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  م ، 
	را�� از: �زارش

  روز ��ن ا����� ھ������ (�	) ز�	ن ا
�	ن ����ل از 
  �ون) در �ر�ز 
را� �ورت 8(

ز در�	ی �	�ن" #رار دارد، ا�ن �ر" در �ر"زی �ر�ن �)ط& "
را� �ورت "�	ر "Eva" ��	م �$#	ت ز�	ن�ر"ز 
. ا�ن �ود�ون)  �����8 (�	) ز�	ن ا
�	ن (روز ��ن ا����� ھ�« رو�داد �	ر��2 �دو�ر 1	ھد   ٢٠١۴/ ٠۶/ ��٠٧	ر�*

21ص 9ـُر"	ر ، 9ـُر �$ش ود��	��6  2	�م   ا
�	�� ر�	�� �دد ا���ن رو�داد �5 ا�� 	ر ر��4&
و ا>;	ی ا���ن �دد ا
�	ن  د��ر19ت "	ر ز�	ن �را�� و��2ر �	 ھ� 	ری و 
	وری" "����

 5�	(
و�داد �	ر��2 2	�م ھ	ی �را�� از در�ن ر�رای ا�1راک دا�ر 1ده �ود. ر�	�� ا
�	�� �ؤ
   .1@رھ	ی دور و�زد�6 د�دار �@م ر�	��ده �ود�د

  " �ود.ا���ن 
�ر ا��	��� �دد ر���� ا������ز�	ن ا�ن �A�ل "
��	ر�ده ��ز ���Aث �@�	ن از �	�ب دا�ر "��د�	ن د>وت 1ده �ودم "5 ا��1B 6م د�د 2ودرا از�ن رو�داد �	ر��2  

  �� �م: 1 ش 2�9د�ت �1	 �زارش �و�5 
  

  :در ����� �رو�رام
2	�م  �ر�	�& 
رھ��� وا���	>� ��Bن �	 ��Aوا ����6 را�ن او��ن �	ری �ود "5  ��	ر�ده 1	ھد ا�ت�	 �	� 5  :1

  ���E �5 ا�� 	ر�21ص 2	�م ھ	 �راه ا
�	ده �ود. �9ش �	م �ود و �ردی را در � رو�د  ا�ن �ر�	�5  �	 2ود  �دا1ت.
  ط�ق �ر�	�5 آG	ز 1د. >Fرد#�)5   30و ��4	>ت  ا�ن 9رو�رام

2: F	21ل ا�A� ن	س  ��ردا��د�	ر �ذا5�1 �ود�د  و�ر ا�	را "��	1  �F21 ی	و 2وا��5 ھ 	ود�د "5 ���)5 ھ�
  ��	زات �	�5E وز�	ن �1�9@	دات 1	�را ���	ر رو1ن و1�	ف ا�راز "رد�د.

آ�@م د�Oل �	�� �$�ت ���ت ز�را ا���5 (، �ظم و�ر��ب "5 در ���1ر�ن �ر�	�5 ھ	ی �	 ا
�	�@	 "�ر�M ا�ت :3
  ��ر در�ن 9رو�رام �ظم و�ر��ب ���	ر ����م و ا
�2	ر آ��ز �ود. )���	ر �	ر��2 دارد "B 5را ��Bن �وده وا�ت.

�ون ��	��1	ه ھ	ی > 	�� �	 �)	�1    �	 �	 ا�� 	ر �ردا��ده ا�ن "	��را�س در ��ن "ور�دورھ	   :4	F لP� 	دھ��ز ھ  
#و�@	ی از F	4ب #��	ن و�2ر�	ن "1ور در ار��	ط  �)ل �)و�5 ھ	 و"5 �	  داده 1ده �ود	ی ���	ر �رGوب #رار���د  ھ

