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  ��٢٠١۴روری               آ��
	 � ��ر����ت

����ن در�رو ا�
����ت!؟ !�
  ا���
  

 ٔ	�!
 در ا5
4ف، *وای 
و'ط )�0 رھ�ری '�ل ١٣از �س )��ری !,وق ��*(�ن �)دد '��
ن !�&م( �ن آ$ود زھر 
 'ر��ز ٢٣٠٠ از ��ش &�ور، و�ران ھ�ی در&و:	 
رور�'م ��9	 ���رزه و �ود ����دهٔ  د'ت !7و�ت �ر ا�ر��7 رأس

 ظ�ھراً  دو$ت �)دد ا�)�د :ون، ھ��? آورد د'ت ا�د. ر'���ده �=رف �	 را دا$ر ����9رد ۶٠٠ از ا(��	 و 
9ف ا�ر��7
�ر��ودن )ر�	، و$'� و )�Eوری ر��'ت �ذ�
	ٔ  �(روب و �Cر���ف ھ�ی ا�
����ت ا'�'�، *��ون 
=و�ب �
�ر&ز،ُ 
 دو$ت �I ن�ود &	 . . . و &�ور و��Hت �,���ت �ر�
ن �رو��ن �ری،ا�!= &����	 ��ص، !9,�ت 
و'ط )ر�	 ��را�و

�
 ش��ود� از ؛�دان ھ�J ا�ن �ظر �	 ،&���ت �Eر� � �ود ز�را ���د؛ ��� دو$
�داری ���'
L و)	 ھ�J �	 ا�� ���د. �
M��� ا'ت �'�د.  

�ن، �ردم �ذ�ری �� '9ط	 �=9ت ا��'��Nا� 	ھ��� 	زی �7�

)�وز '�زی ز���	 �رای ا��Nن، &ن =�ف )�ده ھ�ی ��رو  

9�، ����M ر���ت �دم �9� و!دت �ر�
ن د�ده �� ��ر)�، �ران� 	&  ً�
�Oول �� '��'ت ط�,O� ب �� و'��� � در را ��ر)
� *��ل� 	
 *درت و ��ن ����M ر���ت �دم و ای ��ط,	 ھ�ی !'�'�ت �ر�
ن &م د'ت )Nرا�����، �و*�Oت ���د؛ دا�
�، �زرگ ھ�ی��E( ز ��7ل�' �
�ن؛ در �ن)E اول طراز ھ�ی *درت &	 ��ر�'ت :�د��ن ا�ن �ردد. �'��Nز��ن ا� 

�ن؛  �9ت �ر:	 .ا�د �ده ��ر'��Nل �� ھ� ��ر ا��,

و'ط و �وده =R9 ��ز�ده و )�0 ��
R �����ر، *ر���� و ا��Qر  

7� ��زان '��'ت
� 	� 	��S�� زی و ا�د �ز�ده� ����د�ش، ��*�ت و����( ردم� 	ھ �J� 	)و�O� ا'ت. �رد�ده  
  


�ن �	 �ر�
	، *رار ��Eد؛ ��ن دوداو دو$ت ��9	 ا$�'��9ن ا�وان ��راض ھ�ی ��=�ت'&�� ���را &�ر &	 �رد�د ���ه 
 و$� ��9	 ا�ر ���Eت در ر*�� �4!ظ	ٔ  و ��ت آز���ش از �س ا�� �'ت! ��ن �ود &�ور �ظ�م ',وط )Eت ر*�ب &�ور
�� �	 ھ�وطن ھ� ��9ون &�
�ر از �س ھم �وروی ����دۀ د'ت یھ� رژ�م �ر�
�د. *رار �ود ��Oت  ٔ	
 آ'
��	 در ��، ��'
 آزاد��واه �9ت ��د. وا*M �ردم �,�ول و �ود و*ت �� �'��ر &	 داد�د 'ر وطن ���م ���Oرھ�� ا(�!4ل، و ',وط


�ن'��Nد�د &ف �ر 'ر �)�ھد�ن؛ �� ا��E� و 	آزادی و �رف از د��ع � 	ل &�ور��9�N�ھ� روی�و ا 	ون )����زا�� 
 �د�ت در ا$���� ذات )��ز �� ا�
��4ت اQر در ھ�رز��ن ای �ده !ق، �ر )�Eد راه ���	 در ا�� ��ود�د، *ر��ن را �و�ش


