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��ل ���ق ��� و و��� داد����ی، در 	���: ��س� اوی!، /.! اظ,�ر +� * از �٣۵٠&$   ای �� ز	$ا	��ن 	��ی!  ��ده، 

�� و 4&� �ی7 >��;ن و آ��ان آن 4$�9اھ�ن ر �$�7 د5�6 و رو4!  4&�3 ی 2&1 ��د�0��� .4$ن ا���د 

» ای +� G ����ران دوE3� 7�F ا �C� Dزات A&�! >.� و����	�«ی �9د �� +���$ �� ای! ��  �� �?ارش ��س، وی در 	���

D ن �&$ : آورده ا��	$ا	در ���ن ز $&A 7 از �4ی���٣۵٠ھ�Iع  ی�C4 ی! و�+ K6 �� ر دارد�L� ،ی! و�;ی ای�ان�+ ��

ھ�ی Qزم را �9اھ$ ��د، ��,Mا ����ری از ا>�L ی ����ٔ� و��DF �� ا���Oرآ��دٔه M2ی�ش و��DF ز	$ا	��	7 ھ��&$ ��  راھ&.�ی7

��� .دھ&$ ا	$ و در راه ا	�Cم وظ��U از +,$ی$ �� ��زداD4 و �TF �2وا	� ��.7 �� دل راه 	.7 ��رد /�ب وR�4 �6ار ��

 :ر ا���9ر ��س �6ار �����، �� �4ح زی� ا ��D! ���� 	��� 	��ی!  ��ده �� د

 ��2٣۵٠ان، ��ادران و �?رگ ��دان �&$ 

����� �������. ای �7X ��ای ای�ا	��ن +3$ی� 4$ه ا D ای �� �C&2&3ٔ�  ��ه �� 4.� ر�D، ا�&�ن �� ���ای �� �� 4.�  

��.  4$ه ا Dھ�ی 4.� +3$ی� +�ی! ز	$ان روز	��� 	�Yران ر��A ،Dا�� ای�ان �� ی7I از �?رگ�����Qن ��ر��ی  �ای �� �� 4.� 

D ا �����. ای$ ای$ و ھ�یD �9د را در آن F�6]  ���ن داده ھ�ی ZA ز	$�7 ��ده 4.� ��  �ل ھ� D �� دی$��ه. ر���ای ��  

D�X64.� ا �� D ا �����. ھ�ی 7��6 و �Mھ73 ر��� D ا �����Qن �$	7 و دا	��Cی7 ر���. ای �� �� 4.� ���� �� ای � 

D ا �����Qن ���ق ��� ر���Qن  �� 7 و ا��.�>7 و ��� ��ای آن د �� از ھ.�ط&�	.�ن �� �� 	�م . 4.� ���و 

 .ا	$ و از �4م ی�رای  �U� !O! 	$ار	$ �� � 7 �� ��و��ن ����� 4$ه

$ را ��ور ��دیR و ��ز ھR �$ا	�$ �� ھ.�اه 4.� ر	1 ��دیR و ا4_ ریR��O و ھ?اران ��ر ^[&ٔ� ��9	�7 �� �� 4.� روا دا�4&

�9ا	$ و ھ&�ز از �&$  ھ�ی7 	�$ی$ �� 4.� را ��  �Iت ��ا �7 ��ور ��دیR و �C4>���ن را +[��! ��دیR�X�+ �� R >��$ه

�2 �� �2ی 4.� و ھ.�اه 4.� �� . ���$ی$ �4ی_ ��دی$ و ظX.��ن را ��ی�د زدی$ ���ون 	���� ��د	$ �� �� را در دردی �� �7

���ھ�ی.�ن را +�ا�4$یR و +�C] زده از  ھ�ی �&$ ��Q و �2ی�! ر���R، �� �&$ ا	�Uادی ر���R �  ،R و ������R، از ��X2,$اری ر

  �ل ا D,� 7�F�� �� D آ�Fد در ا	��aر آزادی ز	$ا	��ن و�$ان ا D، �� ۵در ��7F �� ی_ �DX . �4ن ��دیR ھ� 	�Yه دروغ

$�4�3�� �&$ �� �&���9 a	�A 7&�! ����ده ��2م �7	 �. 

�� D ان ���$ا آن ا�� D	��9 �� �� را و �$ون �6$ و �4ط آزاد �&�$ زی�ا: ��2م��>�دQ	�  ھ� 	� �[��.ٔ� آن: ز	$ا	��ن  �� 7 را 

D آن. ��ده ا RI� 7� ز��ی�ن�� D و ��ا��ی و آزادی  ھ� �� ا �س در�9ا DFی�� و >$ا�L6 از ا ��;ل �6ه �� D �9دی ��ده ا

را �7 . ا	$ +� از ھ.� �� د �L6 D+7 ^�در 4$ه ا D �� ��>�ب ��ز �� ��ده و �$. دا	��&$ � �A?ی 	.���7ن و ���ق ��

E3� ا�A 7.	 7.6ن  �&&$؟ ��+� ھ�ی دو ر6.���ن را  � ر RI]� $، دروغ ھ�ی��ن را�	�9�c� و ھ�  ھ�ی��ن را �?رگ +� در ھ�ا $�&� �+

. �.7 +�ری�O� gا	�$. دھ$ ھ� 36; آز��یf 4$ه ا  ،D	���C 	.7 ھ.ٔ� ای!. ر $، دری e	I&�$ آ	�c �� ذھ! ��9	D ط��3Xن �7

درھ�ی ز	$ان را �� روی �� ���Yی�$، �� . ایR  �ل ھ� D ای���ده» .ایR   �ل ا D ای���ده۵«: �� �6ل ��2 >?ی?م >.�د �,�ور

ای  ی�ن  ���C� 5زات A&�! >.� و����	�دو ��ن و ھR �&$.. …ایR ھ� �� ا	��aر ای���ده ھ� در ھ.�! 	?دیD�2 7I در ز	$ان

