
 

������ �	
ھ�ی ��ز��ن ��� و زی� �� �دو�� ��ا�� ا��وز �� 
 �ا�*��( آ��ی'�، �%�رت #"د را �� اور ��
��+	� -�د و �	���ت ای/ دو�� ھ*�اه �� -����ۀ د�� را�+( 

ھ� ھ8ار هز��ن �� آن، د ھ�. ا��ا6��، ای/ ا
+	�ل را 34/ 0�+1�2
�1>���( در ���	ۀ ��زی ;8ه در ا:+�اض �� ا
+	�ل �%�رت، 
ای/ �@�ھ�ات ��ر دی?� �"�< ار�= 

طAB آ��ر ��+�3 0ه در �4ی�ن . 
�/  ٠٢٢٠ �/ -3+� و ��= از٢۵ 
ھ� �>+	�*�ً �"رد ا�G�� �2"�ۀ  �/ از آن

ر�= ا��ا6�� �I�/ ا ھ�. ا
0 �%�?0اران ار�= ا��ا6�� ��ار1�2+�
 .اھ0ا1( را در ;8ه �*�Bران -�ده ا��

� ��= آ;�ز 0ه ا�� و �� �
و 
ا
0، ا:+�ا�Lت  ��82ار-���20ن ای/ �@�ھ�ات ا:Kم -�ده

. ه ادا�� #"اھ�0 دادھ�ی آی�0 اردی�3MB، روز �3'�� دو�� ا��ا6�� و 
�8 ھ%+�

 �آ#�ی/ ��R �� « را ) �0س(�	���ت ار 0 �1>��/ ا�0ام دو�� آ��ی'� در ا
+	�ل �%�رت #"د �� اور ��
��
�'"ت ���4ۀ «ای  S2اری �1>��/ 
�8 �� ا
+�3ر ���

  .داده ا��را �"ردا
+	�د ��ار 

ھ�ی ��ز��ن ��� و ���ض آ '�ر �� U	"ق ��دم 
ھ�ی ��3+� در ���	� دا�/ زده ا�� و �� 

+��( �� W�G از ھ�ی �1>���( �"�< دو�� ا��ا6�� S2 �VG ًK*:ا +� و د�

-�را
ۀ دو�� ا��ا6�� را  0ی0اً �V'"م -�ده و ھ**: )?+<B�A #"د را �� 
�� �3'�� دو دو�� �1>��/ و ا��ا6�� در -��ر ھ� را، ھ� ��Iن 

ھ�ی دو��  �� در :�/ �-Y� 0�� U*�ی� از �Kش
#"اھ�� �� دو��  ا�*��( �( #"د�]+�ر ��ای W�G و ای�Zد دو�� ��( در ��ز��/ �1>��/، از ����4 ��/

ا��ا6�� را �� �0ا��� \زم وادار -�� 0�� �Sا-�ه ��ای W�G �/ داده و �� ��زھ�ی ��B از 

 !ا$�#�ل ! �رت آ��ی�� �� اور���� و ����ر ��دم ������ را ���
م �� ����
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