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   �����ل ����؟ ��رای ��ا�� و ���ت ا�������ن            
                                                  ������ا!�ام ا��ی"#  
) ا()ن '�&�دی� 1394��س  27(روز �������رای ��ا�� و ��ت ا
	�����ن �� 


��- ';�م ��د ��819 از �67ه ھ�ی ���3�4 �-ۀ رھ�ان و �0���1-اران '/�ھ-یِ, 
و ���B ھ�ی دو1A8> B�C@ ی�
�� ا��. 9-ون ھ1= <�دی- و ھ1= ا'� و ا��، ای, 

BHI و �G3 �9ص رD1E &�60ر  �Cار دادن ز'�م داران دو���8ر 
 �J> را �9ای��
 �Cدو B��� �9 ';�م و Bدر &�6 د���� Bا&�ای D1Eر K�'�A� Lو ��ی B4M

D1E &�60ر �9ز����8 ��'- و ی� '�8ر�� در �-رت �B��1 (�ض و&�د ��د. ر
��زی از �67ه ھ�ی اBHR و ��دا�4-ۀ �4JR �8S در ای, ��را ا�� <� ��یۀ ��Pذ 

6T� BHI-ارد و در �;K رD1E &�60ر  �C�3د را �9 �� ز'�م داران دو �و ھ1

  ��ی� (0@ �4-. 
��رای ��ا�� از (�R�4 و ا
�ادی دارای دی-��ه ھ� و <HI;�ت '��Pوت 
�Aی و 

�1A8>  B��1@ �-ه ا�� �� <�64 ا���Pدۀ اU9اری از ای, ��را �9ای ��وھB و 
�ن 
BHI �-رت ��R �9 -رت�ۀ �P� �9 ,��8� و B�Cو ';�م دو B��� �9 ر�1-ن
�B��1،  و&� '��8ک آ��6 را 'B ��زد. ھX;� =1ۀ '��8ک دی�T '�1ن آن ھ� 

؟ ھ���ه ای, و&�د �-ارد. '�T ای, �Rدق '-�9 �9 ا���د ��1ف �7 و&� '��8ک دارد
'�8ر�� در �-رت و ا���Gب در ';�م دوB�C �9 ھ�یBA از ا(\�ی ��رای ��ا�� 
'��(- ��د و 
�'�ن ا��ف B4M را در ای, '�رد دری��H/) �9 ،-49 ��رای ��ا�� 

  را <�ک 'B ��ی4-. 
<��1- ��رای ��ا�� �9 ای�A4 ط�
-ار ���B��T �_�م ���^ �B��1 �4��1- و 
 B��� �9 �3اھ4-، �9 ھ10, آرزو و ��ص ا(\�ی ��را در ر�1-ن B' ح آن را(Rا
 �9 B�0ً �� آن ھ� در د����H�' .دد�� B' �9 -رت�ۀ �P� �9 ,��8� و �Cدو

 "'B4I و '�6Pم "اR)ح �_�مآن را. ای, آرزو، 9;�ی �_�م را آرزو 'B ��9-، �� �;�ط 
  �� ����1S در ��را از آن �B' ,e رود، ھ��A� ,10 ا��:

  ��f ';�م و ���B دوB�C و '�8ر�� در �-رت. 
 B��1� ^��� �67دره ��ل ا�13 در �_�م Bن ط�Hح ط(Rو ا BHح ط(Rی-ۀ ا-S
�ن ���B و ';�م ��R .-3�7 B' @و �9ط @R�J19 دای�ۀ Lدر ی h;
ا
	�����ن 

وB�C و��B��� B ھ�ی �3د را از د�� 'B دھ4-، اR)ح طB' fH ���- و از د
 B�Cدو B��� دو�9ره �9 ';�م و B��ی4-. ا'� و�� B' ,e� ت��(Rم �9 ا���1ز '
 B4e� ت��(Rح و ا(Rاز ا �Tدی ،-��� B' -رت�ۀ �P� Lی�49- و ��ی B' د��

ری و ای, دور �9ط@،  آن ھ^ �9 ز�9ن �B0 را�B' �_� �9 .-4 ر�- �� ای, دا���ن <�Aا
<��h �67ه ھ�ی <�Aاری �� ��ھB��� �9 B �-رت &�Hس 'B �44- و ��ھB در 
B ظ�ھ� 'B ���-، ھ�4i0ن ادا'� 'B ی�9-. آ��i �� در ای, '�1ن Hح ط(Rا k1��

  �MیB' �_� �9 f ر�- و �B��8 از آن دی-ه �B0 ��د، ای, ا��:
�ن و اR)��ت. Hح ط(Rا  

    
 


