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ا��   ���ر   از  
�ا��   ��روز  

 

�ل ک�د؛  ��ز �دش� �
 و ���� ��ار ����ر� م�ار در ��زم �و�� . ا�� ��زم ��� ا	�از� �
 	�روز ���� ���&% و ،م 
 روز �یا. �ک�� 3'� و �12 ،روِز ��ل 	/.� روز �-,ی 	�روز ��٠  ��ز �+�ر �&% ��وع �� (�	 	�روز ٠ �� �اری'�

���� ت<ک� و م�ام ک�ام ؛3ا >
��7 ،���م ،�م;ه7 	�م
 ��ی  ک�ام روز 	�. �د��9م ارت7�ط 5ی�� 3ه� �ی�ی ر �+� �� 
٠ا�� -��?7 7���3( �12 �% .�،�	  

�	 ��ی  @;ار 
ی'� ��1�2 ک
 ا��  م�� ���دو� ��ه,�م
 در ���
 ه� �ی�ی ر ه�Bت �-�از ��1�2 7٠����م 	�روز ��� �� 
�را ،�2,�� 3ه� ��زم+	  5B.,م 
��� و م�7ک� او. ک�د وDE را ا��2�ع ����ا	 	��دو 3@;ار 
ی'� را دول� ��اول و �


 ارج ا�� 
�G م��2دات ه�
 م�در ک
 ��زم �
 و ا. 7����م زم�ن ه��ن 3ه� ه,� و �م�> ، �,�ن ه�
 ده,�� ت��-

 از ن �٠���9م �12 دا	.�
، -��?7 <���9 ��ر و �ی7�یز (�ر���� اول روز را، 	�روز او ٠;ارد�9م� �-� �12 


 	�روز� 
��Iی مJ 
�ن ��ا�� در 3�+�ر �,-,+2 �� �K5یت � م� (ی�( ک�1ر در ام� و. �دد�9م ;ار� �� �م/�>< 3ه
�ن�.	�L����G M% م�� اول روز اNرچ ٢١ م�� �,��م '� روز �یا از ٠ا�� 	�روز روز م� P�
 « م,�زل 3ک�ر '	�� 

	��ر	9ر	 3ه� ل7�س �ن�و'��» �تکT، �/' 7�3( '(، و ،�<U ،J,�� +ت�
 ��م� �� و» ��� ه<� « ���م ه<� 
��غ >
�م ، ک�1ر �تیوV �ی�� و ک��% �می��ا�� در ��ده�� �3,-,� رژ� �،�ده�� مV�&Wت ت 1�ی	�� م,(ل از �ون�� 3ه� 

،����ز 3ا	�از ��ا� �،9ید �تیوV �� �� در و Zی�� م(ار در م7�رP 3ه� 2,��  ��ن �>,� ��3 ��ز (��	 �Uن �م> 3ه�3 
7�ل ��(ک1 و �'+>�ا	 ،�دوا	 ا�] ،K-�% ا���م��م �٠  

�پ ٠ �مید ١٣�٨ 	�روز در ک��% �میا��� 3��ز در Jی	(د از را ��(ک1 �م> 3��ز ��ر ��اول 3��ا م� را��\ U 
�ل در 	�ازاناG�

 Jی در ��د	� (انی و ا�] 3'+>� از کNK	 م�Bم ه� �	ورد  �
 ت�V )� را )
3 @���ل
 Jی اص% در ک 

�م �ن�م در �ول ، ,�ی���� ��زم از) ا�� �,��,`Gه��ه و ازد���J ��ارک�ران 3U ز� 	�7د  ��ن U,�ان ه5 �رک �یا ک
 ت
��,�9م �ز� را �9یک�ی و  �	�����bم ��د ��ور و �	��ک�1م +
�� وار �ا	
ید ه� ا�] ٠� ��ن�م در ,ک
یا ت 
 ��ر ، ه>+>
�3�د و U����ب �ن،�ت�U از ا�	ه� �
 و ��زد�م \�' �
 ��ت �� �ک.��	�� را ه� صZ 	-�� و �ی�� �� 3م�V )� را 
� 
�ز م�  3��ا ال�7
 ٠د�	�از�م ��م- 3 ��یدا�3  ���.��د �2�ل7 و �یت�  
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	�>��
 ه� و��?�� ه� �ید ه�
 �یا ک
 م�� �
��; �	�
 و م� 
2�م-
 ک�� 2T, ده ��ران .�ک.��	� را م+� 
 ��ن �

�1�  �� �

 �ود��, ��اوت ،�,���� �dL، 3ه� >�ل� �WیتJ ند�,�� P�� �
 مU ،ن��  ��
, � و و?,�اران 3ه


 م�را ک.�ن �یت� (ی�(	�1	 �����ه, eیت/� �&� �
 و �٠T �+ک �� و ,,��U �� را 	�روز ر�5 ��ا��,� مB�3 ور  ن�� 
� و ٠داد	�» ���ا « 	�روز ��دن �Gام �
 (��� ��د 1�نیا	� Jیت�ر ٠ده,� .��ش� را ��د �م;ه7 ،3>��،����7م 3ه
7�ل را 	�روز م�Kم ;ا��,�9	K، �5ک, ا�� 	ن ;ا��,�9��ر	9ر	 3ه� ل7�س م� �2ا	�ن و ک�دکT �,��f� و 
 	<g  زادا	

��� م�1 ل7/,� �2اب ک
 3ک�1ر در 3 ر.	���,� �ک�� �7(� �
 ه� زن. �� ��,J و ���م ه<� ��ون ه� �<��. �ک1,�� 
�ر .�ر�9, و ُدر� >�ل
،� -3 زاد '��h و+�،���
ک+ و 	� روز و �, 
U دارد؟ م<+�م 
 ��زم! ا�� ک�1�ر روز ه� روز ه�


7�ت�ت، '�ورش و \یرو م+� ک	 Gت��
 ا�� ه� ا	.�ن و �ا		�1
یر و �Pیت� زرع و ��ّم ک�1(ار �
 ��ض در ���/� 
�	�ید '�P و ��د� ��ده�� ٠ ا�� ��� م�7ل ه� و�7(� ه� %� �1ک�	�ن در���ن، ک�دن ک� � از ��ن ��ز	�ان و زن �� م
�2e	 ت�
�ل و �Pیت� زارع �
 م/�ر م�اد  داران ک&Wم ا��/�ام  ن ا����	�1 . 
	�>���س م� ک�1ر م��� ;ارش� �


 در �+�ر م�Kم اک,�ن و ٠ک,��م %یت��  را 2+�ن م/�ر م�اد &��� 	�د م��W م>% ��زم�ن	�١٣٩٠ ��ل  �� �B3ه  

 ��ا. دارد ادام
 2T, م� ک�1ر در ه5 ه,�ز �ول ا�� .��د�یا ���.U ?� ل�� �2�م-
 �یم��2د در ��ا� 3ه 	�+2� 
DEک و�	ا� Lی ��رد� ��تJ ار�Kر م�
� ص�رت م/�>Z 3ه� ��ص
 در ک�� ک
 .��	 3?�ر  ن ���ام, وDE �ل و �
7�ل 3	�روز 3ه� �12 و �3,-,� م�ا�5 از ���ا	,� ���ا�G م�دمK-�% ا��� ���	ور� .
	�>���د '��h ه5 ام�وز م�� 	� �م
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��P 3ص�ا م� م�دم 3ه� 3 زاد و ه,�1Gرات و�B>	ا�� �ا 
 ګم� ک�م �
 را ک�دک�ن و ه� م�د ، ه� زن د��
 د��
 ک
٠<�����م  

� در م� م�دم�ن ��1م ک�شp�3 q<ون �،���ص� و � �� ، ��ام, و ص��2, T، ،�	�1� -7ت�،d ،r	ر ،
B,ګم� �ک، 
�
�رات و >�لB>	  
 �? را 	�روز �3,-,� �12 �5���ا	 ت� ��د م�7ل ه� ل7/,� �
 ه� ا�J ٠ک,,� ��ز	� ه5 ات<�ق �

7�ل 3��از �� و �3�د ��  ,��ی  �ن���لKا�� ��5٠ی	�  


�.�B زور�	 ��
��د 
��د %�     د ��د  

�.ک� ���د ��
�..� ��B	ز          د ��د  

�+�
�<�9 نار ��د  

 