1ده �ود�د "5 �و�& �د>و�ن را �2ود ��ب �� رد. ا�ن �)ل ود � ور �	 ���)5 2	ص �ز�ن  ا�ن رو�داد،�	 �و;وع 
ده ھم �ز�	ن 
���� �@	ن ز�	ن آ��	�� �ر��5 1#ول ھ	 و�)و�5 ھ	 ھم �5 ز�	ن �1وای دری وھم �ز�	ن �1ر�ن �19و و

  ����د.�� ا��Aتاز�5 دل   ��ب �ر���دی �د>و�ن ���رد�د. "5 �5 ��� رآن �1Bم ��2ورد. ��	�ش ��Bن 9د�ده
���1ر از ھ�5 ا��	د ����Fت در 
;	ی ا�ن ��1ت ���	رز �رو�ر���5 �ر �ود. از F2و�Fت ���Aل 1ده دوران  :5

�� 5" M��	<ت�1ردر �و;و	#	�ا� �Aر �ط	ت  ت ���	�	"� 	�1ری �	5 9ر2�	ول 1ده ا�ت، 2و�2�1�E� ن در�
 5�
را�و�1 �9رده 1ده �ود، �ر> س 
;	ی �در "	�$ً  �A�ل ا�ن ��Eو 5�&���    ،	�F 	م��ا�ن  ���1ر از ھ�5 �و �	

      .را �1 �ل ��داد �A�ل 
�ر��Aرم ���رب و� �5 
@م "5 �	 د#ت ��	م �وش �5 ا21	ص "5 از ا�1	ن د>وت ��Eل آ�ده �ود ذوا�� �ود�د  6:�2 

  آ�@	 � 	ت �	 ارزش �AFت ھ	 را �	"ف زد�@	 ا��)�	ل �� رد�د.  ،��2	ن ��2وران  و��ر�	ن ���س دا��1د
�ون "5 ���1ر از ھ�1	د ��ر���	�ش �دا1ت و "و1ش 1ده �ود �	 در د>وت  �ر5B �2	طر:  7	F ش ا�ن�	���

�Aا ��	���	ط Oزم را �را>	ت "رده �	�1د. ز�را آ��	�� ھ	 ا��ظ	ر �دا��1د "5 ا
�	�@	 ��وا��د ���Eت �2ر�	ن ا
�	ن وآ
ھ�1	د ��ری را �2	طر ا�ن روزدر 
را� �ورت �وا��و�	�1د  ��ر �ر2$ف ا��ظ	ر 2و�2�1	�5 ���1ر از ���	�ش 

�ون Aدود 	F90 .>$#5 �1ر�ف آورده �ود�د	ر ��ر�ده  �	ت ��ظر ���E�� د ا�ن�	"��ت  1 	ر�ود1ر"ت "��ده ��ی �
. در�ن "���ت ارز��1د را دارا�ود.  ا�ن ��S �	ز�ده و رو��1ر �)ول �Eروف �5 ( �@�ر ) ازFد ھزار ���� دا1ت

"5 ��� �	ی  �A�ل �5 �ز �Bدی از آ#	�	ن  ا"Pر�ت ���1ر را 2	�م ھ	ی ذ�E$#5 �5  �و;وع ،   A;ور دا��1د
"رده ���وا��د. از��رو 2	�م ھ	  �رای  و ا�A	س درکا ر ز�	ن "1ور�	ر��2 ا
�2	ر �ود. ز�را2	��@	 �@�ردرد 

�ن �A�ل در >�ل P	�ت "رد�د "5 از دل و�	ن A	;ر �	اا�د. آ�@	 �ر �و
ق �ر وراه �1	  "1ور �ر�و1ت آ��ده ز�	ن
  ���	�1د. در�ت �رای ز�	ن "1ور  راه  در �5 2د���زاری 

� �ط�� آ#	ی 9روژۀ �رای ���5 از. �ردد آوری ��S ا>	�5 9روژه �5 ی�را "5 �ود �را�ن #رار �A�ل درا�ن :9 
 �F21 ا�� 	ر �5 واط�	ل ز�	ن �$��� و اط�	ل آ�وزش #��ت در ا
�	���	ن در ��A� Mت ��	طق در "5 و���

