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	� روز ��س��� ���� �� ����رد �
 ��دم در راه��� ��ه&�ار ��
	%�$ ا#"ح  
��د� ��ج ��� از روز ��س»در ��ل ��اه� وردن ز���� ه���.��- را� ���: در ��,$ +� +�دت�*�ان ان�)�ب�ت$ ب� &����زه�ی$ ت"!  ��ان «��ء ا�
ب�&�رد &�1ن! ��� ب� ��دم ه0���، ن;�ا,�3 ت�اب$ ن:�ی��� ا89ح 536 �234 ب� ه�1ار ن�0! ب� ه�*�ن� ب�&�رد� ب� ��دم *�!«ه�*�ن� ب�&�رد ب�

0��د�ا� ب�ا� ن?�م در .<�ن ب� ه:�ا� &�اه� داش!.»* $���دم در روز ��س +� ن:�د �:�ی! از �?���3ن و ��Cب�3 ب� ا����Bر و �3A ا�! ب�زت�ب ��
��� !:,�0� ��D� Eدم در ی��»!��� و  ��8ن� ر���ر +���» *��Fب�&$ .�ی�ن�ت ت��رو ��ار ن ��Hن ت"! ت�I�J0� ا���واری� �� »�Bو� ب� ت�+�� ب�ای�
ب�ا� ب��ن ای��ه�ی�1ن در راه�K:�ی$ ��4زدار �;� ��Dر دارن�، ای�<� ��دم ای�ان ه0��� و از &�رج از +�1ر ن:$ی��، ا*� ب�&�رد� �9رت ب��Fد و

تM�1 ای�4د +��� �C;� ه0��� و ب�ی� پ��)�F ب�ش��.»
�F؟��O $�Pی� &�د+�ر ��� ب� &�د ن��وری� ی ��� �Oی�� ش�ل ���،پ�ر�Fب �Bای�»!�* Q��R:ا��م �234 ب� ��ی! پ�ر,:�ن ن��ز ه S& ا+��0ن�� �D  Qای

�$ش�د ��دم را V9ب��� +�د؟ا89 روش پ��0ی��ا� ن�0! +� ب)�اه�� ه:� ��دم ��"�ا,TB1، ��ز��ن�ه$ ش�� و یE .�ر ب�ش��.»
ن:�ی��� ��دم ش<�+�د در �234 ش�را� ا��8$ ت�+�� +�د«+�0ن$ +� ب� راه�K:�ی$ �$ی�� ��دم ه0���، ه�+�B� 2 و ت��B &�د را دارد و ه�W+2 ب� ن<�

�����! ن:$+��، ب��ب�ایQ ن��ی� +0$ ب� ن<� ب�Fی� ت� ای��Fن� را� ب�و ی� ای��Fن� را� ن�و و ا*� ���- را +�ت��ت� ب�داش! زان�ی- را &�د +���.»
ن;�ا,�3 ت�اب$ ه:Q��R ب� ��Dر در &;�ص ا 8م ��د*$ و د �ت *�و�ه� و ش);�!ه�� ا89ح536 ب�ا� ش�+! در راه�K:�ی$ روز ��س و
&Sده$ ب�&$ .�ی�ن�ت ت�� ا�F,�9ا از .:�3 روزن��� +�<�ن ب�ا� ب�&�رد ب� ه�*�ن� ن:�د ��� و ش�Pره�� ان��Cد�،ا��ود«ن��ی� ب� پ�-داور�ه� ��D را
ن�ا�Q و ب�Q ��دم &S +1$ ای�4د +���.»و� *�! +�«روز ��س ��Z3P ب� یE .��ح ن�0!، ��Z3P ب� ه:� ��دم در د��ع از ان�0ن�! و ا��اد� ا�! +� ب�

ن<� �3A �$ش�د.»
�ه�  ��8 دارن� و �\:��J در ن روز *�د ن<� .:] &�اه�� ش�، د,�T ای��B *�و�ه���>O دم ب� ب�&$ از��»�+ !�* Q��R:ا89ح536 ش<�+�د ه �ن:�ی��
� &�د را��C  ر ت��] دارن� ��دم ب��ی�� ا���\O Qض�ع ا�!، ب��ب�ای�� Qر در روز ��س د �ت �$+��� ه� ای�D� و ش);�!ه� از ��دم ب�ا� V3�(�

ن�1ن ن�ه��.»
ی! ا,�3 ه�ش:$ ر��4�0ن$ ب�P از  Sن روز ت�� ��ل و�D 27 ��ا+��0ن &S ا��م �234 در &;�ص ت^��� ا��م .:�P روز ��س و ن)�ان�ن ن:�ز 

Qب�ا� &�ان�ن ن:�ز ای Sل و �� و���P� ��>O Eب�د +� ی Q8ن�ت� ای��  »!�تQ��P ا�:� &�ت:$ از رو��ن��ن .��ح ��+� ب�ا� ن:�ز .:�P روزر ��س *
روز ان�)�ب �$+�دن� +� ���50 ب� ه�W *�وه$ ن��ش�.»

»!�* ��� *_ش�� Eاز ی ��و� ه:Q��R ب� اش�ر� ب� تQ��P ا�:�� ن`اد ب�  ��ان �)��ان پ�- از &\�� ه�� ن:�ز .:�P روز ��س ب�ا� دو��Q ب�ر در +:
روز ��س ��ا .���$ ا�! ن��ی� ا��اد� ب�ا� ایQ روز ان�)�ب ش�ن� +� ب� +�ه- ��Dر ��دم ���4 ش�د.»

 ��
��د را �� /�� ت&��� �-%��:  اس*
د دا�&(
$ �� ره���٢٧
� ت<�ان 6$ ن��� ا� ��*�1د� ب� ی! ا,�3  3$ &���� ا�، �)��ن ا&�� و� در ن:�ز .:�P ���$ ب��F1ه��ت  3:$ دان ��D از ا��ت�� و ا Qت !�ب�0! و ه
��ض�Q ب� ن���4 دروQ�a ان�)�ب�ت ری��! .:<�ر� ای�ان دان0�� و ن�0! ب�P� و Q����Cی�0 وIی! &�ی- ب� وIی!  3$ را ز���� ا� ب�ا� �3] و �:] �)�,

 �ا�5 ن ه�1ار داد� ان�.
� ت<�ان 6$ ن��� ا� +� ن0)� ا� از ن ت��S یB$ از ا��ت�� ا��Dء +���� ایQ ن��� در ا&���ر .�س ��ار *���� ا�!،�F1ه��ت  3:$ دان ��D ا��ت�� و ا
��ض�ن در راه�K:�ی$ روز ��س ب� ��?�ر پ��c �9یb ب� &\�� ه�� &���� ا� &\�ب ب� ره��� ن�ش�� ان�: ش:� ش��� ا��مP� ر�D� ب� ت�+�� ب� � 8و
 3$ ن�0��� و �)�,��Q ش:� ه� ش��� �)�,��Q ا��م  3$ ن�0���. زی�ا ه� �� *�و� �)�,V ا��م  3$ ، ب�  ��3  �ا,�)�اه$ ا��م ش:��1 +��1ن�. در ��,$ +�
��Q ش:� ب�ا� ا��Cق �Z ان�)�ب ��دم و تQ��P تV�3B رأ� رب�د� ش�ة ن<� در ب�اب� ش:� ب� ا ��اض ای0��دن� و ب� ��0,:! و ��ن$ ت�یQ شQB:� TB ب�,�(�
��1ش�F ش:� ه�aو ا �Fش�بت"��C �3! ت��S +�دت�*�ان و دزدان رأ� ��دم ا ��اض +�دن�. ن� ب�ت�م داش��� و ن� �8ح ��د و *�م ، در ��,$ +� ای�د� 
ب�ت�م داش��� و ه� �8ح ��د و *�م و ���P!. پ2 ب� C\�� �O$ &�د را ب� .�� ا��م  3$ �$ ن�1ن�� و �)�,��Q &�د را ب� .�� �)�,��Q ا��م  3$؟ و ب$

ش���ن� از ��ارا� ب� �)�,��Q دم �$ زن�� ؟
�T��+ Q ن��� ب�یQ ش�ح ا�!:�

.��ب ��� &���� ا�
 ) ش:� ب��ن�F ایQ ب�د +� ش:� ب� ش��� ��ز� ب���B� Q! ا��م  3$ (ع) و ����! ای�1ن در ب�&�رد ب� �)�,��88Q / 06 / 20&\�� ه�� ن:�ز .:hP ا&�� (

و ن?�م وIی$ &�دت�ن ، �P$ وا�� داش��� +� اوIً &�د را ب� .�� ا��م  3$ و �)�,��Q &�د را ب� .�� �)�,��Q ا��م ��ار داد� و ��ا�! و پ�+$ را از ِن
&�ی- و ن��ت و پ���3 را از ِن �)�,��Q &�د ��زی�. �Hن�ً� ت8ش ن:�دی� ب� ش��� ��ز� �)�,��Q &�د ب� �)�,��Q ا��م  3$ ، ب� ز � &�د ز���� را ب�ا� �3]

 در��9 ��دم در ان�)�ب�ت ، �P$85و �:] ن<�ی$ �)�,��Q ��اه� ن:�ئ��. ه:Q��R ب� ت���� O<�ة دش:��ن و دو���ن &�ر.$ ن?�م و ن�� ت�Bار ��Dر 
0�"�B ��د�$ ن?�م را ب� رخ �)�,��ن دا&3$ &�د +��1� و داغ و در�- را ب� ��ان .��- ��د�$ ن�1ن ده�� ت� ه� ن�ن و ه� ��دم را از� ��Fدی� پ�ی�+
ادا�h ��+! .��- ��� و ��Dر در راه�K:�ی$ روز ��س ب�ز داری� . در ایQ راب\� ن�Bت ��بT ت3�n$ ب� �1O �$ &�رد +� ب�ا� ت��ی� ا��Bر  :��$ و

ن<� �$ پ�دازی�: Qا���نً� ت�ّ�� ش:� ، ب� ت���
ن دو و.�� ت�1ب<$ ��.�د ب�ش� . در1 Qاه� ب�د +� ب��& $C\�� ن پ_ی� و�Bی� دو دورة ت�ری)$ ز��ن$ در �9رت$ ا� $ �:�- ش��� ��ز� ب�Q دو پ�ی�ة ا.