�ن 
و'ط �'�د؛ و �ر ��9	 ط�$��ن، �ر�
�د. *رار �وروی ا�S$�Nر !7و��ت'&��� ھ��7ران و ��E( ،ن�� 	ظور ��� 
  دا�ت. را ����Eت ��ن ��ن زدن &��ر &	، �د�د داده ',وط ؛وظ��	 ����ن در و ظEور ��ص،
9� �و*فO� دار �� ���د و��� دو$ت و آ�ر�ن )�)�ل و �را��Sز ال'ؤ ���Eت &�ر���L '�ل ١٣ از �س ز�� &رزی آ*�ی 
� ��دان زور 
و'ط �ده، �ر�
	 �رو��ن و ا'�ر �9ت وارد ا�
راض و ا�
,�د �I و ھزار . . . و �'�د در Cرق
 ،دو$

�، �Cر !�&��ن
79� د��ع �� �ردم �را�ر در زور،  )ز &	 �'R9 �,�و�ت ھ�ی ��رو و دو$ت از 
ر وا�'
	 و$� دو$� 
  �داد�د. ���ن !9� راه �ود از
 ���ه �� و د��ع �� �ردم )�ن !�ظ و$� �ود. ��� ��ش !9وا �
��=م ھ�ی ��رو ��ن )�0 در &	 دا�د �� آ��ھ� ھر

�� ا'�ران !,وق و �79S�( م ھ�ی ��رو )��ب از ���د=��
 �'ؤو$�ت &	 ز���� ��ری ����M ا
�7ی �	 �ردد. ر���ت �
� ھر
 �وی '�ن را . . . و )���� �)ر��ن *�:�*:��ن، ا$طر�,�ن، *ط� رھز��ن، دزدان،  ار���7ن، )��ب از )���

 ��وده ��9د را ���وش �تا&Qر =دای &	 ��'د دو$ت �'�C R9ر ���$��ن �	 )�؛ د�Sر د؛��ر �� �دوش �'R9 ���$��ن
� ا�د؛*�� �
ون ���طق در ��د
�ً  &	 �'R9، �,�و�ت *ر���� ھ�	 ��ط,�؛ ا=ل ھ��ن روی ���د. ���� &�ور ���ن 


رم دا����د ھ�ی ��=�ت ز��د ��ور �	 و زده (ر�	 �د�داً  �9ت از ����S	 ���=ر و ا���Sن دھ�ت ��دھد، 
��7ل!� 
،�
� ؛�'R9 �,�و�ت طرف، �� و �'
,ل �9  ً4O� 	� و�ت�,� � ���وش" اQZر�ت وا*M" در �� �ردم ؛ا'ت ��ده 
�د�ل �9

 ٓا�را ���
ر Z	 دو$ت �'R9 و���$��ن آ�را درو�? �
��=م ھ�ى 'ری �ود و ��'د دو$ت ھ�ى ��رو ����S	، *واى )����ت
 ا�ن از ���را ا�ز)�ر و ��رت ��د
وا ��[ ����د �[ ھ�	 و*
? �? ر'��	 �'
�دات �واھ? �	 �����د، �[ ا!
وا ط�$��ن" "


��ن &�ور، ا'�ر �ردم �ر�ر در ��Oدا$
?؛ و ��Z)	 ظ9م، ھ�	Z .د�����  
  

� ��ن �ذا&رات رھ�ری ��ل و �ن «د��9و��'� و '��'ت '�!L در��N�H'�زش !=ول ���ظور ا 	ر(��ت �ورد & 
 وطن �رای �9� و آ��ه �
EOد، �ؤ�ن، د$'وز، �رز�دان �د�د �Sرا�� ���ث &	 �وده، 
و)	 &م »���د ھ��Sن و �
,��ل

� زد �وش و ���ن *درت!؟ در �'ت زور��د، ھ�ی ��رو �
و)	 
وان !د در را اش ��ک �طر ھ�ی ����د &	 �رد�ده؛� 

�ن ا'�ر - 	�7' و ھ�دو ،�'��9ن �ظ9وم، �ردم �����د.'��Nرور�'م از ا�
� دھ�ت و �Sا� 	7�5�Eآ� 	���'`
 دا�ل در �
� �Cر و دار�د !(ور دو$ت
 وطن و آ��ه �ردم دا��د. �� &�ور ����M ���$ف آ�را و ھ'
�د �ر�زان =د در =د ؛دو$


�ن دو'ت'��Nدا��د ا��� 	ج &�
� �ز�ز 'ر��
'&��
ون ��
�)7 ا�را��، �داران '��'ت و � ھ�ی &�ور 
��ر از�I و 
 �ٔ'L9 دارد. و)ود ��ط,	 در �
ر�زر ھ�ی آ)�دا 	& ��دا��م �� ��'
�د. 
ر �Eر��ن ��� �ود، &�ور �	 �'�ت ��؛ ھ�'��	

 در ��ز $�ن ���پ *طM ھ�، �9وچ )��ش 
و'ط �رز در ا�را�� 'ر��زان �ر�
ن �رو��ن ا�ران، در ھ� �9وچ ا�دام

