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ھ�ی ا����رۀ ��ب ��رت ���ب ���ت � 
ددی، در 
ورد ���د�د 

�وری ا�������ن
  2014ر���ت 

��ھر روزی �� ���ذرد، �و�ش و	��� ز�� ھ�ی 

������ن در �ورد ���د�د ھ�ی ا������ �ر���ت �ردم ا

�������ن ���ر ده ��رود، �� "�ر !� وری ا

�(� !��ب آ&�ی %��ت $ �!ددی در �ورد ازا

������ن د�ت �� ا��"�ره زده� ر+�س !� ور آ��ده ا

������ن در �ن �ورد ����د  ا�د.���� �ران �ردم ا

. 01و��ً در !!�و�ش ���د و.زم ا�ت �� ���!� � ��� را !��ب �-رت %��ب از ا��"�ره ��رون ���د

������ن �رز�د ارد �ن آ&�ی دا��ر ���ب $ !�ن را �� ��ث ���1م ��داری ��ز �� "�طر آرا�� �ردم ا

� �د �رده ا�د.در ر���ت !� وری آ��ده ��5ون اول  آ&�ی ز��� ر�ول �6  

دش ؛ آ&�ی %��ت $ �!ددی از	 ره ھ�ی �5روف و� وری ا�ت �� �� �� � "و.زم �� �ذ�ر ا�ت

������ن د�ت  �9(� "��واده اش ��ز از ��� ���� ا���و �� دا�ن �;وذ رو���� در ����ل �زرگ ����� ا

��. دا�� و=ذ�� =�ن او �زد �0ط�ن وا�راء 	ون ��در "�ن، ���ب $ �9(���، ا��ن $ "�ن،  

%ب �ھ�ن وا��ران %��ب در 1زل و� از %�0�ت ��. �ر "وردار �وده، 	���	� ا��ر���ب $ "�ن ...

ا�� آ&�ی %��ت $ �!ددی و . "�6د�ه ��ز ���ت �� �6د�ه � �ر ا�ت" ، �� &ول "ود �ن؛ا&�دار �ود�د

�� �ظر دات ا��(� �5داد ی از ا1-�ی "��واده وا&�رب �ن �� و���9 رژ�م �ود��  657س از�ود��ی ?ور
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������ن �طرح ���زد . در �� &�ل ر��د، او �وا��ت "ودرا �� ��ث رھ�ر �(� از���ظ�م ھ�ی ! �دی ا

  ���!� 6س از �Cوط �(و�ت دا��ر �!�ب $ �� ��ث �"���ن ر+�س دو�ت �� �دت �و��ه �وظف د.

آ&�ی �!ددی از ز��ن �� &درت ر��دن ���د �رزی �� ��ل ِ��ت ھ�ی �"�9ف را �� 1 ده =ر���، ا�� 

0وه از ���5�ت ھ�ی ����� �� �;E ر���ت !� وری ا��ن �"���ن "%�ت ����� �� �ظر ر��ده �� 1

������ن از 6�� 6دری ���5 �و�ل �� رو����ت وا��"�ره �� در ���ت ���!� آن در �ورد ا��"�ب دن  �ا

�� ا��"�ره 6ردا"�� �� در�ن �ورد �رو�س "�ر �� �� �� �� ��ر�F  2009آ&�ی ���د �رزی در��ل 

 ���ور�دی "�ری را �� �ر ر���ده �� &��ت ھ�ی !��ب آ�را �Cل ) " 1388( 2009!ون  22روز دو

   ��(��م:

������ن �� =و�د �رای ����ت از ���زد "�%� در ا��"���ت "...��ت $ �!ددی، ر+�س ���ی ا�%

  ر���ت !� وری ا�ن �ور، ا��"�ره �رده و �� او "ا�ره" ده ا�ت �� از ���د �رزی ����ت ��د.

