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 را در 
� 	���� ا������
ا���ا��ت ����� ��دم ���ان ����� 
���� ��د را �� ��م ���زل در ���� ه� و �����ن ه�� ��� و ��
� در ��������������� -,ار��ت ر+�*( از ���)' �&!%$ ت��ان ،��دم ت��ان ا�!�اض�ت 

ا%3 �� ���2 ال%� ا��� و ���ر ��گ �� دی.!�ت�ر ادا�� داد�*.
��دم ت��ان �� �>�رت ����اد- �� ��م ���زل ��د ;�ار � -���* و در :�8رت����9 از �7�8( ه� و ی� ��ل.6 ه�� و ت�*اد زی�د� دی�5 از �4ا��ن ��
���* و ���ر ��گ �� دی.!�ت�ر ��� =�ض� � �>�رت -�وه در ���� ه� ،��������� ��� و ا��� د+!� ه�ی ��ا� �*ت ��ت�( در ��������� ا%3

 ده�*.� �+ ��و ���2 ال%� ا�
���� در :ن ��Dر �C!�9 ادا�� دارد ���رت�* از : �3د;�� ،ت�=�* ،+!�ر��ن ،:زادي ،  ت��ان �8رس ،ت�7ی? ، -�<�، ���دا��د� �� ا�!�اض�ت E(���

.*��� ،+�*��*ان ،و�H ،ی�+$ :��د،  ������� ،ال��� ،��ی�!G9(��، G ،ت��ان �� ،�F9 :��د �
 I��+ 22:00ا�!�اض�ت از I��+ د و ت���  ����* ت�7ی? ،ت�=�*و ���دا��د از �*ت22:30 ��وع �E(��� در ����� ادا�� � ی��*. ا�!�اض�ت 
��<!�� ����ردار ��د.

2009 اوت 16 ��ا�� �� 1388 ��داد �25��ل��E= 6ق �<� ود�.�ا+ در ای�ان   -  

 د��ع ا���اف �!  ����$ �
داد	�( ه�ی!  � در &ن ���%�ن 
 ��داد��(25ی4 ���� - 	2ارش روزا��  �,. -,+ق 
�� در ای�ان 

 هNز��ن �� رو� ��ر :�*ن �3دق Mری��7 �� ری�+I د+!�5( ;
�ی �<�ر، ��ه* ��-,ار� داد-�( +���6 -�و( از �!���9IC��88 وL�8 ��داد ��( 
 O3ا ����� ���I ��د( ��د�*. ��27دیN �� در ا�!�اض �� «تQ%E در ا�!&���ت» در ت�Pه�اته�� ������  ��S از �!��9ن ا��وز در25 ;���ن ا+�+

داد-�( �� ات����ت ��ن «ا;*ام �%�� ا���I آ<�ر از )�ی' ا4!�9ع و ت���G �� ;>* ��هN زدن ا���G��9� I، ���ل�I ت�%��P� ��%� GUم از ��آI در
�I �� =�آI�9 وC� G��9� ا�!�9د Q%+ در �!��7ي ا�!&���ت و Q%Eو ت O�4 ي����ت97��ت G����;��W و ���رده�C� ��%� GوMن ��Pم ا+G�V، ای�7د 
��اZ4 ر+G9 آ<�ر، ا�Vل در �G��9� NP از )�ی' �%�ا و :��ب و =�آ�ت ���W!��رف و ای�7د و=<I در ��4��، �<�رآI در ت&�یQ و ا=�اق ا��ال
�I �� ����ران =�6 ا��7م و]��S از )�ی' =9%� و �8ت�ب +�2 ��C� ت>�وی� ��ه�ار(اي و ت�9د I�5*اري ت��7,ات دری��� ،G3�<� و G��9� ،G!دول

 ت6 از �!��9ن در داد-�( در �O��E ات����ت وارد �*( �� ای�اد +&��� �8دا�!�*. ��Cل�ی �� در ای6 داد-�( ��9د دا�11I+�ي :��ن» رو��رو ��د�*. 
��(» ��د(ا�* و ��اه�ن «��S و �&<?» از )�ف «داد-�(» و «��دم» هC!�*. ی. از!���!�ف ��دن �!��9ن �� «��یQ ��رد�<�ن» ��د و ای��6 «ا
��( ��دن!�+�اMت ا%3 ای6 داد-�( �� ��ا� ��]�ان و -�و(ه�� �*ا��Z<� �8? :�*(، ای6 �.!� ا+I �� ��-��� ه��9 �!��9ن ��* از �� ز�*ان ر�!6 �� ا
�<�*؟� I+ی* ��د د�E� ر+���ه� �*ار�*، از ��  �� د+Iر+Dای��ا��9ل و ر�!�ر ��د ��!�ف هC!�* و ��-��� در ��ض دو ��( در ز�*ان، در 
���ت���د. ای6 ���*؟ ��Cل�ی �� �� )�ر �.�ر از ر+���ه�� هN+� �� دولI ت.�ار ���-��� ا+I �� :��ن =!� ��اه�ن «����رد �� +�ان :��ب» �
;�E= I�9را زی� +�ال ��د( و از اه ��ای^ +&I ز�*ان و ��ارد ات�Sق ا�!�د(� ��E= ]Eق�<� در :ن ���-�دد �� ��-,ار� ���6 داد-�( ���!��ر� ��
��ق ��C� د( و ���6 ا������ ���� ��ارد ;����� �� �� Nا� �!��9ن ��دی�� «��9�» I+ا���S�� I_ه* ;�ا��:ن ��+!� ا+I. ه6���N ا��وز ��ر دی�5 
» دا�!� و ��رد ;��ل =�Eقدا��ن ��IC. در+��+» ����4 G;�E= ����4 6!�+��IC�� �E و در ;���ن �`% از ا��اب �*ارد. �����Sا+! �� �� ��4 دا

 O3!�ض �� �!���7 ا�!&���ت �� �� ا+�س ا�ر ��%��نه� ��
 ;���ن ا+�+ �� �����نه� :�*( ��د�* �� «��رش ������»27ای���S�� 6ا+I ��زهN از =
�*( ا+I �� از ��ارد ��E=» ]Eق ا+�+ �%I» ا+N�� .Iت�ی�C� 6ل�� ��Dح در ز����� ��-,ار� ای6 داد-�(ه� ای6 ا+I �� ��ا در ای6 ���ت�

داد-�(ه� �!��9ن �� ��4 د��ع از ��د، �� ا�!�اف �%�� ��د ��8داز�*؟
 ��%�9ن ای�ان ��� داد( «���*س ه��N ��ا+!�ر د���S�3 د. ����ن�� Nاه��� Nه* ��-,ار� داد-�(ه�� دی��5 ه��هNز��ن �� ��-,ار� ای6 داد-�(ه� 

�� � 1388 ا��داد��( 26:��زش و �8ورش �<�* �*ون و��O ��ی* در روز �� داد-�( ا�VEب �<�* ر�!� و د������ ��د را ارا_� ده*.» در ��4ب1 �� 
 ت6 از�6<�ر و در 4,ی�(� ��? دروای? -����د� هN در ا�!�Pر �`���9 �� +� ����*. ����� -,ارش "�c7و��ن ��ر" «��C%4 ر+�*(-G �� ات����ت 

 ���� �+ d���د.» ای6 دراوی? ��2 ��داد��( �� �*ت 27دراوی? +%� ��%C�I9 ال%�G -����دي از 3 G� ب 4,ی�( آ�? ��-,ارVEداد-�( ا� ���� روز در 
.*���G� �9آ�`� G����;��W و(ه�ي�- O�e>از )�ی' ت G%� Iات��م ا;*ام �%�� ا���

ا�� از ��4ب �<�ر �� �� +�W I9ب �<�ر =��N��� I؛ ��ه* ت*وام �<!�ر ��ز�<���ن �Wب �<�ر هN�!C. �����-,ارشه�� �� ���97��Mن =�Eق�<� در
 ت��ا�*از�، ���و�* ��د� �� ��م ا=9* ;�در� را ز�9 ��د�*. در ه6�9 روز و( ,E+ 6ری�+ ��ED�� در ��P� وه�����» �!�c- ای�ان در روزه��
�!� ��, ���وه��c- 6 در روز���N�7وح +��!�*. ه� N�E!C� و�*� دی�5 �� ��م ��ل* را �� ت��ا�*از����در ���ED "�%� +�ر" +%�9س ���وه�� ���4 
�*ن ��* ت6 و �4ن ���!6 ���و�*�  در �`�ر =9,( :��د ��8ا�<�� �� :ت? -<�دن �� رو� ��* ����6 �� ت>�ر =�M�� O9 ;���ق ��Q4 ز�9��P!ا�
�����د� �� ��م "���� ��ل*�" �*�*.» ا�� در �8ی!&I ای�ان در +�یI "��*ان ز��ن" ���ا��N «����اد(ه�ي 94�G از ز�*ا���ن آ� هNز��ن �� ��ا+N ت`%�$

 6�5�+ �E�gد�*، از 3*ور ;�اره�ي و�� )*� ��%��ن ت����G ��اي :زادي ای6 ��زدا�50I و 100ا=h��*9اد در ��*ان ���ر+!�ن و ��زار ت��ان د+!��5 
���یN «ت�*اد�*(-�ن ��� داد(ا�*.» در دی�5 ��� از ��E= ]Eق�<� در ���W ��EDب �<�ر از "ای���" �� �OE از ر_�F آO داد-C!�ى در آ�د+!�ن �
.I+م ��د( اVرا «�`.���6 �� ��اد �&*ر» ا� �ED�� 66 و ز�*ا���ن ای���.`� Iی�jو� ا� «.*�!Cاز ز�*ا���ن آ�د+!�ن زی� ا�*ام ه k�4ت� O��;
ا��� -�و+ در ��رد ا�4ا� =.N ای6 ز�*ا���ن -S!� ا+I «از داد+!�ن +��*ج هN ��ا+!�I�4 �� N ت�CیZ در ا�4اى ا=.�م ه��Nرى Mزم را ا��7م%�

.*�!Cا���ن در ز�*انه�� ��د+!�ن هNا�* و ه)*�ده*.» در ) +�ل��ن ا��� ���Cر� از ���ل�6 +��+ و �*� ��د �� ا�*ام �`.�م 
�*ی* ��د( ا+I. و� �� +�یI "�4س" �*( در دو ��( ا��� در ��رد وض��I د�!�ش ا��از ��5ا� I���در ه����5 ���*� از روز������5ران ��زدا
I+و� د I>8 و �� +� و N!��- شاش�W: در �V;�ت ��د �� د�!�ش را ای6���6 ��ح داد( ا+I «و;! و� را دی*م، ��*ان �� =�ل ��د ���د و و;!
6 �ده�* �� ذه6ام ���V ��ل� �� �<�*م، �� ��)� درد ��ل� ���د. �� او -�E� :N!Sو�I �6 و �%�� ��دت ا�!�اف �.IS- .6: ا� ����! ای��7 ;�صه�ی

«.N��� Iا�*ا� Nی��� Nاه�����د و �9ت�ا�N�� �.� �,�� �� N. و� �� ت�س �-IS: ه� روز ��* ��ر �� +%�لام �:ی�* و �-�ی�* ��
3 �� او �ده�* �� و� را�; )�-I� �� و� -S!� �� در ��زدا`Dش، :;�� ا��C9ت �� ه�;V� داد( ��د �� در ��� ,�� `Dا� %� *9`� �C9�8?ت� ه
��  ت�+^ ��ز�4ی�ن و ���وه�� ا���! �� ��)� ا�<�-��ه�ی`Dا� از د��� ��رغ ���*. در ه6�9 ز���� "��ج +�, :زاد�" ���!� «د�!�ه�� �`9*�%
�g�� Z'» �� ای6 +�یS- I!� ا+I �� ���وه�� ا���!��» pر ;�ار دارن.» ی�>� I`ن ��د( ��د�*، ت��9 و رو= 8*ر در��*C4 I��ا���ا در ��رد وض
 ��ا+!�ا�* «دادن ;�ص �� 8*ر» ��د را ا�.�ر ��*. در ��W ای6 �3رت 8*رش ت`I �<�ر ��?ت�� ;�ار ��اه* -��I. در ��� دی��5 از`Dاز د�!� ا�



 ا+!�د دا�?-�( و از ���ل�6 �*� :ذر��ی��7 �� روز ����یN «���*س �%��ض� ��� "C+ نM��٨٨داد ١ز�*ا���ن از "+�وا و در �4ی�ن راه�9�sی
��د.»� �+ �� I��I +� ��( ��زدا�I;�� I ه��t9ن در ��زداc- از F8 د�� )*� I�����اد(- در ت��ی, ��زدا

 روز، 4��S :;� �`9*�؛ دا�?�4 و از ���ل��E= 6ق �*� :ذر��ی�7ن، ���=6C= *�9 زاد( ��uCل +�یN%; I، +��*50د�!� +��* ������* F8 از ��? از 
S�3 697ا� �
���� �4ا��ن =,ب �<�ر�I �� ت�دیZ و�E�g :زاد �*�*. در �O��E �4اد ا+%���9 ��ر-� ���ز و � �
، دو ��C= ر�`9*� و زوی���

.I+ا )*���زان +��*ج د+!��5 �*. و� �� ;�����D ز�*ان ���,� +��*ج ا�!�Eل داد( �

ا��ام ه� �%�ی�!، 9+د �! ز��ا���ن و 9+ا
��ن رو &��8�6: 	�6 و	+ 
� ی5! از 
�زدا��! ه�
���*، ��م و �<&>�ت و� �,د ��=�<� v&� Iا� ا����� .I+ا )*�ه�� دو ��( ا��� -��!� !���ی �� در �8? رو داری*، �� ی. از ��زدا=�<�

.I+ظ ا�S`� ار� ه�ا��,-���
��9 ��-��� ��د؟ I��`�(� ��زدا

 I��+ 6�10م و �� ض�ب*� I� و ض* ��رش ��زدا<&��Q در ی. از ���بنه�� ��� -�<� "��� �>�" ت�+^ ���وه�� ��ت�ر +�ار ل��س  
 ��!�V� �� و ��ت�م �����*م.��127 و+�%��  OE!�� 

�*؟ I�ه�9ا( ��9 ��د دی��5 ��, ��زدا
�*م �� ه�9ا( ��? از  I��*م.20ال�!� ، �6 در ز��� �� ��زدا OE!�� ��!�V� �� �S� 

-S!�* از ا�!*ا� ��زدا�I ��رد ض�ب و �!N ;�ار -��!�* �ت�ا��* ��?ت� ت�ض�d ده�*؟
*�!S- زد�*. �� p!� را �� ���� �!� �� ��ت�م �� �� =9%�ور �*�* و �*ون ای��6 دل�% و�4د دا<&��*یN ���وه�� ل��س  I��%� از ����gی �� ��زدا

.I���ب-� هC!�* و ��ت�ره�� F�%8 را �� :ت? �<�*ی* در =�ل �� =*ا;O �6 روحام هN از ای6 �4ی�ن ا)Vع �*ا: �9�
در ت�Pه�ات ���I ��د( ��دی*؟

�*م و ��? از  I���ا+!N ��ض �����ن را ) ��N ت� �� ��,ل ی. از �C!�-�نام ��وم �� ��زدا� ^E� 6� ��25را�*م. �*ونc- I� روز را در ��زدا
.)��- دل�O و �

�*ی* �� ��9 ��-��� ����رد �*؟ I�ز��� �� ��زدا
 I���[ �� �*یN �� را �� ��زدا�I-�( ��+!�د�* و در ات�; OE!�� ��!�V� �� ��6* از ای�از �10 ?�� I��S�3 را ��5دار� ���د�*. +���S� 25 I را دا

Nزدن. +���زه� ه p!� �� *وع ��د����Q ت��9 ا��اد را از ��زدا�I-�( ���ون :ورد�* و �� =��ط ��د�*. �� د+��I* ه��9 �� را، رو �� دی�ار ��د�* و 
�Q ا+I �� �&�ا��*یN و دا_N در :��د(��ش هN�!C. �� ��)� �<�ر� �+ �9� �(�� �� *�!S-��د�* و �� ��� را �زد�* و در =�6 زدن ��وع �� �`�
��!�V� در =��ط N!��� در ای6 ��* روز �� :نه� وارد �*( ��د ��!�ل ��د��ن را از د+I داد( ��د�* ت� �ت�ا�C!�* �� را �!p زد�*. ��* از ض�ب و 

 ��د و �E^ ی1p=*ود !���د ��وع �� ��ز�4ی از �6 و +�ی� ا��اد ��زدا� ���� Iا��� F�%8 د و ��دش را از�� <&� �� �� ل��س C� Q� 
6 ���د و دود +��5رش� N!���دم ��وع �� ض�ب و � �V(ادادم و ا��از �� S�� �4اب +�ال ��8+�* ��* ��ت�ر را �� ات? �<�*�؟ و;!
Q���د. از �6 ��م و �`O ت�ل* و �*رy ت`>�%ام را �8+�*. :ن � ��E`6 را ت� I���د و �� ال�Sظ ز� ��`� Qد. ��ت��� Iرا �� �3رت �6 ه*ای

را در ��زدا�c- ��!�V� )�-Iرا�*م.
 ��ا� ��9 و +�ی�ی6 رخ داد؟;�S* �� ات�روز �

�*( و N� ���9ن� �� �*یN و ه�S� ��9ات را �� �^ ��د�* و =*ود ی�زد( +��I �� را رو� :+�SلI �<��*�* �� �3رت OE!�� �8ر�� روز ��* �� :-�ه
+�ه����ن رو� زا�� ��د �� =�ل! �� +� ��S� �9� �� 6 4%�ی ��ی* ����رد ���د و ه� �M�� �� �� F و ی� )���6 را ��5( ���د ��را �� ��ت�م ��رد
��د �*( ��د. ت�� V��� و �8ه��ام Nرا( ��وی N�!Cت�ا�ض�ب و �!N ;�ار �-��I و �� +� و �3رتاش �زد�*. :ن;*ر �� ل5* �� �8ه����ن زد�* �� �9

 I��+11.Nا��*ی�� Iل�S+: رو� �Q در =��ط ا-�ه �� رو� ز��C>� 6!� ��دیN. درای6 �*ت اV3 �� �� :ب و cWا �*اد�*. :ن �Q در =��ط :-�ه 
 I��+ و Nا +� ��دیcW را �*ون :ب و Q��Q �� �<�9ن �C!� و د+I ��* ����11دا� :ن روز هN ��ز ه6�9 �4ی�ن ات�Sق ا�!�د؛ از 3�d ت� +��I ی�زد(  

.Nی*� OE!�� Iا��� F�%8 �� درو ون�� pو+�%�� ی
���8ر ��* ��S ��دی*؟ در -�ه

 ��S ��دیN. در F�%8 ا���I ��ز هN ��رد ض�ب و �!N ;�ار -��!�N �� )�ر� �� ��� �6 از دو�S� 60 ��دیN ا�� در F�%8 ا���I در =*ود ��500? از 
9��دم .� F= رد( ��دم �� دی�5 درد را�� p!� در �*ت ای6 +� روز :ن;*ر .*�!��.IC. ر�!�ر و=<�����ی �� �� دا ��=��

 ه�t9ن تN��S ات��م و =
�ر و��O ����ردار ��دی*؟;�E= �9 از�:ی� 
��ردیN �*ون تN��S ات��م. ا�I>5 ��5ر� �*یN و از �� �.��Fدار� ��د�* و ه� �? ��S را� p!� �!C� ه��I+در ای6 �*ت �� د ^E� �� .ه�} ���ان ��

 I��+ ،Q��*یN در :ن�4 �� ت�S� p�.Sات �8دا�!�*. در��4 یp +%�ل ا��Sاد� در F�%8 ا���I ا�!�Eل داد�*. ��دا� :ن  OE!�� �8ر��  ��ز هN �� :-�ه
��� ت%�ی,ی�� ا��7م ده* و ا�!�اف ��* �� در ت�Pه�اته� =
�ر دا�!� و ��یQ ��رد(، �8و�*(� و� را �&!���=�<� F� م ��د�* ه�Vه�9 ا� �� Z94
 �� ��4 ��;� و ی���C� !�دان و ی��داد�*. � �� ت`>�O ��د( ��د�* را ��?ت� :زار ���C� ،*�!���اه�* ��د. از ���ن ا��اد� �� :ن�4 =
�ر دا

 4*ی* را هN �� روز ;�O د+!��500��5ل��� رو� �3رت��ن ی� د+Iه�ی<�ن ��د را Z94 ��د�* و ��ا� �>�=�� ��د�*. در ای6 ���ن !� ��S ��زدا
Nه Q���د( ��د�* را �� -���� دی�5 =��ط ��!OE ��د( ��د�* و �� :نه� هN ه�9ن ��ر� را ا��7م �داد�* �� �� �� در روزه�� ;�O ا��7م داد( ��د�* .:ن 

 I��+. N�8ر ��ا��*ی�� �*یN. در ه� ات�ق 3رو� :+�SلI :-�ه OE!�� 6ز�*ان اوی �� *��N>� و *��I+�8ر �� د��  ��S �4 داد( �*یN. ��* از8 �Q از :-�ه
 ����D��; �� ،Q� p1یpاز ی *�� .N�!�9 ��ت� �*( ��د و د+Iر+ �� =�9م دا� I��وض .Nدر :ن�4 ��دی �!Sه pی ���*یN و ت�Eی OE!�� 6ز�*ان اوی 
 ����D��; �� را �� �!Sد�*.7ه�� OE!�� 

:ی� در ای�م ��زدا�I در ز�*ان اوی6 ��ز�4ی و ی� تN��S ات��م �*ی*؟
�*م ه� ��ز �� �*ت �3%� در �*ت �� در ;�����D ��دم   +��I. ا�!*ا ��ز��4 �6 ��ره� �� �6 � -IS �� ا�!�اف ��N ت� از ای6 وض��6I ��ر ��ز�4ی

 �6 را :ورد( ��د�*. ت��9 ��8مه�� ��ت�(ام را �8ی�I -��!� ��د�* و از �6 ���ا+!�* ���S%ت�9سه�� ت ���%� . *�� p9� 6� �� )*م و او در �8و���ره� 
�� �� N�� و ا�!�اف NCا+!�* �� ���ی���� �<�ه*(� �.Fه� ��Sات را ���+�ی ��N. �<�ره�� روا� ���Cر ��Mی �� �6 وارد ����* و از �6 �

. I� =9%� ��دم و ��ت�ره�� :نه� را �� :ت? �<�*م ا�� ه�} �*ام از ای6ه�، وا;��I �*ا��P!ران ���و� ا�����
�.C!� �<��* و ی� �%�� ��د��ن ا�!�اف ���*؟  ��د�* �� از ل`�ظ رو=��C� ی�: I�در ز��ن ��زدا

 �*ا�!N ا�� در ���ن ��tه�ی �� :ن�4 ��د�* ��* ���S ت��4 �6 را Q%4 ��د�*، �� �� ل`�ظ ا�!�ا� ���O �� ل`�ظ�V(ا C� �)*6 از رو�* �8و��
)�-I� �� ��* از �� �� اوی6 :ورد( ��د�*، �Q ���ر �6 ��اب ��د (ال�!� ای6 را هN ��5ی94 I%� �� N��I ��رج از ]���I ��زدا��C� از رو=. ی.

��*( �� هN و رو� ی. از ����ه����ن ���ا��*یN). از �*ت ل�زش �*ناش �6 ��*ار �*م و ��*ارش ��دم. �4ان C� �� ه�Q� +�ل�ی ��د و در18
��اب از �*ت ت�س هcی�ن �-IS. و;! دل�O ت�ساش را �4ی� �*م �� �IS- 6 �� ��* از ��زدا�Iاش او را �� F�%8 ا���OE!�� I ��د�* و �<Nه�� او را



��* از ض�ب و �!C� N!�* و ��ا� ا�!�اف-��� از اون )��ب دار را �� -�دناش ا�*ا�!� ��د�* و او را ���M یp ���ر �8ی� ��د( ��د�* و دایN ت�*ی*
��د�* �� ���ر �8ی� را ��<�* و ا�*اماش ���6 و C4*ش را ����د ����*. )�ر� �� ����اد(اش هN �!��4 �<��*. ��* ��ر� هN �� �8ی�ه�� ���ر�8ی��
 ای6 �4ان را ت�+��*( ��د�*. دو ��S هN د+I �� ��د�< زد�*. ی. �� دل�O ای��6 یp+�ل تVش ��د( ��د و ��د را ��ا���C= ض��� زد( ��د�* و
��.�ر :��د( ��د( ��د ا�� در ز��ن ��.�ر ��دش را �� ��4 ای��C%4 �+ ��6 ا�!`�ن ����* در ز�*ان �دی* و دی��5 �� دل�O ای��6 ���دار �*( ��د

�*( ��د، +.!� ��د( و ی�S� p هN �� ��)� �<.Vت رو= ��دش را =%':وی, ��د. I�6 ��� از ��ز�*ش در ای�� �� ��زدا!���درش �� ��)� �*ا
 داری*؟�V(ا *�!S- �� ��S� �+ I�:ی� از +���

. N�!� ��ا���ن �8? ����*. ا�� از ��S +�م ���� �*ا%.>� �� N����ن را زد( ��د�* را �� ��دار� ��!OE ��د�* و �.� �I+رگه�� د �� ��S� دو
در ز�*ان اوی6 �� ��9 �� ����رد� �3رت -��I؟

�*(-�ن از یp )�ف، �9��د ���و ��ا� +� و +���ن I�وض����C� Iر �* ��د. ر�!�ر ت`��E:��, ز�*ان����ن و +���زان ز�*ان �� �%I ا�,ای? ت�*اد ��زدا
��د �� :ن ا��ر( ��د . از )�ف دی�5 از ��ارد� ��د �� �!�دادن �� وضZ ز�*ا���ن، �9��د �4 و ���د ا�.���ت اول��� ��*ا

��د� در وض��I �3رت -��I؟�� *�:ی� از +�� �Z��7 ��6ال%%9 و ���ده�� =�Eق �<� �� ز�*ا���ن دی*ار� ا��7م �* و ا-� ا��7م 
یp روز �� �� -S!�* �� ��دا ;�ار ا+I ��9ی�*(-�ن +�ز��ن �%O ��ا� ��%��Nدار� �� ��زدا�I-�( ���ی�*. ه�9ن روز �� �� ت�| ��ا� اV3ح داد�*، ا�4ز( داد�*
�* و از�� S�� ن���* ��ی* �4ابه�� �� ت��9 ا��اد �� =�9م ��و�* و ه�9ن ��t� �� Qه� -S!�* ��دا ا-� از وض��I �* در دوران ��زدا�I +�ال
Iن �� =�ل�� ����!* رو�* �8و�*(;�Sا�!�اض �.��* و ا-� ���6 ات ،*���� �!� دا!��*ن 3` �7�.���ی* از � .*��� O��� Iم رض�یVز�*ان ا� I��وض

.Nو +.�ت ��دی N��� �8*ا ت�%�' در ��اه* :�* و :زاد���ن �� ت��ی' ��اه* ا�!�د. �� هE� N^ در ای6 �.� ��دیN �� ه� �� زودت� از ایN��4 6 ره�ی
ز��� را ت�ض�d ده�* �� ���5ی�* از )�ف +�ز��ن �%O ��ا� ��زدی* از ز�*ان :�*�*

Nه O%� �8+!�ری,( داد�*. ا��اد +�ز��ن I+�� ا���نcW �� )د�* و ه�9ا��ت��� روز� ��د �� ل��Q* �� لQ ز�*ان��نه� ��د و �� ه�9 ��������� ����رد �
�*(-�ن +�اMت را در �>�ص �`�(� ����رد و ��ای^ ز�*ان ��8+�*�* �� ه�9 رض�یI ��د��ن را ا�Vم ���د�* از �� ��%��Nدار� I�از ��زدا

��د�* و ر�!�* .
�I داد�*؟C� �9� �� در �O ��* روز را در ��زدا�I ��دی* و �� ات���

 ��ام ��د �� ���د�6�28 ت�Eی��� -�!C.� ^E� .د�� روز در ��زدا�I ��دم و ز��� �6 را :زاد ��د�* �� �4ی از ���د� رو� �8ه� و ی� د+Iه��ام �
ا)�اف �<Nه��ام �9 از ��6 ر�!� ��د. در ���یI �� ت�دیZ و�E�g و �� ات��م ��رش و ت&�یQ ا��ال ���9 �*ون ه�}-��� �*ر� ت� روز داد-�( ��;!�

:زاد �*م.