�ن؛'&��
و'ط  �E:و �9و . . . ��E!طر�
�ن �ر�
�ر ��ود ھ�ی دو$ت 'طR از �زر�
ر �را
ب �	 '��Nو ا� 	ھ� ھ�'��  

�ردا�ت. �واھم آن �	 �ود ��*� ��ر ا�ر آ��ده در � ا���ء آن، اھ��ت ���ر� &	 �وده           
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����ن ا�(�ى *��ل در �!
ر��7	 ��نطوھ� �
����ن &	: '�ز�د �� وا��ود ای �و�	 �	 و دار�د �)9	 ا��� �
 ھر:	 ا���

�ن ��ر �	 �����	 ھ��ن �	 �ردد، ءا�(� زود
ر'��Nدا  ا'ت! ا�� �� 	
 �روش وطن و ��وده Cرب �	 وا�'
	 ھ�	 �وا'
 !����د ��� �را ر)Oت و Cرب (د و$? دو'ت، وطن ��ز دار�د، �ر�7س �4!ظ�ت &	 ھ�وط���� �ده آن و ��'
�د
 ھ�وط�� ھر دار�د. و)ود دو'
�ن وطن  و ا�د���ن دور �واھ�ن، 
ر*� ��را�د���ن، طرف، دو درھر �I �دون


رف ھ�	 د.دار �!�'�	 در را ���� و ��Qت ب�وا* و 
�ر�I زوا��یO� ا�د 	ردا�ت از دو$ت، &�� *وای ��O��ت 
 ا���
� &�I �دون &�ور$�� 	O��( ���E( وای ��ود در ا'ت. ��)ز* �
 �طر �	 ھ� �Eر در �ردم ���وس و ��ل )�ن، ا���
 �د. �واھد داده ت�ر�� *�ل ھ�ی '�ل �	 &�ور و �ورده �رھم ھ� �Eر �و)ود �'�� �ظم �رد�د. �واھد �وا)	 )دی
 ا'ت؟ ن�=و �� ھ�وط��ن ���وس و ��ل )�ن، آ�� �دارد، !(ور دو$ت &	 ��)�ھ� و �!4ت در &	، )�'ت ا�ن 'ؤال

 ھ�ی ��رو �Cرت؛ و ار
��ء �'�د، در رقC دو$ت *وای ا5
4ف، *وای ��'
�د؟ زور�و ��روی ٣ا'�ر �� ھ�وط��ن ا�ن آ��
 ،دو$ت (د داد، �دا دو$ت �واھ� �ود و �!وری �ود 
O=ب، �Sری، �7)���	 اQر در &	 ؟ �'R9 �,�و�ت �
)��س ��


`�Qر ز�ر ��ط,�ً  )�E	، �,ب ھ�ی ��O$�ت و ا&��Hت )Eت و �د ��$�ده و زا�5ده �� *رار ھ� ��رو�� 	
  ����د! دا�

�ن دو$ت �'ؤول او$�ن �و*�Oت درھ�:و'��Nد و ا�O� *4ف وای

Oداد :	 �	 �� &�ور در ���د. �� ا�ر��7 رأس در ا5 

� اQر در دو$ت ا�ر دارد؟ و)ود ط�$ب� ،�
 &�ور 'ر!دات از د
وا� ��� ���ز؛ �ورد و'��ل ��ود �� 
)��س �دم &���
� ا5
4ف دو'
�ن �س د،���� Hزم د��ع��E( ن�� 	ون، آ'��ن، ز��ن، &�9
 ا�
��ر رد را و'��ل ھ�	 . . . و ا�
ر�ت 


وپ &	 دار�د؟ وظ��	 :	 ر�د،دا L��� 	��'ھ� 	7رار �

�ن ��ک '��Nٔ  ھدف را ا�	ل �9و$�,Q رار* �
��م !�ظ �� دھد! � 
 =R9 ا�م؛ ��وده &رزی آ*�ی :��و$Sر و ��'د دو$ت !,�ر��9	 ا�ن ��)�9	 و �� درد��د ھ�وط��ن &	 وارد ا�
,�دات


�ن'��Nون �رد �رو در اول ا��'��' Nد �ن،ا�O� )دی ھ��7ری 	ن دو$ت ��=وص ھ� ھ�'���
'&�� *�طM !���ت �� 
 آ*�ی �و*ف �ورد ھ��ن در =رف ���ءً  ���د. �� ا'�4� ھ�ی &�ور و �
!د �9ل ا���ت �ورای ا�(�ی ا�ر��7،

� &رزی  ً4O� �5د *��ل�
  ���د. دا�
	 ار)!�ت �9� ����M وا*�Oً  و ��وده �طرح ا���ن *درت 
داوم ا��7	 �ر ��روط �وده، 

   

�ن در ٢٠١۴ '�ل از �س را ا�ر���7� 'ر��ز ھزار١٠ 
�  ٨ ��ن دارد �ظر در �
!ده ا��Hت د��ع وزارت'��Nا� 	S� 

 ���د &��Sرس آن ا'�س �ر &	 داد�د ��ر *ط���O	 �I �ورد در )�Eور��واه و د��و&رات !زب از '��
ور :�Eر دارد.