D ا E3� 7�Fران دو���� G �+ . $&� ن��	$ا	در ���ن ز $&A 7 از �4ی���٣۵٠ھ�Iع  ی�C4 ر  +�ی! و�L� ،ی! و�;ی ای�ان�+

�� راھ&.�ی7K6 �� دارد 	ز DFی�ش و��M2 رآ��دٔه�O��$ا	��	7 ھ�ی Qزم را �9اھ$ ��د، ��,Mا ����ری از ا>�L ی ����ٔ� و��DF �� ا

���. دھ&$ ا	$ و در راه ا	�Cم وظ��U از +,$ی$ �� ��زداD4 و �TF �2وا	� ��.7 �� دل راه 	.7 ھ��&$ �� ��رد /�ب وR�4 �6ار ��

�� و 4&� �ی7 >��;ن و آ��ان آن ����4ی$ از ای! ط�ی5 �� ا��Iر >.��7 �� �9اھ�ن ر �$�7 د5�6 و رو4! 4$ن ا���د 

 .داده �4دا  D	�7O �2 ? د5�6 و رو4! 

 ھR �&$ی  ��5 4.� در �&$ ز	�ن

 ه	��ی!  ��د

 

 



��ن �� %زارش �� ��:  از �#"�ت �� آ� � ٣۵٠ھ�ی ز�دا���ن  دھ�ده ���واده روا�ت 

از ھ� �9	�اده ی_ 	�U و ��ای ز��ن �[$ودی . ا	$  اوی! ا��وز �� ای! ز	$ا	��ن �;�6ت ��ده٣۵٠ھ�ی ز	$ا	��ن �&$  ��79 �9	�اده

��79 از . ا	$ را +�ی�$ ��ده �X.� �3&4 روز 2&1 ز	$ا	��ن در ای! �;�6ت ا�39ر ����ط ��. ا D  د���6 ��^D �;�6ت دا�۵��4$ود 

ا	$ �� ��79 از ای! ز	$ا	��ن د�Aر  ا>�Lی �9	�اده آ	,� ���ھ$ه ��ده. ��	$ ا	$ �� در ا>��jب Miا ��  � �7 آ	�ن ا>;م ��ده

ھ� در ای�ان، ا��وز /.! +MIی]  E�k  �ز��ن ز	$انای! در ��7F ا i �� D;�[��! ا .�>�7X، ر.ا	$ ��3دی و +�رم ��ده

DU� د در���ی$C� :”D $اده ا	رخ  �Y&X+ $� ای�اد /��7 ��7 در. “DU� 7X�<�. از دی$ار �� ”: آ�6ی ا E2 ن��	$ا	اده ز�	�9

 $ز	$ا	7 �9د ����� 9;ف واo6 ��دن ای! ا�39ر �I34 ھ�ی � *F�O	�aم $4	

 ’ا��ر ��&�‘

��ای ��ر 	�Iده +�/�[�+7 ارا�k دادیR : ھ� در��ره ��Lر دی�وز �9د در �.����ن ا�&�DU� EXC� 7X� D رE�k  �ز��ن ز	$ان 

.�� D���4د ����Fن وR�9 ��ده اط;>7 در د  D	��D و آ	,� +.�س +UX&7 ی� �;�6+7  79 از ز	$ا	��ن، �� ���U �7از و/

��ر 7  �7 ھ�ی ز	$ا	��ن  �� 7 �� ا��وز �� آ	,� �;�6ت دا�4&$ در ��Y�U �� �7 ا	$ ا�� 4.�ری از �9	�اده 	$ا��4 7 

+.�م  � و ”:  7 ��ر DU� 7 �7 7 در��ره و/��D ��ادرش �� ��97اھ� �[.$ ��k?� .<�C4+7 از �;�6ت �9د را �4ح داد	$

�&$ زده و در ھ.�ن ��ل او را �� ��+�م ��_ زده  �� ���U او د D و �2یf را �� ز	��C ����، �� او R�A“ .^�ر+f ��د ��ده ��د

�� Q�� ?3  7.A�2ی �����0  ٨٩ �,.! ��٢۵ ���U �9	�اده ��79 ز	$ا	��ن ��در ا��3 ا��&7، ز	$ا	7  �� 7 �� در . ��د	$

��در ی��4ر دارا �U�F	�E2 �� DU� ? از . ر�E2 ،D از �;�6ت ��ز	$ش fi ��ده و �� آ�Q�3	E �� اورژا	E �&��� 4$ه ��د

 ای! 6$ر”: او در��ره ��ز	$ش �DU. ا	$  �&��� ��ده٢۴٠ 	�U از ز	$ا	��ن را �� �&$ ا	�Uادی ٣٠، ��f از ٣۵٠در �&$ “ در���ی 4$ی$”

��ط.� ����دی، “.ا>��jب Miا ھR ھ��&$ و 6$رت 	$اD4 �� ��ف �?	$. +�ا	�D روی �2یf ��ی��$ او را زده ��د	$ �� 	.7

��ر DU� 7 �7 ھ.��  ,�� ����دی �� �7 7  :”Dھ�ی7 را �� در  �ی?�A �.$ ھ	ی�$ ��د�+ R$ه ��دی	ھ� �9ا . D د ��

�� ا �� �&7Y ھR ای! ”: �9	R ����دی �DU“.ی_  �ی 7Y��I4 دا�4&$ھ�ی��ن ��3د ��د و  �$ن. ���� ����Iن زده ��د	$

��ر DU� 7 ��2ش ا>��jب Miا ��ده و f��2 ��3د ��ده ا D �7  ��در داور ���&7 	�? �� �7“.�&&$ ط�ر ر���ر 	.7 7  .

