ا�� در �
�1 ا'� +� دو�1 ا��ان �B�`��
ت ا�� '
ز	
ن را �� 	���د5 ا'� +� 	.�%

ا��ا ,Gارد.

	�S در "�و�O و ��� �

ده�و %  
ا�Eاد، ,�و5 ه  ��1�و 	�� �ق A� ��	W)د "ا$S4	 اد�	 ��
��5$( �4#
�( !'
ا'  �
�زاد� ه و  �ق ��� A� از  ��



ر�� " �� $
ز	
ن 	 �2	4' �	��) `�Q	 ب�.	)!%
��9 �0	
�ن و �mاي1998 د'm �� ق�A� ق ��� از�A� از ��

��1 در ��� "�و�O و ��SE ،"(
�ق ��� ا'� +� از �ن ���2 	� "�ان �� 	�اد ز�� ا)
ر5 %��د :A� ان�I(�4 ,7ار��+


د5 	٥

 ه�� ��ر �EدM �� ،دارد U� !�+ ه� ،!'
� ا'
�ق ��� و �زاد� هA� ��
�ح 	2! و ��� ا22�1!:��ا� ه$ف "�و�O و ��w' ان، در�Iد� 
�ا5 �

١.$(

ت �
 ,�ده�
�! دا)�4 ��W	 7�	� ��1
�ر 	�w� - 
� ��bدو�e� !41دازد.٢

ز	
ن ه' 
� ��Q%و5، ا�, 
� �
رBو ه� ���J) ،د
Qا� �� - 
� ��bدو41! �
 ��� دو41! ار"0
ط ����ار +�$.٣

ز	
ن ه' 
� - 


د5 	٦

 ه��ا5 �
 د��Iان:� ��ر �EدM �� ،دارد U� !�+ ه�


ت 	١)WMد'�4'! �� ا U� �2�� را، از !'
� ا'
�ق ��� و �زاد� هA� ��2+ �� ط�
ت 	��)WMدر - ا 
�ق و �زاد� هA� ا�� ��%I! ا��اIm �� ط���
$�+ �E
� +�$، �$'� �ورد، در�Q4�� ،$%دا#2! را �$ا ��%GIار%

�! و �J� ،!41دو �

�$.'��4: ه�% ��$ارI% و 


ت و ٢)WMا ،
� ��� ا22�1! 	����M �	$5 ا'�، د�$,
5 ه
�ق ��� و د��I '�$هA� در �=%
�m - �� �%را �زادا !'
� ا'
�ق ��� و �زاد� هA� 5ر

ه! در�,�

ر '
زد و در ا�4#
ر د��Iان ��ار ده$.B(� ر داد5 و
د��Iان ا�4%

٣�
�ق ��� و �زاد� هA� ��2+ ��

�$ در�
ر5 ر(A) �
�� ,Gار� و ه�ادار� ،H� ،�S1
w	 �� - �2�'��ن و ه: در (��، ��دا#�4، و �%
 ا'
'!، ه: در �
�م �� ا�� 	�
 � ��eدازد.�) ���" *2� �� ،*'
�	 �
�5 ه�( �Iو د� 
�%�


د5 	١٢
١ 7�	�  ��1
�	 �

��1 هSEان، در�Iد� 

 ه��ا5 �� ��ر �Eدw� ،�+ را دارد U� ه�+�! ا�� - .$�
�% �+�( !'
� ا'
�ق ��� و �زاد� هA� �A% ��2) ��
٢�E ر�w� ،!�+ از ه� �+ $�
�% ���J" 

��4! +��2 ا�$ا	
ت cزم را �� (�� �ورد "� �	�B� - ،$�$�" ،�%��# �%�
�� ه�,A	 ان، در�Iد� 

 ه��ا5 �� �د


د5K4'ا $	
�د'�ا%� +� ��# ��) �%�
ر �
 ه�,�E ،!��A� 
� !S�وا !K�	 ��S0" ،!��
م �A4%ر5ا

 ا)�
@� �$ا%� ��	W)ا'� +� در ا !��A� وع از��	 
�اه$ )$.# ��
�� ���W6 �
ت دارا	
A	 n'�" ،5$(

٣�+ !	
Iان، ه��Iد� 

 ه��ا5 �� ��ر �Eدw� ،�+ �'ا U� ا�� �� - در ا�� را��w، ه� +�! دارا

��1 هSE ل و

�� ا(�A	 7 در�	��1 �
�	 �

 روش ه� 
،$	
Q%ا !	 !'
� ا'
�ق ��� و �زاد� هA� �A% �� �+ !EG� �
�	� از ���2 )��5 هB� �� ب�
 ا�Eاد	��� 

ر� +� ,�و5 ه� �%� و ه�=��� �
 ا(�
ل #�


�% N�+ارد، واG, !	 ��[
" !'
� ا'
�ق ��� و �زاد� هA� از �)�%$ +� در ���5 ور !	 *B"�	�ر در (���ن +�%
� n'�" ،$�+ !	 �K1
&	 
ن 	! ده$ �
�رد ��
�� ��ار ,��د.	

�ق �A� �A% ارد�
رت �� 	a% و ���I�� ن
B	ا 

رهQا�� ه� �A% 
�	� ا��ان �B� �%
K'
4	 
�ق ��� ا��ا%! ��bا	A� ��1
SE و 
�%

ز	' ��� را ��ا
�ق ���ي - '
ز	
ن A� د
�% �' 
�ق ��� ه��ا5 �A� �%
�
%�B ����4 در روز ��m د5 و��% �B�	��� ق�A� ع از
E��1 ا��ا%! د
SE،ن
�ق ��� +�د'4A�

U�A
ع از ز%$ا%�
ن '�
'! – ا(Wم %��د5 ا�:، 71وم "E1! و +���4 د
�( �
B��	و ا 

ده
يدر ارو��
رت 	���4 %a% دو�41 و ��b ت ��� ا�22�1 و
 �F ه�
�ق ��� در ا��ان، ��N از ��N @�ورت �
�4E ا'�.A� ��S@ف ��� ا�22�1 �� و�w��

�ق ��A� ��4�	 �A% از ���,�2� ���ق ��� �� (��ان �� �S	�A4� +� "در �A� ان�I(و ا'�4$اد از+���4 ,7ار !	�
ر (�BEا ����" U��M از �

��1 �	�7 دارد و "@��	 �(W" ،"��� ق�A� !22�1ا ��� �
�%
� دا#2! و 7�% '
ز	

ده�% ��
�ق ���'A� !%
�
د و ا741ام #�د �� 	���ر �A4)ن ا
�� �

� ز%$,! 	�دم ا��ان ا'�" 	��و(�� #�د را از ا�� 	���ر �

%� و ��و"B� ه
 و ا(W	�� ه
ي د��I ��� ا�22�1 +�#�ا'4
ر ا��ا� �ن در "�
	! زوا��

ق +��ره
 و از ���2 ا��ان ا'� +�* +�د5 و �� راu��( 5 و اK"* �� ا���ل ا+���� �$ود��	�رد �0	 ،

ره
، "U��J ه�E م
�" :b��2) ،N��# �%
�%

�ن، (%

، ادا	� #�اه$ داد و �ر	
ن #�د را E$اي #�د'�ي ه
ي #Wف ��4%�
 و #��
زدا)4� ،

E� ا	���4 �نه�	� و 	B� �%
�
ره
ي �Qف و ه��
�اه$ %��د.&%

�قA� ي
�4�1
SE ��1ي +���4 �� د
J)زدا)� و ز%$ا%� +�دن ا
�دن ا6� �� �%�%
� ��b �� 5وW)ي� ���ي و اWMع ر'
%� در ا�� ز	��� - +� ا�401 از '
�5 د'��I4ي و �0� ا%�Kا
م �
�4E ا'� - %��ان ا"�) ���	 
% W	
+ �2B( �� �4��	ي ا

ده��(� دا%�2#@��ا%�� 	� 

ر �B(� �J�

�* �ن در "�S4	 دي

�ق )��و%$ي" و ا'�
د ��� ا�22�1 از ��A� �K� وع و��	ي 
��ن ا��4ام �� �زاد�%

�� ه�� ا�Eاد در ه�,�%�از ���2 "��� ��(� ا6�ل ��ا�Q	" �2
�ق ���" ا'�.A� �%
��ر ���	" 
�
زدا)� �
 ز%$ان" و �
c"� از ه�� �%�

�ت در B' �+ ���% د�$ي�" 
�ق ��� را �� د0%
ل,��m ا�� ��#�رد %� او��1 %��%� و %� �#��� �ن %&�اه$ ��د، ا	A� �"$�$( �4 و��� �A% ا�� �ن��
�ق ��� @�� ا(�4اض )$�$ �� ا(�
ل 	$ود��A� ان�I(اه$ دا)�. از ا�� رو'� +� +���4 ,7ار��ق ��� از#A� نc
SE ��2+ ��2) �� �%� و #�

�ق ���ي در '�w 	�2 و ��� ا�22�1 د(�ت 	� %A� ي

ده�� در��$ #��N، از +��2 %J) O�� �2در ��ا���� N��# `M
�@��ISي ���6 و �	 
� $�
�
�4#
�( �'
�ق ��� و �زادي ه
ي ا'A� از ��

ر، ,
	� د��I در 	��� ""�و�O و ��B(� �A% دار%$.ا�� �� "�%
�� 5$( 

�9.ر: رژ�9 (�/� �� ا�9ان در (�ل �Iو ��
! ا��/ >�,�
+ �	�B� 
�ا'�4 ا'�، �# !��b �
�ر، رو�
%! د,� ا%$�N ا��ا%!، @�� �%�B از +��ره�$+ ���%! ا��ان �� (��ان دو41!	�

��ن #I%�' زود 

ن +�د5 ا'� +� رژ�: �
+: �� ا��ان د�� ����Mا��از ا ،$��B% ر
4Eوع ر��	اه$ )$.

