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� � � ز  ، � � ا ز  و ر � � ز  و ر� � ا  � � و   � � �  � � � � �    
  
 

�����ن ��ه� از  *()'� �&� ا���ا�%�رگ در �"�ر ��ا��!، �� �� � ار� ا���ن ه�
  .�ود. *١٣٩5"�از ��روز و ��ل �� .0 �! /.�ن /.��ود و �"�ط، *,� ��+

�اث . از *�� �����ن ا��، /���ار.� 9"� ��ز*: �! �&� �8�� 9"� ��روز.78'
��� *�دم *� *: ��� �� /=� و ارزش ه���ه����  .!� ��� ��روز @��. 78'ه� ? 

�A8 �BC ا� ا�� ، در�/ D��&�ا��� ��ه� Eن: ا�� 9&� ز���F ل�G ه�� �! در  !� 
�8�&� ر�B�8 از ه ���� �/ !H'� ،و ز���."! ا*. �%�@�! ا�� � را در دل ه� � �&��

  . دادE ا����9
  

�ه. را �� ���. �)��وز. �! /�9"� ��روز� و �ن ��I ��د:، /�H: �� �8ر، رو�
� .:� �:ا.  /� از �رزو *��&J* J ��د�ه�، �! ر���@.  و ز���.�*:�� را ��.G 0%:رو

�."�د، هM ا���ن �! ��H و�.�! �� �&�ر /� �Gوات ��Kز *B@ن ز������8�&� در ا� !�  
�ن :� �وار��ن و /��E 9�. 9&�ن از �Gف @�از 9�D و �8ور، �'H! در ه� ���ر و ���! 

�����دد. �� � ار **�ن �� ��ه�D از *�د'.� @ا�.  
 

�م  :��@��E ��روز �! ��Bدي از ��+�"� �.�اري G%.�� از @�اب ��د ز*����J ا��، از ا
 دور � در *��S'�T* UG و�G و �"�ر ه��ER ا: و�دور �8 �! ا*�وز �� ر�M و رواج ه�

'.��روز در @. "�د.V ��/� *:و � د�I@از �"�ر ه� روز ر *�BW  E�� مAWا 
�! F�+. ا�� » * !�(�� ر�Y�8 �.B. ��د �!  ��روز در �! �"�ر د�* ����  «.  

 
 ده� �!  *RدE *�� و �رزو را در �"�ر. /� از ا*�&�ر و ز����١٣٩5�روز و ��ل �� 

�.  ��: ر @�ن *� ��ان ��ن:�G+%�ن، ه����Bن و ]�Bه��ز Hده"� ا�* ����  .
 ا�� �! �� *�دم ا�������ن � *�دم 9  ����*! ��*:ذ و ا، �\� و اوار�ا��(�ر، �"��ر

B)8.ا�� Eد�� �.  
  

 �و �! رو. � @�اه� داد: را ���^:�ن و /�.:، رو��ار.��روز�� �&�ر، �Gوات، �، و ا*�
��� ،!��� را ���ر @�د ��@�! : د*'� �� *'� : V� ��8�� !��M ��ر.���+.�H(8ات �&

  .ا��، �! @�اه� �)�
�AY� _@  E 9�^.ه� ��د �! �� @�ا�Hه�، �)�ق ا� H! در :�ن ا���ن ه�. ه� در *

  .V ��]! در ���رهM ��د و ��ش ��دE ا��:a در : �8ر�دراز��
  
@���ن �)� در 9&�ن �ن را �! .'.�I *.0 از �.� 9"� �! ه ار ��+! �! �:ا !� U"W و 

ز��� �"9 *�D *"�از �ن �� ��� و ��ود و .��� و �! /. �?��� ���.Bر.ه�G ��� : �
��ن� ��ا �&�� از ز����Bه  b'c در ��ز* و. Eد ��  .@�اه� ��د ا�������ن �� 9
 