���ران ز	$ان ��ھ�ی ��E2 � �3&4 79 از در���ی روز 2&1.ا	$ �� � �3��j	I&&$ ھ� �9ا �� او �Q�v�� DUن ا�&��7 از �9	�اده

ھ� 4.�ری از دی�Y ز	$ا	��ن 	�? ��ای ا>��اض �� ای! ����F ��ی �9د را  �� ���U �9	�اده. ز	$ا	��ن را +�ا$�4	$

در ��ی�ن ��زر 7 ”: ��ی$ �2ر، 	�k] رE�k �.����ن ا�&�EXC� 7X� D، �7 ��39?اری ��رس از �6ل �&�jر ����D.ا	$ +�ا�4$ه

وی! +�$ادی +DX3 و ��UX+ 74! ھ.�اه ��* 4$ه �� ز	$ا	��ن از ای! ط�ی5 ا�39ری ��iوا6�7 و 	�در D را  ز	$ان ا٣۵٠از �&$ 

روز	��� �4ق، �Aپ +,�ان، ا��وز از �6ل �[.$ر/� +��f، “.��د	$ ھ�ی ���Y	� و /$ا	�;ب ����Oه �7 از ��Lی ز	$ان �� ر �	�

آ�6ی +��f از .ھ�ی �$ار���� ��ا��D ��ده ا D ز��&7 ��RX دور��!	.�ی&$ه �EXC 	���4 ا D �� �$ی��� ز	$ان اوی! �� ��

D ا��.�ل ط�ح  �ال از وزرای داد����ی و اط;>�ت �39 داده ا. �� DU� ،7 �2ر�[.$ی، وزی� داد����ی ای�انUKj� دی�وز

 ”.ی7I دو 	�U از ز	$ا	��ن د�Aر ��ا��j�O� Dی 4$	$”4&�3  در ��د�0 روز 2&1


	�� ����دی+ • �� ����٠١:۴٧ی������� �� ھ

• +���� ����٠٠:٣۶ی������� �� ��در ی�!�ر دارا

• +�$�%! � ����٠٠:٢۴ی������� �� '�اھ� �&

 

 

 �ود  ا�و(ر�ب،او�ن ��ود

ر ��7F �� ای! د.  +�ا	��&$ �� ����Yن �9د �;�6ت �&&$��٣۵٠ن �&$  ز	$ا	، ��ه  دو4&�3 اول اردیD�,3،ا��وز : ای�ان وای�

�;�6ت ��ا��f�2 �� $4 D از ای! ���وQن و 	.�ی&$��ن �EXC و ھ.c&�! وزی� داد����ی ا>;م ��ده ��د	$ �� روز 

��وردی! ��ه ٢٨ ،4&�3 2&1 »yھ� D $اده ا	در���ی در ای! �&$ رخ  �	اده» ���	ا�� �9 DU� ن در��	$ا	و�� �� ای�ان وای� ��  ی ز

 .ا�4ره ��د	$» ��د	$ ھ� �._ �7 +�ا	��&$ راه ��و	$ و دی�Y ز	$ا	��ن �� آن 	.7«$ا	��ن �� �4ح �;�6ت و و/��D ز	

7X�<�. ا !��]�;i $ان،در ھ.�! روز	ز��ن ز�  Eری�  DU� و�� �� ��39?اری ��ر ای�ان  ھ� در)�&Xای (DU� :» رھ� ا>;م��

�K��/ ;��� ���	�� _دم �� ��ا �س ی�� �	ھ.��&$ و �� ن  �&$ و �6 Dر>�ی  yم 4$ه و ھ��C	ی_ ��زر 7 ا Gدر���ی  ی /�ا� �	��

D $اده ا	رخ  �Y&X+ $� ران �� ��7 در�I.ھ ����	و ای�اد /��7 از ». 



و�� �� ای�ان وای� /.! ا�4ره �� �;�6ت  ��د در �DU  ��  � �٣۵٠7 از و�;ی دراویf ز	$ا	7 �� در �&$ ،ھ.�� ا��� ا ;�7

DU� �6ت وارد 4$مو�6«: �9د �� ھ.��ش;� !F�  �� 7،7� 36| روح R�4دا  R�4ع دا�,+ DF�� 7. 4$م وL�ھ� �� �2ی  �

���I4،د�� !F�  در ���I4 7	7 4$ه و ا��3 ا��&7 �� ��دc�2$	�� D 7 �� دI$ش را �� .  ی	ز��و7�6 ��در ا��&7 

4&�3 ز	$ان ا���iی]   روز DU٣۵٠1&2 �� �&$ � ھ.��م در �;�6ت �7.  از ��ل ر�D و او را از  �F! �9رج ��د	$،�&$ دی$ ��دن

 .«4$ه ��د

�$ادی از ز	$ا	��ن ��Cوح 4$ه+ �� DU� از ھ.��ش ��	$ ا��  وی �� 	7 �&&$«ا��� زی�ا ،��ات 	$ار	$ �� �9د را �� �,$اری �

: ی +,�ان �DU ی&$ه 	.�،زاده ھ.�� ا��� ا ;�7 /.! ا�4ره �� اظ,�رات �,$ی ��« ._A	�Yا	&$ �� �� ا	�Uادی �&��� �4	$

»7� _A�� از آ�6ی R�6ت را دروغ �7 �9اھ�U+ی]  زاده �� +.�م ای! اMI+ ن را��	$ا	ز R�4 4.� �� ا�39ر /�ب و R&� $  �ال	�9ا

ھ�ی �EXC از ز	$ان ��زدی$ �&$؟  دھ�$ �� ی7I از 	.�ی&$ه  	.7 ای$ �Aا ا��وز در  �F! �;�6ت ��Lر 	$ا��4$؟ �Aا ا��زه ��ده

 7�� �Aاد >�دی�����وQن �� . �&&$ اط;>7 �7  ھ.7Y اظ,�ر �D�2،7  � ای! ��L6 ا D؟ از O4~ اول ���ر +� ا

 ز	$ا	��ن در ا�&�D ���ر  ��U&$ �� ای! دھ&$ �� >?ی?ان �� را ��_ �?	&$ و ��$ +MIی] �&&$؟ �KA 7� ;36ر �� �9د�4ن ا��زه �7

 .«ا	$ ا��اد �A ا6$ا���X< 7 ا�&�7X� D در ز	$ان ا	�Cم داده  �ال �! ای! ا D �� ای! ،ا	$ ا9;ل ای�Cد ��ده

ی A,�ر 	�U از   �� �9	�اده٣۵٠زاده E2 از ا	���ر ا�39ر ����ط �� در���ی در �&$   �,$ی ��A_،�� ا �س ا�39ر �&��� 4$ه