������ن آ&�ی �!ددی �� ...�"�ر���ران در ���ل =;ت �� آ&�ی �رزی �رد ������ �رای 6��رد ا�ور در ا

ا�ت و ا��ظ�ر �� رود در دور �5دی ر���ت !� وری (در %ورت 6�روزی) ��رھ�ی � �ری �رای 

������ن ا�!�م دھد.�  ا

��.�ری آ&�ی �!ددی =;ت �� ���د �رزی، در ���ن ���ر ���زدھ�ی ا��"���ت از "در!� ����ت" ...

  �ر"وردار ا�ت.

آ&�ی �!ددی =;ت: "����ر د&ت �رد�م، ا��"�ره ھ� �رد�م، و ����ر �وش �رد�م �� �� ��� رای دھ�م ...

������ن �;�د ��د. �5د از ����ر ��C�ق، و ����ر ����?� و ��!ش ھ�ی �، 1!�ب و Kر�ب�� �رای آ��ده ا

5-� ا���ھ�ت در =ذ�� �رد�د ا�� د��ر �(رار آ"ر �� ھ��ن ���!� ر��د�م �� آ&�ی �رزی �� آ�(� �

  �(��د، � �ر دا����م �� �� ا��ن �ظر �?�ت دھ�م و از طرف �� �� �1وان ر+�س !� وری ا��"�ب و�د."

آ&�ی �!ددی در !واب �� �L "�ر���ر �� "وا���ر و-��ت ���ر در �ورد "ا��"�ره" او در �ورد ...

ا��"�ره �رد�م، �� �� �L ا�را�� د از طرف "داو�د �� �� ھ��ن  ا��"���ت �ود، =;ت: "�95وم ا�ت ��

  (�رزی) رای �دھ�د."

او ا�زود: در �د�ث ر�ف آ�ده �� ا=ر �L ��ر � م �� ���د، �;ری �� �(���، ا��"�ره ���د �� "داو�د 

  	� �� =و�د.
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  � ا�ت.	�پ ���ل ��ز��ب =��رده ای دا� ...ا�ن �"��ن آ&�ی �!ددی، در روز���� ھ�ی 

����ری از ا�ن روز���� ھ�، از ا�ن �"��ن �� ��ن ط�ز آ��ز ��د �رده و ��ری د��ر ��ز از آن �� �1وان 

  "ا��;�ده ا�رازی از د�ن" ا���Cد �رده ا�د.

وا�� در ��ل ��-رآ&�ی �!ددی 	�د روز6�ش ��ر د��ر در �را�ر 6ر�ش "�ر ���ران در �ورد ���د�دای 

&رار =ر�ت �� �!دداً �� �� �� ا�ن "�ر را �� �ر �6رده ��  �2014ل ا��"���ت ر���ت !� وری �

  &��� �ی آ�را �Cل ��(��م:

����ل &ط�5 ��%�9 �(رد�م. �� "واھم ا��"�ره ��م �� "داو�د 	� ا�ر �� ��د، ھرآن 	�زی �� « 

������ن و������9ن را �����د، ھ��ن را ��C5�ب �� "داو�د ا�ر �رد و درھر "%� �� "داو�د "�ر ا

 »��م.

�6د�ه ��ز ���ت �� �6د�ه  "آ&�ی �!ددی در��ره � م =�ری وی در رو�د ا��"���ت �� ا�ن ��ور ا�ت ��

  ."� �ر ا�ت

: �6ر اول ام دا��ر �!�ب $ و �6ر دوم ام دا��ر ���ب $ را �ردم و 	�د�ن ه ا�ت�!ددی ا�زود آ&�ی 

�� �� ��ث �;ر اول 6�ش و�د، �� رای �� دھ�م. ا�� �� ��ظ�م در"وا�ت �رد�د و "واھش �رد�د و =;��د 

�م و ��� "واھ�م �� �� ����ل �(و�ت دا"ل و�م.�� �  »=;��م � �ر ھ��ن ا�ت �� �� =و

�ن �� "�طر ھ��ن ��را�� دا�م �� ���د�دان ز��د ود و ا��"���ت :«  ھ�	��ن ا&�ی �!ددی ا�زوده ا�د:"

�ز � �ت ���د �� ا�ن ��"��� ا�ت. ا����ل دارد و د�ت ھ�ی ھم ود و ھر��� �� �ر�ده ود، �

  »"�ر!� ھم ��ر �� ��د �� ���دا ا"�0��ت �� "��� !��� ��!ر ود.