�>%; ��دران �2ادار در ر��
��دران �,ادار در ر�I ای6 هS!� ��, ه�59م �� ��دران �,ادار ت��ان در ی. از �8رy ه�� ر�I، �� ��9د ه�� �,ادار� -�د :�*�*.

yش �� -�( زدن رو������ +��( �� ��ت� ه� و در�!�ن �8ر�sدران +��ه�� ،*���) ��ا� +���6 هS!� �!�ال در ر�I ��-,ار ��در ای6 ������ �� دی�وز (
.*�!�ی�د ��*ا� ا�!�اض�ت ا��� را -�ا� دا

 I��+ 6�� ز��ن �� ��دران ت��ان Nو ��7زات :��ان و8 ت� 7ای6 ��دران �� ه�59م و ه ��، در �8رy تZ97 ��د( ��د�*، ;>* دار�* ت� ���+�ی�� �Wوب 
���Vن ���دت ��*ا� ا��� ایI��= 6 ا�!�اض را ادا�� ده�*.

I��6�s9 ر

!از �+	+ار �� ه= �! �����: ��دران �2ادار
�*�*؛ ا�� Z94 ل� ت��انM yای�ان در �8ر *����!�، ��ا� +�-�ار� ��ز�*ان c- ه������روزا�Vی6: 94� از ��دران �,ادار دی�وز هN �� روال 

ه�� =�ض� در ای6 �8ر��9� �� y�I از تZ97 ای<�ن :��� را �� ��رج از �8رy ه*ایI ��د�*.<&� و ل��س ��P!ران ا�����
 I��+ ود*=" :IS- )از ای6 ��دران در ای6 ��ر  زن +��(�8ش �� در ���ن :��� ����اد( �*ا100 ��* از ]�� �,دیp �� ��7 -,ارش روز:�Vی6، ی.

�*�*. ��ا� ای�.� از =
�ر��ن 4%�-��� �.��*، �*(ا� رو� ��I.9ه� �<C!�* و �*(ا� Z94 ل� ت��انM yدور :����9 �8ر ،*�!�:;�+%�Dن ��, =
�ر دا
�*�<�ن �<�ن �داد �� ��ا� �� ��ر� :�*(ا�*. :��� +��( �8��*( ��د�*Z94 *اد ز��ن و ��ع�وع ��د�* �� ��8د( رو� در دورو �� :���9. ا�� �� ه� =�ل ت��

و �� ��دم در��ر( :��t �� ��ز�*ا�<�ن و ��ز�*ان ای�ان ر�!�، =�ف �زد�*."
+I �� �� -�و( ��دران �,ادار ��8+!� �-�ی*: "����M( ����ران )�;I ���ورد�* و �� ���9�I از ایC!�دن و =!� ;*م��C� 6�!C&� ای6 زن �� ��د از
زدن ��، �� +I9 را( ��و4 �8رy ه*ای!�9ن ��د�*. ای�.�ر �� ا�!�اض ��� از ز��ن رو��و �*. ا�� در ���یI :��� ��دران �,ادار را از �8رM yل�

���ون ��د�*."
رویN �� از ��ن �� ��=' ری&!� �*( ��ز�*ا��9ن ��� �� ،Nروی� yر �� �8ر�� I��>� ر�!�ره�� O9`ا�,ای*: "�� �� �� ;>* در-��� و�� �� ;>* تو� �

ت�+�*."� Nی*( ه*Wدر دا�� pا�� :��� =!� از +.�ت �� و از ��7ا� ی I+ا ��دم +&6 ��5ی�N. +�-�ار� �� ��, ه�9ا( �� ر�!�ر� �*�
 �����.I��- O.ه*ف88 ��داد��( 30-�و( "��دران �,ادار" 94� از ز��ن ا+F8 �� I از ���دت �*ا :;�+%�Dن در روز  ،,�+ ?� و ��*ا� دی�4 �5

�*( ��د�*. :��� Z�� ا� ��ز�*ا�<�ن�� N+ار� ��د �� =!� از ��-,ار� +�د(ت�ی6 ��ا*Wاز ����اد(ه�� دا Iدر =�9ی از ت<.�O ای6 -�و(، +�-�ار� ���9
:ی�* ت� �� +��( �8��*ن و در �3رت ا�.�ن �Z9 رو�6 ��دن،� Nه� -�د ه����� ه� هS!� در �8رyه�� ت��ان و +�ی� ��ا�Vم ��د�* �� روزه�� 

�, را ز�*( �*ار�*.+ ?��4 *�����)�( ��ز�*ان 
ای6 -�و( ه6��t9 �� را( ا�*از� یp و�Vگ، ا���ر ����ط �� ����اد(ه�� �,ادار را ��!<� ���*. در :��ی6 ������ "��دران �,ادار"، ��� از ��8*ی* �*ن

 �����<�( را در .� ��داد ��( د+!��30��5در� �� ��م زه�ا (��I7) ��ذر� :�*( ا+I �� ��ز�*ش �8ی� �E>�د��5، دا�<��7 دا�<�5( �%�م 8,
 از دوران ز�*ان ��ت ���*. ��در �8ی� �� �<��� ا�!�اض و �,ادار� +�!، �*ن ��د را����* ا�� و� F8 از :زاد� از ز�*ان �� دل�O �<�ره�� ���

 I��+ در *����� I7�� زه�ا �� او را .*����ل* و در �O��E ادار) ا��V(ت �����<�( ت`>6 �� O-10،6 روز� �� ت`>6 ��د( ��د�!C&� Q� 
 از +����I او ��� �*ارد. در �&? دی��5 از ا)���V ��دران �,ادار در��ر( زه�ا ��ذر� :�*( ا+I: "زه�ا ��ذر� درC� �5و دی )*�د+!��5 
 ادار( ��د( و در :+!��� ��رغ ال!`>�% ��ز�* ار�*ش او را ��(��� ��+��I;داد( و دو ��ز�* ��د+�ل اش را �� ��ر )� I+د را از د�� �C9ه �4ا�
)�ز ��4��:��,� از د+I داد( ا+I. ا;�ام و :���ی�ن زه�ا �� �*ت ت`I �<�ر هC!�* و +.�ت ا�!��ر ��د(ا�*. ��دران �,ادار ��اه�ن :زاد� ��ر� ای6

".*�!C��94ر� ه I+از ا�!&���ت ده6�9 دور( ری� F8 Zن و :��ان ��7یV��� ار و �,ادار و ��7زات*Wدر دا��

2�9 �?� !@�� دی�ار $%C! از �B�Cن $��A ز��ن 
� ��9+اد( 
2�9�?� !@�� �
���6= �� ا���م $�ی� 

I+ا )*� N��Sت ,���`+ C�� ��  در=�ل%� Iزدن ا��� Nه�� *<; �� ���ت���U ��ا� ��ا���: +� ات��م اه��I �� ره���، ت�%�| �%�� ��Pم و ا4!�9ع و ت



 و از ای�اده�� �8و�*(����; ��W ،*ای6 ات��م 4*ی N��Sی6 +!�د(، ت�C� �!S- �� .د�� )*� N��Sش ه�� ا��� �� و� ت�>!Wدر ا I����� �8? از ای6 ات��م 
.I+ای<�ن ا

 +`���, روز���� ��5ر ز�*ا� از +�� و��O و�C�� )اد���� �� �!� در دی*ار 94� از ���Mن �4�? ز��ن و ���Mن �*�c- روز �� I+ا ای6 +&���
.I+ا )*� N��Sت ?%��� �� (�����O ( روز +� ; �!Sی6 +!�د( ات��م 4*ی* دو ه�C� �!S- �� .*���Dح 

�� داد. او در ای6 ��ر( -IS: ا��وز� �!�c- داد��ا( در روز  +`���, و �`9*�%C�� ?%��� ت �� دو�;V� 6�!C&� 6 +!�د( از��t9در ای6 دی*ار ه
6 =.9 ��ا���t9ا�* ���5م و ه �!�روز ��� ��ا� �6 ��د. زی�ا ت�ا�V� N.= N!C;�ت �� :;�� +`���, را �� از ز��ن ��زدا�I ت� ���ن �V;�ت �*ا
��د. از +�ی و;! در ا�!�Pر �V;�ت �� ���%N در �&? �V;�ت��� ز�*ان اوی6 ��دم، �� :;�� �V;�ت ه�C9 و د�!���ن -��!� ایN �� �,ود� ا��7م �
داد��ا( ��ا�4 �*م �� دو و��O دی�5��ن در��ا+V� I;�ت داد( ��د�* و �6 هN �� و��ل!���� ا� از ای<�ن دارم ت�ا�N!C دی*ار و -IS و -�ی �� ای<�ن

.N��� �!�دا
���* و :;�� +`���, ��*  -�ی* ::;�� داد��ا( ��!� از ;�O ��د�* و ای<�ن ��V در ��* ���9 ��5*ار� �� ?�V��� ��Cی6 +!�د( در��ر( =�ل ���9

 O9`و� در ��رد ای�.� �.�ن ��5*ار� از +`���,15از ت .*�!Cه  روز ا��Sاد� ا���ن در یp +%�ل )ی� �� ;�ل ����ر ز�*ان +�_�(I ���ر ��S( ز�*ا�
���*( ه� =�� از ای6 ��د �� و� ��, ����* ���Cر� از ز�*ا���ن +��+ ات�S;�ت ��* از ��داد��( .*�� � �V(ا در �*ام ��* ز�*ان اوی6 ا+I ا]��ر �

88.I+ا  در ��* دو ال$ ز�*ا�
�!� از �>�یv ه�C9ش و ��Cول�c8 Iی�� +`���, در �p9 �� ��ز�*ا�? و ه6��t9 ���ل�I ه�� ا��9!4c- در دی*ار روز ,�� ,���`+ C�� �C9ه
�*م و �� I=ر ��را��C� ،*�*�و �*� +&IS- 6. او -IS: "و;! �6 در ���� ���دم و ����ران �� زور ��ا� ��دن :;�� +`���, و تS!�? وارد ���� �� 
��9 =' �*اری* و;! �6 در ���� ��N!C وارد ��ی*. �8+{ :��� ای6 ��د �� ای6 ز�*- ا��ی.�ی ا+I! و �N!S- 6 :ی� ل��س �8��*ن �� ا��ی.�ی N!S- ���:

 +�ل یp ت.� ا+!&�ان ت`�یO او داد�*؟ �15��7ا+I؟ :ی� وض��I ز�*- �� ا��ی.�ی ا+I؟ :ی� ه�C9م ا��ی.�ی ا+I �� �� ��4 ��ادر ���*ش ��* از 
ای6 ز�*- �� ا��ی.�ی ��دن � ��رد؟

 +`���, ه6��t9 �� :ل�ژ� �*ی* ��ه�ش �� ��� ��اد cWای ا��ر( ��د( و -IS: :ل�ژ� +`���, �� =*� ا+I �� ا-� در :�%��9ی را ��زC�� �C9ه
� ��د �� درا�g :ل�ژ� ��� L�9ر� ر���  +`���, از ���C�� .*ده �Q اول � ت�ا�* از :ن �&�رد و از روز دوم �*�? وا��? �<�ن � ^E� N���

 ��* و ا-� در ��=�� -%� ��وز ��* ���Cر �y���D ��اه* ��د.� I��= د. ت�رم ای6 :ل�ژ� در �*ن�� از ��� ��اد cWای در �*ن ای�7د �
�*ی* ;�ار -��!� ��د �� د�*( �.C!� در ز�*ان ا��Sاد� �� +� ��د و ه��ز هN ��رد �*اوا N!� +`���, �� در روز د+!���5 اش ��رد ض�ب و C��

.I+ار ���5!� ا�;


�و$�د �! دا��  � �>�وز در ز��ان ه� -,�,� دارد �D&
�� داد. ��ج +�, :زاد�: � F%7� )*ر ��و�4د� ��9ی��
 در ز�*ان اوی6 �� و;�ع ت�7وز در =!��Z :-�( از ت>�یd یp �4ان ��زدا�� pی

�*ی* از ای�.� :;�� ��و�4د� Q7�د، �� ا]��ر ت��ای6 ���F8 �� Z از -IS و-�� ت%�ی,ی�ن دی<Q ��و�4د� �� �����5ر «��ج +�, :زاد�» -ISو-� �
در ��ا�� دور��6ه�� ت%�ی,ی�ن و;�ع ت�7وز در ز�*انه� را رد ��د(، ���4ای را �� در ز��ن ��زدی* ��9ی�*-�ن از ز�*ان اوی6 ات�Sق ا�!�د(، ��ش ��د.

.��*( اد�� ��د �� در ز�*ان ��رد ت�7وز ;�ار -��!� و F8 از ا�!�Eل و� �� 8, I�و� -IS: در ��زدی* ا��� و� از ز�*ان اوی6، ی. از �C8ان ��زدا
.I+ن ��, ;�ار -��!� ا�.�، ای6 اد�� ��رد ت�ی�* 8,����;

���*( ا+I، و ت���* ��د �� دی� ی� زود ای6 ���ه� درز ��اه�* او از :;�� ��و�4د� ��ا+I �3د;��� �� ر+���ه� ��5ی* �� در ز��ن اوی6 �� ��,ه�ی
.I���د و در :ن �3رت :;�� ��و�4د� �� ���ان یp ��9ی�*(، �4ا� ��ا� �%I �&�اه�* دا

���و�� ��ا�@+ ز��ا�! در ای�ان &زاد ��
.�%�ت�* ریF، د+!��ر :��زش ز��ن ��ا�F8 ��C از ��* هS!� ��زدا�I در ای�ان، روز ی.<��� �� ;�ار و�E�g از ز�*ان :زاد �*: رادی� ��دا

���و�* ��ا�IC�� �� �C و ���ر +�ل دارد، هS!� �8? در �`���9ت د+!97� در ت��ان در ���ن �!��9ن ا�!�اض�ت ا��� ;�ار داد( �*( ��د Fت�* ری�%� .
.و� �? هS!� �8? �� ات��م �4+�+ در ای�ان د+!��5 �*( ��د

��د�� �C� !�V+ و� در I+از ز�*ان ا�,ود( ا Fم :زاد� �%�ت�* ریVا� �� �C��94ر� ��ا� F�_ز�، ر���+ M�.�� �!د�.

!��  :�@�� !
 و  �و+�+� ،!%��9 �
ره�� $��A �?�ود 
�`� ،I+ای6 روزه� ��<!� ��ض�ع �`� ت`%�%�5ان ا �� �t�: ا�� .I+ا رادی� ��دا: =��Iه�� ا��� ��د� در ای�ان از �4��ه�� �&!%$ ;��O ��ر+

.?�، �%.� ای6 ��ر ره��� ای�4 6�V+م ��94ر� ا�P� ���ره��� ا+I. ا�� �� ره
.I+ا �!S- }+�8 �8+?ه�� رادی� ��دا در ای6 ز���� ��  در ;N، در -ISو-�ی+��+ Oی�C� �5%�%`ت ��� ��ا�

�4�? ا��� ��دم ای�ان و ره��� :ن �� �<&>�ت دار�*؟ ،رادی� ��دا: :;�� ���
 �*رن و ���� ا+I و ��Dل��ت �*رن و �!�; را د���ل ���*، :زاد���ا(، ��ا���)%Q و ��Cل�4I9 ا+I و در�*� ?��4 pی ?�: ای�4 6��� ��ا�

���4 =�Eق �<� را �* ��P دارم. ���Vا� O�5ا، ذی����; Nی�-� ض�j.!� 69 و ;�����5ا+I. و;!
ره��ان ای6 �4�? �!.�j هC!�* و �ت�ان -IS �� ره��ان ����� ای6 �4�? از ره��ان +��+ :ن �!�9ی,�*. ره��ان ����� ای6 �4�? ت�*اد� از
 �� ��5ان :زاد�، =�Eق �<� و د����ا+ هC!�* و �.� ����* ا-� ای�ان��C� ؛*��رو��S.�ان هC!�* �� �6.9 ا+I در +�ا+� ��4ن �8ا��*( ��

. I+ق �<� در ای�ان ا�E= ن*��&�اه* �.�I ت�+�� ����!5 را c5� �+ I>8ارد و �� وض��I ��!�� ��+*، را( =O :ن ا+!�Eار د����ا+ و ���دی�� 
�&<*، �!.�j هC!�*. ره��ان ��C4!� ای6 �4�? :;�ی�ن� !���� �� Zا� �� ا��وز �� ��ض��در ای6 �,��5( و در ای6 وا; Nه ?�ره��ان +��+ ای�4 6

.*�!Cه ��7�Cر� ��;: ��+��، ��و�، ��ت9 و =!
�%j� 6�9 ��ر ه� �*ام از ای6 ا��اد را در ای� ،�*( از :;�ی�ن ��+��، ��و� و ��ت9 O�.>ع :ن تVاض �� N��� ض�� j%j� را ?�* ا-� ره��� ای�4 6

���*؟� ��Dر ارزی��
 ا+I ��ا� ای�.�!9��W ر او�
ه� �*ام از ای6 ره��ان �4ی�5( ��ص ��د را دار�*. :;�� ��ت9 یp ���( ��ه�5 و ا�*ی<�9* و �8)��*ار ا+I و =

.*��+�� ��4�? ��د را �� �4ی�5( ���+
)��� pاز ��د �<�ن داد و �4ذ��ا� �� در ای6 �4ی���ت ��ا� ��د �� و�4د :ورد، او را �� ی ��+�� ��;: �� !��E!+از +�� دی�5 �8ی�9د� و ا

.I+د( ا�� Oی*� ا��� ای�ان ت�*� ?�ت�c-��gار در �4
 ای�ان را �� ��;Z درy و در ���ره�� ��د ��Dح ��د. او ��� ا+�D� �� Iل��ت اV3ح)%C� ��ی* �c5ریN �� :;�� ��و�� Nه �%uC� 6از ای �!�ال

 ��د =! �8? از ا�!&���ت � ��داد، در ���]�( �� :;�� ��+�� �� او ه<*ار داد �� ��ای^ ���Cر ���D ا+I و ��ی* ��یN�!C و ��9 ��ی* ��د٢٢ت�,ه�
.*��ایC!�دن ��



.*��� I4%� ه*ای I9+ �� ده�* و ا��*وارا�� O.� ای�ان را �*� ?�ت�ا��* �4� Nدر ���ر ه �� *�!Cه ����N �� ای��� ه� �*ام ;D��ت �8زل� F8
 ��دم ای�ان ��Dح هC!�*، ا��ر( ��دی*. �.� ����* ای�S� �+ 6 در �*ام =�ز(ه��*� ?��4 ��9 �� �<&>�ه�� ا��اد� �� �� ���ان ره��ان +��+ *

��*؟�� �!�ت�ا��* ت�c-��gار� ��<!�� دا�
�!�� Nرا ه N!C�+ ی�c8Q�+: ط�E� ��* و =!� yدر �!�� ��ت ;*رت را ��%+��� ،I�9��= در �M�( و )د�!C- ر�
= �D+وا �� :;�� ��و�

.I+ار اc-��gو ت� N�!U� ?��4 Iر ���6 ��د� دره*ای�
���+*، �����ای6 =�
?��6 ��ز رو� ایuC� 6%� ت���* ���N �� ای6 �4�? �!.�j و �*رن ا+I و =! ره��ا� ����* :;�ی�ن ��+��، ��ت9 و ��و� ال,ا�ً� ت��� ره��ان ای�4 6
 ای�7د ��د(ا�* و ��ا+!�ه�� �<&>��Cر�6�5 ��9ن ا� pده�*، ی �� در �����نه� هC!�* و ی� ���ل�I ر+���ا� و ���!�ر� ا��7م ���C� ت�9م .*�!C��

ده�*.� I��= �%4 I9+ �� 7* را�-� ���4 =�Eق �<� و د����ا+ ���Vل ا��= ��
ت�ا�* :ن را :+�c8Qی� ��*. ;�ت ��&<* ��ن ����رد �� ای6 �4�? را ��ا�� Nت �&<* و ه�; ?�ت�ا�* �� �4� Nه �� I+ا ای6 ت.�j ی. از �4��ه�ی
?��4 I+6.9 ا� �*ت �� �ا�!��ر� +�I�9��= N!C دا�6 �ز�*. ا�� از )�� �� Qی�W و Q�7� و ����رده�� �%�ا� و *��=����C� I�9ر د��ار �

8<!���ن ای6 �4�? �<&C�� v!�*، ه9*ل ��دن و ��!�ل ای6 �4ی�ن �<.O ��اه* ��د. را :+�c8Qی� ��* ��ن و;! ره��� و ���ده�� �*�

 E�5>�- ��9ه�ی! از اوی� ��F�ی� ��ن �� ز��ا�! ا��� ���( 
�*-�ن �8د(I��� ا+�س -,ارشه�� ر+�*( �� «��ج +�, :زاد�» +� ز�*ا� �� در ز��ن ��زدی* ��9ی�*-�ن �F%7 از ز�*ان اوی6، از �.���7 ��زدا

�*(ا�*. OE!�� ��%���� ��4 �� ��دا�!� ��د�*، از ��* ���9
-$و ر,� رس+'�ر ،(��س �'&%$�� -,ارش ��ج +�, :زاد�، ای6 +� ز�*ا� �� ��مه�� .� & �� در ز��ن =
�ر :;�� ��و�4د� و دی�5 ��9ی�*-�ن، ��

I+�5*ار� :��� �� د� O`� از ���:�gر �.��7 �� رو� �*ن ��د را �� :��� �<�ن داد( ��د�*، F8 از :ن روز از ��* ���9 ��رج �*(ا�* و ت� �� =�ل �
.I+ا )*����

 ��اح ��Cوف ���ان در ����� ��ز��ن ده��	�ن ��8س �GH! ه���5م 
 4%�( ده�*، ��ر+ه��: ای�*( ���ز��P!و ا� ��P� رد �� ��دم را ���وه������ Oدار�* ��ا� در =�ل�� ر+���ه�� =�� دولI و �&�ل�Sن ��Pم، +�

 �� در ��:را�ه�� F8 از ا�!&���ت �� ض�ب و �4ح ��دم �8دا�!�ا�*، ت�+^ <&� ت6 از�5����5ر «:ی�*(» �<�ن �ده* ���Cر� از ���وه�� ل��س 
�*(ا�*. �*ا=�ن ���وف ت��ان +�ز���*ه

 ���(ه�� +��+ از ای6 �*ا=�ن��5 -,ارش �����5ر «:ی�*(»، ای6 ا��اد �� 4,و ا��اد �4هO و ��ی*ان ای6 ��� I+در��ا �� ،*�!Cوف ه��اح �*� 
�*( و �� ا�,اره�ی ���P ز���7، ��%� :ه6، ��;� و F.� �7�8 ا;*ام �� ض�ب و �4ح ��دم در �����نه�� ت��ان ���د�*. +�ز��نده

��د ح-س ی. از ای6 � �!S-5�!��!� را ��, دارد، ��د �&>ً� در ����رد �� ��دم =
�ر� ���ل داc- در ده�  �*اح �� +���E در-���ه�� ��,ی.
.I+ا

.I+ا )*� �� ی. از ����Eت دارد، در 3`�� در-��ی�� دی*( %���� �Dرا� �� Nاز �*ا=�ن ه ی.
 ا+I ا�!<�ر ا���ر و -,ارشه�� �.�ر از ض�ب و �4ح �ر=���9 و �*ون ��7ز ��دم از �!S-23ات��م I>5ا� I+ا )*� Q4�� داد�� Oداد ت� اوای�� 

 و�V+را� ا�� F%7� در ���5�8ه�� ��9ی�*-�ن ��P� و ��P!�8+*اران �<��� رود؛ ا�� �����*ه�ن ا� )�s+ و ��P!ران ���و� ا����� ��+ ��
�� ��زر+�ن ����Eت ��ل رت�� ا]��ر ��د(ا�*: ا��j ����رده�� ��,ی. و �دل�O �� ��دم ت�+^ ا��اد ��W ����ر �� ت�+^ ��� ���(ه�� +��+

�*(ا�*، ا��7م �*( ا+�uC�5Iل�I ا�4ای ��, دار�* و از )�ی'   �*اح ���وف +�ز��نده

:ا���M ���%�ن -��� در �+��E داد	�( �%�ی�!، 
� ��ح ذیK ا��
1 - G;ا���%��ض� ا
��8م د( ��8( - 2
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� روش رو�! �F ��Fد( ��5>� 
�زدا�� ��	�ن؛ا���اف 	��
F%7� �9ی�*( ا�3ل�5ا�� pن �� ی�-*� I��!� در دی*ار ����اد( ه� و ��� از ��زداc- Q��4�? را( +�,: ��در ه����5 ���*� روز���� ��5ر در ��* 
I�4,_��ت ت�ز( ا� از �V;�ت �� ��ز�*ش را ��ش ��د �� =�� از �<�ره�� )�;I ��+� و ا+!�Sد( از ��اد روا��5دان ��ا� ا�!�اف -��� از ��زدا

.I+ن ا�-*�
�? -��!N و �� +� و I>8 و� د+I �<�*م، �� ��)� درد ��ل��W: در ��در ه����5 ���*� -S!� ا+I« و;! و� را دی*م، ��*ان �� =�ل ��د ���د و و;!
�,�� �� Nت�ا���د و �9� 6 �ده�* �� ذه�V��� N ��ل� �� ��د. �� او -�E� :N!Sو�I �6 و �%�� ��دت ا�!�اف �.IS- .6: ا� ����! ای��7 ;���3ی�

«.N��� Iا�*ا� Nی��� Nاه���:ی�* و �-�ی�* �� Nه� روز ��* ��ر �� +%�ل :IS-�.� ��N. و� �� ت�س �
�5( ;�3 �� او � ده�* �� و� را از!� �� و� -S!� �� در ��زدا`Dش،:;�� ا��C9ت �� ه�;V� داد( ��د �� در ��� ,�� `Dا� %� *9`� �C9�8<!� ه
 را ت`I �<�ر ;�ار داد( ا�* ت� ��ض�ع ای6 ;�ص ه� را ت.cیQ ���*.��د� اول��C%4 6 داد-�(`Dز�4ی�ن در روزه�� ا��� ����اد( ا���.*�� د��� ��رغ �
 و �`�D� *9ی���S ��-,ار �*،ت%�ی,ی�ن دول! ������ ویh( ا� را �� �>�=�� �� ای6 دو «�� در دا�O ز�*ان اوی6`Dا� 
�ر �`9* �%= �� �� ��9ی<

 از ���6 ا;*ا� +���ز زد.`Dا�  ��ا+I و�4د ;�ص ه� را ا�.�ر ��* �� �`9* �%`Dاز ا� ا�!>�ص داد �� ) :ن ���7 ������ �� )�ر ت%�ی`
�*-�ن F8 از ��دت�� ا�!&���ت ��, در ������ ��9ر(  I��� ����5اد( ��زدا�� pر( ��د( و24 ��د �� ی�� ��داد ��!<� ��د�* �� ا+!�Sد( از ;�ص ه�ی ا

9 و روا� ��اوان �� رو� �>�ف آ��*( :ن دارد، ه�9 ����اد( ه� را ��5ان ��د( و ��C4 ات�gا �� ا�Vم ��د�*« ا4��ر ز�*ا���ن �� ا+!��9ل داروه�ی
ت��4 �� ای6 �� ا�!�اف -��� ت`I �<�ر و :زار و در ��ای^ ����Wد�،از 94%� ا+!��9ل داروه�� ��ص،��ا� ت*ارy دی*-�ن +��ری�� ا�VEب �&%9
��Cا���W ر ���*ن ای6 ا;*ا��ت�!C� ش زی�د� ��ا�Vدر ای6 ز���� ��ا� :��ن ه,ی�� ه�� -,اف دارد، ت IE�E= ��>و ه�-��� ا� I+اوان ا�� I�9وا4* اه

��د.» در ز�*ان ه� �
pی،�!�c- رو+�� در ده� ه�� )hق و �� وی�� y�%� �� ت��4 �� ا+!�Sد( از دارو ه�� روا��5دان ��ا� ا�!�اف -��� در ���ن +�ویF ه�� ا���!
 ر+* در ��* +�ل ا��� و �� د���ل روا�^ �,دیp ���ن ��4ح =��N �� ای�ان �� =���9ن ��خ ���6�%� �P� �� �� IS- �4س �� ��ر���س و ت`�5%�% +��+

.I+در رو+�� �3رت -��!� ا  از :��زش ���وه�� ا���! و �� ویh( ت�N ه�� ��ز�4ی>&�
 از ����اد(ه�� ز�*ا���ن و :+�Q دی*-�ن =�ادث ا��� �� ی. از ��9ی�*-�ن�94 Q� ���� pی �C%4 زاد� ��, -,ارش داد �� در: ,�+�یI ��ج +

.*�!��+ Z%D� ?ی�� I��را از وض F%7� )*را ��ش ��د�* و ای6 ��9ی� )*�ا�3ل�5ا� �F%7، ����اد(ه� 4,_��ت 4*ی*� از �.��7ه�� ا��9ل 
�� ]ه6��t9 ی. از ا��اد� �� �� pی �C%4 25�7در�.� ��داد در ��*ان :زاد� ه*ف اI��3 -%�ل� ;�ار -��!� ��د،���4ا� �>*و��I، ��زدا�I و 