D4ن ای! �&$ �;�6ت دا��	$ا	ز ._A�� اده�	زاده در +�/�� دی$ار �� �9 � $����kی، داور ���&7 و >�ب ھ�ی ���! رو	�7،  

ای! A,�ر 	�U در ای! ���X ا>;م ��د	$ �� ھ�o3&� y ��7�0 از ��رد /�ب و «:  �DU� DX  �یD �9	� �� در ��3��j �� وب

��ر 7 ��/�ع  �R�&�   7� 7، ی� �� �� ��U&$ و ی� در �I34  و��د 	$ارد، ��G �� ��9ل �R�4٣۵٠7 �6ار ����! ز	$ا	��ن �&$  7 

 .«ایR و R�4 �6ار ����! ای! ز	$ا	��ن را 4&�$ه��رد /�ب 

ی ز	$ا	��ن ����� �EXC �4رای ا ;�7 از   	.�ی&$ه ��دم +,�ان �� �9	�اده،ھ.�� ا ;�7 �� ا�4ره �� دی$ار >K� 7X,�ی

دھ�$؟ ��  ی ��زدی$ از ز	$ا	��ن 	.7 ��ای �EXC ا D ا��زه �Aا �� آ�6ی �K,�ی �� از 	.�ی&$��ن ا^�ل«: ���وQن  �ال ��د

7� ��ھ� D و  �&�$ ��ل ���ب �A 4.� �� >&�ان �6	�ن ا � 7 و �6آن �� آن ا �&�د �7 ��ی&$ آن �&R �� �! �7 ھ���C ��ا�

 .«�&�R ��ن را از ��ی دی�Yی دری��D �7 �� د ��رات

�7 از �9	�اده.� �3&�Iن �&$  روز ی��	$ا	آ�$ه در ای!   در ا>��اض �� در���ی٣۵٠ھ�ی ز f�2 �4رای ھ�ی EXC� ����� $&�

�&R ای! در���ی در دو  �! ��I �7«: ھ� �DU ی ��دم +,�ان /.! ��Lر ���ن آن  	.�ی&$ه،ا ;�o.C+ 7 ��د	$ و >K� 7X,�ی

	��زی 	�3د ا��اد �� �9ط� . �9اھ&$ ��ای دوDF �$ی$ ای�Cد ���I �&&$ ای �7 +$���ی ��ده ی� ای&�I >$ه  ی� �DF�� 7 ا+�Uق ا���ده؛

 ��د	$ ای!  در ی_ راھ��.�یf4 �� 7 +� ھ�D  �ل ز	$ان �[�Iم �4	$ ������$یR ا�� ای! ���I را زود+� �� ��ده��Lر 

7.	 f�2 آ�$ ���ی�». 

ای  ھ� در 	��� ھ�ی رخ داده +� G ری�E  �ز��ن ز	$ان  در وا�&MI+ �� fی] در���ی٣۵٠ھ�ی ز	$ا	��ن �&$  +! از �9	�اده ٢٢

 .«آی$ ا	�Cم دھ$ ھ� ��ری �� از د �f ���7« �9ا �&$ +� ��ای رو4! 4$ن ا���د ای! ����ا �K9ب �� >K� 7X,�ی از وی

7UX9 �U7 در �&$ ، ھ.�� ��! ا $ی زی$آ��دی،>�ط	$ا	ی�ن ز�C�	٣۵٠ از داDU� ز   در�iو�� �� ای�ان وای� /.! ا�4ره �� آ

ھ�  ھ� �� ��Q ر�D �� دی$ن ��c �2ده«: ت �39 دادز	$ا	��ن ھ&�Yم �;�6» +��یf«و » ا/�Kاب«ا>��jب Miای ھ.�� �9د از 

ھ� ھR ��ای ای! ا D �� �6	�ن ر>�یD �4د  ا>��jب Miای ���9 �� $&�U� .�c	Q�� 7X�9 D ��د ھ� ��c� 7. ھ.� ��ی� ��د	$

��وز ��_  ا،  �ل ا D �� �� روح و روان ھ.��م ��زی 4$ه۵. ھ� ��و	$ ���ی7 ��  �اغ ��c �� ���وQن ��ای >�$ه 	� آن

آ�6ی ا .�>�A 7X&$ی! ��ر ��3��j ��ده و . دا	R +� دو4&�3 آی&$ه �A ا+I.� 76�U! ا D ��ای او رخ دھ$ 	�Oرده ا�� 	.7

7� yده ��ی$ ھ���U�	 76�U+.7 ، ا	ا ای��ن �9د�4ن �A  �c� �� $ +� ��3&&$ �� ����ران	7 رو� �A ا��زه  ھ� ��K6 �� ؟$&&�

 .« در ز	$ان از ��! ��3	$��ن را دھ�R �� >?ی?ان 	.7

 +o��L ���ق ز	$ا	��ن و ،ای ا>;م ��د	$ �� در ا>��اض �� ���9ردھ�ی �6��i	�	7  در ���	��٣۵٠ز	$ا	7  �� 7 �&$  ١٢

 اول اردیD�,3 ��ه د D �� ،و ارای� ا�39ر دروغ از ظ,� دو4&�3»  ���� �7«و » ���f«ا>��اض �� >$م ر ��UXO+ �� 7�$ت 

ط53 ا�39ر ��! ا $ی زی$آ��دی، ا��� ا ;�7، ا��3 ا��&7 ار�7I، >.�د �,�ور، ���6ن �,?ادی�ن 	�اد، . ز	&$ ا>��jب Miا �7

��د 2$رام، ا��! 7�Q�A، �[.$^�دق ر��	7 ا���X< ،7�X/� ر��ی7،  �$ ���! رو	�7IX� 7، ر/� 7��,4 و �[�! ��

 .ا	$ ���دا��دی ز	$ا	��ن  �� 7 ھ��&$ �� وارد ا>��jب Miا 4$ه



ھ�ی ���! �.7 ز7.9 4$ه ��د ا�� ����  د D«: ��ی$ ��در ���! رو	�E2 7 از �;�6ت �� ��ز	$ �9د �� ای�ان وای� �7

o/7 �$+� ��د وX�9 �4ن .�c� $	�2ره ��ده ��د �I+ $. ھ� را	&$ راه ��و	$ +� ���ا	د�� ��� � و . ز	$ا	��ن زی� ��C� �Tو��ن را ��

�c� دھ� ^$�� دی$ه  ��دن و ��ش�� .�c� R�4 م /�ب و�Y&ن ھ��	ھ&� ا���  �� DU� !���  $&� ٣۵٠ھ� درD4ر دا�L�  .

