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 و �� ا����        ����   از �� ���� ! یروا�

��م و �� ��ری از ��ادث      ��� ����
���� ! ���  ھ 

 $�#�ه ودوم                �%& '()*+ '� '(,��$  

ز���ی ��ردار �	زادھ�ی �� -��رھ�ی ������ ، ���	ده �� �� د��� آ�� ، �	ن �	ی �� و آ
�	ن ���اد در
  ره از $�م �� �	رھ� "��ه آورد��. � زا����� و ��	ا

                                              » �%�� ،&�$	'« 

  

                                                                                                           
�0�� ا/�
 .-و/  

�5ی  +��9ش و �-7�0 "�0	ھ�ی �4056 �3د�2 �	��1 ھ0%�� در ھ�/�� *.�دارم �(-,�  را +� *() در را 
��ز
	ت �� �و�ش و و در "�را��اف "  !  ھ0%�� در ا�=�0>��  ��+>5�ی و �	��1  ا�5;�مز'� �(-: 

آ�
ز�ده ام ����ل ��
��م  و �رار ا�ت �س از ا�
ره ����ر �� "  ��� زدن �� �ؤ��� �ود آ
�ھ

د ���و�ت ط(ب و  !روه ھ
ی �و��ن �
ر�س ��روف ا�ت و
د%� ی #� �� "!و�
!ون �
�رأا�


�ر در   �
 �-�ر دا,�+  ���
د!رای �ر��ت !را�
ؤت ����ش آن �
 د�.ر !-��
ن ھ
ی د��+ �-� �#
از د�ن ا�2م #� ,��26ت و ِ�رد ���3د ���+ را �2ک  �و"�دی �3
ن ا�2م �و�ژه �ر�ت ا��
�+ و 

�

�ده را  ��-
وت ا�ت+ در �وا�9 ��ری  �+ دا��د ��
�ل �
ر�8 و �ر�
�+ �ظ
م ��� +�
آن ��"ث �
  �� ا��
م ر�
�م .

https://www.youtube.com/watch?v=jKFwfF_MYWM 

 �<�

�ز��ان اش   در 'C روز  �د ز�>���5 دا�1  "�ر'B +� آ��ا  A�وس ���5��� ����� �� �	ن >�
ر�=�1 $� . �	��� ر'�56 $� ، و F GF%� ھ� را  �� ز��1 ��ا و�� از+�5ب �;�س آ
�'��D �ی ا'1 آ'� ھ

%�ن ا'1 ��ر ���J%$ K� ز��ن ��ھ�ھ+	����� و �� I	رت �� ر3%��� ��� ھ�ی $�ن رااز��F 1ا  ����5 .


 ھ�ی/�) ��LLLLL$    �5 $�ه� M0ط O�	J� ه �(�ر از�A�;Pن در ا	�F5<F ���Q�$ OJ�� ی	Rد	A	�  ، 
�Tف +����J و /�=���Pی ھ	��Pک �	'D را �� ��5A�%F 1 �>���5 از�>7 آدم از$%�J� ھ� را 

(���������ی "�ر'B را 
�ا هللا ا+ آ %���  
�و+�د�� و��'	ی اززاP	 �5XIن در��Wھ� �ـ��ـV�ه ھـ�ی
 O
��.  

https://www.youtube.com/watch?v=LUQg2gmmLAk&feature=youtu.be 

و�(� ���
ر وزا�ده ای �"��(+ ا�ت #� ��دروا��  " ا��
ن " در ا�ن !-��
نِ  "ر�ت ��  رو�ن ا�ت #� 
#�  ��ن !-�ن  ا�د��� ھ
ی ا��2+ �
�د در <رآ��د �
ز�.ری از �ر آن �رھ
�د .>3ره �ورا�+ و ا��ل  
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�و�ژه ��روان د�.ر اد�
ن  �� �%
�� و�روس �3(? و !زا<� !و�+ ھ
ی  » ا��
ن « از "ر�ت �� 
���وص در ,�ر دوAت �درن #� <ر�@� ا�ر�� ��روف و �3+ از ���ر �� ��وه ��
��� ���ود 


ر ا<رادی �
 <�وای �? �-و ��و�ت آ��ز را Cز�� ��و�ن و �"��م  �ر��ت �"�دی �+ دا��د ���  +�
روا�+  ��ل و�ر�ر�دن ��
A-�ن و د�.ر ا�د��
ن را در ھر#�
ی از ز��ن و در ھر �6ط�+ از�
ر�8  