 ژۀ9رو ی �را و ا>	�5 آ�رو V��� 125 �ود، �رد�ده �1�9@	د ژواک 2	�م �	�ب از "5 ���	1د، 2د�ت �Fروف 2و�ش
 �رای و آ�رو V��� 15 �ود، 1ده �1�9@	د وا#ل وھ�ب #�"�! �	�ب از "5 "	�ل 1@ر اطراف در ز�	ن �رGداری

 اھ��ت #	�ل ��ز ا
�	�� ر�	�� �دد ا���ن ر�ظ از �وم 9روژۀ Bون. ��	�د د�ت �5 ا>	�& ھ��W�� X�	�5 �وم 9روژۀ
 �	�ب از 9روژه ا�ن ا�� F2� 5وص و 	1د،"1ور��� در ز�دا�� ز�	ن �5 �	�� ��	>دت از >�	رت آن "5 ا�ت

ً  �	 �ر
ت ���Fم ا���ن �@ذا �ود، �رد�ده �1�9@	د ا
�	���	ن دا2ل از �	 2واھران 	��	�< V��� '� 5 را آ�رو #د� 	آ�@ 
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ر��	ده وا#ل وھ�ب 2	�م ��Aر�5 �5 دو�� از و 1د داده ����م ژواک 2	�م ��Aر�5 �5 اول 9روژۀ 9ول. ��	�د ار�	ل 
    .1د 2واھد

 َFی رف	�1	� ��	�
 �رای را �و#S "��د�	ن ا�1راک �رای �ود، �رد�ده �@�5 ا
�	�� ر�	�� �دد ا���ن �و�ط "5  ا
د>وت 1د�	ن را ���B 5ن رو�داد ھ	 ���1ر ��;�ن  "����F 5ت و>$#��دی �ردا��د ��	>د ا
 	ر ��	دل و �AFت

  �ود.
  :�����ت �(�)را�ن رو�داد

�Eدادی از ا��	ع آ��	�� "F2 5� 5وص در �2ش "	ر �	 ز�	ن  �و#ف و ��	رب 2و�� دار�د، در �A)ل A;ور �5 ھم  
����  ،ر�	��ده �ود�د. آ�@	 �@�� 5	 �	 A;ور 2و�ش ���19	�� 1	�را از ھ�1م �ون ا>$م ��ود�د،  �� 5 �9	م �@م �A�ل

��	�� ���)ل 2واھ�د ��ود.  �� 5	�E& آ را �وا�	��، درا�ت و ارادۀ ز�	ن ا
�	ن�ر   
ھ��B	ن ز��	�� �A�ل ھم  در ا�ن �ود "5 >$وه �ر 2	��@	، آ#	�	ن ��ز �1ر�ف آورده و���19	�� 1	�را از ا�ن روز 

�5 ��	��د�� از  ���رم ا����ر �)دا"ط�ف �رور، ���رم ��(ود ��را�� )� +��م ���رم ��نا>$م دا��1د. از ���5 
�F ن �رای	���	�
�5 ���رم ا��ر ���د �ران و ���رم ���د �-�د �ور ،  �ر��ن -Z،ا�A	ی ��دد و "��ور"���& ا

���رم ���ن آ�1 ر��ض )� ����ل ،  )� +��م ���رم ا���ن  ���رم ز)�ر ا)وی ،��	��د�� از Aزب ��� �ر#� وطن
>دۀ ز�	دی از ون ی )� ��در ���رم ��ن، ���رم �راج ا��د دو�ت )� ����ل ���رم �����رم �رد�ز،  ���رم ��ن