�ن در ��7�ا�ر� ھ�ی ��رو !(ور 'ر�و�ت و 
=��م در'��Nل ا���� 	
  �وا�,
���	 ا�(�ی =ورت در &	 .�ود '��
� )���L دو

ن، و &��ل ��ن ا���S��وا ��Hر�ن طو
� &	 ��ت او����، ��ا .���ت �واھد ادا�	 �79	 �	، ����ن )�0 �Hطو 

 در را �ورش& �ظ��� !(ور ���ن )و '��
ور ر'�د. �واھد ����ن �	 ٢٠١۴ '�ل ا��ر 
�  ا�ر��7 )�0 
ر�ن

�ن'��Nت �وا�ده ��&�م ا��د &رزی �!

!ده ا��Hت ��ز ا�ن از �س ا'ت. '��
	 رو�ن &��4ً  را ا�ن او و ��'ت �� �� 


�ن در'��Nود. ��واھد �ؤ�ق ا��  
  

 زوا��ی وطن؛ �	 �
EOد و )وان ژور��$�'
�ن ��داری و ��ن 
�ز :�م ا�روز �و���
��	 ا�
����ت؛ ا=ط4ح �	 �ورد در
�
�
��7$وژی ا����7ت از ا'
��ده �� را ط 	� M*�7س �وOردم *(�وت و داده ا�� ��
�ذ�ر ا��7ر �واھد و ا'��د �ر ���� 

  ��رد. �� =ورت
   

�
�و'
ر و �7س و* �
�N�9�
�و$�س ر�)ر �و
ر در )�Eوری ر��'ت ���زد ��د� ��د� )��ب  � ھ�ی �Eر از �7
� �دا�9	 �و�� :�م �	 )� د�Sر ا'ت؛ �=ب ���ل =�!�ت
� ھ� دو$*�� � و�دم �����ت �ورد در د�روز ���د. ��
� �� ا�
����ت �����ت
 ��ت: �ذ�
	 ا�
����ت 
)�رب از ا'ت ��وده '�ری آن �د�ر�ت و )�Eد '�Sر در ��ری &	 دو'

� ���زد &دام �ورد در ��� &�رت &	 ��'ت �Eم ا�ن
����
 !'�ب &� ��M �	 &	 ا'ت �Eم ا�ن �79	 ���ود؛ ا'
��Oل ا�
�  �ود! �

   
L
 ���زد ر'���دن *درت �	 )Eت را &�4� ھ�ی �ول �9و��$�ز��ن ��م از ا'
��ده 'وء �� ا*
=�دی �����ی ا��7	 د�Sر �7

 �4وه �ر  ���د. �� ��7ن �Cر &�
رو$ش ا�
����ت!؟ �ظ�رت &�'�ون 
وان از &	 ر'��د، �� �=رف �	 �ظر؛ �ورد
�� د���'�� و(M �وق، ھ�ی �Sرا�
 و ��Oع 
`�Qر ز�ر ���
ر 'ر
�'ری �Cر و ���ف �Cر ا�
����ت )وی، و ا���
� ھ�ی ر*��ت
����
����ن ��ری �رو��ن و ا� !�
 ��=وص درد��د �ردم دارم، آرزو &	  �د. �واھد &����ده ا���

��	 و �
EOد ط9ب، 
!ول و �
ر*� آ��ه، ��دار، )وا��ن 	� ،R9= از *�ل 	در ھ� �Q�� ر� '�زی
 و!دت د����ن �د

،�
�Oل �داو�د دار�د. ��ذول )دی 
و)	 �9� �  �ر���د: �
  
رُ  	َ  �َّ  إِن�  ��ََ��ُرواْ  َ���� �َِ�ْومٍ  َ�� ُ�ِ�م َ�� ُِ�ُ�َْ�ِ�  
  

	Nن ھ�'& � اود و$س د ز�و�ژ &وی، �9وی 
�ظ�م دھN	 �� دC	 د 'ره ا'
��دی ا'�'�
و�	 �ذھ�� او د*و�� د�79و :
  دی. ُد����ن �وار �ووا$� د ھ�واد

	�  در��وى 
  