�c� ھ� را +,$ی$ ��ده ���.  دروغ ��ده،ا	$ ��U� �3&4 ھ��A ���وQن در ��ره روز R��� .1&2 +�ن را �7 ی ��$ی ھ.� ا	$ �� د

7� �c� �� $& �+ از �9د�4ن و ��i ادی����D ��.7 ز	$ا	��ن را ��3&$ھ� را �� ��.�ر ��ن ��3	$ و ا/». 

����� �EXC «: ��ره ��L�   DUر داD4 در ای!،ھ�ی ز	$ا	EXC� ����� �� 7 ��د ھR آ�$ه ��د	$ او �� �9د در �.o �9	�اده

����	 _A�� آ�6ی �� Rی  ��دی�X� ن رد 4$ زاده از�� .$&A R	�9 7 او را 4&��9&$ +� از	ھ�ی +,�ا . �� �� DU� g �2 ای��ن در

>EI ���! را �� او 	��ن دادم و . ای اراذل و او��ش ��د	$ ھ� ���9رد 4$ه >$ه $ا	7  �� 7 	$اریR و ���	7 �� �� آنز	

 �� R�U�۵D $ان ا	$م در ز	ز�� �� D ل ا�   ._A�� د�� D4را ی�ددا !��� R ر �7. زاده ا�KA  �4٨٨د ��  �ل �� 

 .«�A? �39 	$اریR؟ ��ی&$ �� �� از ھ�y $ ا�� ا��وز �7آذر��ی�Cن آ�$	$ و �� 	��� داد ��	7 ���! را ��د	

 �3&�I٣٠7ی	�.�X  وردی! ��ه  ,�اب��و�� �� ��39?اری ای�	� ا>;م ��ده ��د ��  ھ�ی ا ��ن +,�ان در �DU  �$ی� �� ز	$ان، 

y$اده و  ھ�	ن رخ ��	$ا	در���ی ���ن ����ران و ز �	3«��	و  D م 4$ه ا�C	7+&,� ی_ ��زر 7  �ده ا&I�ھ� و  �ی$ �� ��ا

�� .«ھ�ی /$ ا	�;ب +��� داD4  �زی �4ی

��U� �� �&� اده�	ن �� ای�ان وای� ھ�ی �9��	$ا	ن �&$ ،ھ�ی ز��	$ا	ز �� D 7 �� ط53 ٣۵٠ �$ت  �  �ل ا&UX+ از �5 +.�س 

�&&$ و  ھ�ی ز	$ا	��ن در 4,� ��ن ز	7�$ �7 +�$اد زی�دی از �9	�اده. ا	$  �[�وم،ھ� D ھ� از ���ق آن 	���  �ز��ن ز	$ان آی�!

ز	$ا	��ن ��رھ� �� �I4 .  �� �;�6ت ���ی&$ در 	���C ��79 از ز	$ا	��ن ھ.�اه �9د ����ی� دار	$��ر ���ا	&$ �.I! ا D ��ھ7 ی_

+�ی ��ای ��ش دادن �� �� ��7 دا��4 ��4&$ ا�� �� �DUF�O  72 ھ� ام ا	$ �� ���وQن ا��زه دھ&$ آن �6	�	7 در�9ا D ��ده

7F�� $ در	ن ��ا�� 4$Qو��� !F�  ن >�د �� در��	$ا	7ھ�ی ز� D��4د و ا�� در ھ&�Yم ��زر 7 ای!  ی ��اد �O$ر �� و��ر ی�

��RX  �&.�ی�C� 7ز 	�? �.&�ع ا D در ��7F،دی   7،���ب  .���د  ��ز ھA R&�! ���9ردی ^�رت 	.7،��اد �2$ا �4د   ��

 .آی$ ھ� از ���ق ز	$ا	��ن �� 4.�ر �7 +.�م ای!

ر �.�39 o	�Yران /.! ا�4ره �� ��Lر �9د در �.����ن ا�&�D در ھ.�! ��ل i;�[��! ا .�>�7X ^�3 روز دو4&�3 د

 اوی! �� ٣۵٠از 4&� �ی7 ��دی �� از دا�9 �&$ «4&�3  ی در���ی روز 7X� 1&2 و  �� D �9ر�7 ��ای ارای� +�/�[�ت در ��ره

7� �I34 7� D �3 ��ده ا��j� ��4M� �3&4 1&2 و در ��رد ��/�ع ���ر ادا�� +���$ �39 داد و د»  7 ��ر 7 +.�س ��

 .«�2ا�&7 ��79 از ز	$ا	��ن �2و	$ه +���I و �� ����L6 oی7 ار �ل 4$ه ا D ھ� در را��K �� �4ی��  �ز��ن ز	$ان«: ��د

ای از ز	$ا	��ن ���و�D ��د	$ و  در ��زر 7 ^�رت ����� >$ه«: دا	$ 4&�3 �7 روز 2&1» ��ری �9اب«وی ز	$ا	��ن را ���ول 

I.ھ �� $&�� در را �I4	$ه و  �ران �� آ	,� را ����C ��د	$ و آ	�ن 	�? در ����� �� ھ.�Iران �� +�ھ�! و 	� ?ا ���U،���ون 	.7 ر

 .«�9ا��Iری ��د	$

و�� �� ای�ان وای�  ��د در �DU  در اوی! ��  � �١٣٩٠7 دا	��Cی ز	$ا	7 �� از 4,�ی�ر ��ه  �ل ،��در داور ���&7 و�$ان