 �� '� 	! ��د، دB��	�  5$ا�
cت 	4 ا+��ن در  ا��ا%! +� ه:   N�$%د,�ا !%
�ر، رو��$+ ��	!%
�1�  �	
% �4Kه 
� !��ر ,�K  و,


ن ه� رK1
وز +� 	! ,Gرد، اه$اف #�د را رو)� "� و ���را%� "�«ا)I�e�» در �
'� �� ��'�! در�
ر�m 5: ا%$از ��N0 '70 در ا��ان ,�4K ا'�: «	&
��Mا 

 �m ز	
%!، ا	ًA��دا%:، د !�% �	 .:�(
06�ر � $�
� 

 ا�� �
ل 	� .$��+ !	 ����".«$�(

ن دارم +� رژ�: از ه: �Eو #�اه$ ��

X�	 
B��	� R5 دو
I�%ت در دا
��
ن در ر)�4 ا1���ر +� ه: ا+��ن �� (��ان ا'4
د 	�$+ �
���
�ل �� +
ر ا'�، در (�� �
ل "�+�$ +�د5 ا'�، رو�$اده
.$�	
�ر #�داد 	
5 در ا��ان را %�! "�ان �F ا%WAب %��� �'

ت ر��
�� از ا4%&

 N0�� ا%$، از�" !	 �%�Im ب�b �+ 5ر

%�$ «"�$�$ا�� ��وه��I د��! ه�=��� در �
'� �� ��'�! در ا�� �	 !�

 رد ,���7 ه� ،$�+ ��
	�دم ا��ان ��
B� ش��G� از  !��b �
�ره�+ $(
� �4�� $�
ا'�: «)  �4K, ا��ان   �� «!	
a% �2��» و  «
ا��ان"��: ه ا��$� %�اد �� (��ان دو�1 	��وع   �	�




ت �
�$ ه�=�
ن در درون ا��ان �� ��N ��د�W6ا �	د 
A4)�4، �� ا(G, از ا�� .$��+ ��د».#�ددار( 5
'�ا��ان و �
زدا)� 	������ 	 �ر ه�=��� در�
ر5 ا��4
ل "�$�$ '�+�ب ا(�4اض ه
 در �$+ �
� +�و�! �4K, 7�% ا'�: «ه� �m$ ه����$�� و 	�


ن (ا��ان) %�7 از �
N�" �4E�, c ه
 ه�اس دار�+
� 
�د.ا��4
1! را %�! "�ان %
د��E�, 5$، ا	( �Q�	 !	�%$، �mا +� 	��B ا'� ا�� ا	� �� )�رش (�

��1 �	�7 و�	 �B( �� �	�B� حW6�6 ا�E ن
�د دارد».ا	
 ه��ز او@
ع �� ا�� 	���2 %�'�$5 ا'� و ه�=��
4E�, �B( مW'ص از ا
# ����K" س
�	� 	Gه0! �
+: �� ا��ان ��ا'B� �Bن ا��
�� 

م �����و� ه�=��� �A	 :�
� ،��a4�	 از ��� ا� �A% �� ،�'ا �

� !	W'ب اWA%ب ا�mر
m د در�
+: �� ا��ان �
 �%=� ��ار �� n�4 ا'�، )�ا�K, ،!���# وت ا'�.��� ا�
K4	 !2+ �� ،د�( �6


ل �� ��م «"���N اذه
ن (��	!» در ا��ان ز%$ا%! ��د، در �&N د�' F� �4��� �+ ر��$+ ��
	� ا)I�e� در �
ر5	% �4Kه 
�د �# ��� از ,�K و,�I

� �mاb! رو)�! �&N ��ا� ا��ان ��د و�a4�	 �4 ا'�: «��� ا�K, در ا��ان ��a4�	 ا� ��� NA%.«$( ��$0" 70' N0�� ���S	 �0ن ه: �� ره
�
 در �
 �
��ه( ��
� در �: و '�a4�	 ا� ��� �
رe�+

و� ه�=��� �
 ا)
ر5 �� در,��� ه
 در 	�ا': #��" �% ��a4�	 ا� ��� �(G,�4 ا'� +� درK, ا��ان
 ��&��$5 ا'�.�
(N0�� u�SJ" H '70 %�$5 ا'�، �B)�� �B2� �� ��N0 ا(�4اض �	�7 	�دم ا��ان �
ن "
ز5 ا

� ���O را
� 	E�S! +�د5 ا'�، ه�=��� %��وه�a4�	 دان ��� ا��,
�ر +� #�د را از )�$+ ��	�
رe�+

ن در 	�ا': #,$��+ �+�( F��" �� 
�ر» در �: �� (�"
4Bگ �� د��	» $�%
	 !�

رهS( د5 و از دادن�+ :�� در �: 	4�a4�	 د +�د���5 ا�
.� �� �Eد در ا�� )�� 	Gه0! ��	 ��ان رو�$اد

ا'�.
�ا%" !	 7�% ��a4�	 ا� ��� �(G,���4 روز درKه 
�را �(
�ر ه�7	
%! روز (�$+ �
�� �4K, ���Q�	 7 در ا��ان�	رام ا(�4اض �� �
$، �� "�$�$ ��+� ه

�د.(
�	
% �4K�4 ���$5 ا�� هKر5 ه
�ر ��ار ا'�، در )��$+ ��	 
� �I�e(ا �	
% �4Kه ���د. ,�K و,( ��4�	 

�4
.را ���ا���ن ����! در ?��5�?"�9< و��L7 ز
5
�ن و ��
'� و ا��
ر، 	# 5
�را� ����! ه��4:؛ 	(

 و()�'
" �%
�م ودر �'4	 5

م �زاد,! '
cر )��$ان، 	
�K� 5 �زاد� و )�ا�Eدرا�
م 	�� 

�� ،!���� ��را(
) �J�
���1 و �7د�
ن. %x 

5 ��ه�7 از %�� '
زش و ذ�1 ز%$,! �	 ،!%
4
د و دو "�ا%�Kم ���� و ه

'� ا��
ر و از#�د,I4(G! ا	
�
	! �زاد,
ن ��" �
د �زاد� و ره
�! ��ا��E ��W6 W��+ �'

ن ا'�.از �
را%N در را5 �زاد,���. ��


دت و ا'
رت �
د]� �6ف "
ر�&! %���؛ ��B2 روا�� "2&! از )� F� 
��" !���� ��را(
) �'
��5$��� �
2�	�� +� ��ا� ��$ار� %�� هa	 �
�%
ا%�

�� ��%

ب ,�ا	! ا	
م ����از �
ن و ز%$,! #�د ,G)�4$. راز و ��
م 6�ا� +��W را ز��* +�0� (س) ا�� �7رگ �
ن و اه� ��� و ا6�S�( ن


ر�� ا'Wم U2# +�د" �K6 �� د را�� �	
A4'و ا �
 ��A�A �زاد,! و 06�ر%
%$.(��2 اW�1م +� ه�


'� ����! و '
�I1د ه���4K روز ار"�� ���Eر���4
م �6�E از �Eار'�$ن ا�
م )bا 
� ر�4E �� ز%$ا%�
نا+��ن �
��2x�� ��، 	�ور�a4�	 ل ��� ا�

را5 �زاد,! 	! +��:.

5 	�دم 	 N( �� *��� .ردG, !	 ت
�

5 از ا(Wم 4%
�O از ���M Nا�! )$5 ا4%&	 N( �� *���!K&	 �
�
هI4(زدا

 و ��%
�
ا��ان )
ه$ #��%� در#�


 در�
"! 	! ,Gرد. �%)�0w	 و !��Q�%دا ،!'

cن '�SE !%�%
���b �(زدا

 از ���د%$ . 	
ه�

ر ��,7ار� داد,
5 و �a4%و در ا ��$ارI% nا��( ���"$�
B2� 5$�% u��4	 
��" �% 
� ه��I4'1! ا'� +� +� رو%$ د

ر و "�$�$6$ور �B: �� '� 	! ��%$. ا�� در �Jزدا)�، ا�
� ه� روز ا0#
ر �$�$� از �

��! و ز%
ن 	���4 	! )�د.Q�%دا ،!"
)�0w	 ،!'
�' ��1
SE
0
ن �$رت�
6 ��
ر "�)4! 	2!" از 'S( دن�� !1
(��

� ا�7اب اW6ح 02M! ا'� +� �� از ا4%&
ب 	�$�7ب 	�
ر+� +� ���S" ���4$اد '�
'�4$اران د'��I4)$5 را �� #�د ا4#.
ص دادB� ،5! از او�1

ت ا#��، ا�� �7ب ������4 	��
�ر� ا��ان "�'�� )$. �S$ از ��ادث ا4%&��� �'

"�! �� ر�#
7ان �
زدا)� ه
 را "���Q +�د5 ا'� و از د���+� "

� 	&u24 �ن ا�� "���Q را از '� ,Gرا%$5 ا%$.

#� ه( �
J)ا
�ر د'�4 ��M �� !2�&	 �
�م �� +�د"'�	 5

'! در داد,�' �
��5 هm ازا�� �
+�� +��$5 )$%$. ا�� ا�Eاد 	4�: )$5 ا%$ +� در,�4K! ا'� ���
ر	 �� !S

� ر%I! و 	&�2! ��د5 ا%$.
"$ارR ا%WAب ه

زدا� �
�اد5 ه%
# �
J)ا 
�ر '
�U ا��ان، در د�$ار ��
"�! ر �� ��# �

 ��Nدر ه��� ار"0
ط ���1
� ز)4! ه��4: +� '
4
رهEه$ ر
)�4K, !4 ا'�: ")

� �رام 	! ز%�$؟ ا��
JE 2! و	5 دم از �)4! 
I%� ت +�$5 )$ و
)WMدر وزارت ا ��اc ر��� �ن!I%ب رWA%و ا �� �! ا'
س ��m !�S؟ ��ا%$از
�E�� 
��m !�S؟"

K6 ��ا	�� زاد5، 	  ��
�7اد5، 	" !Kw.	 ،��ذر 	�.�ر 
ن زاد5، J	0$ا� ر)  ،�0
�!، داوود	�� 	��دا	
دM
0M ��$1ب ا
�($�' ،!%

�! �Eاه
� ا�� �7ب �� )�
J)از ���2 ا ،�$��ر	% $�S' ،ن
�د��	 �$��را%! %�اد، 	% ���� ،!%

ر 	! رو%$ +� ه��ز در��$ ه��4$ و "S$اد� از �
زدا)�'��2


ر ه�$�4.�E و $�$�4�ح 	
%$5 و ه�=�
ن 	�رد "K	 
�
ن %�7 �زاد )$5 ا%$ ا	
 ��و5$% �%,$(
���7S" �0� ل
' N(

،!	W'ا��ان ا 
ر+� �	 ��
م د���+� �0A	 : 

"�! و �# $�� دو�1 	�I�&' ،5ن زاد
J	0$ا� ر)�'

ت ر��
ا4%&  O�
 +� دو روز �S$ ازا(Wم 4%
I4'د !%�%
���b رت�و �� 6 و )4:  
 @�ب � �Iد� !'

cن '�SE از  !S�� 5ا��ان �� ه��ا  ��ر�از��  $S� �4(G, �0�(ر
�m د، روز�� 5$( ��


%! ��ا� 	$ت 800 �
 و]�G,195 �Aرا%$ن	�روز از ز%$ان او�� 	�#s )$. ا	
 B� U0M: داد,
5 �$و� +� #�0 �ن در %&���4 روز 	�#.!5 	��2�ن "
�م )$.B	 ���7S" �0� ل
' N( �� !2	 ���	��2 ا) $ام���4 )$ �� ��م ا�	او از ز%$ان، 


م و %a% ��2) ��20" ،ر�
رس، ا�$ام (��2 ا	��� 	2! +�E !�'ر ���% �
ن��
 �� ,7ارش #7,�0ارJ	ر �

ت ��	
�� )$5 از ���2 ا"$�� �A0M د
�$ار� ا'�I
زاد5 ا(Wم )$5 ا'�.