��,$ +� ب�Q ن?�م  ��3 و ن?�م وIی$ ش:� ن� ت�<� و.�� ت�1ب<$ و.�د ن�ارد ب�B3 در ت�Dد ب� ی�Bی�Fن�. ا,��� ش�ی� ت�<� و.� ت�1ب� ه� دو ن?�م، واژة
� ا�!.��ا��8$ ب�ش� +� ب�  ��ان 9�! )وا�P$ ی� ��a وا�($P ب� دن��ل ه� دو ن?�م 

- ای��B ش:� ن� ت�<�  3$ (ع) و ��1ب<- ن�0��� ب�B3 در ��CبT و در ت�Dد ب� ن ب�ر*�ار ه0��� را از ��Cیh0 +�رن��h,�� $� h ش:� در ای�م پ2 از پ��وز�2
ن ن��ز��� ��4ل و ��Cل T�;�ن ��Dت �$ ت�ان ب� وض�ح ��1ه�� +�د ( +� ا,��� ت !��B� ت و�B� دوران h,�� $� h8ب ت� +��ن ب� +�رن��Cان

دی��F ا�!.)
- �Aه�ًا ش:� در ��Cم &\�ب� ب� �\�ح +�دن دی�*�ه<�� ا��م در ��رد ارزش ���B! و ان��Fة ای�1ن در پ_ی�ش �P� ، !��B$ +�دی� &�د را ب� ای�1ن3

ت���1 ن:�ئ��. در ��,$ +� اوIً �9ف اد � ب�ا� ا��Hت ایQ ا�� +��$ ن�0! و ت�<� ا :�ل و ر���ر ش:��! +� �$ ت�ان� �qی� ی� ن��$ ایQ ا�� ب�ش�. �Hن�ً� ش:�
�s ��دم �$ دان� و ��aI ،��ا��ش +�دی� �\�ح ب����ی�� و ش�ی� ب� �;3"! ن?�م وIی$ &�ی-(� �+ !�:+�� Z� ًا ی� �<�ًا ن?� ا��م را در ��رد�: 
ن�B ش:� او را ا��� &�د �. 2+ Wِن ش:��! و ه�ن�ی�ی�! .ر� ، ��ا��ش +�دی� ایQ(� Q ا��م را �\�ح +��� +� ����د: " ا� ��دم �Z ��+:�! از 



Zّ� ��*�دان�� ���B� Zّ! ب� ش:� را ن�ارد." و ی� ن�4 +� �$ ����ی�: "ر��ل &�ا (ص) از �Q پ�:�ن$ *��! و ����د : ا� پ�0 اب$ 5,�6 ، وIی! اّ�
ت��!. ا*� ب� در��$ و  ���! ت� را ��پ��! &�د +�دن� و ب� رض�ی! در��رد ت� ب� و��ت ن?� ر���ن�، ا��ش�ن را ب�  <�� *�� و بK_ی�؛ ا�� ا*� در

ب�رة ت� ب� ا&�8ف ا���دن�، ن�ن را ب� &�ا�! &�د وا*_ار ."
- �$ ب���� +� ت�Dد ن�Fش و  :T ش:� ب� ن�Fش و  :T ا��م  3$ (ع) در ایQ ا�! +� ا��م �Z ��+:�! را �Zّ ��دم �$ دان0! و در �P6�C$ +� ��دم4

�h ب�$ �� �� و نـــــ��C� ل ،  �م ش�+! ا��م در .�ی�ن�v� د (ب�  ��ام�+ $� T�:"ر�! و ن� &�د را ب� ��دم ت $� !��B� ن� ب� دن��ل ���ن:$ &�ا�
�$  :� و &�ددار� از پ_ی�ش ���B! پ2 از ��v  T:�ن، ش�اه� روش�$ ه0��� ب� ایQ ن�Fش و��B� ف در ش�را��  Qب Q:��,ب� پ��1<�د  ��ا Q��*
روش ا��م ). در ��,$ +� ش:� ب� �:�ی! از 6ّ�ا�$ و ا.�ا� +�دت� و &��ن! در ا��ن! ��دم ، ن� ت�<� �Zّ ان�)�ب و �Zّ ��+:�! را از ��دم �53 +�دی� ،
�$ &�د را��B� اران���:O ، رام ��دم��ض ب0��� و ب� .�� پ��)�Fی$ رام و ��\C$ ب� ا ��اض P� رام ��دمب�1O �B3 &�د را ب� ��Dر ����3ن$ و 
��1ش$ +� ای�د� &�د ش:� ب� پ� +�د� ب�دن� و �$ +��� ��دم ب$ *��� را ی� در &��ب�ن<� ب� &�w و &�نaش�ب و ا hو ب� ب<�ن ���در �x  �م ب� �� ��دم ری)
+��1ی� و ی� در ب�زداش��Fه<�� �)�ف ��ون و�\�ی$ &�د ب� �c30 ن?�م وIی$ &�د ب�دی� و ب� ش�4�B ه�� .0:$ و رو�$ و ��$ �"�ش$ ه�� ر+�E و
ت�4وز .�0$ ب� زن�ن و ��دان در ب�� و ب$ *��ه�ن$ +� *��ه$ .� ا ��اض ب� &��ن! ش:� در ا��ن! و ب�ز ���دن ا��ن��1ن ن�اش�� ان� ، ن� ت�<� �Zّ ان�)�ب و

�Zّ ���ت را از ن�ن �53 ن:�دی� ، ب�B3 +�ا�! ان�0ن$ ن�ن را ب� پ��3 ت�یQ ر���ره� ب� اب�_ال +�1ن�ی�.
���� ، ه� ن�ع ان��Cد و �)�,�! ��دم را ب� ت�hJ6 دش:��ن و ب��Fن�Fن ن�0! داد� و �$ ده�� و ��دم �:��� ��ز ��T از5� Q:دش hش:� +� دائ:ً� ب� ب<�ن -

ان�)�ب�ت را ، ب� ب<�نh ا ��اض ن�ن ب� ن��h4 ان�)�ب�ت و رب�دن رأی�1ن ت��S ای�د� ش:� و ���د +�دت� ،  ��8ن دو,�<�� ب��Fن� و ��4ی�ن ان8Cب �):$3
�$ &�ان�� و پ2 از ب�زداش! ه�� ��3 ا� ، ن�ن را در ا&���ر ب�ز.�ی�ن .�3ّد &�د (+� ه�W �ّ� و ��ز ��ن�ن$ و دی�$ و ا&�8$ و ان�0ن$ ن:$ ش�����) ��ار
���$ ده�� ت� از �6یZ ا :�ل ش�4�B ه�� و�1���w ��ون و�\�ی$، ت�ه:�ت ارب�ب�1ن را ب� �9رت ا��ری� و ا ��ا��ت ن:�ی1$ ب� زب�ن ن�ن .�ر� ��&
و ت"�یT ب$ داد*�ه<�� وIی$ ش:� ده�� ، �O و.� ت�1ب<$ ب� ا��م  3$ داری� ؟ و ا�O Iً�9 ت�1ب<$ ب�Q ن?�م ض� دی�$ و ض� ان�0ن$ ش:� و ن?�م ����$ ب�
�Zّ و  �ل ا��م  3$ ا�! +� ش��� ��ز� �$ +��� ت� ب�  �ام ��ی�$ و ب� ,Q4 +��1ن دیQ &�ا و و,ّ$ او ، ��O روز� ب�  :� ن�Q�F ن?�م ض� .:<�ر� و

ض� ا��8$ &�ی- ب���ای�� ؟
6��Fرت�a �3 وA �*0!؟ ا�O Q:ر دو�! و دش��P� Iً�9وی`*$ ه�ی$ دارن� ؟ و ا �O ی�� +��ن�� و�* $� Q(� ن�ن- ب� را��$ ایQ دش:��ن$ +� دائ:ً� از 

Vن ب� ��ل و .�ن و ��ل و ن�ا��2 ��دم، ش:� را در ردی��ش�Bر و ت��P و ت�4وزه�� ب$ ش:�ر ش:� و ای�دی �3A ی����Pر ش��&! ب��Fن�Fن و دش:��ن ا�! 
ب��Fن�Fن و دش:��ن ��ار ن:$ ده�؟ ش:� +� دائ:ً� ��دم را از ه�4م و �h\3 ب��Fن�Fن �$ ت���ن�� ی� ت� +��ن از &�د پ����� ای� +� ا*� ب��Fن�Fن$ ن?��
��ی�B و ا��ائ�T ب� ایS30� !B3:� Q ش�ن� ی� ب�ت� از ش:� ب� ��دم ر���ر �$ +���؟ ی� ,"?� ا� ان�ی��1� ای� +� در ن?� ا+�vی! �3! ت"! ��� ، ��ه�!
رژی� وIی$ ش:� از رژی� ا��ائ�T ب�ت� و &\�ن�+�� ا�! ؟ �Oا +� ا��ائ���3ن زن�ان��ن �03\��$ را ش�4�B �$ +��� و دژ&�:�ن ش:� ��دم ب$ *��� و �3!
�$ ش:� ب� &�اب�Fه<�� دان�41ی$��B� اران���:O �+ $ر� در ن?� ��دم، .��ی�ت&�ی- را ��رد ش�4�B ه�� .0:$ و رو�$ و .�0$ ��ار �$ ده�� . 

