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��ن ا������ �ن �� ه
	، ا��� در ��� ��� �� ������#"!  ��و��د در  �$!%�ه�د& 

�+�*(� �� �(�)�ار& ا#�"� )'	:  " .��� در 6! را وا�١٠45 # ز&�0ر��خ � �7 ( ". دا
�� آ�ر و آ�ر)�،�  ).٣  ، 6'@��١٣٨٧ر # =>�١٧روز


���E �� درا#. �+�*(� �Dح =!  ��د، �. را �� #�د )�ار=� ا!ا�	 �� در را  �Bد  �

�KE و �IJFت ا$��ن �G$��ن �"��F =!  ��د���#"!  ��و��د �� . ��Lا��ن  M5در وا


���E ا=�ر  ��د  ��د �� �+�رت واNO و رو=. در �ن ��"!)� و ا*���ط  �� �PG�Q و �=
و از �ن ���B PG �ن �� �� ا���اف ا#. ��#"!  .   �Bد  )'�� =!  ��د)�ارش �"��F  در را


���E ا$	 �� در $�F� NQر ��Qح ا$	�
�KE ا$��ن �G$��ن، �7 و ��U ه��ن � ،���� .
  .#4"� در د#�V ا$��ن ه�

����� �� ا=�ر  �� �@�ان آ�ر)�#� �G$��ن، ]�م و &�XYل $�ز# در &"!  ��و��د در 
 آ�ر)�ان ��د �"K#V آ�(�د %!�. وا*! ه� �� دG#ا": ��ن )'	�آ	 �Lر$$�L	 �G$��ن و =�

!�%!ار# =! �� B�ر� آ� �� در �6رB،را ا��اج آ�د  ا ]&!% #V" K* را �<�I0Fت � �
 ."آ�د

��4	 ��^	 ) �ان# ا&��F ا$��ن ه��و �(  ا$��ن �G$��ن ��! )'�� =�د# ��&��K)5 از ه� ]
 آ� ���ا! $� ( ��	�+$  و #"��( �"*$( �)رك، #"�$#"�  و (�د  ا&�# و ��F#�رو$��

�Bاآ7 .  ��د  ا$	�Fa ر� ه�&�0ر� از �،�ن را �`ب آ"!& �# و ��F#�	 رو$���� ��4#ر
"! B>�ان، ا6'>�ن، #� در ا$��>�� ��رگ    &�4"6��V"  ه�#b �� و&!� &G�B��V"  ه��� 

��دم.... . و#5�و Kd= ت آ�ر وI0F� ��

(	 �� ا$��>�آ�B Iا"! �G$��ن �>(�د &  را �� 
)
�!FY)�  .G�B ��  	$زم اe��4"6 ه�# و ا�!ات  �V"� د��&G�B �!&%��B M ��س و$� در 

  .���B =�د
��د =!  و ا# در ا$��ن ا� K)5&�4"6 و �4! از ا%Iب �4!ود �"�V  ه�#� ��  ���B�� �4B .!اد 

��'+� آ� ��د ��- ا�5+�د و 6"4	��@�ان ��� h@� ن� K���%!$-. �D(!� را   �X�"[ � 
V�
  . آ��K ا$	�)'�� در *�ل ور=0

����� �� ا=�ر  �� �خ �#� �G$��ن در $�ل اول دوG	 & در ١i!6 &�0ر�"!  ��و��د در 
	'( 7<  .!ا آ�د  ا$	�L U# در 6! ا^�ا١٩. �خ �� #در *�ل *��O ا": 

 UY� را �� ا��� �%Q"���!  و در واM5 ر#�F ا ��6��e ��دن ���ر ��د��F و K�5 در 
 !!  �)�ه� در ��#�ا*�! و �>���J#� �� �ن ا=�ر  ��د  ا����� در B>�ان و ^�  !����4ون ^�

�� ��د�
�اد  ه� و د#�V . را ��#! در ه��. ار�5م ��� �(!�=�L 7از ه �F#ن �� ر�"Xه�
�"Q%� را�I�4ت ا������ .  

!#�( �� ="�$7 آ� از �@K ا��(�رات � را ����D�"!  در ��و��د آ�ر)�  �: "��#"!  ��و��د 
��ن وام در��� �k زود ��زد  &�"�V  ه��B آ��� از #�رد ���#�^	 آ�د  ا$	، ا l��� ن���B رد�

��ن �%��� �i"� آ�د  و #�ن را  در آ�ر )�  ه��B ان �6ف ����رد�<B را در �#l�� آ�د  ! 
  ."ا$	


	؟ �� ��وار ���� ه�& B@�ل ا�5+�د& اش �  ه��. �F	 در دوG	 ا*�!& bاد و ��



 

 !#�( ��!ا=�� ا$	�%� � �B �<"B^& زود ��زد �"�V  ه��Dح  ��4%!م: ��#"!  ��و��د  ، �0�� 
Gد ���<
B 	دا��L رت در�n  . ه7 =!  ا$	�	رمIت ���K� h �!م آ"��ل و 
  

�KJF را در (�د �!#�ان ا�� در ��رد � �� ����  !"#��UY د#�V& از 6@(	 ه�& ا#. 
�J�� ،	
��@�� در راس ا��ر �G$��ن ذ�� ��د  ا! ��#! ��V#7 �� درد ا#.  -� �./0 �� ��F

!���دم#ا$��!اران و  �� ��
 و ��)�#!  ��دم�ان وا� �!"�
!"�
���دم ه7  �� �VY$�L ، . �<�
�B!���� �� ��
  .  ه
�"!& ا�5+�د#��� ��^&! ه� وا�

!#�( �� �)*�+���#"!  ��و��د در ه��ن  : �n�ان را # رB(� اول در ا1ز$اا$��ن �G$��ن از 
   .دارد

 7���!ا! و ��!ا .��#� #�^�. دK�G ا#. رB(� اول ��ر د=�ار& ا$	؟ ه7 ��د ا#�Fن و ه7 ا��pل 
	$������د (�=!، در ^���4 *��7 �� در��ن ا)� در )
��ش ^@�F و ا. ر#�F ا#. ^���4 در �

  .و ����ر$��ن ه�& �"Q%� ا$	 �� و$�KE �ن ��Gد  ا$	
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