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ا�روز رای ��ب �ر از رو��� ، � دو ر��ق ���ن رو��� ����	 ��ت �ردم .ا�ن دو ��ر �ر د�ر ����د �رد�د �� ز���	 �� 
"و��ن � ��ک او�را�ن �'�وز �,رده ود ا�*ر�ت (�ل �و'&	 از 
&رو�دان رو��� در راط� � ��$�� او�را�ن �دا�# "و��ن ود�د 


�ر �	 
ود . وز�� ا��	 ا�� "س از �'�وز رو��� � او� ����را�ن ورق � ���0 "و��ن ر �
�� ا�ت و ���/�ت �ردم ر��� ر

	 از طر�داران "و ��ن ھم � /��ظ ا(���دی �2ران آ��ده 
�ن �
�ر از زاو�� ا(���دی ا�ت ��	 ����/�ت �ردم رو��� 

در�د �ردم ���/ف '�6  ��65  �60ن �ظر ھ���د �� ھ���د. �ردم �ر در �م و �2ران 0وا(ب '�6 ھ���د. ا�ن دو ر��5م ر ا
% �ردم 40ھ���د. د���2ه �ر���ن ھم ر ا�ن ��$�� آ��ه ھ�ت �� ا�,�ر �0و�	 از آ��ن ����� �	 ��رد . � ا�ن ھ�� "و��ن ھ�وز 

ب ا����ق و �ر�وب ا�,�ن '�ش <د '�6 و'ود �دارد. رو��� =ر� �ب ���ت رو��� را "
ت �رش دارد. در ��ل ��<ر 
د���2ه ھ�ی �ر�وب �ر رو��� � ���/��ن 
و�	 �دارد . ��,ن ا�ت ����	 �ور �,��د ا�� �5�5ت ا�ن ا�ت او<�ع �طو�0ت و 

�����	 ھ� ی �ظ�م '�&وری ا��A	، در ا�ن �� 	���� ���ل ، � ھر ��ل �م  43ر���� ھ� در رو��� ��	 د�ر از ا�ران ا�ت . 

	 از ا�,�ر �0و�	 را � �ود ھ�راه  و �ش �دای ��را<��ن درون��,و��	 در ا�ران 
��ده �	 
د و آ��ن (�در ود�د �دا(ل 


م "و��ن ارو ا�ت . (�د �ن د��ع از C یD�
���ت "�دا �
ده ا�ت �� 2و�د  Eد ا�� در درون �,و�ت رو��� ����ون ھ����

�ن دادن �<�ی ����	 رو��� � �,�
د'�&وری ا��A	 د��ع ���ت � 	� . 

�,و�ت رو��� ھر �و�� �
,ل و �ظ�ھرات <د '�6 را �ر�وب �	 ��د �5ط �Fداد ���ر ��	 از رو
��,ران ، دا�
'و��ن و 
ب �ر�وب و د���2ری ، �Fداد �ظ�ھر ���ده ھ� ���ر 
ده � �'وا��ن در �ظ�ھرات 
ر�ت �	 ���د �������� در ا�ن روز ھ� 

ود و �ودش ھم �ر��د �	 زد 65رورگ �� ���م ا�ت . دو��م �	 ��ت : ا�روز در "� ��
 ��/� در "��Aر�	 �و
 ا�ن ���م �و�ط "��س د���2ر 
د» . ا�ن '�6 از آن �� ���ت  »

طور  �
	 از 'وا��ن از �ر ���Cری �ب �5ر و �,�ری و�
���ک در ���م ��ط�5 (��5ز � �دو��م د�2رم 
رح �	 داد 
ن �	 
و�د . �راژدی ا��'��ت ���ری از ���ن ا�ن داوط��ن در '�CC 6ن و رو��� 0ز�زان �ود داوط���� �ر�ز �زدور "و��

ب �5ر ��دی و �رھ�2	 �ن "ول و �رگ ، "ول را ا����ب � �
�ده 
ده ا�ت �� ا�ن ا�راد � 	��' �را از د�ت داد�د. ��D ��ر 

و�د �	 ���د. دو/ت "و��ن � داوط��ن 
ر�ت در '�6 او�را�ن ��ھ ��
 80	 دو ھزار دDر "ول "ردا�ت �	 ���د و ا�ر �

ھزار دDر � ���واده آ��ن "ردا�ت �	 
ود . دو�ت �ن ���ن "�رورگ ا�� در دا=���ن ��و/د 
ده ا�ت . او �	 ��ت : در 
�ن �ر دا�د ��  ��ر رای '�6 �0زم او�را�ن 
ده ا�د او ا<��� �رد د�روز � 50رو���ی �� �� �� ھزار ��ر ���ن ھ���د 

  .��ر از آ��ن را � ���واده 
�ن ��و�ل داد�د 6'��زه 

د� .ا��را �ردم �ر ��ب �رد�د �� ار�ش در '&ت �را�وا�دن 'وا��ن رای �د�ت در ار�ش �	 

رای ا�ن �ری ھ�وز ��Fوم ���ت در �ورت ادا�� '�6 �ردم رو��� �C وا��
	 از �ود �
�ن �واھ�د داد . ا�� د�ر�ن ���ر�و 
"و��ن ا�ت �� '�ش <د '�6 دا��� و��# �ری � �ود ��رد ا�� � �ظر �	 ر�د �ردم از �ر ا'�ر و � ��طر �ر�وب ��,�ن 

� �واھ�د �رد . ا��


