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��د�2013ه��� 	رچ �	ل   

1392���� ه��� ��ت �	ل ������ر  

 �
  ا%$	#"�	ن–�	

 	�م ����ان
 
دم �� 
��:�� د��� �  

��وز� ��ار دارد"� 
ا��وز ���وز� �"� ش .."... �"� ش 	� ووش در ا	� �  
 

�� ا�� ���وز� را ��ا� و� . 	� ووش را ه'
 دو	� ن اش �
 &�% 	� د�$�$
�% و)�� *�دم �
 . ه'
 ه'�ز� ن اش -/��. و-,+� 
��� ��:  

.... 	 ل دارد�21"� ش 	� وش   
در �/ رز5 � ر9' �7 ه% -8 ر�7 دارد و ا�+. در ه6$5 ه'�� روز-�34 و 

 
ا��3 ب و ;��* �7�$ ���ون � ر9' �7 �/�د ���ون � ر9' �7 را در� �: �
د و= ��>�� ?@ � 7� /��/�د و از ���� A���دم � �: وو�C ت ��=ردار �

ن -(Dا�* .ا	* E �E � �F � ن �	ا 
د��وز ��ر����E . او �  را� ��دم 	� �
�Eد ه' �7 �$�7 و �H 9'* ا��� ودور از � 	� � ر�, � ��+ G ا� �
 ز�� 

د - �م - �Dه� - د�� -�J ب ا�$و9ژ� ��
 دا�� زد5 �JL+'* و�	و  
>�/� - 
�$و �F: ��ا5 اا� �ن ر�% زد5 �$ و را5 در �H� MFدر ا ����د5 	 ل ا=	 Nدر - ر�

$� 5$��ا�� �": �/ رز5 �
 �  . � ��F �7 �$�7 و �8 �* �$�7 � زه% �
 
���� از �+8 5 ه�ار ا�H ن رادرا�� دوه�6
 ا� �� 
�Hا�- *H��* ه'�ا5 ��=

*�DE- � 7��>� O+� �,� ن ��: ا��$ وار�
 �/ رزH� 7�$� 5 9'* ا��� در �
9�Q و �ا� ا�+��7 از 	�ا	� -�H زد و ������� ا�Fاد ���وه � �P>H اردو � 

�"� ش . ا�H� MF ن ����/ �7 � ��ا از =ا	�
 ه � �"� ش 	� ووش �� ن دا��+$
��وز� ��اردارد� 
ا�+$ . 	� ووش در ا	� ���9�H ن در� ر �' 
ارگ ���+ ن و� 	

ن ��دم را در @/S زر�� �
 �"� ش 	� ووش و �,$ا را � د�5$ �(���$و =
 $+� '� A� A�
 از � ددا�* ...... ( ار� � ن زر و زور ��F�E��-----

1392 ���د� و;ت ��2014ر�E ����Eده% ا�7 ز� ن در ه�6% � رچ 	 ل .. 
ر��$� �  �"� ش 	� ووش در Z د5 دارا�C ن � �:= 

د� �
 ه'
 ز� ن ه��% � رچ روز Z, �7 وه'/�H(7 ز� ن را ��ا� ��ا��� وازا
%�)�� *�
 و�]5 ز� ن 	�ز��� MF ن 	� ن -/��. و-,+�  �)>>>.د�  
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 1392 و��ت ��د� 2014 �	ل 	رچ ه��� در ز#	ن ا(� +*ده� 
,ر+�*()

������ر 	
� دارا3	ن 2	د1 در ��	ووش 
�0	ش 
	�  

  


*ا� را ز#	ن وه��"��5 42	#� روز 	رچ ه��� �*
 ه�� 
� وازاد� 
*ا

��5(� و9��48 �8*(7 ��	ن %$	ن �*ز�) ز#	ن و(16 
� د#�	 ز#	ن . 
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؟ ��"9 ��	ووش 
�0	ش  


�0	ش ��#	
�0	ش. دارد >�� و �	;�.  دارد ��اه*. دارد 	در ا#"	#4	 ه��  
���	(� ز#�+� ا�  2	=� در ��	ووش �� *���
 ز#	ن را اش �4*و#�ان #�� از 

ا�9 ��1 دا��� روا �	ن 
<	ل �2	 ه,اران �� ��ه�� �0�8� ا�    . 

