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  در �
	ت ا����ل                                 
  ����ا�	ام ا��ی����                                                     

���ن، ��د و ������ 
���وز  1393ا
	 28ا��وز ����در %�ری# ر
�" و 
�!�ری ا
���ن  در!�2 ا
�01ل از .�ی����� -�ا�	ه �" +�د. دو�( و ز��م داران '�!& ����ا

   ھ� 
�ل از ای� روز .6 ��5ان روز ا
�01ل 3�4�% �" !��	.
���ن ھ���9ن در %��م 68�5 ھ�ی ����ا�� ��د و ��; 
�ل �: از روز ا
�01ل، ا

�% 31��  ا
(.و وا.��6 %� از ��د و ��; 
�ل ?<3  ، در���	ه %� '��ت -�ی>، �� �
01ل ا
( از 'CD و ��ی	اری ا
� %�3�4 از 
���وز ا
�01ل ی�A! Bر در وا?@ 3�4�%

?�ای -�رH" و '�Gل ا
�01ل، از ی�رش و ا+��ل !6 آن !�Aر �: از .��ون را�	ن 
���وی -�ر�LG� "Hن .�?" �����	 و .�Gرت �Kای�	ه در ���� ا
��IJم و ��ی	اری 

  ا
�01ل -�ی> �Mم .� ��	ارد.
���ن در ای� ��د و ��; 
�ل، ��DJظ .�?"�������ن ھ� KM  آی� ا
�01ل ا�������	 و ا

�(؟ �P� ار�? "Hو %��وز ���وھ�ی -�ر &H�Q% رد��  
���ن 
�M "� �Rی�& ������ در '��" از ��دو ������ 
���وز ا
��داد ا
�01ل ا
 "Hل ���وھ�ی -�ر��!6 ای� !�Aر �S	 .�ر در ای� ��د و ��; 
�ل ��رد ھ��م و ا+

�( و در 
" و ��; 
�ل ا-�� .6 ��	ان�M ل  ?�ار	ر د��� �<�A! وی ده ھ���� T�H
�Mدی	؛ از ���وھ�ی ا�X5ی ����ن ���W" وار�V .6 رھ<�ی +�روی 
�.U %� ���وھ�ی 

���ن و !�� &�1��� ��Z و %� %��وز �Iه ا��ی	J�� 6 رھ<�ی ای�]ت. �%�� "��W� ن����
�<�د ��P�Hی�ن �Mوه ھ�ی ا��اط" ا
�0" و %�وری�( از ده ھ� !�Aر ����4ن و 

��Z  .&�5 ��4ن �5ب و��  
�� در '��" ��د و ������ 
���وز ا
�01ل !�Aر -�د را از %�4_ ا
�^��ری .�ی����� 

 .	������ن ����1 ھ����  %�3�4 �" !��& !6، ?�ای .� ی�����ی"  ا��وز در -�ک  ا
���ن را ����از -�رH" ھ� و �� در '��" ��د و ������ 
���وز ا
��داد ا
�01ل ا

 "Hۀ -�رb4
.� ا���Rر و �<�ھ�ت ��5ان �" !��& !6 ��د و ��; 
�ل �: از آن روز 
 31��
"، ا?��Gدی، ا����"، ���W" و . . . .  �����
در %��م 68�5 ھ�ی '��ت 

.&���  %�، ���ز ��	 %� و وا.��6 %� .6 -�رج و -�رH" ھ� ھ
��
	 �� در '��" از ��د و ������ 
���وز ا
��داد ا
�01ل 
�M "� �Rی�& !6 

��1 و زی� -_  %�ی� دو�( روی ز��� را داری& و .��( ���4ن 
�!��ن !�Aر �� در -_
دو��" !6 .�ی�
( و رھ<�ی '��	 !�زی �: از 
�Kده 
�ل  ��1 ز�	M" �" !��	؛

 Bی )�'��ی( ��QH" و دری��( ده ھ� ���4رد دا�� !�B ���" و ���W" ���ا�
D+ ی و	ری را .� آ.�و ���Q�H )
��( .�KMار !�	 و از ر
�ای" و ا���R.�ت ری��

  ا���Xح -���( .�ر .� 
� ا���R.�ت در ا��Wر ��دم د��� .� !��ر .���	. 
���ن ��Hب '��	 !�زی در '��" ا��وز،  ر�Q�H :�fر ���2R دو�(ِ ������31 ا�

��د و ������ 
���وز ا
�01ل !�Aر از ?	رت ا
�^��ری ا��4P: را در �A( دی�ار 
و .6 دور از ا��Wر و '�Xر ��دم %�3�4 !�د !6 ری�
( �Q�Hری و  ھ�ی .�4	 ارگ !�.3

'��I( او ��د و ��; 
�ل �: از روز ا
��داد ا
�01ل، در �Mو '��ی( ���W" و 
���" ده ھ� !�Aر -�رH" د��� ?�ار دارد؛  ر�Q�H :�fری !�G. 6رت یB ز�	ا�" و 
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ز �^�( ر��� در ���ن ا
�� در -��6 ھ�ی .�4	 و %�ریB ارگ !�.3 .6 
� ��<�د و ا
 .)
  ��دم و ���31 زی��� ��Jوم ا

�
01ل ھ���& !6  ��د و ��; و در '��" د�Sر %�ھ&  ��د و ������ 
���وز ا
��اد ا
���� از آن  
�ل �:Rل��
در '��ت ا
�01ل .6 
�  ، ھ���9نا
�01ل 

  ��<�ی&.
 "M	و در��� "P��در 68�5 ھ�ی  ا
�01ل .6 �^�" و ��QDم وا?^" رھ�ی" از وا.

،  ھ���9ن  یB آرزوی .Kرگ و د
( ��ی����" ا
( !P�D�+ �. 6" و �h4�R '��ت
  ا��	 .��ی> ��Pه داری&. 

 
 
 


