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  و�دت ��ن ا����� در ا��را���!!

  
��� ���ر ھ��� ���� "ا�ق" ا��را���  

را در �ظر ���ر�م ھو�دا�ت �� در�ن �رز و�وم ا�وام،  ا������نا	ر���رو �و�ود 
� �� �رد��ن آن ��� در ��ر ز��ن ز���$� و �ذاھب ا� �� و!�ر ا� �� و�ود دا

ا�وام، ز���$� و در �واردی ھم �ذھ��ن  رو*�( �رادری ز��ت ��ھ�� �رده ا�د. ھر%�د
در ���طق ��را����� �,��ن �� ز�ده 	� 	روھ� ادا�� داده ا�د، ا�� �� و+�*ت د�ده 

، !�ر از �����ن ا������ن �ده �� در 2��1ت، �را�ز و�0�ت و �$ر ھ�ی �زرگ
	�  �و��، ,داد ��4رھم ��$��ن �� ز���$�، �و��ت ھ� و �ذاھب �1�ف �� ��ر وز�ده

��ول �ده ا�د و ھ�%��ھ� 6دا�� �� 	وش �ر��ده �� در آ��� �� !�ر از �����ن �
��د.�� ��  �و�� د��ران *ق ��ر و ز�ده 	� را �دا

ر از 6د ��ل ا�1ر، *����ن و رژ��$�ی ���د دا��� �� �دا��� �� �8وان ��ر�: ��ھد ا�ت �� ط� ��
و �� �; د��ون و ز��ن 2�و �ر ری د�ت زده ا�د �� �; *���ت از ا�وام 2�ون و2�ت ا�دا��ت 2

ون �� �ر���ده ��<دار �رای ,داد �,��ن �>�د �وده ا�� در ���ت ا�ر ھ�= 	و�� �>�دی �� ��ط�( �رادران 2
ون ���ن ��ور 1ود را �� ����م �� از ا�دا�� ر�ن ا�@���ت ز�ده 	�  �ردمِ   ا�د. %���%� ا�4ر����طق 2
�  د.�ر1وردار ���

� �� و�ژهطور�@� در �1ن ھ>( ���� ا��ره �د، �از �ود�ی ھ>ت 4ور و � ا�روز از رھ�ران  از 	ذ
 ش �رده ا�د از ���$�ی �وم، ز��ن، ��ط<� و �ذھب  �رژ��$� � رھ�ران �ظ��$� و ھواداران ��ن �2و�

�$� 6د��ت ��ران �� 2ذ�ر ���� �� *�ث ا�زار ا�>�ده ���د ودر ���� در �را�ر ر��دن �� اھداف ��ن �� 
��رازۀ و*دت ��� و *س �رادری و ��ھم ز��ن را در ��ور �� ��ز Bط�� زد�د. از ���ب  �@�� �B�و�
د��ر �� ا�<رار رژ�م �ود� ی 4ور، �ردم �� �� ��ور ھ�ی ھ����� و ���ر ��ور ھ� �� �$��رت 

� �� ا������ن �زر	ر�ن ر�م �$��رت را در 2ردا1�د �� دا��( آن روز � روز 	�رش ���ت و � ز���
  �$�ن ����� �رد.

�@ر ��� ھ�ی ا�وام ���8 B از ���� :�و�� ا����$� از ��ور ��ن ��رون �د�د، ز��د ���ن �� 1�طرات 
 E�� م�	ون ( % �اوز�;) و ھ�%��ن ���$�ی �ظ��� �� ھزاران ھ�وطن  –�; د��ر و�ط رژ�م �ود

 ،�� ��,�ون، ��2���، ��2��ری  و�� ھ����و�� ز�ر ���$�ی �1<�، 2ر%��، ��� �� ��م ھزاره، 2
�، 	��د���، ����� ...�� �ل ر��ده ا�د، ا�ن د�ت ا�راد 8<ده ھ� و درد ھ�ی ��ن را ��ز �� ھر ���� �,��

از ھ��ن ���ت �� ا�ن درد ھ� ا	ر از �; طرف در ���H ���6ت زای  �� ر��د�د، �� 1ود �رد�د.
�ده ا�ت، از ���ب د��ر �د�د ر�ن 6د�� را در و*دت ��� �ر�1� �ردم �� ��  Eھ�د��ر �و4ر وا�

  و�ود آورده ا�ت.
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  وا�� در ا��را���!

