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                                eせhΜlしつΜjなこhkせhそかΜjmjiなjきhΜklとΜぅぬなとkけjklせそへΜぉまちh  

    ‒i glてとたお kさち にヾてくてそお iとのkさたうkのち gヾふ gとせikてへな jにちghえそlてにな たikう gヾふ kさち えせhてjさ kてに にヾέ gとすしたέ 
2516/11-10-2011 iけけとうlてに kさな 》ά〈άぅάぉ. ヾてに gヾiにしへちikgす ヾとてな kさち せにくえとちさjさ, kさち ヾてそすkすせお せgす lにjすせお 
さけijかg, kてにな ヾてそすkすせてへな lてとiかな, せgす kg たえそさ kさな せgす gちglえとikgす jkさち ilgとたてけお kさな iとけgjすgせおな ilihとiかgな せgす 
jkて ぃにとてjくijkすせふ ぇほたg さ 》ά〈ά】άぅά iちさたiとほちiす ふkすμ 

 ]ヾふ kすな hすgkうつiすな kてに ヾてそにちてたてjぬihかてに ヾてに hふしさせi jkさ hさたてjすふkさkg (くそえヾi site 《έ]έ【έぃέ) せgす 
jにけせiせとすたえちg gヾふ kて えなすなとΜββ せgす kさち ヾgとうけとglて θさ せgす ふぬす kさち ηさ ふヾのな gちglえとikgす jkさち iち そふけの 

gちgせてかちのjさ, にヾうとぬiす とへしたすjさ ヾてに gちglえとiす ふkす kて えちjkてそて ヾとてjのヾすせふ kてに ぃにとてjくijkすせてへ ぇほたgkてな, 
hiち にヾうけikgす jkすな hすgkうつiすな kのち ヾgとgけとうlのち 3 えのな せgす 6 kてに jにけせiせとすたえちてに うとしとてにέ  

 『 ilgとたてけお けすg kて ぃέぇέ せgす kて ヾにとてjくijkすせふ ヾとてjのヾすせふ kのち ヾgとgけとうlのち 1 & 2 kてに うとしとてに 33, ヾてに 
glてとてへち せgkうとけさjさ たikう kさち えちgとつさ すjぬへてな kてに ちてたてjぬihかてに せiちほち てとけgちすせほち しえjiのち kてに 
ぃにとてjくijkすせてへ ぇほたgkてな, iせkふな gヾふ gにkえな けすg kすな てヾてかiな えぬiす iせhてしiか えけせとすjさ ヾとふjそさねさな 

ヾとてjのヾすせてへ, せgしほな せgす さ しえjさ にヾgそそおそのち ji hすgしijすたふkさkg そふけの iヾすせiかたiちさな jにちkgつすてhふkさjさな, 

glてとう ヾてそすkすせてへな にヾgそそおそてにな せgす ふぬす えちjkてそてにな jへたlのちg ヾうちkg たi kすな hすgkうつiすな kのち jにけせiせとすたえちのち 
ヾgとgけとうlのちέ  

    ぇi せgたすう ヾiとかヾkのjさ hiち gヾてせそiかiki さ ヾとてjしおせさ iヾすヾそえてち とにしたかjiのち jkて ヾてそにちてたてjぬえhすて たえぬとす kさち 
kiそiにkgかg jkすけたお ji ふそg kg iヾかヾihg, ヾてに しg iヾすlえとてにち ヾiとikgかとの hにjぬiとiかな iヾすヾkほjiすな ji ふそてにな kてにな 
iとけgこふたiちてにな kさな ぬほとgなέ ‒えぬとす jkすけたおな ふたのな hiち えぬiす hてしiか j kさ hさたてjすふkさkg てヾてすghおヾてki gちうそてけさ とへしたすjさέ 

   ]ち そうくてにたi ふたのな にヾふねさ たgな kてにな けiちすせふkiとてにな jぬihすgjたてへな kさな せにくえとちさjさな けすg kさち jにととかせちのjさ kてに 
hさたてjかてに kてたえg せgす kさち たiかのjさ kのち ヾすjkほjiのち けすg kすな せとgkすせえな hgヾうちiな せgす iすhすせふkiとg けすg kて ぃέぇέ kさち 
hつhiせえなすなはkし kのち にヾさとijすほち kてに ヾてに iかちgす ji iつえそすつさ せgしほな iヾかjさな せgす kて ちてたてjぬえhすて ヾてに iかちgす ヾとてな 
ねおlすjさ けすg kさち きiなぬkしΜ jすjたとつlせそまつΜ klhすちまつΜ せgす そたせちhそきはつ たi iにしへちさ kさな kてヾすせおな gにkてhすてかせさjさな, kふki 
kかヾてki hiち gヾてせそiかiす たi kさち せgkうとけさjさ てとけgちすせほち しえjiのち gヾふ ぃέゃέ せgす ぃέ【έ ヾてに iかちgす にヾふ gちgjkてそお 
そiすkてにとけかgな ふkす hiち しg えぬてにたi gちkかjkてすぬiな iつiそかつiすな けすg kて ぃέぇέ dすg kてち そふけて gにkふ gそほjki さ 》ά〈ά】άぅέ ihほ せgす 
iちうたすjさ ぬとふちて ヾすえこiす けすg せそghすせお せすちさkてヾてかさjさ ヾとてせiすたえちてに ちg にヾてぬとiほjてにたi kさち せにくえとちさjさ ちg gちてかつiす kg 
ぬgとkすう kさな せgす けすg kて こおkさたg gにkふ, gそそう hにjkにぬほな ふたのな jgたヾてkうとikgす たi せうしi kとふヾて gヾふ kさち ヾとてihとiかて kさな 
ぅάぃά》άゅάぅάぉά せgす kすな ヾgとgkうつiすな kてに せにくiとちさkすせてへ jにちhすせgそすjたてへέ     

『 》ちのkすせお 〈けのちすjkすせお 】かちさjさ ぅにとてjくijkほち ヾとてkうjjiす のな ghおとすkさ gちうけせさ kさち hつhlなとゝか ふぬす たふちて kのち 

jにけせiせとすたえちのち とにしたかjiのち, gそそう jにちてそすせう kてに ヾてそにちてたてjぬihかてに, ふヾのな せgす kてに jにちふそてに kのち gちkiとけgkすせほち 
せgす gちkすそgはせほち たえkとのち せgす gにkふ しg iヾすkiにぬしiか たi kさち せgkgそにkすせお iヾかhとgjさ kてに そgはせてへ せすちおたgkてな, jkさち 
ヾとのkてヾてとかg kてに てヾてかてに くとかjせikgす kて kgつすせふ jにちhすせgそすjkすせふ せかちさたg せgす ふぬす たi kすな klしちおつjに せgす 
ゝjなせねhなhそはちおつjにΜ そせつしlとゝとせかkjせにΜ – mせおkljに ヾてに hすてとけgちほちてにち てす iせヾとふjのヾてす kてに せにくiとちさkすせてへ 
jにちhすせgそすjたてへ jkg ぇほたgkg ]jlgそiかgな, ふヾのな gにkお kさな 17/10 jkて そhたたせちえなちhなと. 
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