ن زادB� 5! از 	�A4$ان '� '&� دو�1 ا��$� %�اد ا'� +� در �B! از '&��ا%!J	د+�4 (0$ا� ر:�
ر�&! #�د دو�1 %�: را �� �Eوش +��ر 	4" �
 ه

ر+

+�$ �� ا���B در 6�رت "$اوم %" 
� 7�% !��
�% �
�
#�. و� در �
)�� ��,7ار� داد,
ه'�

ره�E ل
� دو�1 �
ز	�A4$ �ن #�اه: ��د ��د5 از ا(�$	�

�%! در ز%$ان ��دا)�.%
���b
�د در ��� �[
4	 ��a4�	 ل ��� ا�

ن زاد5 +� �� )$ت از ار"J	#.! ر�	ه0!،ه�=��� در روز اول G	 ،!د�� �
�` #�� ��a)! از 4�.&(

%�%
���b �

ره�E ل

ن ا(��� 
��! +� �� د�$ارش �	5$ ��د%$، �Q�%ن داc
SE و �%

ب ر'
ا6�
ر دور5 �
ز��ه
 "���X +�د%$ �%�m" :�K, در ز%$ان !

ر �	$5 ا'� د+ �H ا��$� %�ادا�4$ا �� )$ت از ا��$� %�اد ��
�� 	! +�د%$ و 	! ,�4K$ ا�� دو41! +� رو� W6ا'�. و1! در اوا#� ا 
و�1 �
��ه�� ه

	�wح 0%�د".
5$��� �4K5 در ه
��,7ار� داد,

4�, �
����I4'ن، در �! د
�ز'4# U�

ر+� و ا'4
%$ار '�	 ��
cن '�
'! 	�A4$ دوS� ،�1$ ازا(Wم 4%
�O ده���د+�4 	�� 	��دا	
د� د���+� �0SE 5د�

زدا)�� !�
J� :B� �%�
رم #�داد �$ون ه�� ,�m در روز���� و ،��ر��� �'

ت ر��
 ,�د�$.دور5 ا4%&


ج  زاد5 و 	�� 	��دا	
د� ,�K: "داد" !Kw.	 `E$ا	وآ��  !�
�
�ر�� ��(�
ج زاد5 و 	��دا	
د� ه�4K ���$5 در )M �0S! �#��� #�0ه
 ه" 5
,155
 داد,
".���% s&�	 ز�ا%WAب ��,7ار #�اه$ )$ ا	
 و�� د��U داد,
5 ه�



02! �� ���
ر'4
ن ���A ا� � �B�	 ��1د �� �Bا�� :b)�: (2! ر �2Q	 ان در��5$ ��د، %�
��$5 	�دم "( � روز در ز%$ان در �$"���193	�A4� و ���4
)�ا�n ��� 	! ��د.


cن SE 5ر+� ا'� +� �� ه��ا
� �����4 و )
#s �7ب 	�
��5 هm �2�� از �
+��د+�4 	�� 	��دا	
د	 �
'! د��I در روز ده: 	�داد ��ا�'

ن "ا%WAب 	&�2!" ����ا'� داد'4
%! اد(
 )$ +� از 	4#�K�+ 5 ��د5 )$ و در
�د5 ا%$.,�وه! �� داد,

��0#� از و@��S �ذر 	�.�ر !�
�راي )�� ورا	( U�
ا01$ل '  �2) �J) ر+� و
�	 ��
ون '�
'! د���+� �0S	 ،��ر	
5 در ورا	����31 ، در "
ر�� 	��$س �ذر 	�.�ر���( 

 �� F7د�% ���2
زدا)� )$ +� �� از " s#
( 5��m 1! +� ا��
�	! ز%$ان او�� 	�A4� )$.در ��) $�� �� ،�
'! �7ب 	
5 �0� در '2�ل ا%�Kاد�'
��$ار� وI% nو )�ا� ��S@ز از و�� 	! +�$ ه��e' د را در ز%$ان� اWMع د��A! در د'� %���.	�
ر+�، ).� و )���� روز #
�

��1 هSE �6�) ق ��� در�A� �&'�' ��SE$ا	از  !B� ان��S� ���N4 در,�4K! ا'�، +
ر%
	� در#�
ن وJ) و !'
 �Eه�I!، ا��4
(! و '�


زدا)� و� ا'�.� ��cر+� از د
�	 ���7ب �0

ت +��رQ% 5ا'! را�+�UA د	"


ه$�� ا%WAب ا'W	! ا'� +� %��� )Q	 ن
7� �7ب 	�
ر+� و '
ز	+�	 ��را( �J) 5ج زاد
" !Kw.	 �0��B� *ان�٢�� #�داد در 	�N17 در "

زدا)� )$.�


ت درداد,
ه! +� ��ا� و� در �W6ر دو�1 ا�
ون وز�� +�S	22ت�B' ��1از ��4! را د N4�
B( �� !,$�'م ر$) �
ع %�Bد. وEد د�� 5$( ��B�" ذر�
� ��4! +� ر �� )
�� n'��ن "%

 "&u2 از �� �+ N�� ل
�ن#�د #�ا%$5 و ,�K: " ا,� ه�
ن د5 '%

ت ��د و�
 '���=! از ��

رت �� ا4%&a% ��را
�ر +� ��ا� 	� داد,M ن
�رد ر'�$,! ��ار 	! ,��E و ه�	 :4�
B( ،$( �4(اG, �)$� ،ت
�

+�� 	! )$، ا	�وز )
ه$ا4%&
�B�" 5� داد%$، ا��
ن ه: 	

ت �زاد �

�� 	� %�7 ا�� ا'� +� ه�=�
ن ا4%&B( ��1د�:. و د��ر 0%�+ �UA �نا�� 	�WBت �$� ��ا" �
ت +��ر 	! دا%: و 	A4S$م �
�$ ��اQ% 5را را

"Wش +�د."
 �(G, 

ت ه: �� 194"
ج زاد5 ��W6ا u1

 ��B ر'
%� ه
ى 	&�

زش %�$ "' �� �@
� nا@`روز در ز%$ان در �$"��� )�ا��ا��4
د,� "
ج زاد5 �� 	

�د در ز%$ان ا(�4اف +�د5 ��د%$.#

 �� 	�0! ��($م �
)�� ا	��4! ��ا� هJ� 5�� ��1�� ا#�� 	��
��� �� ,�4K ه" 
�ن ��ا� ه��، ازو� ه�=��� �%
� �
	! و ا��اA	 رت و$� *�
6 ��


� ��4! را "��B� ده$ "
�� 5

%�� ا�� اد(
 ه��m زود"� داد,A� ت

ن #�ا'� "
 ��ا� ا]0%���%���! و ($م 	.A� � ه�� )��و%$ان ا��ا%! )
ه$ ��ا��
.$�(

ن �%� n'�
د5 از �
)�� ا	� "K4'و ا !JS�


مa% ��2) !X�20" ��1
SE ،���	م (��2 ا
�ا"
��ان، �0%$
ل د'4" !%
� ا"
ق �
زر,J) ر+� و
�	 ��0� �7+�	 ��را( �J) !%

�! �EاهK6 ��� �7ب 	�
ر+�، روز	
J)�4د5 ا�, �
� ه��I


زدا)� )$. ا�� 	$�� �����4 (��6 ا�4.
د و "���� �$%! د� N17�	 5 در
ر �
1! 6$ و ه�4
دو )���� روز #�د را در ز%$ان���� و %�: #�داد 	
�د5 ا'�.� $�$( �

ره�E �" �� 	! +�$ +� �$ود 6$ روز �%�ا در '2�ل ا%�Kاد�e'


�! �Eاه
%! در ار"0
ط �
 ��,7ار� داد,
5 و� در روز K6 �

�! و+�� ���
�ر�� ��(�
�! �Eاه
%! در ا�� ���2 در ار"0
ط �
22هK6 �
�� " :�K, ذر� 
	��	4! و "���N اذه
ن (�B� نc�
م، "�ه�� �� 	��a% ��2) !X�20" ��1
SE ،���	م (��2 ا
�
ع +�د."ا"Eد د�! از #
�ن "%

ع از 	�+�4E�, N2 )$5 و �� ا'
س �Eداد +� �#��� د �	ادا !%

�! �EاهK6 �
�د را 6
در +�$.و+�� ��# :B� $�
� 5

 �F ه�4K د��I داد,

 ���X" �
ر 	! ��$ +� 	A4S$ ا'� ��ا �( �� �
س ا�4.
د�(�' �
��5 هm از !B� ��ر و ���4K,!S! ا'� و	 �A) 5
I% 5را $�
)�ا�n ا�4.
د� ا��ان �
�
%! ر �� �Qر�c دق
6 �� �
	� ا% !M �
#s ا�4.
د( �
��5 هm ا#��ا ,�وه! از .�E�, N�� را��S@د%$ زود"� �� و��ا'�4 �# �
 ��، از وJ� 5


�! �Eاه
%! ر'�$,! )�د.K6 �
��

د"�" �
ر��� :b2! ر) F(7� ��7از و� ��	و�	

 �'

ون وزارت ا	�ر #
ر�� ا��ان در دو دور5 ر�S	 ،�+ر
�	 ��0� �'�	 �J) ،5زاد ��	ا ��
"�!، و ر �� '4
د ا W4ف	# $�	 ��ر���
�د +� �06 روز '� )��0 � ��ر��� �'