��ورن، اد�0د، ھزاران ا���ن �� 1��واده ھ�ی ��ن در ھ�� ا��Bت ھ�ی ا�را�B� �61وص در ��د��، �
2رث، �و��ز��Bد �� �ر �� �ر�د. �� و+وح �,�وم ���ود �� ��ش از ھر �وِم ���وب �� ا������ن 
�رادران ھزارۀ �� �و�ش �رده ا�د �� در �*ل ھ� ی �,��ن ��ھم ز��ت ���د، �� 1و�� �� !م ھ�د��ر 

ه �� �@د��ر ھم �وا�� ���د، �ر��د، در ����د و �را�ز ا� �� �; �� ����د و *� �� ��ر ھ�ی روز�ر
ا�� ���>��� روا�ط آ�$� �� ���ر ا����$� و %� روا�ط ���را����$� ��  ��ز�س ھ�ی ��ن �زد�; ھم ���د و ...

ھزاره ھ� �م ر�K ا�ت. ا�ن *<�<ت در �*��ل، ���Bس، ��ن ھ� و �� �� ا6ط ح در �1ر و�ر ��و دار 
  ا�ت.

ون �� �� %�دان ��ھم در �دم �,دی �� � *ظ� ��ر�د �� ھر %��د 1��� ھ� و ��ز�س ھ�ی �رادران 2
��ن ����ً �*@م و �� ر�ت و آ�د ھ� و �� �ر�ت �ردن در �را�م  ����Bزد�; ا�ت، ا�� روا�ط ذات ا�

ر دار�د.������ از ھ�د��ر ا*�د و ا>�ق ���  1و�� و ا�دوه و 2

��; ھ� �ظر ا�دازی �ود، �� ����م �� �وش و1رو �� �ِش وا��� 	�$�ی �و��، ز���� و*� و�
ر�ن ��را�ت و 1و���و�دی در ���ن ��ن ��ر �� � *ظ� �� ر�د. �� ھ����و�� �رادران �ز�B�ش �� ��

  �2و�� 	� ھ�ی ��ن ا	ر در ����د و �ر�ت در �را�م ��دی و ا�دوه ��� ����د.

رھ���، ��� و *� در ����ل ��دی ��ف �� در ����ری از �وارد د��ر %ون �����$�ی د���، � ز ھم��
را��ت ���ھده �� ���و8� ا����$� و ا�دوه،  و*دت *+وری و ا� �� Kر� �� �����ر ��ر�K و *

و�$� ... �2 ،�$@��و�� �ده ا�د �� در �را�م ���زه �� ��*( �رادران ھزاره �ر�ت � ً��* ���ر�د. 
و ا�دک�2 )*  .ھ� *+ور ھزاره ھ� ����ر ��%�ز�$� و ���; ا�ت. ھ�%��ن در �را�م ���زه �� ��

ھر	�ه �6ورت �ل و*دت ��� را �را ر از �رزھ�ی �و��، ز����، �ذھ�� و ��ط<وی در �ظر ���ر�م 
از  آ�$� ��زد�ده ���ود �� ھزاره ھ� �� و�ود و*دت و ھ��ھ��� �� �� ���ن ��ن �� �ظر ��ر�د، 

و�$� و��; ھ� و���ر ا�وام  �� 	�ھ� ا1 ��ت دا�1� ( �� و�ژه �����) ر�H �� �ر��د. �� ھ����و�� 2
6رف �ظر (	��د��� ھ�، ��,�� ھ�، �1<� ھ�، 2ر%�� ھ�، �,�� �� ھ� (�� 1ود را ���ن ��� دھ�د) ...