و دان�41ی�ن ب$ *��� +�دن� از ه�W ب��Fن� ا� ان�?�ر ن:$ ر�!.
- در ���B!  ��3 ، و��$ +� پ��1ا� �Q�:30 �$ ش��د +� در نC\� ا� از �3:�و ا��8$، &3)�,$ را ب� ��� از پ�� یE زن ی<�د� رب�د� ان� ، ب� &�د7

��3$ �$ زن� و �$ ����ی� +� ا*� +0$ از ش���ن ایQ &�� و ن�y و��ع ایT:  Q در �3:�و ا�8م دق +�� ن��ی� ب� او &�د� *��!. ا�� در ���B! وIی$
!�v�� ورن� و .�ن و $� �ش:� ب�ز.�ی�ن و دژ&�:�ن ب� ا&���ر ت�ّم و &��,$ ��د� از ه�*�ن� ��4زات ا��:�,$ ، ه� ب8ی$ +� ��ی��3 ب� �� زن�ان��ن ب$ *��
ن�ن را ب� ��T �$ ر��ن�� و ��$ ب�ا� �"� �Hر .��ی��1ن ، $0�. hن�ن را ��رد ت�4وز ��ار �$ ده�� و پ2 از ت�4وزات ب$ ش���نان�0ن$ و ن���س 
��ب�ن��ن را ب� ت- ی� ا��� �$ ��زان�� و .�0 ن<� را ش��ن� ی� در ب��ب�ن<� ره� +�د� و ی� ب� �9رت *:��م در *�ره�� د��� .:P$ ب<1! زه�ا پ�<�ن �$
� ن:�ز�Fن��ن ، از .�ی�>. h:3! درب�� و ه� Eن�ن و ن�� ین:�ی�� و ش:� در روز روشQ و در ب�اب� دی�*�ن &�ن�اد� ه�� �?�3م و دا�aار &�ن�اد� ه�� 
�O ب� $�.:�P ب� ت�PیV و ت:��4 از .��ی��Bران پ�دا&�� و ب� ا��)�ر از ���A! ب��I ن?�م ب�ا� ��+�ب ��ی�د �Z ��36نQ(� !3� h �$ *�ی��. ب� را�
روی$ از ا��م  3$ و ���B! و� �)Q �$ *�ی��؟ ش:� ن� ت�<� ش��� او ن�0��� ، ب�B3 ب�  ��ان +0$ +� ه:h وی`*�<�� دش:��ن ا��م  3$ (ع) را در &�د
.:] +�د� ای� ( ن�R شّ�ان ه:� دارن� ت� ت�<� دار� ) �Z ن�اری� ن�م ن ب�ر*�ار را ب� زب�ن ورد� و ا��ة  �ا,! را ش�یE .��ی�<�� ن?�م ض� دی�$
&�ی- +���. ی� درد ان��0ب ش:� ب� ا���$ +� ��ب�ن$  �ا,�)�اه$ &�د ش� و ��ض� ن��د ب�ا� ��z ��رت و ���B! &�ی- و ر���ن ب� پ��وز� ،

�:$ را ��$ ب� دش:��ن ��0 &�ردة &�د روا دارد ، از درد ض�ب! ش:��1 �0:�م ابQ ��43 دردن�+�� و +��1� ت� ن�0! ؟� Qی��BO�+
��3 +� ����$ ب�د ب� �9ا�! و  �ا,! و ا��Cق �Q���3?� Zّ، و ���B! وIی$ ش:� +� ب� دروغ و ت53C و &��ن! در ا��ن!8  !��B� Qب� $�- ب� را�

��دم و ت�وی� و  �ام ��ی�$ و ار �ب و ت<�ی� و ��+�ب ��دم ب$ *��� ا���ار ش�� ا�! �O و.� ت�1ب<$ ا�! ؟ �COر  �ام ��ی�$ ؟ �Oا ��ض�ی� ب�ا�
��ا� دی�$ و ان�0ن$ و ا&�8$ ان8Cب و ا�8م را ��ب�ن$ +���؟ ی� ,"?� ا� ان�ی��1� ای� +� ��+:�! ن?�م ا��8$ ب$ �"��ا�"� h:5 ن?�م &�د ، ه,�� z��
ش:� ، از تS30 ه� ���B! ب��Fن� ب� +�1ر &\�ن�+�� ا�!؟ زی�ا تS30 ب��Fن�Fن �:QB ا�! ��ل و .�ن �3! را ت��� +��، در ��,$ +� ��+:�! ن?��$ +�
ب� ه�W �� و ��ز ��ن�ن$ و ش� $ و ا&�8$ و ان�0ن$ پ�� ب�� ن�0! و �SC ن�م دیQ را ی�w �$ +�1 ن� ت�<� ��ل و .�ن و ن���س ��دم ، ب�B3 دیQ و ای:�ن

و ��ه��P��. y را ب� ت��ه$ و اب�_ال �$ +�1ن�.
- ش:� ش��� ا��م  3$ ن�0��� و �)�,��Q ش:� ه� ش��� �)�,��Q ا��م  3$ ن�0���. زی�ا ه� �� *�و� �)�,V ا��م  3$ ، ب�  ��3  �ا,�)�اه$ ا��م ش:9��1

+��1ن� . در ��,$ +� �)�,��Q ش:� ب�ا� ا��Cق �Z ان�)�ب ��دم و تQ��P تV�3B رأ� رب�د� ش�ة ن<� در ب�اب� ش:� ب� ا ��اض ای0��دن� و ب� ��0,:! و
��ن$ ت�یQ شQB:� TB ب� ت"��C �3! ت��S +�دت�*�ان و دزدان رأ� ��دم ا ��اض +�دن�. ن� ب�ت�م داش��� و ن� �8ح ��د و *�م ، در ��,$ +� ای�د�
��1ش�F ش:� ه� ب�ت�م داش��� و ه� �8ح ��د و *�م و ���P! . پ2 ب� C\�� �O$ &�د را ب� .�� ا��م  3$ �$ ن�1ن�� و �)�,��Q &�د را ب�aو ا �Fش�ب

��Q ا��م  3$؟ و ب$ ش���ن� از ��ارا� ب� �)�,��Q دم �$ زن�� ؟,�(� ��.
- ب��ب�ایQ ، ا*� ا����اد و &�د+��F$ ان�w ت�ان$ ب�ا� دی�ن وا���Pت و ��CیZ در ش:� ب��$ *_اش�� ب�ش� +� ب��P �$ ن:�ی� ، &�اه�� دی� ه:�ن�Fن� +�10

ن?�م وIی$ ش:� ه�W ش��ه�$ ب� ن?�م  ��3 ن�ارد و �)�,��Q ش:� ن�� ه�W ش��ه�$ ب� �)�,��Q ا��م  3$ ن�ارن� ، روش ����$ ش:� و ���B! وIی$ ت�ن ه�
�$ را از ب�! ا,:�ل �\],�(� Wق ه��C� �B3د ، ب�Bن !P2 را ���4ر ب� ب�+ W��3 ن�ارد. ا��م  3$ ن� ت�<� ه�  !��B� $���� ب� روش $�ه�W ش��ه
��Q را ب�,�(� �B3ب ، ���$ را �;�ص ��T از .��ی! ن�Bد . در ��,$ +� ���B! وIی$ ش:� ن� ت�<� ��دم را از �Zّ ��+:�! �"�وم ��&,�(� Wد و ه��Bن
�� ن�Bد� �;�ص +�د� و د�! ت�4وز ب� ��ل و .�ن و ن�ا��2 �)�,��Q *�1د� و پ�� اه�ن! و ت"��C ب� ���v! و +�ا�! ان�0ن$ �3! ب�رگ ای�ان ن<�د��*

ا�!.
� ��د�$ ب�&���� از 11�Fر 40- اد �� پ�ی�D� اران و85 ����3ن رأ� ��دم و���:O ف ب�ا��;� Tب�ت ن�� پ�ش�,$ ا�! و ��ب�(� در��9 ��دم در ان

�$ و در�9 �3�3$ از ��دم ���6ار ش:� . زی�ا ��Dر پ� ن�1ط ت�دة ��دم و ب�ی`� .�ان�ن در ای�م ت��3^�ت ان�)�ب�ت$ ، و ��Dر��B� 8دان و دژ&�:�ن.
 در��9 ��دم ( +� ن�ش$ از ��Pل ش�ن ت:��$ رأ� ه�� &���ش در دا&T و &�رج +�1ر ب�د ) ، �\Pً� ب�ا� ادا�h وض] ��.�د ن��د. نT0 .�ان و85

ن و ت:��$ ش�Pره�� ا��اج &�وش�ن ��دم در ای�م !��vن� ن� ب�ا� ت����دم �nی�س و �<� +�د� ب� ن?�م و ان8Cب ب�ا� ت^��� وض] ��.�د ب� 9"�� 
ش�Bر ا�! . ب�ی<$ ب�دن ایQ ا�� ب� ��ر� ب�د +� و��$ یE �� ! پ2 از ات:�م ان�)�ب�ت و ��T از ��ن ت:��$ !�Pوا� Qای �Fب�ت$ ب��ن�(�ت��3^�ت ان



 در��960�9و�<� از ش<����ن<� ، ���د +�دت�� وزارت +�1ر و ب�&$ از &��*�ار� ه�� واب0�� ب� دو,! ، �":�د ا�:�� ن`اد را ب� ا��از ب�- از 
راء ب�ن�ة ان�)�ب�ت ا 8م +�دن� ��دم ب<! زد� ش�ن� و ا��0س +�دن� +�دت�ی$ در ��ل شTB *��� ا�! و و��$ ن?��$ ش�ن ���D ش<� ت<�ان از  ;�
روز ان�)�ب�ت و ��Dر ش:� در ت�3ی�ی�ن و ت��یE ش��ب�دة ای�1ن ب� ا�:�� ن`اد ( ��T از ات:�م ش:�رش راء و ب�ر�$ ش�Bی�ت و ا 8م 9ّ"! ان�)�ب�ت

 &�داد23ت��S ش�را� نF<��ن) را در +��ر ه� ��ار دادن� یQ�C +�دن� +�دت� ب� ره��� ش)s ش:� �9رت *���� ا�! و ب� ه:�Q د,�T از روز 
�aز ش� و ��دم ب� ��Dر ��O ����3ن$ &�د در راه�K:�ی$ روز  ��Fر ����� ����� رأ� ��ا پ2 ب�Pاض�ت ��د�$ ب� ش�� &�داد ،  ��3 ت�ه��$25ا 

Q�1 &�د را ب�ایO د را ب� *�ش .<�ن��ن ر��ن�ن�. ا�� ش:� .�ه8ن� ی� �^�ض�ن��& ���+� ب� ش�Pر و �Zّ ان�)�ب ن�ن ش�� ب�د ��ی�د ا ��اض ��0,:! 
 ب�د ) ب0�� ای� و  �ا���ی��ن� ��Dر *0��دة ا89ح57ا ��اض *0��دة ��د�$ (+� ی�دور ��Dر *0��دة ��دم در ای�م پ��وز� ان8Cب ا��8$ در ��ل 

��ض�ن� و ����3ن$ ��دم ت<�ان در روز P� ر�D� ب�ت و ن���(� &�داد و پ2 از ن را ب� ن�] &�د و ن?�م وIی$ ر��ا� &�د��3625نh ��دم در ان
$C3د�$ ن?�م ت�� ��Fا�! ) را پ�ی ��;�در� +�د� و ب$ ش���ن� ه:h ایQ وا���Pت ( +� نـــــــــــ� � ب�رگ �3! ب� ش:� و رئ�2 .:<�ر ���;5 ش:� ب�د
+�د� و ب� ت��B ب� ن ب� �3! ا 8م .�y �$ ده�� و در ��اب ت�ّه� &�ی- ، روش ����$ &�ی- را ادا�h روش ����$ ا��م  3$ �$ ن:�ی�� !!! زه$
Q�:30� !ر در پ2 پ�دة ��ا�! و ا�����&��ل ب�T��a . T6 از ای��B 16! ر��ای$ ش:� از �:�ن ��ا�! ب� ز��Q ا���د� و  �م و &�ص ، پO ���3<�ة �0

�� ا�!.&�� yاد �ه�� پ�ش�,$ ش:� را ب$ رن h:ی$ ، ���� هIان� و ب��8 ش�ن .��ی�ت دژ&�:�ن ن?�م و �.<�ن را ب�ض�ح دی�
12$��\03� Q���3?� ن� ت� ا�! و اد �� د��ع از�Fن� ا� ب��Fر �$ +�� از ه� ب���ر� ، رژی:$ +� و���1ن� ت� از ه� �<�.� ب��Fن� ب� �3! &�ی- ر� -

�� ه�� ت�ریc ا�! +� ن?�م وIی$ ش:� ���ع ن ب�د� ا�! . ب��ب�ایQ از ایQ پ2 �3! ای�ان ، ��س ش�یV ( �ا,! ،�\, Qت�ی c3ن?��$، از ت Q��O Sت��
� و زن�ان ر�:$ و�F�زاد� و +�ا�! ان�0ن$) درب�� &�ی- را ن� در ��ز��Q�\03� Q ، +� در ��ز��a Q;5 ش�ة +<�ی�w و اویQ و ه�اران ب�زداش
��aر�:$ رژی� وIی$ و .�� .�� وQ6 ب� ی^:� ر��� اش ، .0��4 +�د� و ب�ا� ره�ی$ ن از �F�Oل ای�د� 59�a ب�ت� از ا��ائ�Tِ ن?�م ا����اد دی�$
� و ن�,� ه� و ن��یQ ه� و ��ی�ده��� ب� زن�ان$ ب�رگ ت��یT +�د� ، ت8ش �$ +�� و پ�Q�F�� E ت:��$ �a ای�ان را ه:�ن�� wپ� Qش:� +� ت:��$ ��ز��
د,)�اش ��دران و پ�ران دا�aار و ه:�0ان و ��زن�ان ب� ��گ  �ی�ان�1ن ن01�� و ت:��$ �3! ��:�ی�ة ای�ان ب� �� ا����Bر ��,�د ن?�م وIی$ ش:�

.����ود &�اه� 
$P:. $اد دی������ �3! �?�3م و ش�4ع ای�ان و ن�� ا�8م ���د� زاد� و  �ا,! از �F�Oل ��"�4یQ و ��رت پ����ن ن?�م ا�Pی�� �O ب� ا��� ره�ی$ ه�

از ا��ت�� و ا ��D ه�nت  3:$ دان�F1ه<�� ت<�ان

0��م �

رد د8ر س��
	� ا	�ا��7.�١٨
�� س� /�3 دول� ���� در ��رد س���ش� ����� 
ا�:� �9ر ��ج ���.�اد�،  �ت ا,�3 �"�ب$ و اب�اه�� ی�د�، وزرا� ا��Z داد*0���، ب�ن��� و ب�د.� و ا��ر &�ر.�، ب� ار��ل ن��� ا� ��*�1د� ب�

 ����3رد دIر پ�ل ن�C و �86 ��Z3P ب� ای�ان��ن ش�ن� +� ب� *�ارش ر��ن� ه�� ت�w، پ2 از��18.5ی� +T ��9وق ب�Q ا,:33$ پ�ل، &�ا���ر ب�ز*1! 
ان�)�ب�ت ری��! .:<�ر� ده�، از ای�ان &�رج و ب� ت�+�� ان��Cل ی���� ا�!.

 Qای w�B1� ل�C�ن ب� ت�+��18.5در ن��� ایQ �� ش);�! ����$، +� ب� پ���! ن ا���د� در ��رد ان � ����3رد دIر و ن�� ه�ی! ��د ان��Cل ده��
� ا�!: "�� ت�.� ش:� را ب� ا���د پ���!، +� در ت�ریc &�داد �� ،�����3رد5/18ب�ا� .��ت ��� ر.5 5�6 اردو*�ن در ب�ر� ت���V 1388ض:�:� ش�

� ای� .53 �$ ن:�ئ��. ب� ��.5 ایQ ا���د 86 و پ�ل ه�� ن�C �;�در� ش�� ب� ��دم ای�ان ت^Z3 دارد و ب�ی� ب� ای�ان ب� *�دان�� ش�د. ایQ ا���د��دIر ���
��] ایQ پ�ل �$ ب�ی0�$ در *�ارش ��Iن� ت�از دری��! و� Q�Cدار� �$ ش�د. ب\�ر �\] و ی �Fت�+�� ن ��+�� Eپ�ل در ب�ن Qن ا�! +� ای��+$ ار 

پ�دا&! ��0ب دو,! ت�+�� در ��9وق ب�Q ا,:33$ پ�ل ��2BP ش�د. "
ن����*�ن ن��� ت�+�� +�د� ان�: "ا*��O ا86 �ت ��د� +� �� $ ��,�B! ایQ پ�ل ا�! در ا���د پ���! ��2BP ا�! ا�� ��,E ا39$ ایQ پ�ل �3! ای�ان
ا�!. �� ا��� واری� در ن<�ی! ایQ پ�ل ب� ای�ان ب� *1! داد� ش�د. در ایQ ���ن �� ان�?�ر داری� +� ���] وا�P$ ایQ پ�ل ه� در *�ارش�ت و ا���د ��ب�ط ب�

ا��;�د ت�+��، +� ت��S ��9وق ب�Q ا,:33$ پ�ل ارائ� �$ ش�د، ��2BP ب�1د."
 Qن�� در ن��� ا� ب� �����! &�� &�وج ای �� ����3رد دIر از +�1ر ب� ن)0! وزی� ت�+��، ر.5 ��18.55�6ج ���.�اد�، �"�ب$ و ی�د�، پ�1

�� �C,ب�ش� و  3$ ا ��اردو�aن، ن�ش�� ب�دن�: "Q��O ��4  ?�:$ از 86 و دIر ن�C، ب$ ت�دی� ن:$ ت�ان� ب� ب)- &;�9$ و اش)�ص �C�C$ تZ3P داش
ب�ی� ب� ب�نE ��+�� ای�ان و &�ان� دو,! ای�ان تZ3P داش�� ب�ش� +� ب�ا� ��9�C...[نQ�O �\C در ��Q ا39$ ا�!] و ب� �6ر ��a ��ن�ن$ از ای�ان &�رج

ش�� ا�!." ا��D+���*�ن ن��� �2K از ن)0! وزی� ت�+�� &�ا��� ب�دن� +� ایQ "����ی� �3$ ای�ان��ن ب� &�ان� دو,! ای�ان �0��د *�دد."
��ب�C ��ض�ع

 !�Fل ����ی� ه��C� ����3رد دIر� ب�P از ن ر��ن� ا� ش� +� یE ش��B ت�3ی�ی�ن$ ت�w ب� ت<�� *�ارش$ ا 8م +�د و+�T یE ت�.���18.5.�ا� ان
9��ری�ن ن50" &�ا���ر ر�] ت���V ����ی� ��+T ای�ان$ &�د از ��� دو,! و *:�w ت�+�� ش�� ا�!. Q0�" !ای�ان$ ب� ه�ی

" ت�+�� ا 8م +�د: "9��ری�ن ن50 ای�C� Qار پ�ل و 86 را از �6ق ��ن�ن$���Dل اوزل، و+�T ت�w ایQ ت�.� ای�ان$ در *�! و*� ب� ش��B ت�3ی�ی�ن$ "
 ����� ا+�ن�Bرا داد� ا�!"٢٠٠٨ب� ت�+�� ���TC +�د� و ه w�:* Tت"�ی 

�!: "+�ن���� ��ب��6 ��و� * ،��! ب;�رت ت�ان�ی! و ز���$ ب� ایQ +�1ر ���TC ش�Fی� ه����� Qای �Bب� ای� � ����3رد دIر7.5ایQ و+�T ت�w ب� اش�ر
 ����3رد دIر ش:- 86 ب�د� ا�!." و+�T ت�w در *�! و *�� &�د ه:Q��R ت�+�� +�د: "9��ری�ن ن50 در ی��� ن�دیE ب�ا� *�! و*� ب� ��Cم11پ�ل و 

ه�� ت�w ب� ن�Bرا ��� &�اه� +�د."
پ2 از ان��1ر ایQ &�� در ش��B ه�� دی�F ت�3ی�ی�ن ت�+�� و ��$ �\�� �ت ایQ +�1ر دور��ش ی�3:�ز، ری�2 ب�نE ��+�� ت�+�� در *�! و *�ی$ ب�

روزن��� وQ6 ت�+�� ب�ون ارای� ت�ض�"$ ت�<� ایQ &�� را تB_ی5 +�د.
ب� ایQ ��ل ا�� ا�9ار و+�T ت�w ب� اد �ی- در ب�ر� ت���V ایQ �":�,� و.� ن�C و 86 ت��S ادار� *:�w ت�+�� و ای��B ه� ا+��ن ایQ �":�,� در &�ان�

ن�Bرا نF<�ار� �$ ش�د، ��.5 ش� ت� ه:��Rن ایQ ��ض�ع ب�ا� ر��ن� ه�� دو +�1ر Iی�"T و �"�:T ب��$ ب:�ن�. w�:* �ادار
تB_ی���C� 5ت ت�w در��,$ �9رت *��! +� در ��� ه�� پ�ی�ن$ ��ل ��8د� *_ش�� ر.5 5�6 اردو�aن در ��ا�� روز ش�B*�ار� در���ن ��دم و

18.5ه�اداران- د���C ب� ��V1+ �,�:"� �3 ش�� اش�ر� و ا 8م +�د� ب�د +� "&�ا� ت�+�� ب�رگ ا�! و در ایQ ش�ایS ب"�ان ا��;�د .<�ن$، &�اون� 
����3رد دIر را ب� ا��;�د ایQ +�1ر ت�ریZ +�د� ا�!."

"پ$ *���" ه�ی$ +� ه�*� ان�4م ن�1
در پ$ ان��1ر &�� ان��Cل �w�B1 ایQ ��4 ����ی� ب� &�رج از +�1ر، در ای�ان ن�� ��Cم ه�� دو,! ا�:�� ن`اد ت8ش زی�د� را ب�ا� ان�Bر ��ض�ع ب�

13&�ج دادن�. در ه:�Q ارت��ط، وزارت ا86 �ت +� پ2 از ب�+��ر� Q�0"�8a �"�0$ اژ� ا� ت"! ��پ���$ �":�د ا�:�� ن`اد ادار� �$ ش�، در 
 ����3رد دIر پ�ل و 86 ب� +�1ر ت�+�� را تB_ی5 +�د. وزارت ا86 �ت ت<�ی� +�د: "��5��P ان��1ر��18.5داد ب� �9ور ا86 �� ا� &�� ان��Cل ���3 

 ����3رد دIر و.� ن�C و 86 از +�1ر ب� ت�+��، ت:��$ �Q���0 ان��1ر ایQ ا&��ر +_ب و ��a وا�P$ ش����ی$ و ت�ض�"�ت18.5ا&��ر� ���$ ب� &�وج 
Iزم از ن�ن ا&_ ش�� و ب� زود� ب� ��.] ��Dی$ ���P$ &�اه�� ش�."



Qش� 5��9 ای $� ���ب� ایQ و.�د ا�� ان��1ر &��ه�� �)�V3 در ر��ن� ه�� دا&3$ و &�ر.$ و ه:Q��R ا�9ار و+�T ��ا�] ت�w ت�.� ای�ان$ +� *
�! ا�!، ��.5 ش� ت� ت�دی�ه� در ایQ ب�ر� ادا�� ی���� و ��$ �234 را ن�� وارد ایQ ��.�ا +��. در ه:�Q ارت��ط +��A د,)�ش، ن�ی5 ری�2Fی� ه�����
V�3"ا 8م +�دن� +� "ب� ت�.� ب� ��ا�� ت ��& Qی5 ی� ت�ی�� ای_Bم ت�  Q:��0ن ض:+ Qای ��D ا �Fد� �234 و �":�رض� &��ز از دی�;�+:��0ن ا�

ری�2.:<�ر�، پ����Fه�� �234 در ایQ ب�ر� ب� ب�P از O<�رش��� ��+�ل �$ش�د".
ا�� ب�P از روز ت"V�3، ه�W &�� دی��F از پ$ *��� ه�� �234 در ایQ ز���� ����1 ن�1.

Q�1ر ای�در &��� ��1ب�، روزن��� ����ی� ن�� ب� نTC از اردش�� �":�ي رئ�w�:* T+ 2 ن�ش!: "*:�w و �Q از ایQ ��ض�ع ب�ا86 �� و پ2 از ان
���:  Sرواب Z�4 از �6ی����اي .<! ب�ر�� �FOن�F &�وج +�ن���� ��ب��6 ا��ام +�د�ای� +� در �9رت ر���ن ب� ن�:+ T�B1ا&��ر ن�0! ب� ت

*:�w ب� ا86ع  :�م &�اه�� ر��ن�."
��1 ن�1.�� ���& Wه� ه��Pن��، ب ���:+ Qب�ر�$ ای Mی��ایQ در ��,$ ب�د +� در &;�ص ن


ن از روز ��س در ت>�ان و ت: 9و	���
�(�ا�� �=
� ر��Dن�� �P:. Qی�&��ض�ن ب� ���B! ای�ان و ت)3��ت ان�)�ب�ت$ ن، در ت�ارك یE ب�*�اري راه�K:�ی� ا ��اض� ب�رگ در P� :��� �.��- را
Q�0���� ،$Pی! ا,�3 �9ن� ه�ی� �Oن �>O �1 ��&�رن�: از ��ا&�انO ب� ��ه0���. دو روز ��ن�� ب� .:�P، ��ا&�ان ه�� ب��0ر� در ��ی! ه�ي ای���ن
�Bش� �F2 ب�ك و دی�� ،������ي ، �<�ي آ�وب�، �":� &�ت:� و ه�ش:� ر��4�0ن� *���� ت� ن�ش�� ه�� ه�اران وب8گ ن�ی2 و د� ه� ه�ار +�رب� ت�ی

