
 

��اد روز ���� � ��ر  ١٣٧٩��داد  ٢۶هللا ا�������ود 
��� .&اش، در#"!  
���ھی �����2 و �01/ب ھ,�ی ههللا ا����� ی)� از 

�25& و از  ی �اش را در دھ ھی 43�3ی
���63 75�28� 95: :�ده  ھی او �

زار ��3ان و  >; �زی��ی در �
���ھی � 43�3 از ��<�  ی �7���2 دوره �

! و  �@0�ا�7521 �/!75 و دی��  �آ��ان 43�3 آن ز�ن آ!,
��B5� �3 �/!75 را ��� از �Aار از ز��ان در 

/C از ��� ����داد ط�E  ٢٨د3ی ا���
زدا!& و ز��ان را 5GC� و ��� از آزادی �� آ��ن رA& و در�   

�C H5I13 �3��� از �ز#B� &Gو  .د 5,� و 43

�J/���� ر داری/ش#��� �K آ،&G# زL  �C
ل �وت �/د و در @75 O�� ��>5A و# E>5A

PQ��، �C ی)� از !GC هللا ا�����  �3ی7 آ�� @Bت  5,�
و�3 از �O�� R�C ی/�زی��ی را ��Tح ی Q/د در ایE>5A 7، ا�

Bیو، �# E>5A زی درط� �Q �� �C ی های�ا�� �/د
�C &A#/ دری(5! E>5A دی.  

9U� و�3  اوO�� یرا در 43�3 و ھ
�/ب �� د & Hی ورزیآی � RCه «، »ھ

��2��� ر �C ری�8 و ھ,�ی وزان  �3یE>5A 7 ھی 3 
�X/ر ��2,1Y او در �K/� �3 و  ی ��� و43

B@ ،9>ی�را �� ی)� ت� ��هللا ا���

E,5�7 ��ای! ��دم  �ز�  �G5ھ� �!
هھی !� �Bرگ !�\زار � G3/ی

د! ��ای  ...ماهھ زد�ھی9 �80,یام و �
Qی ا�5&ھ�A �� �5  �@ھی ا���

هللا ا�����، ھ,��,� �����2 و �01/ب GC/ر�ن را �� 
و  ید @BیB .�#/ی 23<5& �� 43�3 و  5,�

ر Q/اھ� �/#��  !دھی 75213 ��ا��B5ش، �ودا�� و �


�ی ���ر��ن�� در �گ ! ت هللا ا������، ��زی�� �� ��ی� ���� و 
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B@اد روز ���� ت��� ��هللا ا���
 7G� از ;: ��O٩۴ھ ��� 

B@ت���هللا ا����� ی)� از 
�5&  .دGC/ر�ن �/�A �3ی اوھی 43

 7 ١۴�C زLآ ����75�28 ���63.د 
�Q/اQ!�ھی _���� در �3

/� �3���ھی ��5ھدر  .د43 7 دوره �
! @0�ا�7521 �/!75 و دی��  �آ��ان 43�3 آن ز�ن آ!,

&Q/�آ ��B5� �3 �/!75 را ��� از �Aار از ز��ان در . از آ��
��Q ه دادا����� ��� از C/ .اش :,

زدا!& و ز��ان را 5GC� و ��� از آزادی �� آ��ن رA& و در�
5,� و 43�C H5I13 �3  ی �ر!� 

  .د � و ��H !��2 �/ ی �43�3ی در دھ
 E>5A زی در� ر ��ی  5,��J او �C 75�و«اور داری/ش ����/�Jا  »##��� �K

! ��Q@�ی    7521�RL از ��ل   .���ا س دا ��وت �/د و در @75 O�� ��>5A و# E>5A
Y�@ �� �3 را��، �C ی)� از !PQ ی ���G8 از �زی��ان 43GC �,5 

و�3 از �ها��دقO�� R�C ی/�ی Q/د در ایE>5A 7، ا�
G5:�,75 ھ�او ��و، �یB  ی �هللا ا���# E>5A زی درط� �Q �� �C ای�ا�� �/د

#/ دری�C &Aها��<<� ����ی7 �زی�� �9U اول ��د را از �G,/ار(5! E>5A ی
52ر ��,/ع و #��2ده ا  ی ھ,�ی @Bت� ��او �9U .&هللا ا���

ر��ۀ ھ,Bی او از   .&C»زر�/ب �� د &«، »�/#/ل �
E>5A ی در��زی� @�ی، 3  ��2��� ر �C ری�8 و ھ,�ی وھی 3

�X/ر ��2 .د#�5 را در �� ��  �ی #"!� �GC/ر در ط/ل �95 از :,d دھ
��ی<B@ ،9 ھی �� ھ و ھ,����J ھی ���دی، � ا��8ب

ر �3e3 و  5,�ی ای�ان 03�ی�C Hده ا #��  .&ھی �
ب �� ��دم �/!�� ا &  �ددا!�TQ :»E,5�دم  �ز��

�Q!�� در �3�زار � G3/ی�ھی _��ھ�ن @E3B، ھ��� �C از  B5ده  
 دردھی ای�ان �52ر #�ی�2� د�ھ��� �C ھ��اه !�! ام و �

3B@ ن �7 ھ��G5 ھ��!E... g��>�ھی اQ در  ل او  »...dای از  ,
نCد/C ام�ا@ /h� &�� روی آورد، از ��<� در Eد ھ�C شR3.  

\>Q ن5Jا�A (B@ &!"#ن را �� تدرهللا ا�����، ھ,��,� �����2 و �01/ب GC/ر�
ن، ���� ھ,�ی ای�ان و ھ�Gارانی �ی ای�و �� 43�3 و  5,�
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ل�A ه���43�3ی در دھ  ھی �3ی7 
 E>5A زی در� ر ��ی  5,��J او �C 75�او

! ��Q@�ی    7521�RL از ����ا س دا �
Y�@ �� �3 را��G8 از �زی��ان 43

ر .د�/Q زی� قاو �
Qهللا ا����� او�75 ھ,�:B@ G5ت .& 
ا��<<� ����ی7 �زی�� �9U اول ��د را از �G,/ار �75

�ر�Cت�B@ ی ھ,�ی
زی �Cده ا � �,5 &

زی��ی در E>5A …»و آی �� RCه� @�ی، 3 
GC/ر در ط/ل �95 از :,d دھ

ھی ���دی، � ا��8ب ھ�د ل 5,� در ط/
���ر �3e3 و  5,�ی ای�ان 03�ی�C Hده ا هاز #��ھی �

ا����� در ی هللا @Bت
�Q!�� در �3�ھ�ن @E3B، ھ��� �C از  B5ده  

 دردھی ای�ان �52ر #�ی�2  ...ما� ھ��� �C ھ��اه !�
3B@ ن �7 ھ��G5 ھ��!

نCد/C ام�ا@ /h� &�� روی آورد، از ��<� در Eھ
�Bب �l ای�ان  )\>Q ن5Jا�A

�/ادQھ,�ی ای�ان و ھ�ه ���ن، �Gی ای
�Jدو & دا!�,� او، ھ�g/ن ھ,���
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