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  ا� ��ا� #"! � ��ق در ا��ان ��ور� ا��؟  ��� ا��ژ� ه��
  

��� و,"د #+���ه�� *(�ر )�ب ا��ان ه&%$�ن  � ادا**���� � ا��ان . ا� ."د ا-�ار دارد � ه��
/* *����ا� ��ا� 6#* 5 ��ق ا��ان  ��� ا��ژ� ه��. � ا#&/ #"! � ��ق ا�� 4"��، ه�12 از 

�� �9و�2"ر *5�8 *��ت   .��ور� ا��؟ *>�;:


�	�  روز ���)�� ��� دا��� 
�ر) اول ا��	�، ��ا) ا��'& و %$��ن د"!ار ���"�! �ن ا"�ان #� ���"�! �ن ��� 
2�ب #� ��ه'& . ا) ا"�ان "�0 از �/�ره�) �� ا". د"!ار #�
! ) ه-�� 
�د �� #����� #'�� �� �',. *�اه�! ��د

  . �"!، ا". #����� 2'� �8��� ا4& ا) ا"�ان #!#'. ا4&، ا�� �7���ت �5�ر) ا��34 �� ) ه-�� #�����
   

) ا;�� ا"�ان و رو
. �>!ن ;���� زوا"�) %ن، ا"�ان را #', از  �����) # 2�ب ;!"! ��د: �� در �9رت ادا��
�5�ر) %��"0�، #�راA او#���، در %*�".  ) �8��� %�?��ن �� ر�'@ ه�?�'. <�=�. �', ;/�"� *�اه! ��د

��"B  ن "�0 از�د: ه�?��� C"�D; رات *�د�E*�اه! #�د ا �ا"�ان #� ادا��. ه �ا� ���ا) *�د ) ه-�� ) #�� 
  . ا9�ار دارد

   

�ا"�G ا". ��G� ,4�ح �� .'�H د �� ا��ژ) ه-�� در�
ا) ;� �H <! #�ا) ;�M'. #�ق ا"�ان K�ور) ا4&؟  

%"� #!"O د"N�) #�ا) ا". ا"�ان و�5د �!ارد؟ و در �9ر;� �� ا"�ان ا". را: را ادا�� ده! و در �9رت ���ر 
  ) %ن *�اه! #�د؟ ه�) %"�!:  ا��8�ر ا"�ان و �-8� (O��� �H �'��!ه�) د"N�) در  Pا
�. ;/�"� و <�=�

   
&Q  �# ،A#�و�او�4 :�N<�4 دا��د 4'�D�Rد ا�ر �/-. �-�ت، ا�4�-Sو�� �# �G#و) . و � �>-�'� در ا". را

��) ��وژ:�) وو��;�ل در %$��ن ا4& �� در %ن ��ر
��4�ن ا"�ا�� و  ا) �>��A در �4T-� �	�0� و "�0 از ا
���� &'UKو ���ا�! � و %;� ا��ژ) در ا"�ان را #�ر�4 ��د:%$� .  

   
�3و: #� �4�ر"�) ادا�� ����� &'UKا4& ) و :!
�ر . ، �4�ر"�ه�) �K�S د"N�) در ا". ��وژ: �G�ح H از
ه�) ;Q=; ،�"P�!"!X'�7 و �>�وط، �4�ر"�) ;=Q'�7 #'>��".  ، <!ا�V� اQ�4�د: از ا��ژ) �4�ر"�) اBSا", ��را"�

�S�9 # ا) ا"�ان #� ه��ا: دارد�5"� را� .  
   

ه�) ;P�!"!X"�، #� د$'O  ) در ا". �4�ر"� �� ;=Q'�7 ا4& از �4�ر"�) اBSا", ��را"� و <!ا�V� اQ�4�د: از ا��ژ
�S�9 �Vد: از ا��ژ) <!ا��Q�4ا"�ان �� �5"� در ا Y'D� B'� �S�Kدر%�! ا ."��<'# �='-S (�د ه�
 .  

   
*******  

   
  ا� ��ا� #"! � ��ق در ا��ان ?زم ا��؟ ����� ا��ژ� ه: و! دو�%

   
ا)   ا � �� #� �4�ر"�ه�) �\�=] ;7�K�) #�ق در %"�!: ;��5 ��'�، در �9ر;� ا��ژ) ه-��:د@�� *5�8 *��ت

) را: US=� در  در �9رت ادا��. ;�ا�! `زم #�
! �� ه�'. وK^ ���5د ;7�K� و �D�ف #�ق ادا�� �'!ا ��! ��
٢b(�K�7; :!�"% ل�4 !
;�ان ا�4!`ل ��د �� #\, ���0H از  در ا". �9رت ��.  #�ق ;7�"	� دو #�ا#� *�اه! 