.$ �:�ه�� ا.
�� �ده<� آ�3� و ن:�ه�y وی`� راه�K:�ی� روز ��س در ��ی! ه�ی� �Oن ی�ت��ب و ده<� پ���� وی`� ایQ روز در ��Dي ای���ن�� آ�رب�ان ای���ن! دی�
ی! ا,�3 &:��� ب� روز ��س ��Fی�� آ� ن�Fان� ت� ب �ش�د. *�وه� ن�� ب)�1 از �)��ن ی! ا,�3 &:��� ب���نF_ار ن?�م را از ���ن آ�5 ت�ری)� ا��)�اج آ�د

ن�4 آ� ره�� ���C ای�ان در �)��ان�  ،8v� .رت ت���3 ��ش�د�� T��"� ب� ����وت از ن ��Oي ا�! آ� ایQ روزه� در ت�ی��ن ه�ي واب0� و58 ��داد �28
��در .:] ��دم �� ب� �03�� ن�م *_اري روز ��س ��پ�دازد و �� *�ی�: " روز ��س ی� روز .<�ن� ا�!. روزي ن�0! آ� �SC ا&�;�ص ب� ��س داش

��Q ب� �0����یQ ا�!."PD�0� h3ب�C� ب�ش�. روز
0��د� ��ی! ه�ي �)�,��Q در ای�ان، ب� ن?� ��ر�� آ� ت� ه:�Q .� ایQ ��ی! ه� در ان��1ر ا86 �ت در �\�P��. b ب��0ر ����A Zه�* yی���3�� �aب� ر
�� ا�! آ� ا*� آ�وب� د����F ش�د�ش�� ان�. ن:�ن� ن &��ي ب�د آ� ه:�Q ا&��ا در ایQ ��ی! ه� ����1 ش� ���� ب� ای��� ه�ش:� ر��4�0ن� ب� ره��� *
رئ�2 �234 &��*�ن از �:!ه�ی- آ��ر� *��ي &�اه� آ�د. ه��ز دو روز از ان��1ر ایQ &�� نF_ش�� ب�د آ� وب ��ی! ر�:� ره�� ای�ان ب� ن واآ�-

ن�1ن داد، ا��ي آ� ت�آ��ن ��ب�C ن�اش�� ا�!.
��ض�Q داد را ن�� در ه:�Q را��� ارزی�ب$ �$ +���. او ت�+�� +�د +�P� ب� Q�1پ� �P:. ان، ه�1اره�ی$ آ� ره�� .:<�ري ا���8 در &\�� ن:�ز�Aن�
����"روز ��س ت�<� &�ص �:�ی! از �03\��$ ه��! و ه�1ار داد +� ب�ی� ��ا��! +�د +� +�0ن$ از راه�K:�ی$ روز ��س ب�ا� اه�اف دی�F و ای�4د ت
��د� ن���B". ت� ��T از �)��ن ی! ا,�3 &����اي، ایQ ت�<� �<�ي آ�وب� ب�د آ� در ����D ای���ن! ب�زت�ب زی�د ی���� ب�د و ��دم را ب� ��Dر در روز�ا�
�� ب�د "��رت ��دم را در روز ��س &�اه�� دی� و &�اه�� �<:�� آ� ��دم از �O ��� و ان�ی�1 اي �:�ی! &�اه�� آ�د". ت� ن���س ��ا&�ان�� ب�د و *

ز��ن ه��ز از ��Dر و ی�  �م ��Dر ����Q�0 ����ي و �":� &�ت:� و �Q��R د �ت *�ه<�ي ����C &��ي ن��د.
ب�&�رد ��آ���... ���3 �� زن��...

) ���1Bروز ی �,�C��� ل روزن��� +�<�ن، در�J0� اري ��ی��:�Pش�ی Q�0� ،ی$ روز ��س�:�Kر در راه�D� در وا+�1$ ب� ��ا&�ان ا89ح ��36ن ب�ا�
��ض�ن ب� ان�)�ب�ت ری��! .:<�ر� را +� ا��:�Iَ ب� ن:�ده� و ش�Pره�� ��� در راه�K:�ی$ روز ��س ش�+!٢٢P� از �� ش<�ی�ر) ایQ روزن���، ن د�

�$+���، ��دور ا��ائ�T &�ان� و ن�ش!: " ت:��$ آ�0ن$ آ� روز ��س ب� ش�Pر و ن�1ن�ه�� ت����ان��F در 9"�� ��ض� �$ش�ن�، �O ب�ان�� و �O ن�ان�� و
�ان�، در .��ی�ت و���1ن� ا��ائ�T �<�� �$ب�ش�� و ن�ن آ� ب� ��ی5�� ���O ب)�اه�� و �O ن)�اه��، ��دور ا��ائ�T ه0��� و در ایQ ���ن، ن<� آ� دان0

�ان�، ا*��O، .�م آ:��� دارن� و,$ ��Cب�3 ب� ن<� ض�ورت$ ا.���بن�پ_ی� ا�!."��
ا�:� �T ا�:�� ��Cم ����ن�� ن��و� ان�?��$ ه� �6 �)��ن� آ� &��*�اري ��رس ن�ا ����1 آ�د� ا�! ا6:���ن داد +� در ��ا�� روز ��س ا��0ل
�� و� "ش�<�" ت53C در ان�)�ب�ت ب��6ف ش�� ا�! . ا�:�� ��Cم ت�+�� +�د: "ب� �6ر �\] ب� ت�.� ب� ا86 ���""ن�را�$ ب� و.�د ن)�اه� ��؛ زی�ا ب� *

ه�� �9در ش��، در روز .<�ن$ ��س ��ادH$ ش��� اوا&� &�داد��� در +�1ر ت�Bار ن:$ ش�د."
���ا��وز ه� ب�*�اري ��رس ه:�Rن روزه�ي *_ش�� ب� �;���� ب� ا���ار *�ای�ن پ�دا&�� از .:�3  ���� �<� از �I�Pن دان�41ی$ ���$ دو,! +� *
ا�!: " آ�0ن� آ� ب)�اه�� در راه�K:�ی� روز ��س ب� ر��ن ا��م &:���(ر�) در ���رز� ب� 9<��ن��م &�ش� وارد آ���، ���3 �"�:� از �3! ��&�رن�".
ت- ���� ب�د� و ��&�اه�� ب� ش�Pره�ي &�ص Q��� آ� "ب�&� ب� دن��ل روشQ ن�Fداش�آ�ی:� ن:�ی��� ��دم �1<� ن�� ا��وز ب� &��ن�Fر ایQ &��*�اري *
��د� آ���". وي در ادا�� ت�آ�� آ�د�:" ا*� ب���ض ایQ ات��ق رخ�ب� ر��نه�ي ا��م &:���(ر�) از ا.�:�ع ��دم در ایQ روز ب� ��د ا���ر ش);� &�د ا�

� ش��فت�ي از ����*�ان را &�اه� دی� آ� ��� ش�Pره�ی�1ن ه� ه:�ا� ت��� 9<��ن��0 &�اه� ب�د."�>O ا�! ا�8م �Fب�ر دی �P\� ده�
� ��Dر *0��د� ��دم��Fا�! آ� در ان ��ا�� *�ی� ن� ت<�ی�ه�ي ی! ا,�3 &���� اي و ����ن�ه�ن ن?��� و ن� &S و ن�1ن آ��1نه�ي روزن��� آ�<�ن ن��ان0
�&�33 وارد آ��. ��$ ب�&�ا ��Cد دارن� آ� �)��ن ره�� .:<�ري ا���8 &�د ب� ���1$ ب�ا� ����0! ب�1�� ��دم و ��Dر ن�ن در 9"�� ت��یT ش�

ا�!.
ای�� ه:� �1Oه� ب� &��ب�ن<�ي �53 ت<�ان در روز ��س دو&�� ش�� ا�!. ش�ی� اآ��ن ت�<� در دو آ�1ر ن?����ن و ����ن�ه�ن از �9اي پ�ي روز ��س

وی�. Tی�ن�1ن در ت��د,��Fان و ه�ا��ن ب�ش��، ی�� ����ن�ه�ن ن?��� در ت<�ان و ی�Fي ه:


	? روز ��س؛��
ه�	C ا�B"ب اس"�? ا	�ان �� @�3ر در راه�د/�ت س
ز�
ن �
� ا86ع ر��ن� ��ز��ن ��4ه�یQ ان8Cب ا���8 ای�ان: ��ز��ن ��4ه�یQ ان8Cب در ا86 �� اي ب� �����! روز ��س ��دم ش�یV و�Fپ�ی

روز� دار ای�ان را ب� ��Dر ��� در ایQ روز ت�ری)� آ� از ی�د*�ره�ي �P:�ر آ��� ان8Cب ا��م &:���(س) ا�!، د �ت آ�د.
�Q ایQ ا86 �� ب� ش�ح زی� ا�!:�

ب�0 ا,�3 ا,��:Q ا,����
� ���رك ر��Dن، ی�د و &��6� ا��م &:��� (س) ت�أم ب� �:��� د��ع ا�! ا���8 از �?Q���3  �,� زن�� ش�� و �3!�� �& �P:. ب� ��ا ر���ن �Fب�ر دی