 از یp د+��Iوش ��دم �� ت��� �� �8یN اI��3 ��د.+� ��دم ��دم را �� ���ر� �.<N، ا�� در ه6�9�*����د ��ح داد( و -S!� «در =�ل ��ی* ��
�*�*، �6 را �� ض�ب و �!N �� ��د ��د�*. ال�!� ��ا �� یp ���9ر+!�ن ��!OE ��د�* ت� ت�� را در ���ور�*، N�4 ت�� ��رد��!� �� <&�=�ل ت�*اد� ل��س 
ا�� دو��ر( از ���9ر+!�ن �� �`O دیN%E!�� ��5 ��د�* و در :��7 :ن;*ر �� �`O �&�� و �4ا=�تN ض��� وارد ��د�* �� ��ن زی�د� از ز�Nه�یN �4ر� ��د.»
�*( ا+I.و �� رNW ای�.� �� ت�ز- دور(� ����9*ار� در ه�ا�9�8 را در ی. از �<�ره�� ZD; 6� pت���+ Q<� ،ای6 �4ا=�ت �gدر ا»I+ا �!S- و�

«.I+از ادا��� ��ر ��د ��ز���*( ا ،p� ���=�� از Iای6 �4ا=�ت و ��, �>*و�� Oات�9م ر+��*( �� دل� �� :+��ی
 از �.��C8 �� �7م �� =*���Q ا�Vم ��د( ��« �4ا=�ت �� ���� pی �C%4 �7 ;�ار -��!� ��, در�.� I`ت ت*� �� �� ��-*�I�8*ر ی. از ��زدا
�*( و ��4 ت�*اد زی�د� +���9 �� +�ش ;��O �<�ه*( ا+I و �%��� و� ��, :+�Q دی*( �+N� ?ه�یN>� از ��د( �� یN>� p و� را ��ل ��د(ا�* و ی.

.I+ا

��O�PD )+D �ی�$ Q�Oورود ر �

�	2ار داد	�( �+م ه%��2ن 
 ���� داد-�( ا�VEب15ا�!�9د: ه9,��ن �� اول�6 روز ��ري ر_�F 4*ی* ;�( ;
�_�� +����C%4 6 داد-�( د+!��5�*-�ن =�ادث F8 از ا�!&���ت ا��وز در 

��د. G� ار,-��
 ���� ���V(��15 -,ارش ای%�� ��ا+�س ا Gارد ات����� �� �C%4 6ت��ان، در ای G�V+ب اVEا� )�-ت��ان ��اي25 داد G��!+ت�+^ داد �� G��9�!� از �S� 

Gداد-�( در =�ل �C%4 6���+ .د�� G� G-*�+ر )*�:��� �����Sا+I �3در �*( و ��ع ات��م و دMیO ا�!�Cب :ن ا=>� �*( ا+I، ��ا+�س ���I ت���6 
،G+��+ نM��� ،ا��ن*;�E= از +�ي Gده�ی�E!ا� �� ،*���د �� اول�6 و دو���C%4 6 داد-�( �� در روزه�ي دهN و هS*هN ��داد ��-,ار  G� ا��وز ��-,ار
رو=����ن و... ه�9ا( �* ��ا �� ای6 دو �C%4 در ��ایGD ��-,ار �* �� در ه� ���I ت�*اد زی�دي از د+!��5�*-�ن =�ادث F8 از ا�!&���ت �� در ���ن

:��� ���( ه�ي ���v اV3ح )%��ن ��, =
�ر دا�!�* ��رد �`���9 ;�ار -��!�*.
ه���* ت�*ادي از :��� در ای�C%4 6ت ا�!�ا��تG دا�!�*. از +�ي دی���S�� �5ا+G��!>� I را �� ��اي د+!��5�*-�ن �3در �*،از �G;�E= �P داراي

 ت<.�O داد-�( �G��9 و ا�VEب �����Sا+I ت��ی$ و �>�دی' ��G3 دارد �� �!�%' �� ه� �&v ا+I و �3G9ا�.�ل ا+I. ��ا �� ��ا+�س ��* م ��د( 
��، ���ون ��یp �4م هN و�4د����د �� �Vو( �� � G� �>!�� G��9� �3رت �� I+ا���S�� G�3در ��د. در �3رت y�!>� ت�ان :ن را �� �3رت

�!G �� ی.*ی�5 �*ار�* ی���S�� pا+I �� �3رت �G��9 �3در ��د.C� {*دي �� ه��ت�ان ��اي ا��اد �! G9� F8 .*��� �!�دا
�!� از ���( ه�ي +����سc- ت�C%4 *���� ,�� ی� در ���ن :��ن: IC�� v&>� �� د�� G� ا��وز ��-,ار Gم داد-�( �!��9ن در =�ل�+ �C%4 ه�=�ل ��

�ر دار�* ی� ��. از +�ي دی�5 ای6 داد-�( در ��ایGD ��-,ار ��اه* �* �� ا��وز ر_�F 4*ی* ;�( ;
�_�� ر+9ً� اول�6 روز ��ري ��د= Q%( حV3ا
��ه�ودي و ���ر�� :یI ال%� G9��!� �%��ض� 94<�*ي +&��5ي ;�( ;
�_�� از ��-,اري ��ا+N ت�دیZ :یI ال%� +�*�`�9د ه�c- ز ��اه* ��د. روز�W: را

�3دق MریG( G��7 ��دا ��� داد.


�اي د�����R�	�ن  E�R�� ه�ي �,�Tور و�ر���ن14ص��
 ��داد در 
�E�gد�*، از 3*ور ;�اره�ي و�� )*�����اد( ه�ي 94�G از ز�*ا���ن آ� ه9,��ن �� ��ا+N ت`%�$ ا=h� �*9اد در ��*ان ���ر+!�ن و ��زار ت��ان د+!��5 

�*-�ن ��� داد�*.50 و 6�5�+100  I� ��%��ن ت����G ��اي :زادي ای6 ��زدا
 �E�gار و�; �� Gاي ز�*ا���" :IS- �5ر ��*ان ز��ن���� �� )*� I� ��%��ن ت����G �3در �*( ا�� ����اد( ه�یG را دی*یN آ�50یGe از �C!�5ن یH ��زدا

 ��%��ن و�E�g در��ا+I آ�د( ��د�*."��100اي :زادي �,ی,ا�<�ن 
14ای6 در =�لG ا+I آ� د+!��5 �*-�ن ه�} ��ع +��G+��+ �E ی� وا�G5!C �� =,ب و -�و( ��ص �*ا�!� ا�* و ���3 در تZ97 :رام و ��CلI9 :��, روز 

��د آ� =!G��� G از :��� ت��� در =�ل ���ر از ��*ان ���ر+!�ن ی� ��ی* از ��زار ت��ان ��د( ا�*. G� �!S- .*آ�د( ا� Iآ����داد 

G از ����اد( ه� ا�Vم آ�د( ا�* آ� ت�ا��یG ��لG �8دا�I ای6 و�E�g را �*ار�* و �6e9 ا+I �,ی,ا�<�ن ��اي�� ،)*��� ت��4 �� +�6�5 ��دن و�E�g �3در 

�*ت ��<!�ي در ز�*ان ����9*.




�زدا�� ای��ن و$+د دارد: ر�O@��ن در F! دی�اد 
� داد9+ا( ��C�� ��V KWر�! 
�ا
 داد��ا(، و���E= Oق �<� و ���اث ��ه�5 �� و� در ز�*ان اوی� ���97�  :6��Mن =�Eق �<� در ای�ان%�*9`� ��;: Oن، و����C�_ا��� ر ،�!�c- روز

،I+ای<�ن �� =9* ال%� ��ب ا I��ت ��دم، وض�;V� 6ت �� ه�ا�� ���5ی*: «��*( :;�� داد��ا( را در ز�*ان اوی�;V� 6و� در ��رد ای .I+ا �!��V;�ت دا
9 ای<�ن ت���6 �*(، ای<�ن در +�ل6 C4 I�V+ 8 ا�*رز-�( 3ت� =*ود�Iا;*ام �%�� ا��� ،*�!Cه Z%D� �� ر�D��9ه Nو ات����ت<�ن ه *���  ��5*ار� �

��  و دو ات��� ا+I �� ت�Eی�� ������س ا+O9= ،I و ��5*ار� ��اد �&*ر و +Vح. �!�+���S ای<�ن از ا�.���ت ��� ����ردار ��IC و �!�ب ه�ی%�
«.I+د+!<�ن ��+�*( ا �� )*���ا� ای<�ن ار+�ل 

�<�� در ای�ان ا+I �� ا���ن �� ای6 ات����ت رو���و �*( ا+I. ات����ت �� �� ;�ار� ���EE= �Vی6 و��!�!C4�� از  داد��ا( ی.%�*9`�
ا�!���5��E 4%�( ��.�*. :;�� ر_���Cن در ��رد وض��I �8و�*ه و� ���5ی*: «�!�+���S �8و�*( ه��t9ن در ��=%� ت`�E�Eت �E*��ت ا+I و در ای6
 �� از :ی�6 دادر+ ����S و�4د دارد =
�ر و��O را ��uCل�6 داد+�ا ت� =*ود� ت`O9 ��9.��* و ���3 ا�Vم و��لI ��<�د!���=%� یp +�ء ��دا
�* و در �8ی�ن ت`�E�Eت ت��c هN ��!�ا�*�� �!���د. =*ا��j ��ر� �� ��<�د ��د �V;�ت �� ���O ا+I. ا-� �� ;���ن -S!� ا+I �� و��O ��!�ا�* =
�ر دا
�� �� I+�8و�*( ه��ز �� ��=%� داد-�( ��+�*( ا ���S+�!�  �� از ;���ن ا+I ا�4ز( د��ع و =
�ر را �� �� �*اده��* ول!��*ه* ول �!�+���S �� +�ء ��دا