�  )از 2�ره �� �� ھ��و�� ھ���و�د، ا�� ا�ن 2د�ده ��ش ازا�@� در ���H ھ����� �<ش دا�� E�� دور ھم
  ه 	� ھ� را �� و�ود آورده ا�ت. 1وب ا�ت ��و�� ای را �ورد و�� �رار دھ�م:���د، از ھم 2���د

در �*>�� �� �� �����ت �زر	دا�ت �$�د �8داB,�� �زاری در ��ط<( 	را�و�ل( *و�( ��د��) از طرف 
��ق �راوان �ر�ت �رده �ود�د �� �� �ا���ن ��ب ھزاره �ر	زار �ده �ود، ھوا 1واھ��ش �� �ور وا

ت �0ر ,داد ز��د �ردم �دون %و�� ا���ده �ود�د. دران ���ن �ن �� 1�طر $�( 	زارش �� و�ود و�,
  ھ>� ���( "ا�ق" ر�م، �� *د ���� �و�ش �ردم � ھ�وط��ن !�ر از ھزاره را درا��� ����م، �و�ق ��دم. 

�$�د �� دران ��ش از ھ�� ���د �ر %�و )��� ا*وال �$�د ھ�%��ن در %�د�ن �*>�� �� �� �����ت ھ>
ر�ن ا�راد �ر�ت ���ده و ������ �ا*�د ��ه ��,ود در ��ط<( ��ل ھ�ل( ��د��) 6ورت 	ر�� ا�ت، ��
ون ��ر�ت ھ�وط��ن 2 Kر ��ر����� Pو در �ط ;��دھ�ده، �رد��ن �*�� و��ط<وی و�در�ً ا�وام 
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Bروز �$�دت ا*�د ��ه ��,ود وھزاره و�� �ز�B�ش را ���م. �� >�وت ا��@� در �ر���( ��زدھ��ن ��
�$�د(و )8@�$�، 2و�ر ھ� و ��ر���� ھ�ی ,داد ز��دی از �$دای �ر�وط �� ا*زاب و ا�وام �1�ف  )ھ>

  ا������ن  �ورد و�� �رار 	ر�� �ود �� ا�ن �8ل در راه ا���د رو*�( و*دت ��� �ود���ت.

ه �� از ���ران دا�1� و د����ن 1�ر�� در ھ�وطن 8ز�ز! زھری �� ��م �>�ق �� از ��B$� �� و���( 8د
�2@ر ���,( �� زرق �ده �1�رات ���@�ه و و�را��ر آن را �ردم �� �� 	و�ت و 2و�ت ا*��س �رد�د. 
ھر �س *ق دارد �� *���ت، �6��ت و *>�ظت 1ودش، 1��واده ، �وم، ز��ن و ��ط<� اش از ��ن ودل 

�د، ا�� ا�ن �@� را �را�وش ��� ��@��م �� �� ھ�� �رز�دان ��م ��$ن �� �رز�دان 1��وادۀ 	را�ش دا
ب و زاد	�ه 1ود و ا�داد 1ود را 8وض ���م. ��ش �ن ) ھ��م. ���وا��م �� ا6ل، ���زرگ �� ( ا�����

   �� ��م ز��ن، ��ط<�، �ذھب، �وم، *زب ... 1وا�$�ی و 	روه ھ� ا�راد از�ن ا��زه �دھ�م �� ا�1�ص،
*��ل ���د. �� ھ�� در �رز��ن !ر�ت �� �ر �� �ر�م، ����Sد ا�Bو�� از و*دت و �� روای ��ن را �ر � �

.T��  �رادری را از�ن د��ِر ا�ن و ھ�د��ر 2ذ�ری �� ھ�� ا����$� در ھ�� �� �� ار ���ن ��ذار�م. �� ا�

 