  

��N"ره آ&�ی �!ددی در ���ن !��5 از "%�ت ھ�ی �"�9ف &و��، �ز��، ! �دی %��ت ھ�ی 

������ن ا�!�م داده ا�د �� ا���L ���ن ;�ھ� �ن را ��� ا��Cدور�� رھ��ودی �� در ��رۀ ز��1ت آ��ده ا

(ل �و�� "د�ت ��ن 6�(ش ��(��م، �1ری از د�	��6 �"واھد �ود:   

(در�ن ا��"���ت از �� �رادر ھ� ھم "واھش ��(�م، �وش ���ن �� در�ن ��+�9 �رد�� ھم &��1ت ���ن  

��� L�� ھم ��ن �� ھ��ن ا��"���ت ودر راه �ِل �(��0 �� �� ا��"���ت 6�ش وه، در او)آن( 
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������ن �� �"%� ����� ا��"�ب وه �� ��ث ر+�س !� ورا L�ف و�;%ورت ���ره.  �L ا��"���ت 

وه)  E�! ن �� او( آن) &��1ت ��� و�� دور او(آن)�������  ا�?ر �ردم ا

�د، ا�روز ����;���، د�روز، 6ر�روز، 6�ِش �� �0ن ا"�ص آ�ده �ود�د، آ� � ����ر ھرطرف �"ن زد

و=پ زد�د، ھر طرف �ظر��ت "وده =;�ن، از �� !دی "واھش �دن، �� "وده 6�ش ���ن، �� ���د�د 

و�ن.  �� =;�م، ��(� ��، %�ت �� ��C-� �� �د، %�ت �� ا�ره ���ل ��دات. �� �������م ای ��ره 

(ل �"ت 6�دا ده، "داو�د� L� �� ��&ن، ھر و��������ره �و��ق  �(�م. در ھرو&ت در �(0ت ا

داده، او (آن) �(ل �و�ط �� ��	�رۀ =� (�ر ، "دا �ل �ده، اوره(آ�را) ِد=� ���� ھم �� ای (ا�ن) ��ره 

�� �ُدم، ��ر %�ت ا!�زه ��� ��. "و ����ر 1ذر وزاری �دن، =;�ن K�ر از�ن ا�(�ن �داره، �� �� �� 

وه. �(� از�� � �ردم  ����م ای(ا�ن) ����� �� ��. ���د�د اس(ا�ت) و$ ا=� �� �رِ  E�! ن��������L ا

   ( از�ن !� �� �5د �� ز��ن 6�و =پ زده ا�ت)�5داد &�ول �� ���، �L �5داد ز��د َرد ��(��. 

دی و� "و .�ن د اداری ��6ره ���د �و دوه &وی ��5و��ن   ړی ��ز��� ر�ول %��ب ُ�م �ر!�S ور�

� �د  دا ُو 	� 6دا ��ر �� �و.ی. �6 د�K �� ز��  �� �� �وازی –ور�ره وی 	� دا ��ر �"� �وزی �

6ت &وی �� (دا��ر ��%��ب ���ب $ !�ن ز�� زوی) �� دا ��5ون اول � دا �� ډ�ر �U �� او دا �� ھ

���   دھ�� ��زو ھم �� &وی ��ږی ُ ا��ء$...... ږی ��� ھ�� �U �و���� ھم ِ�وی 

 


