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  آی	 ا��	���	ن �� ��ط	ن دا�� �
	ب �� ��د؟           
                                                ������ا �ام ا��ی!�  


	وز دوم ��س  ��	از &%�ی$ #"�ر دا!  در  1394ظ�ھ	 ��ی	 ���ون اول و��� 
�
 234	ھ�ر و #�1ی$ 
	�0 �%���ت دو�.� -�
, از #"�ر دا!  +*( �)$. او 
ا=�رات ?	ی< و رو=(، �;�ور ا�83$ �:� ر789 �61ر را �.56 
� #�1ی$ دا!  

�Bار=� از ��ل C0	�Bاری رو+� &�س در 
	�0 ر+�4� ھ�ی ای( اد!�، -	د. @7 از 

	ا�4�FG.�ن و =EC� ھ�ی ��Dزی  �3C�  ;�ور� 	ا&1 H83# I+�&  !ا4.%�ل دا

= �
�1ل ا�4�FG.�ن و در ا�83$ �:� و ���Kم +.�BE4ی +	@	+$ وزی	 د�Gع 
رو+8� و  &� ا-�3ن �%���ت دو�$�ی �4�8� ا4.;�ر ی�G$. ھ	 �3M �	زھ�ی آ+8

� =�ت از 
را &�یE4 �8	ده ا�4، ا�� روس ھ� B� )83Mار=� -;�رھ�ی آ+�8ی �4�8� 
24	ان و ��3Rن  ،Q	ب و ?�ا�$ ��Cرزۀ آن ھ� 
� دا! +�8+$ و !E:1	د ا�	ی�E و 

  ھ�.�3.  
),C� ش ��1394س 24روزV& �4.�ن از�FGوی ھ�ی �4&� در ا	�4ه 84��	G ,CW1- ال	3(


	 ای�Dد @�ی�2ه �Z3%� ای در وYی$ 234	ھ�ر و ا4.%�ل 
	�0 از �D23ی�ن  �3C�  !دا
آن ھ� از +�ری� و !	اق 
� 234	ھ�ر و 4)�ذ ای( �	وه 
� وYی$ -3	 C0	 داد. 4)�ذ 

د �V8دی +�ل ھ�ی �6د ی� 3^ دا!  
� وYی$ -3	 -� ای( وYی$ در دھۀ ھ;.�

� ��ای =�روی  از @�ی�2ه �	وه +:)� ا�4�FG.�ن 
� رھC	ی ����ی 81, ا�	1#(  


�د، =�ی� 
8;.	 از ھ	 �ی دی2	  ���!� 
�=�. #"�ر �D23ی�ن  )����ی 8�#((
دا!  در -3	، 4)�ذ و #"�ر ای( �	وه را 
� �4ر+.�ن و وYی$ 
�0;�ن آ+�ن �� 

#��� ا+$ -� ط���Cن ا-�3ن در 
	�0 از و���ا�� ھ�ی 
�0;�ن +�زد. ای( در 
4)�ذ و &�:I دار�4 و ای( �D23ی�ن ط��` 
� آ+��4 �� &�ا�34 
� دا!  
�4�4�8W و 
�ی @	5M +)�8 ط���Cن در 
�0;�ن و در �	زھ�ی  �

8	ق +�8ه دا!  را 

 .�33- �3:
�E.�ن �&  
دو�$ ا�4�FG.�ن B84 از د+.82	ی �3M &( ا&�Cع &��E.�ن و از
�E.�ن در 234	ھ�ر 
 $GV0 �4م ?�ای �
+*( �)$. دا!  در روزھ�ی ا80	 در 234	ھ�ر یEC= aۀ رادی� 

� راه ا�4ا0.� ا+$ -� در &�1م وYی$ 234	ھ�ر 
� =�1ل =6	 Vل آ
�د =�83ه 

  �� =�د. 
Yاز و �;*
ی$ 0	ا+�ن GV0$ ا+��V ��8ا�4 -� در 4%;ۀ دا!  ا�4�FG.�ن را 

F	ا�8Gی 0	ا+�ن !Vوه 
	 ا�4�FG.�ن =��, 
*;� ھ�ی� از ای	ان،  ،دا! 
@�-�.�ن و آ+�8ی �4�8� �� =�د. اد!�ی GV0$ ا+��V دا!  و وYی$ 0	ا+�ن 

� ھ�ی$ ���� در ا�4�FG.�ن،  	.;8

	 V0ف ط���Cن 
� !�3ان یa �	وه �b:� و 


	ای دا!   ز�38� را H:.*� ی�ت و ا��امYاز ��8ن و 	8;.

	ای dب �D23ی�ن 
���!� �� -�3 و 
� �K0ص ��` 4)�ذ ای( �	وه در =�1ل ا�4�FG.�ن و وYی�ت 

  ھ5 �	ز 
� آ+�8ی �4�8� �� =�د. 

� ای( #�ادث و #�س و ��1ن ھ�، آی� ا�4�FG.�ن ��Kب 
� +	ط�ن دی2	ی ��& �
 

  ؟ 
� �4م دا!  �0اھ� =�
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 �
	Q )ی�b.� �
 �Eی	د و +�8+$ @�-�.�ن و ا�	E:1! ی� در�
@�+h ای( +�ال را 
 �
 �3Q �61راش در ا�4�FG.�ن �.�D -	د. آی� @�-�.�ن @7 از +)	 ا80	 ر789 

&581K ��ل و �	ار ھ�ی -� 
� وی داده ا+$، !1, �� -�3؟ آی� ا�	ی�Eی� ھ� و �4&� 
ا!  را در ا�4�FG.�ن 
82	�4؟ و آی� دو�$ و اراده دار�4 &� :� 4)�ذ و #"�ر د

ا�4�FG.�ن 
� ری�+$ ا=	ف �3Q ظ	8G$ ھ�ی را در �0د، از #��E$ داری +��5 و 
��i	 &� +�8+$ =)�ف و یa د+$ 
	 +	 ��Cرزه 
� ط���Cن و دا!  ای�Dد �0اھ� 

  -	د؟ 
  

 