��  �و�ش ��دا��د  !!از وظ
�ف �ر,+ #� ��
��د در ا�ط�
ق �
 �ر��ت ا��2+ �
#� ��ل ھ
ی آ��ر و <
�ن ���AE ای #� ��ش از �
ری #� در <را��� ا<رادی را �� ��ل ر�
�د�د ��و�� �
رز آن ا�ت . ���3ر


 اراده ای ا�ت #� �ر���
ی �-�ر و �
ھ�� در ��
�ت ا�ن "وادث �و��ن �
�د در �ظر !ر<�� �ود ھ�
 
3
 و �ر�ت ھ
ی در د�ن ا�2م ا�ت #� �
 ��وه ھ
ی �و��ن ودرا�ط�
ق ��
���ش �ر�
��� ا�ت !-��


ر�س در "وزه <رآ��د  ��رھ�>ون "
د%� ای آ #� �
 ��وه ھ
ی �ر�ت �
ر��+ و ��"�ر �ذھ�+ �
6
,ده آ�را Aی دا,ش و ا 
�روف و �3+ از ���ر ,�(+ !رد�د و �
 ا��
م �و��ن  آن !روه ھ�A
ا�ر�

   ��و�ق و ��ؤ�Aت آ�را ��ز �ر ,3ده !ر<��د . 

 +�
�� 
� 
6
,ده ای ا�ن "وادث را �A+ و ا�ر دا,�ن ��"
ط���+ ا�ت #� ا#%ر ھواداران ھ��ن !-��

را�� آ�را �و��� �را"ت �ور# Eی ر�
د �
��د �رار ��دھ�د و �
 ھم و��+ ���واھ�د �
 @رب ز�
�+ ھ

Cا��د 
Cت ���وب �
ن �ر,+ #��د  ��ؤ�Aت آ�را �� دوش !ردا��ده !
ن آن ��(� ط�ز �+ ا�داز�د و �
�� ا���داد زده#�
�+ را #� �
 آ!
ھ+ و ,��26ت <را�وش �����د �
��وG آ!
ھ+ در�?  �� �# 


�د  #� در ا��داد �
ر�8 ��ر ���� �� ���� �رای ر�
A+ ��ر��د و در���
ری از ��� +�
�"�ول اط2,

�د ھ���� در ا��ظ
ر آن �
��م #� �وع �� ���Aدل ��.ردد ، ا�� +�6
ط9 �
ر�8 و �Jرا<�
 �� و�دان ���


ری در"وزه ��
�+ -ھ�.+ <ر"6�6ت را آ�>�
�+  #� �وده  �دون ��8 و <ر�وده !+ ھ
ی ا����

ھده �ر��د وظ3ور #��د  ، ا!ر�� >� #�+ �� ��دا�د #� ����ت �Jرا<�
وی �
 و د�.ران و�� ��

 +�
#� >�د�ن �د ��
��ر !را�+ ا�2م �"�د ر�ول K �(+ ,(�� وآ�A و�(م  رو"
�+ و ��ره ,ر<

ت و Cاز�
ل ��ل از ا�روز ز�د!+ ��وده ا�ت �
#� >�د�ن ��ل ��د !و�+ ھ
ی  �2ت ط
 آن ھ�� ا�3

در���ر�?  <رھ�L �ذھ�+ ��وCر�ر�+  #� �ر�
�� ھ
ی >��ن ھذ�
ن !و�+ ھ
 و Cط
 �2ت ا��"�
م 

<�� ا�ت ��رأ ���
��د . ؟ ا��
ف ا�ن ا�ت #� ا�د��� ھ
 و ا�دو��� ھ
ی ز�د!+  �  
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https://www.youtube.com/watch?v=AJws9yspfvk 


ت و "وادث ھ�
ن ��
�+ و <رھ�.+ "@رت ��
��ر را �

ر ھ
 و �
را��رھ
ی ارز�
�+  �ر���� 
�
,�ری #� ��
��ر در آن �� ��%ت ر��ده �ود و درآن �� �ر ���رد  �ورد �رر�+ و �
ھم �6د �رار داد . 


�� ھ-���
�ورھ
ی ����ر �ده در ��
�را�ن �+ ر�ط ��واھد �ود #� ا#�ون �
 �و�� �� #
ر�� »+Aر
� 
#� �"�وای ا#%ر #
ر�و�3
 و #
ر��
�ورھ
ی آن �ر���
ی  اط2,
ت �
�ص ���ت �� ��ره ا#%ر  »ا�دو

 

س �
<�� ا�ت ا��وار �� ز�
ن ر�
A+ #� ���+ از ز�د!+ آ�3��ط�ز و #
ر��
�ور ا�ن ھ-�� �
�� ا�
!رد�ده ا�د . و�� ��6ن #� ا�ن !و�� اط2,
ت �
�ص ��ش از ھ�� �� ز�
ن �وا�ق �
ر��+ ھ�ر#
ر�ون و 