ت ر��
02
ن �
	! 	������ در ده��� دور5 ا4%&M حW6زدا)� )$.�٢ا
 #�داد �


ر	�� روز #�د را�m د و�
ت در �
1! 6$ و %�W6د دو�1 ا

"! وزارت �Eه�� و ار))�0w	 ون
S	6$ و ���� روز �+ $�+ !	 ��e' در ز%$ان 
� در ���
ر'�
را��2+ !4% �B�	 و ��$ارI% $� nرا%$5 و �� '0* )�ا�G, �4
ن ه: ���4� )$%$.�%�ا در'2�ل ا%�Kاد

B2�) از !(

�! ا'� +� ا%7وا� ا��ان در (��6 ��� ا22�1! را %�"
�2eزاد5 از د� ��	! دا%$.د+�4 ا	اد �% ��د ا��$

5 +� در روز '! ام #�دادI�%د دا

ر+� و ا'4�	 ��0� �7+�	 ��را( �J) !%

��1د+�4 داوود '��2SE 5�4د�, �
� ه��I4'ج اول د�
5 در 		 

S@م +�د وW)از ز%$ان او�� ا !�K2% س

ت �
زدا)� )5$ ��د، در �#��� "��

ل'�
'! �� از ا4%&A4%ا :b��2)�4 وEر �	

%� N	Q$دا رو �� و#��� ��
2�ا%7ا #�0 داد5 ��د.�� ��$ (��	! از و�F(7� ��7 ز%$ان 	�وم ا'�. و� ه�=��� �
 ا)
ر5 �� و��د درد �Eاوان درK%� �� W4از ا� N�
 د%$5 و +��2 ه


ر 	
5 از 6$ و %�د و �m از N�� �'2! ا��0%
ز ��� "
� �+ !1
�ا�� %�
�� 5$	2Q� )�: در �" �
ر	�� روز ز%$ان #�د را در '2�ل ا%�Kاد�m
#�� !�c

ره
 و �K�2B"W! از رو��� ��E ا�� :b2! ر) 
� )$�$ ��ار دا)�4 ا'� ا	
�ردار ا'�.�
ز���! ه

��ا%
ن �0� �ٔ#

ر+� ا��ان ا'W	! و ر �� )�	 ��0� �7+�	 ��را( �J) ،!�
0M
0M ��$1ب ا
�( �0S( �� داد,
5 ا%WAب{�١ 	�
ر+� %�7 +� از '
�م )$5 ه�=�
ن در ز%$ان �� '� 	! ��د.B	 ���7S" �0� ل
' O�� ��

 �4��+ �J) ن
�د��	 �$�
ر+� و 	�	 ��0� !%
�د و '�ه�=��� ���� %�را%! %�اد ر �� +���4 اWMع ر'% �(G, 

ر+� ��	 ��0� !%
اWMع ر'
 �0S( ز��س
�4
ن را "
 ز	
ن ��,47روز ه��ز در �
زدا)� �� '� 	! ��%$ و ���
�K1 و �
زدا)� 	&	 �A�[و �� 
�ار� ه�=��� �
 "0$�� ��ار �
زدا)� �%

داد,
5 "�$�$ +�د.
� 	Gه0! ������ دارا
�روز و 	�ا': ه% ��
' 

ت %�را%! %�اد در ار"0
ط �	
��روز,�4K! ا'�، ا"% ��
�د�
ن 7�% 	���ط �� '�
ت 		
�71ه�ا وا"

�ان )$5 ا'�.�)

MN�� O9.P  5@�ر�9S,� ا�� �� ��Lوف و �=! از ���Q در ا
� ا	� �� 	�Sوف ود��� +� '4
د ا��
 ا	� �� 	�Sوف و %�! از 	��B، در '&�
ن #�د ��N از %�
ز ���S ا(Wم +�د�c � +� �7ود

�! از 	� ���B	2Q� ا'W	! ا��ان ارا � 	! )�د.%
 �
��* �ن �
 +���4 ه." ��ر� ر'�$5 و ��ار ا'� ��ا��� �'

ء ر�J	ن �� ا�� ه: ا+��c ا��!..&" �
	2Q� %��� ه

6�رت ���Iد.
�%! +�دن '4
د ا	� �� 	%

'! در ��1
ن، "�@�� 	! ده$ +� �Mح ��' �I2�2" ��Sوف و %�! از 	��B، از ز	
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�1 ا��ا ! �� #�د %�4E�I ا'�.� 
�د5 ا	� H�
 �" "*2Mداو" �
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د� �� ه��� %
م و��د دارد و وا�$ه' �@

د�ور� 	! +�$ +� در �
ل �� �� ره�0� در �ن (�� 	! +��$. ا	
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ن ه' ��
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	�S ا	�وز� 

د� ا'� +� �J" �� ���%! 	! +�$، "Wش در �%

�$ در�%=� �%
ن را وادار �� ]�0 �� 

��1 هSE `	ا�� �%�Iد دارد. در ا���و 	$رن و�



�%! و ]�0 )5$ 6�رت ,��د.%
�ب �mر
m
Aدا%$ +� در� !	 ��دS' ن

�4�1ا'� +� ��ا���� )���4S$ار� ا�� �Mح را +e! )$5 از ار,
ن 	�
�� ا� در (���4"���A ا�7ار� در د'� دو�1 "


	�S 	$%! را 	$ود 	!� �

��1 هSE �
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�-�* �Tب �� راه! /� (Q.�� ا�9ان �! رود
���� ��د )$ن اW4#ف ه
 در 	�
ن ره�0�
ت و 	��
5 �
'$اران �� از ا4%&
e' �4��� ��% !I	Gا+�5�$رت ,��Im �' �� !	W'ا �ر
�	� ا��ان در �� 	�
��� ا"�B� �E
� NA% �� �%

ن #
ور	�'

ر)�+ �4��� ���" *��! ا��ان )$5 ا'�.�
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�ان ""���X در ��دا)� از �
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ر)�+ *2bدر ا��ان، ا !%��+ !'

 ��N از ��ان '�" �+ $���
پ )5$، 	! %m �0 �ن	
�ر� ا'W	! د'�
 � ا��ان �BE 	! +�د%$، ���	 

�W' ���m $�1ح ه" �� 
S�وا �B%� !� ،�'ح ا"�! اW' �#
' ��د ��ا# !�

ن �� ا�� ���Jدر6$د �
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�! ا�$ام +�$. ا	
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 و 	4$ان ��b! اش �� ا��ان "B��	� �Bا�� �� $�+ 

��2 داد5 ا%$، و,�%� از در ا(�
ل "��: وارد #�اه�$ )$؛ راه! +	 �
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�ر"��� ��و%$ۀ ا�� وزارت #
%� ا'�. �� ,4Kۀاز ���2 	�زه
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�Aۀ ���
ر� از ا�� 	�WBت �� دوران 6$ام ���� و ��� ه�� '
1ۀ 	�
ن
5 )�
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زان ا��ا%! �� '� ١٨ �ذر ( ٢٧در روز 
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ت "��ان، 	
A	 ت�B' روز $�m از �ر�ۀ ا��ان- �
�� 	B4!- وز�� ا	�ر#m��	 ،�0��Q�� را ازدر روز "�BّE" م
% �� �
4K% 5! وا�` در 	��Aw اm ل
X(ا
�ر (�ا�J� از �ا��ان � ��
�� از 'A4	 !	$ا�د و �ن را ا�
زان ا��ا%! "���$ +�د5 ���' ��'��m��ا5$% ��د. �
 و��د ا�� 	�# 5
m ا�� �' �� 
! ه

��ان و �X$اد �� '� "�F� ��B +��4ۀ �E! در ا�� ار"0
ط #�0 داد5 ��د." UEا�	B4! از "

O
 �	�
�N�I؛  @�ه�ات ��دم در ��@��9 و ���وران 
http://www.youtube.com/watch?v=C06iP8yuBrE

� �ن �	�ر>��N�I؛  @�ه�ات  =�ان: ����!  اراذل، ��.
http://www.youtube.com/watch?v=gUKMNieyWKc

�Nx�� y59Sو ،�N �z 0ان: "���� ا�=  ���	
�N�I؛  @�ه�ات 
http://www.youtube.com/watch?v=C3f2YB6qG0A

��GI �9S؛  @�ه�ات  =�ان: ��گ �� ا+� و�N�I
http://www.youtube.com/watch?v=hwqoWFOkbaU
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��e$س راه�$ان �	$ه�$ �� '�� �	ر '� �"
4Bگ �� د��	ر 
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�! 	��Bد%$ ا	
 %��وه
�م �� @�ب و )4: )$�$ 	�دم ��ا#�4 ا%$."
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د5 +�د5 و �K4'ور ا� F(ز ا
+�دن 	�دم، از ,

��#! ,7ارش ه
 از )F�2 "�� ه�ا�! #�0 	�$ه�$.

ر 	! ده�$.S( ن
�ن 	� �� UE	�K4ق +�دن 	�دم %�$5 ا%$ و 	�دم ه�=��+
" �+ ���1
ا�� در �

�
� "� �! در (����� )��ران ��. �,� ��� !��$��ا
�9�
 0��Hران و دار ا�3ه�ا  =�ان و در��( �����) *�+�,�
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5�6 ا�� ������ "
"�! د ر������ ��
ران �� د�1� 	# $�� )$5 ا'�.��N0 را5 '70: '&��ا%! '�$ 	X1 !4��	و ا !	
a% �
 %��وه
5$( �X1 !4��	ت ا
	
A	 ���ر '
�U ا��ان در �
1! از '�
ر، '&��ا%! ر �� ��I%�0# ر��5 ,7ارش
 +� ه7ارن %�K از 	�دم "��ان راه! ������ )�


ران )$5 ا%$.�� F�
B� 5رد و��
01
س )&.! و , �
� )$�$ در ا�� 	��Aw ��� 	�دم و %��وه

�� دارد.,7ارش ه
 از در,��� ه

�
�� دارد. ��ار �B� !4��	ا �

5�6 دار ا71ه�ا "��ان "�'n %��وه� د��I #�0ه
 از 	�
 ��,7ار واز ')�'
" �0'
د در دار ا71ه�ا ، 	�ا'�! �� 	�
� )$5 و دX1 :'ا�	ا��  ، !	
a% 4! و��	ا �

%�S %��وه�	 
� 
� ا%.
ر� '&��ا%! +�$ ا	
� رخ داد5 ا'�.��$�$( �
ر,��� ه

3Hارش  Q��N! از ا�54ا�7ت �5�Hد* ��دم  =�ان  � �=� ا��وز
�ق ��� و د	�Bا'! در ا��ان روز )��0 A� ��1
SE �� 5$�'ر �
�
 ��ار ��د 	��� ��آ� از 	�$ان ا	
م ���� ����5
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رراه� �$اآ�� 10:10'�� �زادي ��m ب ��آ� آ�د�: '� ه�WA%$ان3 از �زادي �� '�� ا�	د%$. �� �
	� 	��A4 آ�د5 �a4%ر %��وي ا�	
	 
�ر و ��
د5 ا��4
د5 ��د%$. دور "
 د200ا%WAب آ� ر'�$�: �$ود "�
	� و %��وه
ي @$ )�رش '�ار �� 	a4%ر %��وي ا�	
ور 	�$ان ا%WAب ا"�	�0� ه
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�26 ه� E �� ان��" 5
I�%ب �� '�� داWA%$ان ا�	)$ از  �	د�$5  �	
a4%وي ا��% �
�م �� د'� ا��4
د5 ��د ر�4E رS" �4E$اد 	�دم4ون ه"
�4 �» �
'$ار �	 

 را5 و�1 (.� آ� د�m �� $%آ�د �	م ���� ��آ� 
�) و �»8ر ��
د5 رو ����4 	� )$ ه�� در ��
د5 روه
 �� '�� ا	��I4'د �
�دروه#)�K� و �� �K% 


 از %��و �� ��د%$.��س آ� دا#� ه�� �%� ���	
 �E

�E ر'�$�: در'� در ز�� �� �� �� ��S�� 
�م �$'� و �3"
2 '��
ز � �� 
��ر 01
س )&.� آ� '� �%	

ل 	� #�رد ا��4
د5 ��د%$ "
60و 57 	' 

57ض آ�د�: آ� ا�� 	��� 	
'� آ� 01
س )&.� آ� �� 	��� 	�دم را "���X �$ه�$ و %GIار%$ 	�دم �� '�� �Eدو'� و ا	
م ���� ��آ� آ��$ 	
 ا(�4ا
� ��W#ا ��b ي
N هE�4$ و��
% 
Qو�$ ا���� �K, د
��E داد و 
� Nر� �" 
�د آ� 	� داد و '� I1$ �� ��� دو'4: زد آ� ا(�4اض'
ل '� 	� #�رد �

� از �$��"
��m ��m �K, 5 آ�دم آ�
I% N�
ه� �� از #�: �I% 
� $	� 

مآ�د�: دو�
ر5 د0%
ل 	�" 
� $I1 
" $�m 4: آ�Eر N4�' �� $I1 
 در 	�
رم 	� ه: �
. $�4K�� 

ن #
%: ه� �� nAE د آ���ر �	

ر 	I%رش آ�دم ا
%��و %�

�K, د�� ��� 
�ري�� ��� ��ا%� آ� �
ر�m '70 دور '�ش ���4 ��د ا(�4اض آ�د و د�4# ��ا%� آ� �M �4#ن د
4
د �� �E70 ���4 آ� ا' �mر
� 5$�' ��m 

ت داد%$ در'� '
(� آ� او را %NA ز	�� آ�د و رو'��N رو از '�ش در �ورد آ� #
%: ه
ي 	�� د#�4 را از ز�� 	�� Q% او $I1 د آ�11:30و�� 

�M �� 5$( غ��ر '�ار �
 '��E ��' �� �)دو'� ��آ� آ�د%$ 	�دم 	� ,�E $�4Kدو'� 2("�	 
�ف �Eدو'� ��و�$ �� ��آ� #�د	
ن �� '��ده

 %��وي @$ )�رش ��د در �Eدو'��
 ا"�	�0� آ� ��� ه�� �%�
د5 آ�د%$ 	�دم ه� 	� آ�د و آ�
%� ه: آ� دا#��Eدو'� ادا	� داد�: آ� د�$�: ده�� 


ر 	� داد%$ .S( $%د��س وا�$ ���ا"
 :�m �� �'دو�E �4$ درE�, �	 ت
�رد%$. از �Eدو'� �» "�Q` را )�� داد�: و01
س )&.� ه
ي �)�
�� آ� ه���� �2�ي 	
 را روزه
ي ا(�4ا@# �	

�4
ن �� �$ود �S�� :600-��700 '�� و�1 (.� ��آ� آ�د��%�# 5
�ر ، 	�م 	"

ر ا� اآ�0 ، 	�گ �� د��4S( ر'�$ آ� )�وع �� '� دادن �	 �K% 


 را �� %�
%� ���وزي ��
ن �$س در �
�1 آ� د'4�
�# 
�%� آ�د�:. �� را��4 "I%�' �2) $�'

ر 	� داد�: ��آ� 	� آ�د�: و 	�دم �S( د�: و�� �4E�, c

 �� ��Q%م و ز�"
� 

�� 	� آ�د%$ در'� �� �$س ر'�$�: آ� %��وه
ي ,
رد ��� 
�م 	� زد%$ 	���ق زدن از 	"
� 
����S ���2 آ�د%$ و در �
�1 آ� �


ن �7%�: آ� �دم ����$ �=� ه
 در �
�1 آ� 	� دو�$%$ 	�گ �� د��4"�' �" $�
� 
�4� $�4K,. :داد� �	ر 
S( داد�: و �	را )��  �S�Q" 5ر
�ر 	� ,�4K$ دو�"

 �)

ن ژا%$ار	�ي ��آ� آ��:12:45'�
0�ر )$�: از #�Q	 را ���4$ و ���	ب ��آ� آ�د�: آ� WA%ي �� '�� ا��I��� ��2� 7آ�	ن 
�
 در ه��� #�

5�6 )$5��ار دارد آ� دا#� �ن �� ��د از %���K و %��وه
ي ,
رد �� ا%WAب ر'�$�: "
 �m: آ
ر 	� آ��ر '�ار 	"�د دور 	�$ان "�'n %��وه
ي ,
رد 	

�د.�
 �)
4
د5 ��د%$ و 	�دم ه13:05'Eان ا�
n# 5 و��5 دو 01
س )&.� �� �
ن �» ��� �I4ا�� �
د 	� زد%$ آ� ��د آ� در �2��E آ�د%$ و �	 �
 را ه�%� :

. $�4E�, $I1 و ��	س )&.� را ز�� 
وN1 آ� �K% $�m �� آ�» �� ��ان ر�4E$ و 01
�د ��4 ا,� 6�0 	� آ�د �� NE�M ���2 	� آ�د%$ 	�دم �� #.�ص ��ا� N4'د ��
��
ن ه
 ��آ� 	� آ�د%$ و ازه� آ�� آ� 	�

 ه��ز در #��%




د5 	� آ�د%$ �� (�� ه� '
ل آ� ا�� روز د'�4 ه
ي '��� ز%� K4'ر ا
S( �46 ��اي دادن�E از "�س �� ه��ه� �	���� '� ه: ��آ� 	� آ�د%$ ��
د'�4 اي ا�
ز5 ��آ� %$اد5 ��د.

(�/� ه�0 ا�54ا7! در  =�ان و 
=���5ن ه� در روز  ��.�4

ز )$b� ان���ن ",
%�
ط ,A% وز در�	زد5 �06 ا
� �)
� "�$�$ )$ و ,��4ش �
�E.دو�=� و�1: در,��� ه
�! +� از �$ود '$S� ت
)
5 ��د، در '

4�
� �

 و 	�$ان ه�%
�
� ا	��4! در #�
&� #�0 داد5 ا%$.)
ه$ان (��! از )�
ر ���
ر �
c و �! '
��A %��وه
� ا(�4ا@! در روز )��0 (

��{رو��4ز و �m$ #7,�0ار� د��I از ��وز ��+� ه' 
0` �0#� #7,�0ار� ه�	 F� .$%ان ,7ارش +�د5 ا�� د�) در "

ا���4%4! "��س" ا'�.
 �)

ن و��5 از ��ا1! 'I� �5$  ��د%$.��٩ ,7ارش "��س" 6$ه
 %��و( �A4�	 ان��" �7+�	 �

ن ه�
 �06 روز )��0 در #�

5 �
'$اران، %��و
e' ،5رد و��
, �
ا��ان" از ���O %��وه �ق ��� و د	�+�ا'! در A� ��1
SE"7+��" .$%س )&.! #�0 داد
01 
	!، ���O و a4%ا  �

 	�$ان ا%WAب و از �" ��K6 اب�% `M
A" از �
ن �زاد�
� دو41! ����4 در #�
�را'�A4ار %��وهJ� !��) ه$ان

ر را5 و1! (.� ��د5 ا'�. )�m 
" 
Q%


ت )
� �7رگ 	�دم �&.�ص در '
̀ ه �Q" ���, �B( `%

	! و ا	��4! را 	a% �
� %��وهc
او��1 �06 ا	�وز 	! دا%�$.)�
ر �
 «�	
��7ات +Q" 

رد و��5 «�, �

ر "��س" ,7ارش داد +� "S$اد ���
ر ز�
د� از %��وهI%�0#!1ررا5 و
�m ��' �� �+�� ل
از 	�$ان �Eدو'! در �

%WAب دا%��4 ا'�.(.� و ا%WAب د�$5 )$5 ا%$. "��س" ا�� ���O ا	��4! را %�
%�I "�$�$ در,��� ه
 در 	�$ان ا

S( ان �$ون '� دادن��
زد5 �06 �� و�� "� �)

ص از 	�$ان ا	
م ���� �� '�� 	�$ان ا%WAب��N از ا�� ����S ا0%�ه! از 	�دم در �$ود '# �ر

 *��
	! را5 را �� �%
ن ���4$ و ا�� 	a% ران�	
	 !��m �� �Aw�	 د%$ +� در�در,��� )$�$ در ا�� 	��Aw )$. �� از )�وع در,���در �
ل ��+� �

ر دادن +�د%$.S( �� دم )�وع�	
�رد #��#�� ،���I4'�4ل، د�+

�ر دا)�4$، از د'��I4 )$ن ($5 ا� #�0 	! ده�$. J� ���� م

ه$ان (��! ا� +� در 	�$ان ا	(�

ه$ (��! �� دو�=� و�K, �1: «در ���2 ا� +� %��وه( F�

 ���2 	! +�د%$ +� �$�%7)
ن،�%� �� �Bو5 �� ا��W) ،$�4(دم دا�	رد و��5 �� 

	! و ,a4%ادا$S" !1د%$. و�+ !	 ��I4'! ر'�$ د	ن 
 ه� +� را ه: د'�4

�د �� )&.� # �	 $�
0%�د. ) ��I��m 
� ه��I4'٣د 

وت دا)�.»� "K" ر
��� �Iد� �
�رد را د�$م. ���2 )
ن ���
ر )$�$ ��د و %��0 �� روزه	 
�ران "01
س )&.!" �&.�ص ز%
ن و د�4#	
�ق ��� و د	�+�ا'! در ا��ان" 	A� ��1
SE" 7ارش, ��!��) �ان را +F4 	! زد%$. در ا�� 	�رد )
ه$