.Nی�� Z%D� )�-از ز��ن داد Nاه��&�
I9+ 6ر� در ای�� N� I%� �� داد��ا( و��O دو �8و�*( روز���� ����ن و �.�یI �*ه ���Cر� از ر=�N �<�ی �� ���ان ر_�F +�ز��ن ���اث ��ه�5
،I+ا N�� ر��C� �5ر ه�ا�� ���5ی*: «ای6 از �.�ت�����د. ر_���Cن در ای6 ��رد �� � O�.>در روزه�� :ی�*( داد-�( :ن ت I+ار ا�; �� ا+I. �8و�*ه�
���ی6 ���د�، ی. از �.�ت ا+���S+�!� ،I در ز�*ان N��� Oف ��* روز :ی�*( داد-�( روز���� ����ن ��-,ار ��<�د و :;�� داد��ا( �� �� ���ان و���[

هC!�* و ا�.�ن د��ع از �.�ای�� ��د��ن را در :ن داد-�( �*ار�*.»
و� ����,ی*: «ه6�9 )�ر داد-�ه �� در را��D �� :;�� ا+�S*ی�ر ر=�N �<�ی ا+I و :;�� داد��ا( از ای<�ن �� و��لI از ت�*اد ���Cر زی�د� از ��دم
�.�ای��� )�ح ��د�* و �� �%I +�ء �*ی�یI ای<�ن در +�ز��ن ���اث ��ه�5 �� ��* روز :ی�*( ��ا=O دادر+ ای6 �8و�*( هN در �4ی�ن ا+I و
�.�ت هC!�* در ز�*ان ��زدا�I ا+I و ��ز هN ��9!�ا��* از �.�یI ��د د��ع ���*. ای6 دو �.!� هIC �� ��5ا� ای�7د Oداد��ا( �� و�� ��;: ���S+�!�

«.*��� �!���ی* �%��W O �!��ر� ��ا� ��زدا�I ای<�ن و�4د دا �� *�.��
 رود ای6 ا+I �� در��ره ای<�ن =I�+�C ��د را �<�ن ده*، :;�� داد��ا(� Vر� �� از ����ن و��P!ار� ه�ا�� ���5ی*: «ا�,-��و� در �8ی�ن �� �

��ی* ��? از  ،I+ا  ��S از و��V ای6 �<�ر از ��ر:��زان ای<�ن ��ده��* و در +�ل���120ی. از و��V در�<�ن و دارا� +����C� �Eر ;��O د���
��D%+ ��;: ای<�ن و �� I�C� *ی�� Vن و����� �� *+��� �P� �� Oا��� ��? از ���ره,ار �8و�*( را �� �3رت رای�5ن ای<�ن ا��7م داده��*. �� ه6�9 دل�

=I�+�C ��د را �<�ن ده* و از =�Eق :��� د��ع ��*.

QW<� )�ی4 �%�ی� �
	2ارش از $W@� دی�X ��9+اد( ه� ز��ا���ن و &��X دی�	�ن 
ا��� ا
�Cد $�ی� از ��5>� ه� ز��ا���ن

)*��!� در دی*ار 94� از ����اد(ه�� ز�*ا���ن و :+�Q دی*-�ن =�ادث ا��� �� یp ��9ی�*( ا�3ل�5ا� �F%7، ا���د 4*ی*� از �.��7ه�� ا��9ل c- Q�
�� رو� ز�*ا���ن ��ش �*: از ��را�*ن ;�ص و ����*ن +���9 �� +�، ض���ه�� 8��8 �� �`O اI��3 -%�ل�!

،F%7� از ��9ی�*-�ن ا�3ل -�ا�  از ����اد(ه�� ز�*ا���ن و :+�Q دی*-�ن =�ادث ا��� �� ی.�94 Q>دی �C%4 زاد�، در: ,��� -,ارش ��ج +
.*�!��+ Z%D� ?ی�� I��را ��ش ��د�* و ای6 ��9ی�*( از وض )*�����اد(ه� 4,_��ت 4*ی*� از �.��7ه�� ا��9ل 

�I �� وض��I د�!�ش، وضZ و� را درC� *ی*� �� ا+�س -,ارش �����5ر «��ج +�, :زاد�» از ای�C%4 6، ��در ه����5 ���*� ض69 ا��از ��5ا�
�? -��!N و �� +� و I>8 و� د+I �<�*م، ���W: در دی*ار� �� �� و� دا�!�، ای6-��� ت��3$ ��د: و;! و� را دی*م، ��*ان �� =�ل ��د ���د و و;!
��د و� 6 �ده�* �� ذه�V��� N ��ل� �� ��)� درد ��ل� ���د. �� او -�E� :N!Sو�I �6 و �%�� ��دت ا�!�اف �.IS- .6: ا� ����! ای��7 ;���3ی

.N��� Iا�*ا� Nی��� Nاه���:ی�* و �-�ی�* �� Nه� روز ��* ��ر �� +%�ل :IS-9ت�ا�N�� �.� �,�� �� N. و� �� ت�س ��
�� �7�.� از ��.��7 ;�ار -��!� ��د ��, -IS: �4ا=�ت �� I`ت ت*� �� �� ��-*�I��!�، 8*ر ی. از ��زداc- Q� �C%4 ا+�س ای6 -,ارش، در ��
�*( و ��4 ت�*اد زی�د� +���9 �� +�ش ;��O �<�ه*( ا+I و �%��� و� �+N� ?ه�یN>� از �C8م �� =*� ��د( �� یN>� p و� را ��ل ��د(ا�* و ی.

.I+دی*( ا Q�+: ,��
،Iل� ;�ار -��!� ��د، ��, ���4ا� �>*و���%- I��3از ا��اد� �� در ��*ان :زاد� ه*ف ا -,ارش «��ج +�, :زاد�» =�� ا+I در �C%4 دی<Q ی.
 از یp د+��Iوش ��دم �� ت��� �� �8یN اI��3 ��د. +� ��دم ��دم را �� ���ر��*����زدا�I و �.��7 ��د را ای6-��� ��ح داد: در =�ل ��ی* ��
�*�*، �6 را �� ض�ب و �!N �� ��د ��د�*. ال�!� ��ا �� یp ���9ر+!�ن ��!OE ��د�* ت� N�4 ت�� ��رد��!� �� <&��.<N، ا�� در ه6�9 =�ل ت�*اد� ل��س 
ت�� را در ���ور�*، ا�� دو��ر( از ���9ر+!�ن �� �`O دیN%E!�� ��5 ��د�* و در :��7 :ن;*ر �� �`O �&�� و �4ا=�تN ض��� وارد ��د�* �� ��ن زی�د� از

ز�Nه�یN �4ر� ��د.
�� �*( ا+I. و� �� �� ت�ز- دور(� ����9*ار� در ه�ا�9�8 را در ی. از �<�ره�� :+��ی ZD; 6� pت���+ Q<� ،ای6 �4ا=�ت �gو� ا�,ود: در ا

.I+از ادا��� ��ر ��د ��ز���*( ا ،p� ���=�� از Iای6 �4ا=�ت و ��, �>*و�� Oداد �� �� دل� ��� 6��t9ات�9م ر+��*( ��د، ه

��م 
�	2ار �>%; روز ���� در �,�
K روز���� ا�Yم  �د �

� ا��ر(  !
�>%; روز دو���� 
�	2ار �%! �+د: د��� ���  �و
����+`�م ���ز: د�!� ��*� ��و� د��� �O =,ب ا�!�9د �% ��Dب �� ه�ادارن و =����ن ای6 =,ب و روز���� ا�!�9د �% ا�Vم ��د: تZ97 روز دو

��د. �O��E روز���� ��-,ار �9
�!� ا���I و :را�? را در ا)�اف روز���� ��;�ار ��9د،c- روز �� ��P!ی� و ت<.� از ���و� ا�*Eت �� �� -,ارش �����5ر +`�م ���ز: د�!� ��و�
ا�Vم ��د: �� ت��4 �� ای�.� تZ97 دی�وز ��!E*ی6 در �O��E روز���� �.I��5� O و ��ر���ن روز���� ��, �� ��ر ��د �<�Uل ��د�* و ال`9* ال%� روز����

��ت =I�� 6C ��د از ه� -��� تZ97 در �O��E روز���� ��ددار� ���*.gد ��ا� ا�� � I+روال ��د ��!<� -�دی* از ت�9م ه�اداران در��ا '�( ,��
�� �O��E +��!�9ن��در ای6 ��� :�*( ا+I: �� ت��4 �� ���ره�� ت�* ��!E*ی6 و �&�ل6�S در ��9ز 94�� ت��ان و 8&? ا����V ��ا� تZ97 ا�!�اض در روز 

 I��+ ���� در �O��E +��!�9ن روز���� ت97� =�9ی!16روز���� ا�!�9د �%، در ا;*ا��� �!O��E ��� �� در��ا+I ه�اداران ا�Vم �*( ��د �� روز دو
.*���د �� �� دل�O �*م ت<.�O تE!�� Z97*ی6 �� ه� دل�O �6.9، ای6 تZ97 ��, ��-,ار �&�اه*  ��-,ار� �

�I �� �*ی�ان، O�+�8 و �����5ران روز���� ا�!�9د �% تE*ی� و ت<.� ��O9 :ی*.C� د�!� ��*� ��و� ا�,ود: �4 دارد از ا�,ار =�9یI ه�� ��د�


� ����� و ������ �	 �� ��م ��
	 ��� ا��ان �� - ������ �.ارو )� درج ��%$د �#�ات  �دا��� �ن ���


