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  �� �� �� �رای ا� �����ن �و�ت :

  &دور �رق اران �� ا� �����ن ا�زاش �� ��د . -
  �ردم �� 'و�د :

 ����ج دی �ود �� ��واھم �د ھ��ن�� ھ* و�ت &��ب ��د �رق �و	�( ا	�ر �� ا�زاش �رق اران �� ا� �����ن ، -
  ,� �ودم ����ج �ر �واھم �د .

  �� �� �� �رای ا� �����ن �و�ت :
�رد د3ر ر�وه 1ردا��� ��۴ز��ن ��ل: ا� ��/� در . ��ل 'ذ��� �دود  -�  ا�د . �

  �ردم �� 'و�د :
دا��� و �9	ب ا�ت ��ز��ن ��ل ���د از 1ردا�ت ر�وه د��4ً آ'�ه ا�ت ا�� ا��6 45در ان ر�وه را ر�وه �وران  -

  45در آ�را ر�وه �ران ��ر�9 �وش �9ن ,رده ا�د 5زی ��� دا�د .
  �� �� �� �رای ا� �����ن �و�ت :

  ھ�دار وزر ��9رت ���ت �� ,�ھش &�درات ا� �����ن . -
  �ردم �� 'و�د :

  �����ن�� ��رج از ا�او �رادر ، ھوش و �6ر &�در ,��ده ھ�ی �وی در &�در ,ردن ا�:�ر ��ر�9 و �واد ��در -
  ا�ت ,� از در و دروازه ,�رک �� ���6 �� �6ل �وق ا	:�ده &ورت �� 'رد .

  �� �� �� �رای ا� �����ن 1ر�ده :
  آ� د�ت ���ن �� &�= در ا� �����ن در �ش ��ه آ�ده ��6ن ا�ت؟  -

  �ردم ��1< �دھ�د :
���� �رای دل �و�� �ردم ��5ره '?�� �ده �1,���ن ھ* ان ھم �� ����� ھ��ن �&� ھ�ی �?ت ا�ت ,� در ��	/�ی  -

  و�ت ����د �رد �ول �داده ���6 ھ��� و�ده داده . �ف 1ول ,� در �?ر ,رزی �� ھ�ن �����ت �� �&رف ر�د.
  رادوآزادی �و�ت :

س 9�/ور در �ورد �9و'ری از �&�رف ��9 ���� �� �ود. -  �ردوس: �6م ر
  �ردم �� 'و�د :

�� ���ن داده ھرو���6 �6و�ت در �وردی �� 'ود ,� �&�م اش را ���� و �ط�ق �� ,�د ، �ردم ��9ل �� �9ر -
�/��د ,� آن �&�م ھ* و�ت ���� و �ط�ق ��� �ود . در �ورد �&�رف ��9 ھم �6م رBس 9�/ور ھ* و�ت 

  .���� ��� �ود 
  رادو آزادی �و�ت :

  »� ا� �����ن ,�ھش ���� ا�ت�زان ��ور ز��ن در ادارات دو	�« -
  �ردم �� 'و�د :

در ھ* ,�ور د�� ��ر< �6رار ��� �ود 9ز در ,�ور�� . از �� �ر���� '� �6و�ت �� �4ب 'رد ��و�ل �ده  -
  ��4رب ��ور �ردان ھم ,�ھش �واھد ��ت ..
  

  ��ل ا	ر�م ر�م ��ر��Cر آزاد
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