 W�	 ،�4(G, ه�ات
a" در» :�K, �1ن و ��١٣ دو�=� و

 را ه: +�١��4 ����رد ه$ف ��ار 	! ,��4E$. ز%	 
 �ذر و�4! 	�دم را 	! زد%$، ����4 	�ده

 ���2 +�د%$. 	� #�دم �
ه�ات ا	�وز �� )$ت �� ز%a" در ا�� 

 د�$م.»� "
 ٣د'��I4 	! +�د%$. ا	��رد )I4�B! '� و ���! در ز%	 


ز ا)F �ور در 	�$ان ا	
م ���� و )F�2 "�� ه�ا�! #�0 داد5 ا', �
�� "��س" از �� +
ر,��'.�
� ا��4
(!، ��+� 	�دم از 	�$ان ا	
م ���� �� 
� 	���4 )$5 در "��س" و '
�� ه
��٢'�� 	�$ان ��
�� #�0ه
�د5 ا'�. %��وه� � ا'�K$ و �زاد

�د در ا�� ��+� )�+� # �
�دروه# 

ن را '$ +�د5 ا%$. 	�د	! +� �%� �دا)�4 ا%$، �
 زدن 	$اوم ��ق، ا(�4اض #�د را �� ا�$ا	
ت,
رد و��5 را5 ����و

ن داد5 ا%$.�% !	
a% �
%��وه


 و��د � $���
 	�دم را ���
ر #�� "�u�6 +�د5 و 	! %� !	
a% �

ر ��س ��#�رد %��وهI%�0#د%$. ه�=��� ,7ارش�B% R�" را ��ا��، 	�دم را 6

�! را +�%� 
�دروه
�! +� در 	� ه�$�4 �# �

	! از ,
رد و��5، )��� هa% �

ه$� (��! در ا�� �
ر5)$5 +� %��وه( .$��B( !	 م�"
� 
�ق 	! ز%�$، �� �

�م �� 	�دم ���2 	! +�د و (Wو5 �� �ن )��� 	
)�� ه
 را �"
� 
� ��2�» :�K, �1ق�� دو�=� و�� �+ !%� �m ،�(%$ا ���	ا !��(
� )$ت 	! )�4�B$. ه�� 	
	 �X� ،

 	�دم ��د و �m �ن +� 0%�د. )��� 	
)�� ه� �+ !%� �m ،زد !�% �+ !%� �m ،! زد	�1
� F� ! +�د%$ و	ه�� را #�د  ،

)�� ه
، در 	
)�� ه

� د��I دا)$�4.»
� %��0 �� روزه�" �%
ز���

ن '4
ر#
ن، ��� 	�
��ان، از ���2 	�$ان �Eدو'!، #�" u24&	 UM

ن و 	�$ان ا%WAب و"�Q` و در,��� ه
�! در 	��
�# ،�
ن در�
ن %�
�$ان "���$ و #�


��w�2E `M و 	�$ان A"7ارش )$5 ا'�.٧, ��" 
�4��%:، ��� �$�7 �
���4:" و "	�گ �� د �E�
 اه� +	" ،"�%�I%�' $�7� ،�%�# 5
	 5

ه�ات ا	�وز �� ,�ش"ا�� 	a" د%$ +� در�� !�

رهS( ر" از�"
4B�

	! ر'�$%$.
5$( ��4�	 !�

5 و اه�از %�7 #�0ه�%
	�+ ،$�
ن، "7��0، 	��K6ا �
 ا'�.از و��د در,��� در )��ه


ر اW4#ل )$5 و '�(� �ن 7�% ���
ر +�$ ا'�.mان ,7ارش )$5 +� ا���4%� د��از "
�ران ا	��4! �	
�ق ��� ز�� +��4ل 	A� نc
SE وز�	ا �+ �K, �1ق ��� �� دو�=� و�A� ل
SE F�*�AS" �%
�د5 ا%$ +� �%
ن را از 1�a #�وج از #

�ق ��� ا�� (�� را �! '
��A ارز�
�! +�د و , �+ �K	��B ا'� د'4A� ل
SE ! +�د5 ا%$. ا��	ق ��� در�A� نc
SE $�$� �
� ه��I4'4! در �! د��	5 ا
I
.$(
ا��ان �

��x از $S� از ��ا+�$,! در �� 
ادا	� ا(�4اض ه

ه�ات در "��ان 	��* ��ا+�$,! 	�دم a" و `�Q" �
	! از ��,7ارa% 4! و��	ا �ران 	
	 �S%
ا�� �
ل �� ,7ارش '
�� "��س" 	�دم	�  
� .$(

�س ه
�! +� ��� ا	
م ���� و �زاد� "�دد 	! +��$، ادا	���
رده! #�د را در ا"S( ه�ات و
a".$%داد5 ا 
E
�	 !#�� ��
�ران ا	��4! ��د5 ا'�. و'	
��ان %�7 ز�� +��4ل 	" �� 	�4و

رورود� و #�و�! هI%�0# ه$ات
�	 �� 
�ان را �
زر'! 	! +�د5 ا%$. ��


�Eا%! ��د5 +� %�
د ر%� '70 �� ه��ا5 دا)�4 ا%$. �� ,7ارش "�	 ��ران رو	
� ه��ا5"��س" "��+7 	
�ران ا	��4! در 	�ارد� "�K2 ه	
��س" 	

�Eان را @n0 +�د5 ا%$.�	

!	
a4%ا �

%$5 %��وه	�E ات$�$�"
�E �
ران در 	I%�0# `�� روز )��0 در ،!	
a4%ا �
%$5 %��و	�E ،م$A	 �
�4K, 5 ا'� +� '�
'�'�دار ا'�
(�� ا��$�%

	! ا'4
ن +�	a4%ه! ا$%
	

	 �
ت» +
ر��د «#��%� �$ا�2!» ا'�.'�دار ا'�
(�� ا��$(
4bا» 

	! در ��#�رد �a4%ا �
ت ��%��و(
�4bا�� ا �+ !�
Q%�» ،�'م "�+�$ +�د5 ا$A

�! و �
زدا)'
�( �
�S	 �� ��SM
�رد #�اه$ )$ و �#�� ��SM
� 
� �1$ره
'�.»"&��* و �)�ب +��5$ )�د، �

در0��H در "�����=�0 ��/03  =�ان

 در ا�Mاف 	�$ان )�'

 از "��ان �
+! ا'� +� در ���
ن ��,7ار� 	�ا': "�ا	
م ���� و 	�$ان �Eدو'! در,��� ه
�! ����! �! '!: ,7ار)


	! رخ داد5 ا'�.a4%ران ا�	
(7اداران و 	
��!، 	�$ان �Eدو'm �� ،���� م
��ان در ��ا1! 	�$ان ا	" ��( �7+�	 UM

 در 	���ا�� در,���

ر را5 و1! (.� ��� (7اداران و %��وه�m و !


	! و 01
س )&.! ه
 ,7ارش )$5 ا'�.a4%ا
��! ا�$ام �� '�داm �� !1ا�� �F د'�4 (7ادار� در �
J)ا �+ �K, !' !� !� �� !��) $ه
( Fا����	 !	
a4%ا �
ر +�د%$ +� �
 وا+�N %��وS( دن
�� 5�� د��I (7ادار� +� در 	��� ��+� 	! +�د%$، در ا(�4اض �� %
�	4! '�)$%$. �� از �ن، د'�4 هB� $@ �

رهS( ،!	
a4%ا ��رد %��و#


ق، دا	�� در,��� ,��4د5 "� )$.K"از ا�� ا $S� داد%$ و



�4S	 ق +�دن�K4	 �
	! ��اa4%ران ا�	

�! %�7 از ��"
پ ,
ز ا)F �ور 	�5$( ��4 +� 	�
ن )F�2 +�د5 ا%$.,7ار)@
�
ه$ (��! �� �! �! '! ,�K +� "در '
(� %� �06 +� از �Mف 	�$ان �زاد( F� 7�% از ا�� N���� ن
�
 �� '�� 	�$ان �Eود'! 	! ر4E: دو �Mف #�

".!	
a4%اران ا�	
�د از 	�
�د.� ��, :�m ر
�ران ���	
�� ,�4K ا�� )
ه$ (��!، در ا�� '
(� "S$اد 	


ن �زاد�
�# ��(

	! در �a4%ا �
�ر ,��4د5 %��وهJ� د�
 و�� �+ �K, ���=ه$ (��! ه�

ر 2#�ت ��د و ا]�� ازا�� )��� ��( �w' ،بWA%و ا �
0%�د. �� (7ادار
"�Q` و ه�
ت ه

 
� و��د دارد �� ا�� د�1� +� ���
ر� از 	�دم �$�$( F�Eب "�اWA%$ان ا�	ا(�4اض,7ارش )$5 +� در  �%

 �	$5 ا%$ و ��#! 7�% �� %��%
�
�# �� ��(
	
�ق 	! ز%�$.�


a4%ا �
ن و 	�$ان ا%WAب در +��4ل %��و�
�ا1! #�� �

د5 روه��" �+ $��
ه$ (��! 	! ,( F�
�ران ه� +�! را +� +�$ را5 	! ر�E و �	
	! ا'� و 	
�م 	! ز%�$.""
� 
	! ا��4
د �

E م$A	 �
ن ا��ان از ��ل '�"�� ا'�
(�� ا��$��Q�%دا �
، #7,�0ار)�'
" �
	!ه�7	
ن �
 ��,7ارa4%ا ��4: '�
'� %��و(�% !	
a4%ا �
%$5 %��و	�

ت +
ر��د #��%� �$ا�2! ا'�.(
�4bا 
در ��#�رد �


ت �� "&��* و �)�ب +��(
�4bا�� ا �+ !�
Q%�" �+ 5د�+ $�+
� ا��$� 	A$م در (�� �
ل "
�رد 	! +��: و �
��SM �� ا����#�� ��SM
� 
�د، �( 5$