ھ� را ���ون ��د	$ و  ھ� را ��زر 7 �&$ ا�� ��c  ا+�ق،���U ��د	$ �� ��ی$ در ��Lر ری�E �&$ھ�  ��c«: �;�6ت �9د را �4ح داد

ھ� �.�	�D ��د	$ و   ��c،ھ� را 	�? ��ر R�&� 7 ھ�ی��ن را ھR در ���وری$ +� آن و�A 7�6?ی �2$ا 	�Iد	$ ���U ��د	$ �� ��ی$ �3Fس

ا�� �. �� �+Q�� 7	f<�O ���9رد .  �� ��+�م او را زده ��د	$،* ��2م ��3د ��د��. ھ� را ��_ زد	$ �� +�ا	��&$ آن ����ران +� ��ی7

7� g �2 7�� �A ن ا+�ق  �� ��د؟ ھ.� ��د��	$ا	$٣۵٠ �&$ ٣ و ١ی ز	را زد ». 

��U� �� �&� 7&��� را ��ای �;�6ت �7،ی ��در �U	 _اده ی�	در روز �;�6ت از ھ� �9  $&�� �! ی �7�XC �� �� 	.�ی&$ه«: M2ی�

7� D $ه،��ی$ اوی! ھ�� ا�	ی ?�A DU� در ��رد ��2م RF7، در ��اب  �ا� f6����&7 �� ی� د��fi  روی و �7  

fU�� ی� ���I4،�� ده�.	  !�c� $	ار$	 D�&ا� R$ان ھ	ھ�ی �� در ز .f�2 ر ٧در 4] >��4رای ���&7     �  �ل���� 

�	�9 �� �X�� $	$ و دو ��2 �! را ��د	دا ا�. ��ن آ�$��7� �.�� $&�I� $ه � او را�	ی ?�A $&ی��،D 9] ��ده ا  .!UX+  ھ�ی

D اظ] �� ھ��&$  از �&?ل �� �9رج �7،�� 4&�د ا�� Rا�9اج �7. �4ی DIX.� !ر �� را از ای�Y	ا $&&� . �� D ل ا�  � 

��ز	$ان. ا	$ روز��ر �� را  ��ه ��ده �� Rدی�I	 ;ب�	$ �� ا	ر�O� _�� $ان	ن در ز�� .�c�  7�$4 $ان  ��ی	��2 �! در ز .

 .«  �ل دا��١٨D4 او را ��د	$ +&,�  ز��	7



 ٣۵٠ھ�ی �&$   ��وردی! ��ه در �.�39 o	�Yران /.! ا�4ره �� در���ی٣١ ، وزی� داد����ی روز �7UKj�،��4M �2ر�[.$ی

�O4ص ��I;+7 �� و��د آورد ھ�ی7 از  �ی ز	$ا	��ن ^�رت ���D و ��ای �9د ا در دو ا+�ق از ز	$ان اوی! ���و���U� :»D ��د

�9	�اده ز	$ا	��ن در�9ا D �;�6ت  �یo ��د	$ و7F . و ی7I دو 	�U از ز	$ا	��ن در ای! ��زر 7 د�Aر ��ا��j�O� Dی $4	$

 .«��ی$ ��Yی�R �� ا+ 76�U	���Uده ا D �� �;�6ت  �ی�O� oاھ&$

�9	� �� زودی  ���U ��د �� ای! وزارت» �4ق«  �و�� �� روز	��  وزی� اط;>�ت در �DU،در ھ.�! ��ل  �$ �[.�د >�Xی

 .�9	� �&��� 	�$ه ا D ای +� G ای! وزارت  �9اھ$ داد �� +��&�ن ھ�y ���	�� ی� اط;>��٣۵٠ی در���ی �&$  ای در ��ره اط;>��

 

 

� وظ��� 350ھ������ و ا���اض �� ��ب و �� ز��ا���ن ��� � �� او
  ! ھ����� ا! 

; 	��ن  �� 7 ا �� �9رد +� �D��I هللا �� �,�	��ن >.ن ای! ��ر ��ز ھR �6>� �� 	�م ز	$ا	��:  �یD �39ی �&f3 �9داد 

 7�  . D��A» ���ق ��� ا ;�7 » دھ$ �� �&�aرش از ، ��&� و �U,�م وا6

�7 �9اھ&$ ��Yی&$ در >�^� ����F :  اوی! رو4! ا ��4M� �3&4 1350 D �� �&$ ��2م �D��I از �.�X دد�&��	� روز 2&

 R�k.7 آ	ب ��+�ه �i �a	$� ��� ا��ات ھ��� . ���قM� در �� D �� $&ی�Y� $&ای دو �[�ر دارد �7 �9اھ : D �� 

 7X97/�3 در >�^� دا�	ا D ��  ��3ط7 در >�^� �9ر�7 و	ط7 �� د �.�ن  .ا��� ، Rدر >�^� �9ر�7 ا����ز �7 دھ�

 .را در  ���ب ��دم ای�ان ��ز �MYاری$

ن را در A,�ه ��زی�Yان آ. �D  7&�U �� ای!  �� D دو��	� د���6 و ھ.�! ���K� Qر ��ازی و ھ.?��ن دارد f�2 �7 رود 

 7� �&��� �Y7 و ��اد ظ?ی* از  �ی دی	ه 9&$ان رو���,A و در ��I7 از ی	�CریQ 7X7 ��9&� ای و ��ادی آ�X< $�  !�9

R�&�� . 

 DFدو R�&� �I� �� D ا �	7 ا�.����F �4ن » +$��� و ا��$ » ای! ی_  �ده D 7 ، د���I� ��i 7 و���I� �3نXو ا^;ح ط

 . ، ��ای �3��2د  7� ��  !�&A	��D» رھ��j� �� �3ت »  ، ی�&7 در د D ھ��� ا^7X 6$رت

�Aا �� ���2وی ��دم در ھ� �$ و ز��&� ای در ای�Uی ���ق �� ��د ر��� �4ن در ط7 ای!  �F,� ،���] �7 �4د �� 

���U 	.�	� اش ھ.�! آ�9ی! ��ف ھ�ی �9+.7 ا^;ح طX] ھ������I� . �� Dن ، �� ھ.� �&�ح ھ�یf ، 36| روح �4	$ 

R�&��	 7� م  ��ط �&$ ھ.� �� �� روز  ��ه�a	 ا�� . 