 و��	ر ه*+��� در 	رچ ه��� 
�	م ه	(� +*ده�	(� ا(�"� 
� روز �� از 
��اه�  ادا� ه� د+* روز �� دو 8	 و ا�9 ��1 داد1 �	ز	ن ا%$	#"�	ن 9� . دا


� �	ز	ن از - ز#	ن �	ر�9 �	ز	ن 8	 ز#	ن ���ر از�A#ن ا	راوا ( ز# ( 
� ه	 د1 8	 ز#	ن �*ا�*� �	ز	ن از (	 و ز#	ن +*و1 و ن�	ز	 ه	 د1 8	�> 

 از ا"	ل ). و��ه�� ا#� داد1 �		ن را ه	(� ا(� +*ده� 	رچ ه��� 
�	م
 ���D د(*وز1 ا� ا(� +*ده�

دارم
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(D� (� E>8) ه	� ���� از 

�	م E>8) ه	� ���� از (�0 در. ا�9 در�	 
� #,د(�0 در ا(�"� 
� ه���  دو از �� ���	�� را ا� ز#	ن ��*F %*(	دG 

��� و
*ا(�	ن ا#� %=	ل �� ���	�� را >,(,� و �<* 2	ن زه*ا. ا#� #�"�� ��
��Dا#� �H"�� را زن 42	#� روز . 

 و
	ران 
*ف در �� ���	�� را ز#� دارا3	ن �*F در E>8) ه	� ���� در

� #��	F و �*د ���� ز(* (E>8 ��"�# م	�5 زر اش و#�

��5 زر . �9ا  	
 
7) �	G ��� اول JK در ه� د(*وز و #�"�� ا� ����  در زن ده	 
	 اش ز
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�H"�� را زن 42	#� روز 	رچ ه��� ه� و� 
*ا�.  دا�9 �*ار +*ده�	(� 
���ا#�     .  

 ��	(9 دو��,1 و زن ه	 �K ا*وز ه��) 8	 ��	ووش 
�0	ش E>8) اL	ز از
 روز (	  	رج ه��� �	ن ه�� و
� ا#� #��د1 
�	ن ��	ووش 
�0	ش از را �	ن


*ا� #�*د �*
� �8*(7 را زن ازاد� و 
*ا �)�+  .  

؟ ��"9 ��	ووش 
�0	ش  


�DN را
=� د3ور� و �H	>9 و  
O5رم �� 
�DN را
=� و 
�0	ش دا��	ن از 

*ا1 را ��#P �� را Q�< �)و داد ه� �
 Q�< ش	�0

	#� و 	#� و%	دار *� 

 را د+*� 
�0	ش . دارم +*ا� - +*د(� - �	رث-
*ادرش و *د�	3ر�
��	��� �� Q�) . ا#"	#�"9 وا�3 ارز�4	� و ا#"	9�# >	 	
 �2ان ا() 
(��"D# ر	
 N2"� در ا*وز از 4T P�G	ر�	ل در G	ر;�	ن ا%��	ح ا��	#� در 
��"
 ه�	ن و (	%�� ا��	(� E8	دف 
*�"U #��	ل ا#�*�	#�� ه�8� در و�� در

U� ا���� ا%*اد  را ا��	ل ��د(� و داد#� 2,ا و 
*د#� ا��9 	�9ر( در *ا 
*

� و$,م 0�G*وذه) *H8 �#*د� 	ا#�� 8�
 �� ( �#�5T ان در �"N2 ��"
 در
�	ن از و (	%�� را1 W#ا� ������� اO+ دم�
"��� +Oارش و  ��48 ����ا . 

 را و��دم ��د#�# E	در1 را ام ��1 +*%�� >0"4	� و 	#� #	�8	م ) +,ارش
 در *ا 4�8	 روز#� ان %*دا� و داد#� �*ار وا���Y	ق و�A>8* �8ه�) �رد
�"N2 ح	را ا%���� در و داد1 �*ار و��ب ;9 �رد 
	زه� 
�0N #�اد#� را1 

�#	�	�� 4T	ر �	د\� ان از ا	 +*%��� #]	رت ز(* ��را G �"N2	(	ن 8	 ���ر 
�9 �	لO+ د ر��ا(� 9�8 و	ن ارگ و ارگ �رو و �* از %"	و ا%���  #��� 


� P�G �	ل 4T	ر �� 2	(� دره�	ن در�9 د(*وز �
	^�رد ��*#5	ر  9; 
��دش ��	(9 
� ��	ووش 
�0	ش - 
�دم +*%�� �*ار و�A>8* و�8ه�) و��ب 
*���
د(� دارا3	ن 2	د1 در را و*د زن دوه,ار از  . 

