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 �� 
=!4ت 	��� و  	@� در 50=8ود � در �> ��ل ���; 	���، ���
 �8ن روزا	
ط��&�ن، ��ھ�J و ���0I $�دم ���; �Gای 	���، ��4� �&�	
 و F!'��ت، ��زی و �@�� E	�D$��ن 	��� �� ا�C5د ھB $��)�ن $�، 

� د�� 	��	8ۀ ا�MN	��Cن در =L $�دم $� ا	#�م داده ا	8�
 �!> دو� ���	 
� �C�����(5 
4Fوه ���J . ز	8ان و � )#
 ھ!
�� ا$)���، آوار��، �0N و ���)/�، �� ��S)�ھ�، �CNد ���Cده در ادارات دو���، �Rر و �QRول 
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 ز	�ن و اط@�ل ھ!�V 8ھ�ی ده ��ل ا��� �*8 از$

ا�MN	��Cن �
 در ����
 �� =8ود ز��دی �
 �Sی 
آزاد  ��زار و ی��ز �W�X� 	�م ز��

� د�� 	��	8ۀ ا�MN	��Cن ھ6اران $'��ن دا�� 8Y�Gار ��د�8ه�
 . �Uو���ی $'� $� را �
 �M!� $�&�	8 و دو� �C��و ا�J در =�
از $�دم ا�MN	��Cن ز�� �; �0N ز	�8� 

 �� ا5)&� ھ� ھ! �ری $� �))8 و �� د�� 5)��� �ران و �
	!�ز ��ده ا	8، ا�J ھ!
 5@� در =L $�دم ا�MN	��Cن را 5'�ه ھ�� از 

 Zر��� 
� رھ&�ی ا��:ت $�8Iۀ ا$�� � و �����	�� در 	�D دار	8 �� �I� ن��C	�MNاط4ع دار�8 ���ر ھ�ی $�#�وز �� ا 
 	�(R
���ر ��5ن، اF^�ی  90در�J �)@�ا	\ وزرای ��ر5- 

دور ا�MN	��Cن �
 �!�ل �C/(5:ران، 5)��� �ران، وط)@�و��ن و ان 5� او ھ�ی دا�'� و ��ر5� و 
 �� د���- ا$)�� و ���S&�	� از دو_C$ \ ظ�ھ�اً روی	ا�@(� Jدر� ��Gار ا�
� د�� 	��	8ۀ ا�MN	��Cن در ده ��ل ا��� �
 F)�ان �
��6م ا$�� � و �����+ $� ���)8 �� ���Q$ا

�� �(� 
�D=4$ت ا$�� �  در�J �)@�ا	\، $'��
 ھ�ی ��C��Sن $)#!'
 5)��� �ران ط��&�، =6ب ا�J�8&'� �$4 و =�0	� را �
4Fوه ���J ا$�� � $�,�اھ�G 80F �� 8ارداد 
���ا���c> ط)�ب ھ�ی وا��C/� را در ��دن 	���ا	+ در ا�MN	��Cن ا	8ا��
 د�� و �Sی $�دم را $�	)8 ��و��ن 

�8� آورد ���ر $�ا41Wح �5$*- ��5	� را در را�1
 �� اF!�ر ��S/�ه ھ�ی 	�D$� در �.  
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 ھ�ی �)@�ا	\ دوم �J را �
 �8اوم e!�ده و ��ط	را ��ر��  J� \ اول	ر �)@�ا�&�&�X$ 8 ھ�ی$V�S
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(��� 

 راه 	#�ت ���ر و��ان و در�)8 ا��*!�ر و $�دم $� �#��
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 دارا�� و ھ�C� از 	�D ا�X�Gدی در ده ��ل �����Nد ر�� �� �ا�MN	��Cن �
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از �!� دو���ن 6�6F د�Fت $� )8 �� �� ���� N*�ل ��ن در �!�)�ری �
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