�� ان�0ن� و ا.�:� � &�د، ب� ا���� روز ��س *�ا�� ب�ارد.�Aب� و T:  ب� ���د� �� ش�ن� ت� ���اث ن  �ی� ���آ�د� را ه:�ا ،Tردان ا��م را���
روز ��س، روز د��ع از ��Cق ان�0ن� �3! �?�3م �Q�\03، در ��CبT زی�د� &�اه� ه� و �?�,� دن��ي ت��- و ب�ب�ی! ا�! و �30:ً� ایQ �6ی�C ا�! آ�

ن ن�� ه0!. �,�P�� زوال و ان�0اد در ن راه� ن�ارد. ت� �3A .��ی���ران 59�a و ت� �?Q�\03� !3� !���3 ادا�� دارد، روز ��س و ر��ن ��FRه�
Qا�!.» ب� ای Qی������Q ب� �0PD�ه:Q��R ب�� ب� آ8م ب���نF_ار روز ��س، ایQ روز، «روزي ن�0! آ� �SC ا&�;�ص ب� ��س داش�� ب�ش�. روز ��Cب0� �3
���� و ب� درك b�"9 و آ��T از ��Pن� ایQ واژ*�ن در ��ه�y ا���8، روز ��س، ��9! �^��:� &�اه� ب�د ب�اي پ���Fي اه�اف ���P,� ا��8Cل ��36ن�



و زادي &�اه�ن� �T3 ا��O ،��8ا آ� «روز ��س، روز ا�8م ا�!. روز ��س، روزي ا�! آ� ا�8م را ب�ی� ا��� آ�د.»
��ز��ن ��4ه�یQ ان8Cب ا���8 ای�ان در �� ا���F,�� Qد ا 8م ایQ روز ت��P� S:�ر آ��� ان8Cب ا���8 ای�ان، ب� روح ب��3 &:��� ب�رگ درود
� ای�ان �� &�اه� ت� ب� ��Dر ه:� .�ن�� و *�ه�ن� &�د در ت?�ه�ات ایQ روز، ض:Q د��ع از �3!�*��د�، از �3! ه�ي �30:�ن  �,�، &;�3� �ً9! ���

�3 ����ي، ی�ري �?�3م و اه�:�م ب� ا89ح ا��ر .���P ا���8 ب���ای��.A ���?�3م �Q�\03، ب�گ زریQ دی�Fي را ب� د�
��ز��ن ��4ه�یQ ان8Cب ا���8 ای�ان
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Eو�� و ��س��F �� ��
�ه&�ار ت��	�G 8ر	
�9دق Iری�4ن$ رئ�2 ��� ��Dئ�� ب� �6ر ت�3ی"$ ب� �<�� +�وب$ و ����Q�0 ����� ه�1ار داد +� ن?�م .:<�ر� ا��8$ ب� «ا��ا��ت ����aن�ن$»

ن<� ب�&�رد &�اه� +�د.
� ��Dئ�� *�! +� ب�P از ان�)�ب�ت، +�0ن$ ب� �9رت «����aن�ن$» ب� +�1ن�ن ��دم ب� &��ب�نه��� Qون��P� �03. رش��� در�>O ری�4ن$ ا��وزI ���

�$&�ا���� ب� اه�اف &�د ب����.
�� رئ�2 ��� ��Dئ��، ایQ ا��اد &�د را «�B�36ر» �$دان�� و ن?�م .:<�ر� ا��8$ را +� در ازا� ا��ا��ت «����aن�ن$»، د�Oر «ه�ی��» ش�� ا�!،�ب� *

«ب�ه�Bر» .�3� �$ده��.
��ض ب� ن���4 ان�)�ب�ت ه0��� +� ه�اداران ن<� در &�داد و ت����� ��ل.�ر� ب� ��Dر در &��ب�نه�P� دو ن���د ����� Q�0���� وب$ و�+ ��>�

ن ش�ن�. �4��&�ا���ر اب\�ل ن
��ض�ن ب� د&�,! ن��وه�� پ2�3 و ,��س ش);$ ب� &�1ن! +��1� ش� و ب� � +1�� ش�ن د�ه� ن�� ش�.P� Qی$ ای�:�Kراه

��Cمه�� دو,�$، ��Dئ$ و ن?��$، +�وب$ و ����� را ��J0ل ایQ ن�را�$ه� �$دان�� و ه�1ار داد�ان� +� ب� ن<� ب�&�رد &�اه�� +�د.
0��J0� ،��Cل &�نه�� ری)�� ش�� ��ادث ا&�� ���P$ +�د.���a ا��اد را ب� �6ر Q0$ ب�د +� ای+ Q��ی!ا,�3  3$ &����ا� ره�� .:<�ر� ا��8$ ن)0

�� *_ش�� ن�� در &\��ه�� ن:�ز .:�P ت<�ان ت<�ی� +�د +� ن?�م .:<�ر� ا��8$ ا*� ن��Oر ش�د، ���4ر ا�! �)�,��ن &�د را «داغ»���� &����ا� ه
.��+

� و در �)��ن$ ه:�0�� Qای Qون��P� ا�!، در .�03 ا��وز ��9دق Iری�4ن$ +� ا&��ا از ��� ره�� .:<�ر� ا��8$ ب� ری��! ��� ��Dئ�� ��;�ب ش�
��1ش�ت ا&�� ب� �:! ��ن�نش�B$ و زی� ��Jال ب�دن اT9 ن?�م ر����، در ه� .�ی�Fه$ +� ه0��� ب�ان��aت:�م +�0ن$ +� در ا» :!�ب� ��� &����ا� *

� ��Dی$ ��+! ن:$��ن�.»�F�د�
� ��Dی$ ��CبT «ا��ا��ت ����aن�ن$ و�F�و� &\�ب ب� +�0ن$ +� ن<� را اش� �ده��*�ن «+_ب و دروغ»  ��3 .:<�ر� ا���P� $�8$ +�د، *�! +� د�

اد �ه�� +_ب» ای0��د*$ &�اه� +�د.
� ن?�م ��<� ا�!.�>O «5ب� «+_ب *�ی$» و «ت)�ی $��<�� +�وب$ دب��+T ��ب ا �:�د �3$ از .:�3 +�0ن$ ا�! +� از ��� ��Cمه�� ��Dی$ و دو,

��� +�وب$ ا 8م +�د� +� ا���د� در ا&���ر دارد +� *�ی�� ت�4وز ب� ب�&$ د&��ان و پ�0ان ب�زداش�$ در زن�انه� ا�!. ا���د� +� از ��� ه��ت ��
� ��Dئ��، «.3P$» &�ان�� ش�� ا�!.�� ���ن

ایQ ه��ت در *�ارش &�د از Iری�4ن$ &�ا��� +� دب��+T ��ب ا �:�د �3$ را ب� &��6 ان��1ر ا&��ر «+_ب»، ت"! ت�D� 5�CPی$ ��ار ده�.
�+ !���ض�ن ب� ن���4 ان�)�ب�ت د��ع +�د و *P� �:+�"� �03. Q�:4ه� در پ�$��9دق Iری�4ن$ در ب)- دی��F از �)��ن &�د از ����1 ن�1ن ن�م ب�زداش

«ای�3J0� Q، نs �9یb ��ن�ن» ا�!.
او ا��ود: «��� ��Dئ�� ��VA ا�! �\�بZ ��ن�ن  :T +�� و +�0ن$ +� �$&�اه�� در &;�ص ت;:�:�ت و ا��ا��ت ��� ��Dئ�� اA<�رن?� +��� ن��

«.���+ !�"9 ������ �\�بZ ��ن�ن و +��0� 8A��
�� .�ر� در ت<�ان ب�*�ار ش�. ن"�� ادار� ایQ .�03 ب� ا ��اض ب�&$ .�ی�نه�����ض�ن ب� ن���4 ان�)�ب�ت، هP� �03 ر���*$ ب� ات<���ت. Q�:4پ�

�"��?�+�ر ��ا.� ش�� ا�!.


$ در ��
ز ج��0 ت>�ان� I	 از �*�F �  ادJ� E��@ا�� ا�%Kس C��0 روز ��س و دو��م ج

�� ا�<L
� ���Mت
.��- را� ���: در ��,$ +� ره��ان .��- ��� ا 8م +�د� ان� در راه�K:�ی$ روز ��س در +��ر ��دم &�اه�� ب�د و ��ار ب�د �\�بZ روال ��ل ه��
*_ش�� ا+�� ه�ش:$ ر��4�0ن$ ا���! .:�P ت<�ان در ایQ روز را ب�  <�� داش�� ب�ش�، ���د ن:�ز .:�P ت<�ان پ2 از دو روز ان��1ر ا&��ر ������، ا 8م

+�د +� ن:�ز .:�P روز ��س ب� ا���! ا�:� &�ت:$ و ب� �)��ان$ �":�د ا�:�� ن`اد ب�*�ار �$ ش�د.
��د ن:�ز .:�P ت<�ان ب� �9ور ا86 ��اي ا 8م +�د +�«ن:�ز .:�P روز .<�ن� ��س ت��S ��� ا�:� &�ت:�� ���:  Sب� *�ارش &��*�ار� ای��3، رواب

ا���� �� ش�د.» در ایQ ا86 �� �":�د ا�:�ين`اد ب�  ��ان �)��ان پ�- از &\��ه� ����P ش�� ا�!.
� پ�- ن�� ب�  ��ان �)��ان &\���� Eاز ی ��ا��ام ���د ن:�ز .:�P ت<�ان در ت^��� ا��م .:�P و تQ��P ا�:�� ن`اد در ��,$ �9رت �$ *��د +� و� +:

ه�� ن:�ز .:�P ت<�ان در ایQ ��ا�� �)��ان$ +�د� ب�د.
��د ن:�ز .:�P ت<�ان و ��ی� ش<�ه�� ای�ان زی� ن?� ش�را� ����! *�ار� ائ:� .:�P� �P,�! �$ +�� +� ری��! ن ب� ���رض� ت��C ا�! و ری��!�

ا39$ ایQ ش�را ب� ی! ا,�3 &���� ا� ا�!.