��وS-�ر �/-. �-�ت، ;�ا�! �5اب ده! "� #�"!  ا) �� ا". ;7�K� را ا��ژ) ه-��

و$� ا � در �N# �8'�"� �� �4�ر"�) د"N�) ه� و�5د . ا$	�� ا". "S d�ض ا4&.  �5اب ده!�4�#�وAا�4�د دا�>N�: او
 4�ل %"�!:، �D�ف #�ق را f�٢b �N� &# ;� �5٢٠"� در �D�ف #�ق در  
�د #� �S�9 #� ا". ;�;'Y �� �� دارد،

  .ا) ه� �!ار"� : ه-��دا
& در ا". �9رت �� ا<�'�ج #� �'�و �: 5!"! و در ��'�X ا<�'�ج #� �'�و �
   

��ا� #"! � ��ق در ا��ان و,"د دارد؟ ��Aه�� د�" #����!� B  
   

ا � از ا". . ه�) ;P�!"!X"� اQ�4�د: ��د 
�د از ا��ژ) ;� �� در ا"�ان ه� �OV 4�"� �7�ط و 
�"! #� ��ا;Y 4�د:
�G7� �=� �K�7; ف و�D� �UR8� <��& #�0'� �� وا� �S�9 �2ف #� ر�D� در ا". �5"� در ،!
ق ز"�د *�اه! 


��$� �'-& �9رت ا�0�ن ا"X�د �'�و �: (�7"�S% و �'��h4د) در ا"�ان ���� از ا�و # (!'
#'�'�  �� ��. ه�) *�ر
ه�)  ه�) و�U'4 در 
��ل %S�"7� ا�X�م #N'�د �� �D�ف #�ق ارو�� را از i"�j �'�و �:  Pار) R�ار ا4& 4���"�

 .'�M; �7"�S% ل��

�د ا�X�م داد و �� �� ا". ��ر را #� ه��ن �-	& در ا"�ان ه� ��. ��!*�ر
'!) در   �� �'�'#
��"B  :� ه� از �'�و (��# Y;) #� ��ا�: ه�ز) و ه� از �'�و �)  �) ه-�� ه�ا) در ا"�ان دار"� ه .  

   
 �E �F&� ا���DدC از ا��ژ�� /$G� H �� ت�در دراز* ��I9���H# ؟ ه���Eدا �د�:�ل ."اه � /�"KL* �  

   
�UGR .:� و�'� � #�ا#� *�اه! 
! و k ;� ٢ 4�ل %"�!: ٢٠ه�) *�ر
'!) و #�د) در ارو��، %��"0� و H'. در  4

!���# Y7� ���5 CG4 ور) 5!"! ��ودد$'=� �!ارد �� ا"�ان از ا". رو�! <��& در��S ."ل ا�	و د� .  
   

 ا��(�ر وزارت *N 8 ز��� �!&�ن ا��Hم E��M� ،Cن */� @ /&KO 1وهP9 Q� R����  از Cد�D�4ا�1 ا�� ده� @
 */. ا��ژ� ا#&/ در ��ا�� د� � @�ه1 9 �ا @�دC ا��B ا�5 @�ه1 �4ا�1 را در �KO �&E ؟� $ �  

   
در . ه� Q4�رش �!اد: :  ���! ا) d" ��> & !'$�; �# !"!5 �'�و �: ه-�� 4�ل ا4& �� ا". ٣٠U�9در %��"0� ا`ن 


!: �� از *n ;�$'! #�ق ا;�� ���ر #�و�! و #'>��  ��S�  �'�D; �4�'4 CG4 د) ا4& �� در�ن �!ت ز"��$%
�U4�; ف�j �# ا�-� ه��S B5 �# �) ارو��: �>�ره�ه-��! ) �'�و  �"P�!"!X; O� د) و در�و # (!'
. ه�) *�ر


!: �� �'�و �: &#�f �#�X; �# ن�H ��-) ه�ور) %"�! ه��S d" (ف ا��ژ) �'-��! : ا�D� (ز #�ا�4.  
   

 د?�K/؟B �  
   

)  ه�) د"B  3V� �N"�� ;� از ;�$'! #�ق از  B"�� #� ا". د$'O �� ا". ��ع ;�$'! ا��ژ) و #�ق #� ��ا;Y  �ان �\-&
��"B  i"�j و در %"�!: از �='-S !'
#-'�ر) از �\�رج ا". U�9& ;�#/�ل #� . ) و ��Sو$���'d ا4&) *�ر

;�ا�-& ;� #� <�ل در  �'='�رد د`ر) "� "�رو"� ا". U�9& ��� �9رت �4#-'! وارد 
!: و #!ون �H !'-#�4! د:
!
�# ��
�>O0 دوم اورا�'�م و �>30ت ;�$'! %ن ا4& �� ه��ن . ارو�� و %��"0� �/=� در #�زار ;�$'! #�ق دا

�>U# O0!) هB"�� و ا�9` �>30ت  . "�� �0�S ^#-'=� رو #� زوال ه-��!، ���#^ اورا�'�م ه� رو #� زوا$�!�jر
 4�ل ا4& �� از U�9& ٣٠در <�$� �� در %$��ن #', از . ه�) ا". ��ع ا��ژ) اK ��S &4	n دراز�!ت ز#�$�


�د، ه��ز �>O0 ز#�$� و �/�N� O ا) اQ�4�د: �� #�ق ه-��  �ا"�� �-�"=� اO> . �# �� &4 �>!: ا4&دار) %�
  . ;�) ا4& #'>�� *�اه! #�د ��ا;Y #�ا) �>�ر) �OV ا"�ان �� از ��S �8�ور) در CG4 #-'�ر ��"'.

   
  � *��T ا��Hد @$�؟ ا � ا��ان از ا��ژ� ه�� #"ا�� �� �� راC ا���DدC ��� ا�S)M* 5ت در دراز*�ت */



   
) 5!) �\�رج  اه! دا
&، #=�0 ه�'. ا`ن ه� و�5د دارد و ا � #� "d �/�4	�ا". ���^ �� ;�� دراز�!ت و�5د *�

�=� ا"�ان #�ا) �'�و �: #�
� را در �N# �8'�"� ا � �'��!ه�) 4'��4 را ه� ���ر #PNار"�، #� ا". ��'�X *�اه'� 
 4�ل �� ٢٠)  S�9=�در ا". . ) #�ق در ا"�ان ا4& ه� : ���! ;�". ;�$'! ر4'! �� �'�و �: #�
� "�0 از  �ان

 ��� 9/	��  اش ه'p  �'�و �:  �ز) 5!"! #� ��ر ا�!ا*�� �� ا39 در #�ر:9٢b/	& �'�و �: #�
� ه-& ا"�ان 
5�ن CG4 ا"�ان ه-& و �� در CG4 . �� در�و #�ق ;�$'! �� : ا". �'�و  !�!
���! و R'�& #�ق  ه� #� 4�د � �'�د: 

  .;� *�اه! #�د � ��ا;Y ارزانا) #�
� # ه� �-	& #� �'�و �: ه-��
   

��ه� �2ض */   در ا�5 -"رت ا���DدC از ا��ژ� ه��. @$ V ا��ان ��"ا�� ا�5 *� � را ادا*B ا� در ا��ان
 د�:�ل ."اه� دا�E؟ *L 8/ �/ را از ��F ز��� 9 �*�ه��   و �!"د4/ 

   
;�". �>O0 ا". �S�ور) ا". ا4& ��   ��. �'��!ه�) ا". U�9& در ا"�ان ه��ن *�اه! #�د �� در ارو�� ه� ه-&

ا) �� �'�و �: در %ن  *G� ا�XQ�ر #� ;�;'	� اG* .�7G�� O� �� &4� ا�XQ�ر ا � �H �� ا4&، و$� و�5د دارد

�د %ن را  ا". *G* ،�G�) ا4& �� ���. و�5د دارد #�ا) �!ت #-'�ر ز"�د) R�O# ��04& �\�اه! #�د

ده! �� ا". *O'#���H (  �G �>�ن �� وا�UR.  ا4& �@ ا39 و�5د �!ارد �S& و  �H ،&Qن ا<���$, �� ��د"!:
�7G�� O� () %ن #�ا�!ه��و �' &
ه�?�'. �>O0 . ) او��ا". و اj�اف O'#���H ه��ز �/-�س ا4& و�5د دا


�د �>B# O0رگ د"N� ا4& ز#�$� .Sد �G'/� �''s; ل در �/=� ا�. و #!ون�4 �ارهB"! ه�# �� ��7. هG�� در  (
S$�د�ز# �# �� !
�# ��
!ار) ز#�$� �	�"! %ب و�5د داN� $� . و�ز# �# O"!	; را �ه�"� #�0! ��  ه� 9!�� زد: و %�

 �U

! در ا". ���7G #�"! ز�'.. دار�! و اf�ا;, #� *�رج از %ن ���7G وارد *�اه! 
!  ا�# ��
در . $�ز: و�5د �!ا
 ��

�ا"n #-'�ر ��U!د) و�5د دا !"�# �7G�� ."لا�4 �ارهBن ه� #�ا) ه% ،!
�# .O-� از ه�'. ا`ن ��U"  �=US (�ه

���O  ه�) %"�!: ا". ز#�$�  Pار) #-'�ر و�U'4 #��0! �� در %"�!: #�ا) �-O ه� 4���"� #�"! #�ا) ز#�$� d" �# O"!	; �ه
!�
�	� �G* ن ��. �\�ب و�<� �=t-� ."37"� و  *�د ا�. 2'� ا*�R3 ا4&ده! �� ا". را: �H را: ���>O0 و 2'� 

O-�  ،!ار�!� i> ا��وز �=US (�ه �'�D; .'�H O-� () %ن #�ا�!ه��"� �� �'�ه  ���N?') %"�!: ا4& را #!ون ه�ه
�'�D; ."و ا !��'N# ��'$�t-� ارد!� ��'�  . ه� UGR� از �8� ا*�R3 ه'p �>�و

   
�	>�D� :!��� :ت�وا$' �	"�S  

�ام ا<!): ;/�"�"�  

   
W��X را از :;�<*/#"- Y��2  8D- 5 ��9 ��"$M�.  

 