�! و �
زدا)� 	! +��:."'
	�S! ا'� +� �1$ره
 را )�

b �
4
رهEر Nه
+ �� �Q�	 !	
a4%ا �
	!، "ا�� %�ع ��#�رد %��وa4%ا �
%$5 %��و	�E �4K, ��".�'ر )$5 ا��%! در +�%
���

��Hن ��5Lض در ���� ?زاد0  � ا��م (��<����/.ب را
�� $�$( �
 	�$ان ا	
م ���� +� +�$" �
د )$5 در 	��� 	�$ان �زادQا� !B�Eا�" �
+� در ا�� 	��� را �� د0%
ل دا)�4 ا'� �
(H ا(�4اض	$ود�� ه


�رش و 01
س )&.! ه($@ �
� ا�� 	���را%�$,
ن از U��M �� 6$ا در�وردن ��ق ا"�	�0� ه
 )$5 ا'�.%��وه

M` هA" د در
 +� �� "S$اد ���
ر ز�
�" �m ت ه�$( 
�د را �� 6$ا در	! �ور%$ �# �
�ق ا"�	�0� ه� �+ !%

م "� ��#�رد 	! +��$.	��A4 ه�$�4 �
 را%�$,


� 
�%� RW� ن$�+،
�م �� �$%� ا"�	�0� هM
���$ن �+ 
�ران �	

ر ��س،	I%�0# ه$ات
�	��
 در 	�ارد� ���ون +��$ن را%�$,
ن و @�ب و )4: �%
ن��

��2 	! ز%�$.A	 �� �'د

�%$ ��� ا"�	�0� ه( ���
 	! +��$.ا�� در��
��ا�� 	�
ه$ات،01
س )&.! ه
 در 	�ارد� �$ون �ن +� را%�$,
ن 	4�%� RW� $ام �� +�$ن�ر5 ا
0B� �� 5 و$	� 

�� �
01
س )&.! ��ار دار%$ و �RW ه �

 %��وه� �	
� ��2� در ه��اه! +

1! ا'� +� %��وه�!	
a4%ا �� %��و
` �ور� )$5 در دا#� ا"�	�0� ه

��ار 	! ,��د.

�ان  .�2 ���.ران ا���5! در ا5�9-�* ه�0 ��5و���زر�! و���9 
=�و
�ران ا	��4! ا�$ام �� +��4ل	
	 ،!���� �
)�'

ن دو�1 در روز "K1
&	 `�Q" ز
b� 
� 	�4و دره�7	
ن �

5 هI4و #�و�! ا�� �0
د� ورود	 $�$( 

�� +�د%$.( �7+�	 UM
�	
n'�� 	�4و ا%WAب،�Eدو'!،درواز5 دو�1 و ا	
م ���� از �06 ا	�وز()��0) �� )$ت "

5 هI4ازا�� !#�� ��
�ران "� +��4ل ��ار ��د5 و و'	
	 

�ران 	�رد �
زر'! ��ار ,��4E ا'�.	
	 n'�
�Eان 7�% "�	
70' �

�Eا%! ا'� +� %�
ده�	 ��ران ا	��4! ����4 رو	

ر ��س،"��+7 	I%�0# ه$ات
�	 ��

د5 +�د5 ا%$.��K4'70 ر%� ا' �
�'
 دار%$ �
 از 01


�2
ن ��
4
ر ��2� در �
زر'! از و'Eو%$ان %��0 �� ر���ران ه�=�����
��ا�� 	�
ه$ات، ه�,�%� ا�4)اض (	
�ران رو��و 	! )�د.		
	 $�$( �%��# 
� 	�4و ا�$ام +�د5 و در 	�ار

5 هI4و%$ان در ا����� ه��ا5 ,�وه! از )

 را @n0 +�د5 ا%$.�� �
ز���! "�K2 ه�%� �
د� "�K2 ه

9� در  =�ان، ه���3ن ��  ��.0�4 (���!�
در��Hه�0 

�! 	�0! �� در,�
ت ا	�وز �06 ,7ار))
� ����! از او��1 '
)�'
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���N0 را5 '70: ه�7	
ن �
� ��ا+�5$ 	�
ن (7اداران ����! و %��وه
� ه��

��ان 	&
��5 )$5 ا'�." u24&	 UM

	! در 	�a%
��! رخ داد . m �� 5ود$��ان، او��1 در,��� ه
 در 	" ��( �w' ران ��س در
I%�0# از�� ,7ارش 
ز	
%! +� ��` ز�
د� از 	�دم �.$ دا)$�4 "


01 �
� و��5 �
 ه��اه! %��وه
س )&.! �� )$ت �
 	�دم در,�� )$%$ و (Wو5 �� �ن	�$ان ا	
م ���� (ع) �� '�� 	�$ان ا%WAب ��+� +��$. ,
رده
.$�4�B( ! زد%$ را	ق �
%� ا(�4اض ��% �� 
�د%$ �� ��دروه
�! +� در 	# �
)��� ه

 �)

ر ��س از ��ا1! 'I%�0#9�
ن �زاد�
� ه
 را در 	$ود5 #��"W+ !	
a4%ا �

ن و��5 %��وهI� �� �06 ا'�A4ار 6$ه
 %��و�K6 اب�% `M
A" 

ر را5 و1! (.� را ,7ارش +�د5 ��د.�m 
"



ر را5 و1! (.� %�7 #�0ه�m ب وWA%ا ،��" �Kدو'!،ه�E ،���� م
� ا	
�� ,��4د5 	�
ن 	�4S@�� ود�
�S� !A$ از 	�$ا%
�! 	�0! �� در,��� ه
.$( 5��
&	 !	
a% �
%��وه


	! و 01
س )&.! �
 	�دم دa% �

ر #�� %��وه��� �

�� از ��#�ردهB� ر ��س
I%�0# ه$ات
�	�
��'�4 ,�وه�� `%
	 

 'S! دار%$ "�ارد، �%
.$%�( �I�$B� �� دم�	 u24&	


	! �� '�� 	�دم (7ادار ,
ز ا)F �ور )F�2 +�د5 ا%a% �
$.در 	�$ان ا%WAب و ا	
م ���� %��وه
�
B� بWA%$ان ا�	دم در �	ق +�دن �K4	 �
��$ %�$5 از )F�2 "��ه�ا�! ��ا" �
�� دارد.ه�=��� ,7ار)

�را�! 	&
�K1 و ا(�4اض #�د را ا(Wم 	! +(

ره
�! '70 و (S( دادن �' 
��$.در �
'� %�7 	�دم �
" ،"������	 ،����
� " ،":�4��
� $�7� ��� :�4��% �E��ن "	
 اه� +m !�

رهS) �2�� گ ��از �ن�	دار" و " �I% (�2$ار +�و�! رو �JK1ا�ا�

�ر" �� ,�ش 	! ر'$."
4Bد�

 ز	
ن "��a: ا�� ,7ارش ه�=�
ن ادا	� دارد و �� UM ا0#
ر 	���4 )$5 ه� 1" 
�a �� ,��4د,! �ن ا7Eود5 	! )�د.ا�� در,��� ه

0�=
�9�Iده�0 ��گ �� د�5Q9 .ر از درون ا .�.�=�0 

ن دو�1 در 	��� 	�$ام ا	
م K1
&	 `�Q" ��ران ا	��4! از ��,7ار	
	 �S%

(H )$5 ا'� +� )��و%$ان از��N0 را70' 5: 	�� �
 	�$ان �زاد" ����

� ا�� 
�س ه����و%$� +� در ا"( 

ر ��eداز%$. 6$هS( ر "! �� '�دادن� !� �
�س ه��� "	�گ ��دا#� ا"

رهS( دادن�' 
	��� "�دد 	! +��$ �
��ران ا	��4! �� را%�$,
ن ا"	
�	� ا��از 	! دار%$. 	B� �� �0�% د را��ر" ا(�4اض #"
4Bد���� �

5 هI4در ا�� u���س ه
 ه�$ار 	! ده�$ +� �$ون "�

�س ��� ا"

ز ,Gا)5�Q�� �4 ه� 
�رشراه!،	�
�Eان #�د را �� 	A.$ ��0%$.در ا�� �
ل 	�
�Eان �($@ �

د ا(�4ا@! #�د را �� ,�ش %��وه��E 
ه
.$�%

ن ه
 	! ر'�
	��A4 در #�



�N�I؛ 
�Lر ��گ �� د�5Q9 .ر در ���ان ا��Gب
http://www.youtube.com/watch?v=XLlZrapSdkU


�Lر ��دم ��5Lض ا��وز در  =�ان >9�"?
�%

 در "��ان �� از '�+�ب و���)�'

ر 	�دم ا	�وز "S(

W��+ 5$( ان��" ... 
� ره�0 ره
�I'

�N�I؛ ا�54اض ��دم و �.ق زدن ا .�.��� ه� در  =�ان
http://www.youtube.com/watch?v=Dhk5fla6woA

9.رش ���وه��H 0رد و" �� *�9	�3Hار0 ا���9
��
ن و��5 +� از �06 ا	�وز در �
ل ��#�رد )$�$ �
 	�دم 	�4Sض "I� �
�رش +�د%$.��N0 را5 '70: %��وه� 
ان ه��4$ د�
�N�� !A �� #7,�0ار� ا���

ن و��5، 	I� �
�ر '�اران %��وه"�	 n'�" 
�%� *�AS" دم و�	 �� !	
a% �
� ا�Mاف 	�$ان ا%WAب ��
5در �! ��Wت %��وه
� و #
%� ه
�دم �� +��m ه



%� د�K'
4	 �+ $�4E�, 5
�� 
��M #7,�0ار� ا����م �� درون ا�� #7,�0ار�،��د%$، در ا�� 	�
ن ($5 ز�
د� %�7 در 	Qه 

ن و��5 �I� �
�N�� !A %��وه
�م و ز%��Q �� )$ت 	�Jوب +�د%$."
	�دم را �� و'��2 �

���� ا�54ا�7ت ".د را 
�وع /�د.-��� !N4 ��� ����دم ��
�Lر ا9< ��* ��* ".
�ق ��� و د	�Bا'! در ا��ان، "S$اد ز�
د� از 	�دم از 	�A� ��1
SE �� 5$�'ت ر

ه�ات ه�$�4.��
�� ,7ار)a" ل
� 	�$ان ا%WAب در ��$ان �Eدو'! �� '

 �)

ه�ات �12:00�ا1! 'a" بWA%ان ا$�	 ���د را )�وع +�د%$. ه� 6$ه
 %�K از 	�دم �&.�ص د#�4ان و ز%
ن ��ان از 	�$ان �Eدو'! ��#

ط 	&u4 ا(�4ا@
ت ادا	� دارد و اوج �نA% د . در�
ه�+��$,
ن ا7Eود5 	! )a" اد$S" �� �a
	! 	���ه
 را �� ا��1�" �+ .$(
 در 	�$ان ا	
م ���� 	! �

: د'�wA%.$%$( ��I4 �� رو� 	�دم ���4 ا%$ و ه� +�! +� �� ا�� '�� در ��+� ��د 	�ود @�ب و��ح و "S$اد ه
B%�' !2) $�'، �'ن ا�# 5
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�ر ، ا�� 	"
4Bگ �� د��	 $�%
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رهS( دادن �' 
�ا%
ن ��!Q��� F%
�پ "" /��AE ��cگ �� ا6� و�	ن ا'� /�

�Iد د�$S4	 �

رهS( ا]� %$ارد و �Iد�
W+ را �I��+�' �

 �F د'� در ا(�4اض �� '�+�ب 	�دم ا�$ام �� ��ق زدن +�د%$و %��وه���(
�E +�د5 ��د%$	

 �� 	�دم ��رش �$%$ و در �
ل �
@� �B! ��� و ,��7 �
رد و 01
س )&.�, �
�ا0%�ه! از %��وه
���I ادا	� دارد.%��وه+�' �
�ا%
ن و %��وه� ���

�ر '�ارد 	�دم را ز�� 	! ,��%$."�	
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A	 در !S�� �4'د �

رهS(5د5 از
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a4%ا ��م �� د'4
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�ر '�اران و �"�	 �A��د 
� ��S�� $�$( ب�+�' 
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� 
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a4%ا �
%�$ ه���� �� از �%�B %��و	 ،
�ق 	�$4 � 
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)�� هIد5 +�د +� در ا�� ه�
K4'ور ا� F(زا
ا(�4اض #�د را )�وع +�د%$ و در,��� و ��� و ,����S��7 را ��ا+�$5 +�$ از ,


ر)$ت ,���A� �� .�E د�$م +� ($5 ز%
ن 	�4Sض ���
ر ����4 از 	�دان ��د، د#�4ان و ز%
ن و �S( :+ ر
��� !�

در و در ($5 هm 
� �+ !%c
���+ !4
 �)
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" ��ب ,�ان )5$ ��د. در,��+�' !K�2B"W� ن و$( O�, *0' ر
ادا	� دا)� و 01
س13:35	! داد%$. ا�� +  +� ا�� ا���� را 	&
��5 +�دم 


ه�ات روز (a" �
�� ذ+� ا'� +� ��ا� .$%$%
�د را �� 	�$ان ا%WAب 	! ر'# �)�' 
� 
�را 	�دم ا��4
ط +��$ �mا +� 	�
ه$5 +�دم در)&.! ه(
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ن �$س ه��� (7ادار�
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س )&.! ه �
ه! ��اI�
 %�K را ه:�3 �


ن �
�1 )5$ ��د +� ا�� 12	�
ه$5 +�دم +� در #�
K'� ران '0* 7�1 )$ن

رش �� .$%$( ��I4'ورد�� د�E 3ار�E $�4�%ا� %�K در ا]� ز	�� #�رد,! 4%
1! +� (5$ ���
ر� از 	�دم در �
ل 	0
ر
� "2&! را د�$م، در �
ز5 و ا(�4اض ��د%$ ��#! د��I از 	�دم �! "��� ��+��$. در 	��� ��,�� 6�� ه

$�4�B( !	 و د'� و �' �
ن �	$5 ��ا� ,�G% �4Eر(�'�� �=%�


.رش د�� /�  �10���وه��H 0رد 7��  < را ��زدا
� /�د* ا
�ق ��� در ا��ان از �
زدا)� د'� +: A� نc
SE10$%ان #�0 داد��" u24&	 ط
A% �4ض درS	 و%$ان�� "� از )

0
رزات #�د ا@
�E +�د	 :��A" �� را 
)�'

ن دادن ا(�4اض #�د روز "�% ���ان �� '�� 	�$ان ا%WAب	�دم 	�4Sض +� ��ا" u24&	 ط
A% د%$ از�� 5
� �
رد @$ )�رش از 	�$ان ا	
م ���� "
 	�$ان �زاد, �
�ر ,��4د5 %��وهJ� .$%دم'�از�� )$5 ا�	7 )$5 ا'�، �% 

(H +�$ )$ن ��+� #�درو ه

رد و��5 در ��ا, n'�" $�%
�ت �.$ دا)$�4 #�د را �� 	�$ان ا%WAب ��'B' �1
�رد @�ب و )4: ��ار	�4Sض +� در �	 !��m �� 1! ��� )���ان و

.$�4E�,

+! از @�ب و )4: )$�$ 	�دم دارد، � 

رد @$ )�رش(5!,7ارش ه, n'�" 7�% `�Q" �	 �

ن ه�
� در �
ل ,Gر از #�
 در ا�� ��� ا"�	�0� ه

 ��' �� !S�� �'د �

ب ,
ز ا)F �ور �� '�� 	�4S@�� و ��رش ه"�� 

رت د�$5 ا'�، ��2� ��#��K% ه7ار 
" $.%
� �
	�دم 'S! دارد د'�4 ه

زدا)� )$5 ا%$.10	�دم را 	�K4ق +�$ +� در ا�� ��� د'� +: � �" 

��! ، 	�$ان �Eدو'! ، ��m �� ،���� م

ط %��a 	�$ان ا	A% ��
�ر 	�دم در 'J� و 

ر را5در,��� ه�m ،��w�2E `M
A" ،اب�% `M
A" ، �E
� 
( ��@�4S	 ،دارد �	ادا !%
A1
M ن
�

ن +
ر,�،�2�ار +�
ورز، #��

ص ا�� روزه
 را '� 	�$ه�$.وS�1.�، 	�$ان ا%WAب، #�# �

رهS

	�� ا# ، ���� ��	 ���� 

ط )��$5 )$5 ا'� (0
ر"�$ از: �A% ��+در ا �+ �

رهS( �2�� ن ا'� '�$از�# 5
	 5
� ��7$ )$ رو� ��K' $�7$ )$ ، ا�� 	

�B� 2: روx ر��� ���ر، �
 ��Q ا�� ا1"
4Bگ �� د��	ن ا'�، �I%�' !2)

ر���� ه�0 "�ر)!: 
�Lر ��گ �� د�5Q9 .ر در  =�ان
� ا(�4ا@! در روز )��0 (
�1
ن: رو��4ز و �m$ #7,�0ار� د��I از ��وز ��+� ه� � د�) در "��ان #�0 داد5 ا%$. در,��� ه
�! +� از �$ود{راد�


ز )$5، "�$�$ )$5 و ,��4ش �
�4E ا'�.b� ان���ن ",
%�
ط ,A% وز در�	زد5 �06 ا
� �)
'
4S	 
� ا	��4! �
4
ن ه
 	! ر'$ �
+! از ��#�رد )$�$ %��وه'��
ن ا'�.,7ارش ه
�! +� از "��ان و )@�


ن '4
ر#
ن، ��� 	�$ان�
��ان، 	�� 	�$ان �Eدو'!، #�" u24&	 UM

�Q"`M` و در,��� ه
�! در 	�A" ب وWA%$ان ا�	ن و 
�
�# ،�
ن در�
ن %�
���$ و #�" 
 "�� ,7ارش )$5 ا'�.��w�2E٧ و 	�$ان 

%�' $�7� ،�%�# 5
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ه�ات داد5 	! )�د، (0
رت ا'� از "ا�� 	a" در �+ !�

رهS( �2�� ر".از�"
4Bگ �� د��	و " "�%�I




5 و اه�از %�7 #�0ه
�! 	���4 )$5 ا'�.�%

ن، "7��0، +�	�K6ا �
از و��د در,��� در )��ه

ر اW24#ل )$5 و '�(� �ن 7�% ���
ر +�$ ا'�.mر د
mان ,7ارش )$5 +� ا���4%� د��از "

9� در  =�ان�
راد9. ?���ن: ��وز در0��H  ه�0 
��ان ا�" �7+�	 UM
� ا(�4ا@! "�+�* )$5 ا'�. در 	�

 ��+� ه� 
)�'
�1
ن: 	�ا': "�  ��مراد�Qرد ه�	 �
"! )�4E�, �B +� در 	�ارد)
�4

 �+ !�
�دروه# �
� ا	��4! ��ار ,��4E ا'�. ه�=��� ,7ارش )5$ +� ,
رد و��5 )���  ه
�ق ا(�4اض #�د را%��وه� 
� �+ !�
�%� 
در 	� ه�$�4 �
.$��B( !	 م�"
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	! ا(Wم 	! +��$ �a% �
%��0 �� ا�$ا	
ت %��وه

9� در  =�ان�
 0��Hدر :���"	�3Hار�I 0ا
��ان #�0 داد5 ا'" �
ط 	�+7A% در $�$( �
��.#7,�0ار� �Eا%�� در ,7ار)! از "��ان از در,���

`�Q" ان��" ��( �
ط 	�+7A% وز در�	ا �+ !%
@�4S	 ���� !4	�B� ران�	
	 �(�% �
ا�� #7,�0ار� +�د5 ��د%$، ,
ز ا)F �ور ��"
ب +�د5 و �%

ه$ان �
آ� ا'� آ� در,��ى #( ��� ر'�$5 از '
�
رى 	�
ن 	�دم و %��وه
ى ا	���4 دررا ��$ت 	�رد @�ب و )4: ��ار داد%$. ,7ار)� �%��

��ان رخ داد5 ا'�." �&4�
�

%! �! �! '! و ا����S1 %�7 ا�� #�0 را ا(Wم آ�د5 ��7�ن ���ا%$. "2

�از0 در  =�ان��ن +�ا0  ��ا
 *���


رS( ل
�	4! ��ا� 	�K4ق +�دن ��4�S! +� در �B� ران�	
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� دادن در 	�$ان ا%WAب ه��4$، ا�$ام �� )F�2 "�� ه�ا�!��
 �� ,7ار)

� ه: ا+��ن 	�
ن 	7دوران ر$�$( �
���ان ��$ت 	42�* ,7ارش )$5 و در,���" ��S@ن ا'�.+�د5 ا%$. و
ژ�: و 	�دم در ا�Mاف 	�$ان ا%WAب در ���

�� ��.�4؛ ��دم ا�54ا�7ت ".د را 
�وع /�د
�%� ا(�4ا@
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