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  و� �رد�م و 	� �� �در �رد�د                   

!  �� �����دۀ �س از �ز��ش �واز�ر�ف ���ث 	درا�ظم �����ن، ����ن 
�	د��% ا$#����ن، وی � 

��دار��، ارد ���ل �د و �� وز�ر ا�ور��ر+%���م ر��ج �ز�ز �ود �% ھ��ن )�د روز 
�ل و �&�% ��ری 

  ر��س +�&ور �رزی و �.�م ھ�ی د�-ر ا$#��! د�دار ��ود.

! 	درا�ظم +د�د �����ن، ط! �2 ��1را�س �ط�و���! در���ل، �� 	را�ت اظ&�ر  ا�ن $ر��دۀ��

 ��7ن را ���6ن �����د.  وی در��ن ��ل،�ل �� ط��� 	45 دا�ت �% ��و�ت �����ن ��روزی �ذا�رات

  �رای ر��س +�&ور ا$#����ن �رد . را ���! �ر��$رت �رزی  �% �����ن د�وت ���8 �واز �ر�ف

�� ��ون، �وزده �ر��% �وی ا;م آ��د ���$�% ات ، و7! ھ�9  2001�1�% �د �% ���د �رزی از �ل 

+8 د�7واه ��را�ون �=��ن 	45 و ا���ت ا$#����ن و دت �ردا��ن ��� ا�ن  ���$�ن ھ� و دو�د�&��2 از

! در ا�ور ��ور��  و ����ت ھ�ی ��1! و ��5! از �روه ���.�م ھ�ی ���د ������! از د��7ت ھ�ی 

                                                                  ط���7ن و د�-ر �رور���ن، در �! �دا��% ات . 

�1�! +��ب ا$#����ن در )�د روز ا��ر، �� �=��د و 	را�ت ���ل ���� آ�-�ه �% ���6ن  �د ��5�5-ران 

و اط����ن ?زم از وی ��و�ت �داران ������! ���! �ر �#��ر ���7! ھ�ی ��ن �وزا�% ��5% ا$#����ن 

ر��ج �ز�ز آ���را  ��5�5-ران �1��د�دان و �����د.  ، �دت ����ده، ����د ر��س +�&ور !�
�% و

�روه ط���7ن را ���6ن ������د، )-و�% �! �و6وع از ھ��ن  	45  ��-و�د �% ��روزی �ذا�رات ��

                                          ��? رو�ن ات و ���د �رزی ����د �ودش را ��ر د�-ر $ر�ب �دھد.

�و6وع �&م د�-ری �% در ا��+� �طرح ات ا��ت �% 	رف �ظر از آ��% �واز �ر�ف از رھ-ذر 

$�ری، �ز�! و ط�.��! ��ت  و در �ذ��% ھ�  ��ق ا$#�ن و ا$#����ن )% ����ت ھ��! را ا�+�م داده 

! در �����ن، ���&�، ���Cد �دن ھ�  و���+�رب  ات، ھر��ه وی ا�����ً از �+�وع $رود و $راز 

���! ازان، آ�و��% و �% ا�ن ���+% ر�ده ���د �% 	45 و آرا�ش در ا$#����ن، ���6ن ���دۀ 	45 و 

آرا�ش در آن وی �ط " د�ور�د " ��ز �واھد�ود و .وط ا$#����ن، �دون �2 .وط و ���ودی  
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ر راه �زد�2 �دن �����ن را ھم در 
��ل �واھد دا�ت، ���د �1ت �% �� آ�&م،  ���ل و ���F ��ده د

ھ��ش �% ا$#����ن، ھ���� ار����ن �.ده ��د، ��ر�م و 
درت ط5ب �����ن �واھد �ود، ��	وص �% ا$راد 

�ده  و ��و�د  و �ذھ�-را ا�7ق �% �Cد، �% در+8 ��$! ا;م ���هو ��و��ن ار�ش آن ��ور از رژ�م ��6

�د و ن ھ�ی �.�-رای �رور��! 6د ھ�ز��ھ�ی ��-���I $�ری و اط;���!  �� �دارس، ا�زاب و 

                                                                                          ا$#����ن �ر
رار ��وده ا�د. 

 %� %���ار�ش �% ��&� +�را?ن از وی د�-ر �+ر�8 ��ر��! در ا�ن ��ور ��زه �=�س و �! ����د ��Jت 

 ��ز د، ��5% �رف اول و آ�ر را در �	��م ��ر�&�ی �;ن �����ن��! در ��ط.% دار�را�ژی �طر��

                                                                                                                  ��ز�د.

، ا�ن ���$�ن و ره ���ودن �$ر�&��ش����د ��ر ��س ا�ر ا����ر ��ز �رزی �وی ا;م آ��د رو آورد، ھ

.���  ��ز 	ر$�ً �����! و د�5و����2 �واھد �ود؛ �% �ؤJر و �ره 

ا�ن ���% را ھم ���د ا�6$% ��ود �% �����ن �زد ا�ر 
درت ا�ر��� و ا�-�5س ، از اھ��ت �% �را�ب ��?�ر 

���&�ی ������! ھ� در 
��ل ��ت �% ا$#����ن 
رار دارد و �&��ن د�7ل ھم ھت �% �وا�&� و 

�% ات . �� !��-وی ���و در
��ل �2�5  ا$#����ن ظرف )&�ر دھ8 ا��ر، 
دم �% 
دم �% �ر !�
و

	د ھ� �و�2 ������! ��?ی ��ک ا$#����ن، �-و�8 ���ر �2�6 و ���ر���% اظ&�ر ����ری ����د، 

   ا$#����ن آ���ر ���ود.�ردم ��5% ھ�!  د�-ر ��ق را�ط8 ��ص آ�&� �� �����ن و �&��ی �وط8O �زرگ

�! و+ود دارد، ا��ت �% ار�ش �����ن، در آ���رزی  ��8 1رد�7ل ��دۀ د�-ر �% �زد ��5�5-ران 

�% آن ��ور ��ز دت از �2�5 را�ت و �+�وز ���ر���% ���ک ا$#����ن �ر���دارد. )����% در ھ��ن 

�و�2 ��?ی ��ک ��ور �� و ر��% �! ا$#����ن، ده ھ� ی ر�! روز ھ�ی ا��ر، ���س �زار�&�

                                                                                       درو?�ت ��ر �2�5 ��وده ا�د.

 ژی د�����% و�را ��ر��د ؟ وا��6ً ادا�8 ھ��ن �را����! ا�ن �ر�ت �Pرا�;
! و �Pر د�5و����2 )% 

���% در ا�ن ���ن،  ن ��5% ا$#����ن را ��ش )�م ھ�% ��ن 
رار ��دھد���7! ھ�ی �	���8 ار����ن ���

     د.�ود ری ھ� و د���! ھ� را د �زد �ود +5و )��ن و ھر ���م �5�ٌ! د�-ر 
�در��واھ �واز �ر�ف

 ظ�ھراً ا�������! و ��د?ت ھ�ی  ھ���%  �1�% ا�م، ��ر د�-ر��-و��م �%  ����د �%  ھ�-��%�س، ھ����ن �% 

درط4 ��و�ت �����ن د�7وش �رد و ھر�ز ����د ���ت �ظ����ن ������! در 
�� ل  ��ه و �� ��ه 

                                                        (����ن) ا$#����ن را ���ت ��2 و ا���! و 	�د
��% �5.! ��ود. 


