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� ، ��٢٠١۶ه ��رچ  ٢٠روز ������ ��  را ز�� دور 	����ا���ل �  د$�#� ٣٠و  ۵ �
  �� '���ن ��( �/2 و  �ل /. �� آرزو ھ�ی /. آ,�ز �+ *(دد. �� و$� ارو'� &�%

�� ��8ر /. �2ر$� ���.د در ز��/+ 7(ا ��( 2 	� ا�5�/�67ن ��+ از  ��ه 4(�  	� �ل /. 
� ای 4   �ر�> اش را ورق �+ ز/2. �9

� ا ���= .�ری، 	��5ر،  �@��ر و 7#( و درد  �ل '�� ��ز ھ?  �ل <.ن آ9.د ا  �A5/ز ا
�#�م ری او رB.ه <.اداری در ��7د  �ندارد.  �ل '�� ��ز ھ?  �9+ ا � 	� ا2�5�/�67ری 

D�� ر  ھ�.ز ھ? ورا دارد  یا  ھ�ی.�	 �  ��9دا� ا����E و �را  �� <.د ھ� از <��/
  دارد.

 <.ر2�Bی ١٣٩۵'�ی ��  �ل ا�5�/�67ن G�E زده،  �� ��F4+ ا� ھE �F.ر و  5?، ��ز ھ?
  �+ *Iارد �4 �� ا��2 ا/��  �9+ �58( از  ���9ن د�@( را ز/2*+ 	�2.

��ن د�@( /��2B.  �ل �� '�K(اJ+  �9+ �+ رو/2 �4 ���� ھ�F/�2  �9د�@( ��ر ا�5�/�67ن  �(دم
١٣٩۴ E ی از ��F9�  ���� = �ل G�E،  �9 �8 ��د 2Bه ا �.<./��ر 4(��F	�  �ا���
از  (�� و  ٢١*�( 2B و ا/��ن �M��E در $(ن � را ���4 /�(د.  ����9 7#( ھF �(دم 

  �E +5 2@�4ن داد.
� ھ�ی ا/�A5ری  �ل ١٣٩۴  �ل �F=  *�5(ده.  ����9 ط���9ن  و *(وه ھ�ی دھ�� ا7@

=5+ 	.د	�ن را �� =QFت ا/�A5ری د�.ت 	(د/2 و دروغ ھ�ی �B<2ار را �� *.ش �(دم 
(د/2. ی 	 R' ،2�5��/ +در ا���/�ت آ*�ھ �	  

 �ل  دا�� و ھ2F �5ن �Bن، (ی ��� از =2 =��@ �ل <�./� ط���9ن، و ١٣٩۴ �ل 
5 �VF ��( �(دم  	UF ا=Iاب و *(وه ھ�ی دا<S،��  (ی ھ�ی '�	��5ن��57 *Wل ر�� 

 �ل دروغ،  �ل  �@��ر ھ�ی ��@��ه،  �ل و�(ان 	(دن ز/2*+ ھ�،  �ل 	�5 آزادی، 
 �ل QBق،  �ل 4.=�  و  �ل  ر<��/� ھ�، 7(<�2ه ھ� و ز��دی از ز/�ن و �(دان 	�.ر.

  ! B(���ری �4ر�>
/��Yن �� ��#� و در�2ری ز/2*+ �+ 	��2 ا*( در  (ز���+ ھYF. 	�.ر ��، �(د��ن آ 

4 ز<�B +Fن را �� آ �/+ �(=2�W� +F؛ �� آن ھ?  �	� ھ( W/ +��E.اھ2 4.ا/�
4(� آ�� ��+ در �8Eن ��  +F�2$ 8B(و/2ان ا�67ن �]S  ���9ن '���، از /.روز ا�

�ی <��5 #��ل <.اھ�2 	(د. ز�(ا	� /.روز آر��ن ھ� و آرزو ھ� را �( دل ھ5آ,.B+ ��ز ا 
  و /� ا��2 ز/2ه �+ 	��2.

'�2�B*�ن  ( ز�� ا�67 �5ن روح و �Eن را د�@( ��ر �(ای S��\4 از ��8ر /. و  �ل /. در 
  ��S^7 )5 ر 5 و رو2�Jن &�#S <.اھ�2 داد.

��ری، �(دم  ( ز�� �� �5ن در `�8ر *.�B ی ��8 �� ا/.اع ھ�ی *./�*.ن 	� ھ( /.ع 
 �+ اش ر��� در 7(ھ�G و �E رو�� را S^7 ن دارد، /.روز، ��8ر  و�B ت��M��

.2/)�* 
 � ھIار  ��9 دارد /� �8�4 در ا�5�/�67ن �S در  ��� از 	�.ر ھ� و  '����� ای/.روز 	�  

  /#�ط �8Eن S��\4 �+ *(دد.
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����.ن /a( در  (ا ( �8Eن،  ٣٠٠: " �(ای ��� از /.روز  �ز��ن ���5a* ��   2A5� S ی
ا � و ��� از  � ھIار  �ل ا � 	� در���ط#+ از ����9ن، ��d#� در��ی  آ,�ز  �ل /.

 *(B +� �57.د."�E �8نE ی و <�ور���/� و /#�ط د�@(ی ازI	)� ز، آ ��ی�#a$ ،ه��  
 5Bط( ز/2ه /@28ا�W� ،ار  ��9 ی �(دمIھ ��W&( '� 2اری از د � آورد ھ�ی `��2

+B.> ھ����� �(ای �(دم �E و و ا��2 �� ار��6ن �+ آورد، 	�/.ن  آ�� ھ�ی 	8
 ���B <روزی ��5ر�./ �E +��' )� �� 8( ا 5(ا �.رگB ه  7١٩(ھ�@+ ا�67ن ھ�ی��

ر� VB آواز <.ان E.ان /\�? د �+ رود. ١٣٩۵/.روز و  �ل /.  �� '��.از ��٢٠١رچ
و ھ�F.ازان �Bن �SaA آرا VB /.روزی ا/2.  V��= G�B.اد، ھI��/  

 

 


