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  ���د آ�ف ���ن �د�
 آ��را���

٢٨- ٨-٢٠١٣  

  �� آد؟ر �رزی 	رود �� �ا

��ت ر���ت ���وری ����زار ���د�دا�وران ا��  �رم ا�ت ،%ده ای �� آرا��ن و #�را��ن "در��روز ھ� 
�,�ن ،�د. ��*ق ر���ت ��)��0,��/ران، �رای ا�.�ی -درت و  زور��دان، -در���دان، ������داران،�

�زورا�  ��)��د، و�� زد و ��دھ�و و%ده ھ�ی #ر �� �ر"*ت -درت از د�ت ر�2  �1*��ی ���)را�  و 
ی �د�د �ود ��ر ���  ھ� ھر �6 �� طرح  �ر���  ھ� و دارد. طرف �ر��ن ھر ��30ت د�د و ��زد�دھ�

�ر�
 *)��  ر���ت ���وری ���ی آ-�ی �رزی ��دا��د 
����83 ��ت د��و�
  .  را وارث �.�.
�� �#ردن و%ده ھ�ی #�ت و �.�م  د ��*����د،�و��ران -د�م و آزرده ��طرو از ��د ر�2   دو���ن و ��

��� د%و���ی ��*)وه و ��ره ���ده 9*��� در -�ر ھ�ی  ر ،ھ�)�ر ،ھ���ر و ھ�.ط�ر او *ود.,��ر د�
  ردد.,�ر #� �� آ*�
��;ل ��ت %�وان �����
 و 

    از �ون *��دان و �ق �����ن و ��وه ز��ن ا�ت .���رف ا�ن د%و��� ھ�

2روش ا�1ک و���داد  2روش �1ح، ،ا�ن -�رھ� �.��� از #ول ا��1س ،ر*وه  و -��9ق �واد ��در 
،
  �.وق ا���م،�.وق وار?�ن *�دا، �3;و��ن و ��3و��ن ����*د. ھ�ی دو��


 ھ�  �9ز ����
 *ر�
 از ھ�B �وع ظ;م و ��روا 9ون ط����ن �ر �ردم ���9ره ����ل ����)�ران 

 دارد.�� C�9ر در���  د.�ه �;ت �ظ;وم ا�D2ن �� %.�ده #�ک ا��1
 ا��ظ�ر ا��.�م در روز *��ر را دار

�*�ده و �1 ر��ده ا�D2ن ! *�� �����ون ���رم  1��  آرزو��د*ر�ت �رای #�ت ر���ت ھ�*ور 
�وا��ی آ��ده *�ص  ���وری ھ���د و �� در ��م ��ری �)
 از ���د�دا�وران %8و �32ل و ��زوی

��ذ*�  9  �1ھ�ی �ر �ر �;ت آورده ا�د؟ "در  ود #ر��ده ا�د �ھ
 از �"*�د ، آ�� ر�س ���ور ��
�د�ت آورده ا�د؟ ��������ب و ��د آورده را از  
  و9.در ��در �د�ت *ده ا�د؟ ا�ن ?روت و دارا�


 #��ه و در�در ھر �6 ��ن را �وب ��*����;ت �د ،د�ر ��واھد �ود �� *�� را 9ون �دام ����9ره و 
  آو�ز ���د.�;ق 

���  دور د��� ،آرزوی �ر "�و��9ن دوره  ا�D2���ی آواره، 
� دار�د، را *�ن �  ���ن �و�ش"رد 


 د*وار و ���ل �� #ذ�ر ا�ت،��و�� ز�د دوری ���2ل،;�� 

 وط��
 آواره "ا-وام، دو���ن و 
����ن و ا�ران.�ن ��، در "�#  


 #��ه ا�D2����ن 9*م �راه ز%��ت �د�
 د�2ع و ���*د %ده ای �وا���ی �وش ���ذ �� �د و �;ت  
�
��دا روز ��ز#رس و ��0ر �زد�6 ا�ت.،و �  �  %ده ای ھم �واب  از �ر *�ن #ر�ده 

�دام ا�د�*  در ���  وارد ���د�دان ���رم !9�د �وال �و��ه �;ت �� از *�� دار�د �� �دا��د *�� ھ�  ��
  J ارا�  2ر����د ؟�وال �و��ه #����*و�د و ��3د ��ن �رای �;ت ��9ت �ط�0 �  9�د 
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��درھ�ی ورز�ده و ��زه �0س �ر�)��ن �را�م،�����ت،ا��1س،دزدی،-١ ��  � آ�� *�� ��3د ��دار�د 


،رھز�
،ا����ری ا���0ری، و�Kره و�Kره ظ����ن و�����ن و �����)�ران را �  ��ز ���-��9ق، آدم ر
������د ؟�����  و %دا�ت �)*���د و �ق �ظ;وم را از ظ��م   

  د �رد؟�ود و از ��م ��ری �ود آ�Kز �واھ�آ�� %دا���واھ
 را از -٢

ر9  �ود "د �رد، �ود را �رای �;ت �ظ;وم ?��ت �واھ��دا-ت وا���ت داری �ود و ���)�ری -٣
و*��ی *�وا،�����ن ، دزدان، "��6 ��دا��د �;ت ا�D2ن ا��ون �ور و�ر ������د، 9*���ی ��ز دار�د و

  ا �وب ��*����د و ��ز ھم ���ظر روز �و%ود ھ���د.ران ر,9#�و�

�ر �)وت �ر �ب �واھ�د �و-ف *�� در �را�ر ��1ت �و#���  ای #�����ن ��9ت آ�� *�� ھم �-۴
  ;��*ورھ�ی �دا �� 
;�% 
ر #�����ن و ا�ران �واھ�د "دا*ت؟ و�� �طور �*�ص #1ن و #����

  دا*ت؟

�;  ��دار�د؟آ�� �� ط����ن �رادران ���رم �رزی ��-۵�.� ��  ���  

۶- 
�  آ��ده �زب ا��1 Oظر *�� را��ص دار�د و ����ت ����ن ا���ت آ�� �دام طرح و #1ن 
  )����ر ��9ت؟�

٧-Oطرح و#1ن *�� را�  ��  -*ر %ظ�م ��)�ر و   
�ردا�  ا���د �دارس د���#���د �� ا�د�*��  و�� 
��ب  �در�   ٣١۴طرح ا���د  ٢٠٠۶در ��ل  �ود ؟ط��ب در آ��ده �  ���3  �.د�م ��)�د 9  �واھد 

رد�د �  در آن "��ب �در�   �32ل  ٢١٢از طرف وزارت ��3رف ر���  *د و در ھ��ن ��ل 
�ر رد�د."ط��ب ��روف آ�وزش  ۵٨٠٠٠ C�����ب ����*د. ٢۵٠٠و ا��ون *��ر �دارس   


 در و/�ت #)��� و���ر ���طق-٨������ر�و�م #� ����ت ���رول ط����ن �  در  �در�س ز��ن اردو 
آ��ده �  9�دان دور درد�ری �و�ود �
 آورد �  اد%�ی #�����ن �ر آن ���طق را �?��ت ����زد در�ن 

��ره آ�� �و�  ��وده ا�د؟  


 ��9ت آ��  �ری از 9;�د رو#�  #������R و�و��ن ا�را�
"راه ��ر *�� �رای �;و-٩��D2ی #ول ا���
�د�ن �83;  2)ر ��وده " 
  ا�د؟�ھ

�ر -١٠ C���  �/��  �،
�  ���رف -وای ��;S ،#و��س �;
 و ا���ت �; 
��)��ی ��ر� Oط- ��
��9ر ��;��رد دا�ر ا�ر�)�ی ��*ود ،دو�ت ا�D2����ن �  ھ�B �ورت �وان #ردا�ت ا�ن ر-م در*ت را 