 D �� 7 و ا+[�دY��3.م +&,� ھ�Y&,��	 D��I� !دادن ای D�I4 ن و$	��� D�� !� �� ای�� �X���� 7 و . راهY��3.ھ

  .  اوی! ی7I از ھ.�ن راھ,� و ا��$ا7k +�ی! ا6$ا��ت ا 350Dا>��اض �� /�ب و R�4 ز	$ا	��ن �&$ 

 

 
 

 د� �رداریاز و�ل ��وم � ��/ن �#"�ت؛ ���� �
 از آ-�ر ظ+م *رده 

 

 ��;�6+7 �� از .  ر �$٣۵٠&$ ���9Qه روز �;�6ت ز	$ا	��ن � :/�وه '�� –,+

ھ�ی ز	$ا	��ن اوی! در ا	��aرش ��د	$ و ��ای دی$ن  ;�D >?ی?ان  �C&2&�3 ھ.� �9	�اده

�a]F $ 4.�ری �7 در�&$�4ن	دا�4&$ اد>�ھ�ی . ��د D ن دو�	�4ی$ ����ری از آ

��ی7   دروغ ھ� و وزی� داد����ی در D ��4$ ا�� ا��وز �� R�A ری�E  �ز��ن ز	$ان

 .ھ�ی �;�6ت دی$	$ >�7X را از D�2 ����!ا .�

�� �� 4$ت ��X,] و ���&1 از ھ.�ن �$و ورود و در ����9ن �&�,7 �� ز	$ان دی$ه 

ھ� �� +�C] �� آ	�ن 	�Yه  ���ون ز	$ان �2 از ��رد و ون E�X2 ��د و ھ.� �9	�اده. �4د �7

	,� �� �;�6ت ھ�یf�2 �� 7 از آ �4	$ و از ��ل �9	�اده وارد  �F! �7. ��د	$ �7

�����در ا��3 ا��&7 از ��ل ر��� و آ�Q�3	E ��ای ��د	f . �4	$ ا	$، ����� او/�ع �7 ر



D آ�$ه ا .D ا ���ھ� ��وه از . او ��2ش را ��  � و ��دن ���I4 �;�6ت ��ده و A&$ ��ری در ��! �;�6ت از ��ل ر

“ هللا ا��3”و “ ��گ �� دی��I+�ر”4��ر . �&&$ �4وع �� 4��ر دادن �7آی&$،  ھ� �� از  �F! �;�6ت ����&7 ���ون �7 �&&$ه �;�6ت

 D�	�3j< �� �.$ا��4 و ھ	و در���ی را  D	��9 از RC� !ر ای�a�	ا E� yھ� ،D ا ���ھ.� ��Lی  �F! �;�6ت را ��ا��

 .�&&$  �F! �;�6ت را +�ک �7

+�^�* » دردآور«و » و���&�ک«�;�6ت روز دو4&�3 را ھ�ی7 �� ���5 �� �;�6ت ����&7 �� ز	$ا	��	��ن 4$	$،  �9	�اده

ھ� ��  رو	$ و �9	�اده ��79 ��دران از ��ل �7. رود و ��$ از آن دی�Y ا4_ ا D و ��ی� ھ�ی ����! �;�6ت ��Q �7 �2ده. �&&$ �7

 ���و ��  � دادن 4��ر R�9 و دی$ن A,�ه و و/��D ز	$ا	��ن �9د و آ�0ر ��3دی و /�ب و R�4 آ	�ن �� 4$ت +[D +���0 �6ار ��

 .دھ&$ ا>��اض �9د را 	��ن �7

E��ا��وز �;�6ت و ھ.� R�A ھ�ی�a�&� �� 7 « :	�ی�$ ��ک �9د A&�! �7 >�ط7UX9 �U ھ.�� ��! ا $ی زی$آ��دی در 

ورژا	E ا�$ه ��د ا. ��د	&$ >?ی?ا	��ن و  �ی� ��ادرا	��ن را ��3&&$ �2 از و��D ��د  �F! ا	��aر �2 از ^$ای ��ی�د و 4��ر ��د

��Xی در 	��وی ا	�7��a و ا�&��7 ھR . ��در ا��3 ا��&7 را �� ��.�ر ��ن �� �	$،؛ ��2ش را دی$ه ��د و A&$ ��ر fi ��ده ��د

�2ده ھ� �� ��Q �7 رود ھ.� �9	�اده ھ� . ا��� ز	$ا	��ن در ھ.�اھ7 �� ��ادرا	��ن ��ھ�ی �9د را +�ا�4$ه ا	$. ای���ده ��د	$

�� ی_  �ی آدم . آ�6ی ا .�>�7X درو7Y�� �� �Yi ھ�E� y ھ�y ط�ریf 	�$ه وا6�� �&�aرت 7A ��ده. …�&&$��ی� �7 

�[f ھ�ی ر��_ دادی$. ��_ زدی$. �.�X ��دی$ . �	�Y&.�ن را ای	ی?ا?< RاریMY� �� $$ی	$؟ ��ر �9ا�	��	؟ 4.� ا$�	�.X�� �.4

	�! را �� ی�د ���ورد ا�� �6	,� از آن ���4M و دا ��	f ا4_ در �6ار 	�3د ��7 ھR >��4رای �9. ذره ذره از ��! ��3ی$

�&$ھ�ی7 �� زدی$ از  � . �6ار 	��D �� 4.� ھ� ��ری �� د��Fن �9ا I� D&�$ و �� ھ R	�aره �� ���A .R�4.�	.�ن �7 آورد