ر �+ آ�د ��
م ���ود . از �وی د�.ر �
�د !-ت #� �� �� +�
ط�ز #� از@رور�
ت ��(م #
ر �ط�و,

��ل ، ع �Jری و #�ری #رد�3
 در "وزه ��ل �+ !�
ھ
ن و !�
ھ�
ران �� ھ�N و�� �
�وا از ھر�و

�� ھ-��!ردا��ده !
ن � »+Aر

�رت #
�ل �
 ا��دا�+ �ورم ھ
ی  »ا�دو �J� ری ا��2+ را در�ز�د!+ �


ظ �"�وم #رد . �
�د دا���ت و آ�را -Aد �ر�ن ا�� 
3
ی ز�
دی از ,�رم �A
و �ن ��ز �"�ث #�+ #� �
  را �و�E �"�وم ����م .��� ھ
ی د��+ ا��2+  ��ری �ده ا�ت ا�ن ,�ل �و��ن در �ژوھش ا�د

  �5��' ��ز+4 و ��ز+4 �' 3�ام  ���2 ؟               

         :��د $; :�� دو��ن #7>; ��%   :�� از $; :��د دو��ن ، 7#6 ا�
 ا,

��Z
>�5ن �	د آ��ھ� ��[ �� ازھ��	ع  /���]� *() ا$�ره �%	د'G در را �5ی راه 73 ����د'� �-�ان ا
آ��ھ� اGA از 
0A ، �X<0%� و ��9��6 *�ار دارد و ��'� ھF C' ���,� �� G	ھ� $�� ��ه و ا 65�اج 
 C' :�-� �A�%5Fآ'�� و ��� (�ت ا�
+���ه ارزش وا*C' �V ا�>�ن �-�: 'C وا�3 
�دی و در 

 زده �� �� $%�ر�� و ارزش ��0 �=�'>�5 $	د . آ���ی +� �	درا  �5	��Pن 
9�ی �F �V��F � ��  و
ھ��ھ	 �� اد�Aی 3�
� ��ای �15X در ��G *�ن آ��� �� �Fن ھG ا
�5د�� و ��5�'1 
���5I را �� 

وھ	/�=�ی ��ای ھ�` ھ�ر داد�� ����X  _5 در ���ن �� و دو5P%�دان و +�ر�� �5ن �� ھ>��5 �� ا��ک +� 
+�ر�� �5ن وا�>�5 �� *�ر���ی +(�� و �ZI� �	ده ا�� و در  ا+,�'* O�M' �� ا��Xق /��1 ر�Fل و�%�م '� 

��R�5 ا5A%�د و ���9 �� �� آ��� ��J�� :A	د +� ھ%�ن *�رت ھ�ی �ZI� و +(�� �� را ��زی دھ�� و �� 
ھ0%�� را ��=�'� ��ر'& در ��Vد[ت *�رت و ��ز'��ی �V%	ل  �� � 
�Jر "  �_ "  � وارد +��� . ھ1�% 

 B�0=ا� ��	ه +� /=�راه ،  راه ��0ان و �� �J;�  ���� �� وھ�ی $�ن�ار ���ھ� ازھ%�ن روز اول ا 5;
 O ��  1'ای ا��0  ����5 ��90 �%A c�*رت د	ا �.�س $��	� O ھ�ی د O ��  D'	� �9�5�P	"	�F

 D�� ��5 و
ھ� و ا 5�ا ��dی ھ�ی  ��� ھ%�9ران  در ا�T5ف ����F �(�رزه �� ��ور'Kم را ��K ��د'�ه ��
ز ��G دھ� �.	رت �>0F 7;5=� ھ�ی ھ0%�� �� ���5 را �-O ��م �(�رزه �� ��ور'Kم �� ��رت و 'Z%� ا

��د�� . �=eار'G از ا'��9  ا 5�ا��d'>��5ی ا�=�0>� و راه ��0ان ا
�Zن �(�ر $�ن در ط	ل ھOJ  �ل 
� �� ������ �T  h0ح  �� O ھ�ی ��ر�=�ا�� ا�=�5X� �/ B�0 ا�� ؟ و در *0%�وی ���م ا
��Z>�5ن و �� ا�9

/� $�ه ا O ؟ 
;i  +� *�ا�O آن ��  /��'�I 1  �ل  ��� ��  ا
��Z>�5ن ��0  وا*V_  ار���D +�دن 
��F(�ز �V�TF �+ل آ��د ا+�	ن +�
� ا O آ�=�ھ� را �� '�د آور'j3 �+ G�ت اP-�ج �-%� 4��3 ا�%�

�0 را ����Aه دا$O و  5� �F�ال ز��م وزارت ا�	ر دا� +� ��Jور ا����5 و ھ%� +�ره ارگ $�'4 
�-%� رG�3 وردک دا�O ��+��� !! +� � "وزارت د
�ع �����0 !!" را ا$�Zل �%	ده �	د�� ���م ���وھ�ی 
+%�o'1 در /��ر/	ب وزارت د
�ع و "	���A GW�  B�P ظ�ھ�أ وا�>�5 �� وزارت دا��0 ا
��Z>�5ن 
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در I	رت KPوم �	 i ط��ره ھ�ی ا�=�0>� از �p0<� 1�XP�6 ا
��Z>�5ن �-� O���O *�ار ��=�
��5 و 
  ��5
  ، �F	ب ��ب �� $%�ل ا�5;�ل �� '�

  

اP(�5 ا'O'�93 1 از ھ%�ن آ��ز j3	ر ���وھ�ی ا�=�0>� در ��ب �>_�����X$ �P اQq�ار'� '� 
Emargancy Hospital   �=�F و�3ن�R� ��%0���5 ھ �� O']�0 و%R�� �5ن<��Z
+� در /��'1 $�� ا

���XP�6�  ��5$ا��� �� O3ا�F مK'ور�� �q ����F فT5زان ا����  �� �F 1�3 �+ د���را ��اوی ��9
�� در و از راه +	��5 �0	/>�5ن وارد $�����X اQq�اری وا*h در وP>	ا� �P	 � �V0* ھ��%0 �� $��� . 

 �� +�Xر '� ھ%�ن '�	د و �.�رای ���" آن $O-� �����X ��اوی *�ار�Fد و درو��ره در�و['�5 "��* 
��Fد 
�  (�7 هللا و +� ھ%��� ���وھ�ی ا�=�0>� ��$�� و�	$%��P دادن آ��� در و['�ت �4056 ا
��Z>�5ن 

 �'dا���ی ا 5��
��ر'�6 ��'����5ی +(�� �7�9J �� دھ� اKAام ��9�د�� . در ھ�I	رت ازا'3 1�
�� ��5	ان ���W-P را 
�ا�	ش ا��  ه ا O �>6�ه آ��K �>��ر داG�5$ +� دردل �	ده ھ�ی �0W	م �� ����
�F�ال  و*�5ھR�ی $%>�   ١٣٨٨در �ل +�د +� در اوج دؤ��1 ا����65ت ر'� F O%�	ری ا
��Z>�5ن 

�93 �+ OX	�� O�K+ی ��[�w  ��ر'5�  �6	�P رو$ �q�v0� 4'  در 'C  �6�ا��QA_ �-%� �	ر
���65ت �� �hX دا+5� A(�هللا w6$ وز'� ا�	ر دا��0 در ��آرا�� ھ�ی $%�ل د O دارد و ا�� ���5& ا�

�>O�Px آن �5	�F دو� OP�K+ی و w6$ 4��3 ا�%� �	اھ� �%�م �� $	د و ��دم د �Z� �� Oوت ز��� 
���A GW� م�� O-� �+ زا�� را���وھ�ی از ھ%�ن  �$�ار ��	از ا'1 ھ B" . د	� 	  �ز'�ت  /5T�9J�

از  ا�=��B�0ره ھ�ی ��ا�>o	ر�� ����W وزارت دا��0 ا
��Z>�5ن �-� O���O *�ار ��
�5 �	د�� در ط
ھ0%�� �� زون $%�ل +� در آن ز��ن �F�ال  "�5 آ��'A O%	�� زون $%�ل را �� ��Aه دا$O ��5;7 و 

 �R��F ار ��ه�د�� در آن *	م از  �%	0V��� ط��ره ھ�ی i 	� 1�XP�6� وھ�ی�ا�5;�ل �� �P_<� ری�� �+ ،
j-�0A�ت ���3 ��ن +�زی در "� v ��  	ال  '�9 ھ0%�� �� $%�ل ��K ا
J_ ��د'� و j3	ر ا

از�(��=�ران در ��ره ا'K� 1ار$�� �OX +� �� ھG ا'K� 1ار$�� را $���ه ا'G و ھ�_�� را ��W�� �� K	ر 
در'�
O /=	�=� ا'K� 1ار$�� �	ظ�4 �%	ده ا'G +� �.	رت �X.7 ���5& ��ر � ھ�ی ھ�_ت �e5+�ه 

 O$اe� Gاھ�	در���ن � K�� �%$ �� ادا�� دارد ..را   

  *��5���$ �� " O']ره ھ�� ���م " و�* G�� ر ا�=0>�5ن  را در	J+  