�  ا���ی دو ��ره �د�ت ز�ر ��رق �طور ا���ری 2)ر ��وده ا�د؟ Oدارد آ�� را��  

��ش از *�� -١١  �
 و #�*  "�;ت ا�D2����ن ��ورت ���.�م و �� �Kر ���.�م ز�د ٪٨٠��6 ��دا��د 
�  زرا%ت ����*د  ����ود �����وی،ادو�  8د آ�2ت و *�ن وا،
2
  ،��*�ن آ/ت زرا%���،%دم آب 

�  -ر8  ھ�ی زرا%�
 ھ�  �*)1ت ا�ت �  دا�� 

،  %دم د��ر�����ر ,ا�راض ��وا�
 و �
��*د. آب ���O ا�;
 و ا���
 زرا%ت ����*د �  �����0�  در��ھ�ی �رو*�ن �� ���ر �*ده زار%�ن ��

�ردان را �رای �� ��)ن ,و �*ور ھ�ی ھ����  �ود ���رد و �  ھ�B %�وان ا��زه ا%��ر �د ھ�ی آ
آ�Kز  ��ن در ز��ن ر���ت ���د داود و ��د ���ل ��ن در ���روز ��
 ��زد، 9���9  ��د �;�� ھرات

�ش آ��د و/�ت 2راه ده ��ل -�ل آ�Kز ,ھ�9��ن ��دآ� رد�د "�رد�د ا�ران �� 2ر���دن �و�ران "ردان 
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ذارش ��ل -�ل آ�ده �ود �  ا�ران ��/�  �  ارزش "�رد.در�6 "�ود �;و ا%��ر  ا�ن �د ھ� را �
��;�ون دا�ر ا�ر�)�ی آ���ی *�ر�ن٢٢ 

 ��در � �و*�د���*ورھ�ی %ر  �  �)�د.ا�D2����ن را 

����ن ھدف از �� ا�ن �ردن ا�D2����ن %1وه �ر د��# �� 
ر ����ل ����
 و ,ھ����  ��وب *ر-
�ر در��ی ,،%;�� Vردان �ر روی در��ھ�ی ��ر، %;�*�,�ری از ا%��ر ��د ھ�ی آ�"ا-���دی �;و

��*د.�� �� 
��ل و ���ر ����O آ��ی �رق طرح ردان و��د ھ�,آ�� �رای ا%��ر ��دھ�ی ا�#��*�ر در��ی 
  و �.*  ای دار�د؟

ذاری در ا�D2����ن �  ���ن آ�دو زود "ا���د �ر���   �V�3ت:�3د از 2رو #�*
 ط����ن 2رھ�-١٢
�ود آب "ر9  �� �وا�O %د�ده  9ون %دم #�ر���ی ���3
 ، %دم ��ر"ر*د ��ود �� 
ران ��ھر و 2�

و�رق  و %دم ا���ت ��و�� در *�ھراھ� ،از ��9*��ی �زرک �*��ر �
 آ�د و�
 از ھ�  %�ده �ر 

 و �9��ی ر������# 
�دون ���0ت ا�را� 
�ت ا�وال ارزان واردا��- ����3)�ران و �����ن  ،����*د 


 �وا�  ��وده��ھ� ��دود *ده ا�ت، در�ن  �  در ����  ا�?ر ��ر���  ا�د �2�ر�)  ھ� را �� �*)ل ر-�
��*د دار�د؟��ره  
�ل %�;�-  �  9  طرح 

�ر*�ر  از ��3دن �*ور �� ر���ن ا�ت ا��"د��
 د�ت و Vو����3دن: �� آ�)  �;ت ا�D2����ن �� 2.ر 
�طور �Kر 2�
  از طرف ا2راد �  ا�ط1ح زور��د �ورد  ��ره �رداری -رار   ��ر �وردار ����*د 

�ر �  �ر��ون ����*د.�رد.,�� C���
 ارزش ��3دن  �*ور �  طور �.ر�

  ردا�ت.ر ھ�وز ��-��ت �  در آ��ده �  ان �واھم #,�  �دھ� �وال د�

  

   

  

                        
      

  

 

  
  
  
  

  

             