 «.و روی ای! �3Fس ��I4$ درو�i! �� �� +! ��دی$ دی$ه �7 �4د

�7 ھ.�� >.�د �,�ور 	��U4 Rی��E�� �]U^ ن �7 ? در��	$ا	4$ی$ ز R�4 از /�ب و f��� 7� ی�$ ��ی$ و�	آ�0ر ��3دی «: 

رو �$	��ن ��O~ ��د، ��DUY ا^; ھ�y �$رک 7I4?2 ی� > ��,+ 7�I	�Iدن ��7 از ���	7Y��I4 �� 7 دا�4! �� 

 Dاز �&�ی �	.�	اده ھ� ��ی… �$ر�7 �� �� �	ھ.� �9 D�� �7 ��دن و ��79 ��درھ� �iق �2ده ھ� ی  �F! �;�6ت �� ��Q ر

��c ھ� ��F�  �� !�UY.,�ی �&$ ھ���R و ���	7 �� … 4��ر �9	�اده ھ� و ��ی�د هللا ا��4�3ن �X&$ 4$ … ز��! 4$ن 

>.�د ز��ن … ����Fن �9ب 	�3د در ا	�Uادی و �.&�ن �;�6ت، ��ای ھ.$ردی �� دو ��ن ا	�Uادی  ��4ن را +�ا�4$ه ��دن 

�v��،$&� �9ھ� رو 4&�$ه �� �2ی�! ��_ �7 �9ردن ا>��اض ��ده ده +� �&� دا �c� ی�د����3س ��ده طQ�� ��3 و7�6 Fا D�� ل

 $&X� ه �7 ��ده ز��! �7 �9رده و دو��ره�Y	 اط;>�+7 ھ� R�A �+ دن اون ^�ف وا ��ده�� �X.� f,� 7jO4 �3سF

 « رو زده ��دن �$ ھR زده ��دن��c ھ�. ی_ �a]F از �9دش د��ع 	�Iده 9$ا �9دش �faU ��ده… ���$ه 

ا	$، ��ی  ��4ن را در ا>��اض +�ھ�! ��  �� �?ارش �39	�Yر �X.� ا��� ز	$ا	��ن �� >�j و �.��&$ھ�ی ط73 �� �;�6ت آ�$ه

Rن +�ا�4$ه  �ی� ھ��	ی�$&� Rزوی ھ�� Rھ �Y$ و ��79 دی	ا ���آ�0ر ھ� و  ��3دی. ا	$ +� ���ا	&$ �� �;�6ت ���ی&$ �&$ی �9د را ��

R� ی��� �� D ادی ا�� .ا	$ +� از ���� ��رد ��9	D �6ار ����� /�ب و R�4 ��,�د ا D و ا��3F ای! و/��D ا

ز	$ا	��ن �� . ا	$ و در ا	�Uادی ھ��&$ و/��D �� ��ا+] �$+� دار	$  	�U از ز	$ا	��	7 �� �� 4$ت ��Lوب 4$هf��٢٠ از 

ھ�ی د D و �2 ��  �7 از �j$و��! +,�� 	�$ه +� �$ر�7 از ��7Y��I4ی&$ ھ�y �$رک 7I4?2 ی� >I ھ�ی��ن �7 �9	�اده

$	�.	 �� .RF�  ن �?ء�	4$ه ��د، آ Rاھ��ھ�ی �&$ ھ��&$ و ���	7 �� و/�����U� ��  7 ز	$ا	��	7 �� ا��Iن �;�6ت ��ای��ن 

 .�� ��ا+] �$+� دار	$ �� ا	�Uادی �&��� 4$ه و �.&�ع از �;�6ت ھ��&$

!��� $��ھ� ��,�ش ��ده، ��در 	�Uی!  ا	$ و  ��$ +� �$ت ا	$ ��ز	$ش را �� 4$ت زده �� او ���U. �&$  ھR ��4ن ��27ر ��در  

��$ ���!. دھ&$ �&$ ا�� ا��زه �;�6ت �� او 	.7 �7  ،�U�Fی��4ر دارا ،D��0 ادی ھ��&$ �� . �2ر  �وش��ا $هللا ھ�دی، از ا

ھ�، ا��ادی �� و/��D و ظ�ھ�ی  �� ���U ی7I از �9	�اده. �ن در د  D	��Dا	$ و �39ی از  ;��7 آ	 �� ا	�Uادی �&��� 4$ه

 . را 	�3&&$٣۵٠ا	$ +� ���� ��?ان ��9	D در �&$  اF.;�6ت ��ده �$+� دا�4&$ را �� ا	�Uادی �&��� و �.&�ع

 و آ�0ر /���ت ��+�م و /�ب و  D �� �� ا	�Uادی �&��� و از ��! +�	� ��+�م >�3ر داده 4$ه ��د  ��$ ���kی از دی�Y ز	$ا	��	7

ا	$ ��  R�4 �� ^�رت ��3دی و +�رم �� روی �$ن وی ھ.c&�ن ���6 ���ھ$ه ��د ا�� �� و��د آ	�I او را �� �&$ �&��� ��ده

 .اش ا��زه �;�6ت 	$اد	$ +� آ�0ر ای! ��9	D را 	�3&&$ �9	�اده



. ا	$ ی ز	$ان ��	$	$ و �� �;�6ت �� >?ی?ا	��ن �2���ری ��دهھ�ی ای! ز	$ا	��ن +� ای! �X� �a]F �&��� آ�9ی! ا�39ر �9	�اده

ای �$ھ&$ �� +�  ا	$ +� �� ی7I از ا��اد �9	�اده �;A 7+�6&$ د���6 ھ� �6ل داده ���F�v! ز	$ان ھR در g �2 �� ا^�ار ای! �9	�اده

. ا	$ ا	$ و درب  �F! ز	$ان را ���� �ده���O� �a]Fه ای! �39، �;�6ت ا	�Cم 	�$ه،  �ی� ا��اد را از  �F! �;�6ت ���ون �

 .	�Yان  ;��7 و ��ن ز	$ا	��ن �9د ھ��&$ ھ�ی ز	$ا	��ن �&��� 4$ه �� ا	�Uادی در داF�  �9! ز	$ان �&��a �39 و �9	�اده

 