؟ ��"9 ��	ووش 
�0	ش  
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 ��T �2_ دوران در �� ("9 %*ز#� او. ددار �	ل و#� 
�"9 ��	ووش 
�0	ش
�
 #	G �8	�9 د+* `*ف و وار�	 G	�9 `*ف در(7 �� ا� �2_ د#�	� 

E*وف _�2 ��
 در >�NA ا+* �	3.+��د -
�د#� ه��و�P �*ز�) در #�	
�	ن ��	
��رو� �	���9 ز	ن در P�G �	ل و#� 
�"9 �2ان ا() �� ��ا#�  

 در 
�د؟ �	;� ��T ه	 �8]�� و H	ه�() 	ندرز 
�د؟ �	;� ��T اش اش ا(	د� و
 در را ژور#	;�"� دا#�1�0 2001از�	ل 
=� او ؟ 
�د �	;� ��T `	;�	ن ز	ن

PD
�	ز>� ژور#	;�"�  ) 90N��� �"�;	#ژور ( �
 �N8(,(�ن در و ر�	#� G	(	ن 
��را� #	,د را ��د P�G �	ل 4T	ر. +*د(� ��*#5	ر `�Nع �N
	 و �*د  
*دم �*�و "���A را� �
 ه� G	ر;�	#� �	رز1 در. (	%9 را1 ��را در �	

�
�#� �*�9 و ا>�E	ب و روزE>8) ه��) ه��1 در ا(�7 و دارد H8	ر 
� را G	ر;�	#� 
�*ون #�*د G	ر;�	#� 
�*ون

� در�	 P�G د*�� ����G	#� از و 
W`	� (�N��� و*دم ��د 
��ردار وو3(	ت �	*
*دم را� 
	 او .ا�9  *� 

�
 و �#� ه�	(� +*د 
,ر+�*() د(*وز . O58ا�9 +�#	+�ن 	%�	� ا��	ن 
9�;	" *� - ا(�و;�ژ� #A	ب ز(* �� ا� 
�(�	F �	ر(4	� �	�U از ودور ا

���د زد1 دا) و��AY ��9 و ����N - ��م - OهU - د() - �

*ا1 در�	 
	#� 1را و �� زد1 ر�� ا%$	#"�	ن در ا��* �	ل ��,د1 8	ر(c در اا%���و*%	# 
�#��H	>9 و  �#�
	زه�  1��
�� ��0� ا(). ��	رز1  �� 	
 9#��� ه�*ا1 
�9 �� ا� دوه��� رادرا() ا#"	ن ه,ار H�G	1 از 
���* �8ا#"�� #�"9O+-�� ا
�
�	رز1 وار �#� 9�;	" ,��	ن در ا *4� d�G �#��N �
 و 
"	زد �	

()*���
 �*ا�* از ا���� ��ا� و f�;�G - اردو "eN #�*وه	� ا%*اد 

�	ن ��	ووش 
�0	ش ه	� ��ا��� از �	#*ا ����G	#� ا%$	#"�	ن ����
�0	ش. دا 
 در
	ر ;�"	ن و�	�� #���	ن ارگ. �*اردارد �G*وز� ا��	#� در ��	ووش
 `�Q در را *دم ��ن 
�5*#�و #	د(�1 را ��4ا و ��	ووش 
�0	ش #����ا#��


� را 	رچ 	1 ه��� 
	رد+* ) . (��#�	 �P�G P زور و زر ار
	ن 
� زر() 

*ا� ا%$	#"�	ن ز#	ن و د#�	 ز#	ن ه�� �*
��5(� و9��48 �8*(7 ازاد� و 
*ا .
� ا(� +*ده� در را ز#	ن
	� ������
��9 ا�  ��ان 
� %*ا��ان ��ام 
�ون ��  

+*%��� �*ار E>8) #�*د ��5* در �	ن �Q اوردن . 
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	رچ ه��� . 
*ا
*("9 .ازاد� 
*ا� �	رز1 روز 	رچ ه��� � را+*ا

��ارم. 