N��O ��

ور ه%�E ا@��J� Eاد از س�P ش�ن ج&%�ار$ ه
E ج>&� N&� :اس� C-�� ��Q �	رو C	ادا�� ا!
�� پ��ه$ ب�  ��ان رئ�2 ه��ت داورانP. ر�D� ه�� .<�ن$ ���3 در �:�ی! از .��- ��دم ای�ان +� ب� �.��- را� ���: در ��,$ +� ��� ش�ن .��1ار
.��1ار� ��ن��ال �aز ش�، ب� ��� ش�ن .��1ار� ���3 ون�� ب�زت�ب *0��د� .<�ن$ ب� دن��ل داش��، ��1ور ه��� ا�:�� ن`اد در اA<�رات$ &���F:1ن�
.��1ار� ه�� .<�ن$ ���3 را ب� «ت"�ی�» ت<�ی� +�د و *�! +� در �9رت «ادا�� ایQ روی�» ��ن] از ��Dر ���:� و ���:�*�ان ای�ان$ در .��1ار� ه��

.<�ن$ &�اه� ش�.
yر پ� رن�D�،�4ن�� Q0"� اه�ن� و�� ���ب� ن�ش�� روزن��� «ت<�ان ا��وز» ب� دن��ل اه�ا� .�ی�� .��1ار� ون�� ب� ش��یQ ن�1ط و ��Dر *�13

�):��3ف ه� و ش<�ن�ش پ�ر�$ پ�ر در ایQ .��1ار�، .�اد ش:�Cري، ��1ور ا�:�� ن`اد در ا��ر ه��ي *�! «ادا�� ایQ روی� را Q�:���a ا�!.»
�! +� «.��1ار�ه�ي .<�ن� ب�ی� ب�ان�� ا*� ب)�اه�� ���ن ن:�ی�1 ب�اي .�ی�نه�ي ب�ان�ازان�  ��3 ن?�م ب�ش��، ت;:�� ت"�ی�* Q��R:ري ه�C:اد ش�.

ش�آ! در .��1ار�ه� از ��ي ه�����ان و �I�J0ن *���� &�اه� ش�.»
�� آ� �:�Q ا�! از�v� ل ب� &��6 ان�ك واآ�-ه�ي�� Qا�!، ا�� ب� ای �وي �� $ ش� +�« اه�اف ����� .��1ار�ه�ي .<�ن� آ:�� ب� آ�0 پ�ش��
��Dر .:<�ري ا���8 ای�ان در ایQ .��1ار�ه� ��ن?� ب�ش�، ت�آ��ن ن?�م ب�اي ��1رآ! ���0:3زان و ه�����ان در ایQ .��1ار�ه� ی�Q ن��� ی�

 ��ل30د���را,T:P &��9 ارائ� و ا.�ا ن��د� ا�!، ایQ در ��,� ا�! آ� ��� بI�J0� �DPن ه��ي ب�اي ادا�� ای�D� Qر از ه�W ت8ش� در �6ل 



*_ش�� ��و*_ار ن��د�ان�.»
.�اد ش:�Cري ه:Q��R درب�ر� ان�:�Q1 پ���K,�2 و ��اش� دور� ��3$ .��1ار� آQ ن�� *�!«پ���K,�2 &�رج از آ�1ر ��&�� ش�� و &��6ات ی� ای�ان�
ا�! ب� ایQ ن:�ت�ان ا ��اض آ�د و,� �Q ب� ن��� اي آ� ب� ���� ��ان�0 ن�ش�� از پ)- ایQ ان�:�Q1 در ��ارس ب�  ��ان ی� وا�� در�� .�3*��ي

آ�دم.»
��Dر ���Z ��� �):��3ف در ب)- ���:�ي ب�Qا,:�33 در .��1ار� ون�� ب� ���3 «روزه�� ���» در .��1ار� ���3 ون��،+� ب� روزه�� ��T و ب�P از

�� ا�!.(�Fو &�1 ��1ور ه��� ا�:�� ن`اد را ب� ان !�ان�)�ب�ت ا&�� و ا ��اض�ت ��دم ��پ�دازد،یB$ دی�F از ��ارد� ا�! +� �)�,
ن ����� ن��د. ا�� .��1ار� ون�� .�ای� ن �.�اد ش:�Cري در ایQ &;�ص ب� اش�ر� ب� ��اش� ���3 درب�ر� ا,� *�!«ایQ ���3 ت�<� ��3:� ب�د آ� .�ی�

ب�ارزش و ���9 ����� ب�د و ب� آ�0ن� اه�ا ش� آ� ه:�ا� ب� 9<��ن��0 ��آ! ��آ���.»
�,�0� Qراب� در ای�� T3:,اQب)- ب� Q�Cب� ی [\�»!���1ور ه��� ا�:�� ن`اد ه:Q��R ب���د ���:�ی� ��راب� را ��<� +�د +� در ایQ ��رد �C;� ا�! و *
�C;� ا�39 ا�! و ا���وارم روزي ا��1 ن�1د ای�1ن در را���ي ت<�.� ��ه��F ��آ! ��آ�دن� �Oا آ� آ:�� د�a�a ��ه��F دارن�، وزارت ارش�د

9��ر ه�ن�ي ه� ب� ت�.� ب� ان��Cدات ��اوان ی�� از ن�Cط ض�P� VP,�! ه�ی- ه:�Q ��راب� ب�د.»
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	� روز ��س����اS ال0=�� #
��0 ��اE د/�ت �� ش��F در راه
Nل
/ E
�Fدر ه� N*و س N�T �U� �%0	 ،روز ��س �	
��@�3ر در راه

ا,�3 ا,P?:$ �9نP$، ��.] ت��3C ش���Pن، ب� ان��1ر ب��ن��ا� +� �Q���D �9ی"$ در را���� ��� ش�ن راه�K:�ی$ روز ��س دارد، از زب�ن ا��م &:��$ی!
� ��دم در ایQ روز پ1��ان�� ��3A ��3  $:B"� ���P و�Bر ب�ش�D� �Bب� ای� ���Q ب� �0���BیQ" &�ان� و ب� اش�رPD�(س) ایQ روز را "روز ��Cب0� �3

�:�Bران و �A,:�ن ا�!.� Q�:+ ش� +�: «ِإنَّ َربََّ� َ,ِ��ْ,ِ:�9َ�ِْد» / &�اون� در �+_��� در ه�+��4 .<�ن &�اه� ب�د، و ��� ا,<$ را ��
ب� *�ارش ��ج ��� زاد� ��Q ایQ ب��ن�� ب� ش�ح زی� ا�!:

�,�Pب��:� ت
Qَ�:ِ,َ�Pَ,ْ3َُ:�ا َواْ,َ"ْ:ُ� ,�3ِِ َربِّ اAَ Qَْ�ِم ا,َِّ_یCَ,َْداِبُ� ا [َ\ِCُ�َ

�3! ش�یV و ب�رگ ای�ان ا���8،
��ن ب� �0���Bان ا�!. "روزروز ��س ب� �50 ���� و ��\Z ا��م ا�! (�8م ا,�3  ��3) روز تQ��P ��ن�ش! �3!PD�ه�ي �0�VPD و روز ��Cب0� �3

��Q ب� �0���BیQ ا�!".PD���س یE روز .<�ن� ا�!. روزي ن�SC� �+ !0 ا&�;�ص ب� ��س داش�� ب�ش�؛ روز ��Cب0� �3
� در راه�K:�ی� ایQ روز، +�ایQ .�ن5 ب� �"�Bم ن:�دن اش^�ل و ت�4وز در ��س ش�یV، از  :�م �3! �<�� و ه�ش:�� ای�ان ���Bر ب�ش�D� اه� +� ب��&

ه�ي ��دم �?�3م �Q�\03، پ1��ان� ���Pي �"B:� در .<! ن�� ه�*�ن� �3A و ���پ��)� ب� ن�اي ب���نF_ار .:<�ري ا���8 ا�!، ض:Q پ�:�ن ب� ر��ن
�:�Bران و �A,:�ن ا�!؛ «ِإنَّ َربََّ� َ,ِ��ْ,ِ:�9َ�ِْد».و ا���PDف �3!� Q�:+ ه� در ه�+�4ي  �,� ای�4د ن:�ی�� و ب�ی� ا6:���ن داش! +� &�اون� در
�� ��:3  ���ز
�P�9ن Vی��
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