  �وا�	ن �	 ا�راز ھ������ 1	ن �A�ل را ارج ���1ر ��12د�د. 
2	�م   "ا��ن آ�����"" و �	�ت �5�ون ھ��ھ�4� ز��ن#	�ل �	د آوری ا�ت "5 �5 ��	��د�� از �ر�& 
���و"� "

  . ا>$م دا1ت �	ر���2	 اھدای د��5 �ل ز��	 ���19	�� 2و�ش را از ا�ن روز �6"� �و�	زی��Aر�5 
�1ر�ف  ")��و"�5 ��	��د�� از ���& " دری�ؤ�ف "�	ب " آ�وزش آ�	ن ز�	ن   ���7! �-ر�ور2	�م  ھ��B	ن ��Aر�5 

از2	�م ھ	 و د�2ر 2	��@	 2واھش  در ��ن A;	ر، ")��و"راق ا�1راک ���& �ردا��ده 9رو�رام �	 29ش او آورده �ود.
  ز�	دی #رار �ر
ت. ا�1راک �5 ا�ن ���5 را ��ود ه "5 �ورد >$#��دی >دۀ 

  
�و�ط �روپ ھ�ری ھ�وط�	ن >ز�ز و �	 دو د��5 ر�	ب �5 ھ�راھ� ط��5 �واز �ؤ
ق ا
�	��  ا�Fلھ��B	ن �و��)� 

�5  و 
را�وش �	1د����A 5ث �A�& د�9ذ�ر ��رو�س �داو  �ر�د ا��د ا5ر��، ���ن آ�1 ر��ض�را�� �	 ھر �6 
���س �	 A;	ر �)د�م �A�ل 1د "5 از طرف  ز��ن ا������ن ھ�)��4� )�ن ا"�77� ()�)2	طر �زر�دا1ت از روز 

  �رد�د.وا��)�	ل  �ر�� �در5# 
  ��ن �رو�رام:

�& ا�	�� �A�ل �5 ز�	ن آ��	�� �و�ط ر��4& ا���ن �دد ر�	�� ا
�	��  2	�م 	(�
"��1	 G�وری" در �ورد و;S ز�	ن ا
�	���	ن �	 �W"�د �	Oی ظر
�ت ھ	 و  
رھ�5�2

�ون �5  8و �9	م   @	 �	 ا���	ده از 9	ور 9	��ت ��	ن و�و;�Z �رد�د�وا�	�� ھ	ی آ�
  " �A S�� 5	;ر�ن ر�	��ده 1د. �	>ر، ��ر�ر و ��ل��	��د�� از "�9	�ن"

در آG	ز �Eد از ا
��	ح �A�ل ��	��د�	ن ا���ن ھ	ی 
 ��2�8ف �@�	�	ن را 2وش آ�د�د ���5، از روز 

ن ھ	ی �ون ا�راز ���19	�� ��وده و در �ورد ا���
1	ن �F 5ورت �2ص �5 ز�	�@	ی ���2ف دری، 

  �19و و آ��	��  �A 5	;ر�ن ��Eو�	ت داد�د.  
�5 ��	��د�� از 1ورای ھ�	ھ��� ز�	ن در ارو9	،  زر
و�! �ط� ژواک ���ر�!

� ���ر�! #�"�! ا��ق زی +�"=��5 ��	��د�� از ا���ن زن،  ���ر�! ��د�! �1�
	�Aا،Z�F ن �رای	���	�
���ر�! ھو�� و���  �ر��ن، -ی ��دد و "��وراز "���& ا

�5 ��	��د�� از  ���ر�! �ر��! �����از ا���ن "��وری 1@ر �	ر�ورگ، )�)'
1ورای ز�	ن ا�	�ت ھ��ن، ا�A	د�A 5)وق دا�	ن  و"Aزب �ردم ا
�	���	ن"، 

�5 ��	��د�� از ا���ن �دد ر�	�� ا
�	�� ا�ن روز را �5  ���� 
	وری��Aر�5 2	�م و
  �در#5 �رد�د. ���د 1	د �	ش ����د. "5 �	 "ف زد�@	 A	;ر�ن

�	 �9	م  آ�� ا)ویھ��B	ن ھ� 	ر 
E	ل  و ��	��دۀ 9ور�	ل ا
�	ن �ر�ن آ�$�ن ��Aر�5 2	�م  
��ر� �5 و دوE1ری "5 در �	Oی �@وارۀ "ودک ا
�	ن در دوران "�و�� 2وا�ده ��1ود، �5 

&�@�ھ�وطن �	 را ���و از ��Aت و #�ب ھر
رد  ،دو��دا���1 �19و و ھزار�� دو 
  وAدت ��� �ردا��د. 

" از طرف 2	�م  �	>ر، ��ر�ر و ��ل�2ش دوم 9رو�رام ��Eو�	ت در �	رۀ "�9	�ن "در 
"  �5 ز�	ن آ��	�� ارا54 �رد�ده س 
	وری دو�ت�")7=�وان و���Eد "5 ��	ن ���	ر ����F و�1وا دا1ت ��	م  2	�م 

�و���5 2ود 1	ن 2وا�ده " دری و �	 �19و"  - A	;ر�ن �5 ز�	�@	ی ا��F �)و�5  و �Eداً �E� 5داد �	زده �)و�5 �و�ط
 )7=�س 
	وری دو�ت�ر��ب �ر��& آ��	�� آن �و���& 2	�م  �� 1د "5 �روی 9ردۀ �$�ت ظ	ھر ���رد�د. �5 ا�ن

  . رو�ق ����12دارزش  و�وPر�ت �A�ل را ���1ر  ، ا�ن Aـ5���ُ#را4ت ���رد�د
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 �1�9رد در A	;ر�ن 
E	ل و�@���ری آوری �1ر�ف از ا���	ن اظ@	ر ;�ن "
	وری ����" 2	�م وی9وھ�د �A�ل ا�2ر در
 �دت در" ��ل و ��ر�ر �	>ر،" "�9	�ن �1�9رد در "5 ا
�	�� ھ	ی �	�ت ��	م �5 را اش ا�Aرام و �9	س �را�ب �A�ل، 9رو�رام

 ا��ن" ،"آ��6ن �ر�ن ا��ن �ور��ل" ��ر���ا ھ	ی �	�ت از ا2ص Fورت �5 وی. ��ود ا�راز ا�د، �ر
�5 �@م �	ه �5
 داده #رار 2و�ش اول F�A& در ����ر Fورت �5 را "�9	�ن اط$>�& �دت درا�ن  "5 �(��� و "���ت 24 ���ت" ،"آ�����

 ��	م از وی ھ��B	ن. ��ود F2وص �5 ا���	ن اظ@	ر ا�د، ��وده آر�1ف و آوری ��S �ورد در ھ�وط�	�را �ظر�	ت ��A و
 اظ@	ر #�ب ��Fم ��12د�د،از �A	ت Aر"ت و را �ر�	ن ا�ن 1	ن ھ	ی �)و�5 و �)	Oت �و�1ن �5 �دت ا�ن در "5 	��ھ�وط�
 ��1ر"	ً  "�و�� و;�Eت از ا
�	ن زن رھ	�� �رای "5 را �@;�� ا�ن �	 2وا�ت، A	;ر�ن از "
	وری +��م". ��ود �9	س
 در ��وا�د �	 ��ل �	 ر�	��د، �)Fود ��زل �ر �A�� 5دا�5 �	�د ،��1ود �رده �9ش �5 �رد ��ز و �رم #�ب �	 و �رد�ده آG	ز
  .��9	رد آ�@	 د�ت �5 را ز�د�� طو�	ر ،راAت و�دان �	 و ��وده �	O را Aر�ت 1Bم وطن آ��دۀ اوOد �)	�ل

  �>�-�ی ذ�ل ازھ��ن ���ت �>��� �ده ا�ت
  

  

  
 

 


