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 ٢٠١۵در ������ت ��م ���� ��ور ��م �� �ر�ت ا�������ن 
 ا��را �� و ز���د �و

  

  

  

  

  

  

  

   (زار!)ر ھ'�& ���% "ا�ق" ا��را �� ���م ھ�!�

�رد�د ��٢٠١٥وری  ��٣١ ��ر����م ��
 ا�������ن  
ا�ن �&ر ھ$ت روز "�ل . �� دی وارد اد� �د �ر�ز ا��را���ی ��و�
 ب و ھوایآ��  آ$���
 ا�������ن، "�ی �$�ر ا�����زی ��ول ��م ��
آاز ����*�ت ر��
 �ر��ب داده $ده �ود �� د���ش را 

 ���  .���ن ��ودا��را

پ ��ر���ت ��م ��
 در روز دوم ا"��ت $�ن $روع و در �ر��ن ھ$ت روز دو ����*� دو����� ��ن ��م ��
 ا�������ن و ��
��م و���رن د���رك . �� �&2 ��م ��
 ا�������ن ��1�� ���ت�� ا����ز ����ر ��0 ھردو ����*� و���ر د���ر�ك ا���م �ر�ت �� 


 از ��م ھ�ی �6روف ��وب ا��را��� ا�ت و دو ��ز��ن در �ط3 ��
 دارد��. �� ��&�0ن ��م و���رن 8وھ���7ن �� 

 �ر,وردار ه ��دآ��م ا�������ن از (؛د���ر��ت �-    .)و �!ور ھ�ی ز��دی را ��/�ب ,واھد ��,ت ا�ت(

��م �� ��م 1طر���
 ا�ت، �� �6;
 �$ور : "����*� دوم �&ت ُ�رد�ر�
 ��م ��
 �ر�ت ا�������ن �6د از  ،ا�دی �ولآ"�ی 
ا�&�ی وظ�&� ��وده و ھ���7ن  �ول، "�? �� <�وان �ر �ر�
 ��م ھ�ی ز� �د �و، ����� و ا������د آ"�ی .ھ� را =ذف �
 ���م


 از ��Cر�ن ھ�ی ��م ��
 �ر�ت ا�B����ن �ود.��  
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    ا��را �� ��2٢٠١۵ر �ر� ,�ر� و ��ول ��م �� ا�������ن در ��م ����

 


 ھ�ی و�ود دارد �� در ��ر���ت روی �*ط� ھ�ی ;6ف ��ر �رد�م�6 ؛وی ا�زودBھ�D�ھ �� 
ا�ر 1وب ��زی ���م . ;

 1وب ��1Bرد�م د��ر �د ��زی ��� ���م ��ر�ز ��ن را روی ھ��ن �*ط� . م�ھ�� �7ز را از د�ت �
 دھ رھ���م و ا

�و"6
 �E �ر اورده �$د و ��م ا�������ن ��زی ��B د�ش را   ."1واھ�م �ذا$ت �� 1وب ��زی ���م و ��م ��B د�ش را ��ر�م

  در ��دان ورز$
 ��Eرا وا�ذار Eرد. 

�ذرد ١٢�ر�ت ا�������ن �*ط ��م ��
  �رِ از <ُ  
و دا$�ن E��ر�ن ا����Hت  و=$ت ،Cم در $را�ط ��G، �رورا�. ��ل �
.
   ورز$

  :4ذ�را� ���/& ا�����ن

ا�����ن  وا�2از طرف �در ھ�� $Cر ھ� ��ز  
����= ،=;ور دا$��د ا��را����� ��م ��
 �$ور ��ن در 
در �دت ز��� 

�� در  
�و;و< �ود. در �=��ل ا�������ن ا"وام���م  Iر ر�G =;ور ھ� در ا�ن �ر�����&�وت ����ر �Cم . �ر��ب داده $د
ھ�& ا8وام و ا8!�ر ���/& ز�ر �ك ��ف را  ز�را���5 !دن. ��دا �� �درت ا�&�ق �
�ن در ا�ن E$ور دور ا���ده ����6 ا����

 �� �دی 9&اورد و !�ھد �ود�م و ا�ن ورزش ا�ت �& �وا��ت �دون ھ�> �وع ��/�ض ھ�& را دور ھم  در ا�ن 9!ور���ر
   .9رد�رای ��-� ھ�وط��ن �� از د�دار ھ�د�)ر ���'�د 


 ز��� و او��ن �=&ل در $Cر اد� �د �ر�زار $د. روز �
 ��=د، �� �7دان ��ظم و�$$م ��روری �6دادی �� �7دان ��Kر و

 ھد���دا�� ���2 $ده و از ��م ��
 �ر�ت ا�������ن ��  در �;�ی �=�تدور ھم در ��
 از ���ون ھ�ی �� �7دان ���ل و


را �ورد $�ن و ��م  ��دE �وا���� ا�د Iر7م داLد�ده �$ور <ز�ز��ن را در �و$� �و$� ��Cن �� اھ�زاز اور�د، Iذ�را�
   .داد�د�$و�ق "رار 

د�1ران ا����
 �� در اد� �د .��1را�
 ھ� ��ز ا���م �ر�ت  و �� �6*�ب ان $د �رود ��
 �$ور 1Iش �=��ل ھ��  در آ�Lزِ 

 �� �� Mدای ز���ی داوM"ا�رای ر �� 
، د �ر1وش اواز 1وان �=�وب �$ور ��ن ھ�راھ
 ��$دو���س ز���ی �=�

�را و در ادا�� �6دادی از اا�ن ا���ت *�م �6دادی از ا�����ن � �ن ��
 �و�ط ھ���7ن ا. �ورد �و�� و �$و�ق "رار �ر�ت

  .��ز در ا�رای ا�ن ��
 �Cم �ر���د ��ز����ن ��م ��

  

 د,�ران ا���ن در !�ر اد���د
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1وا�
 ��ش  �� ا��C�� د�ت آورد ھ�، ��ل "�ل دهد�دن ��م ��
 ا�������ن �� ": �&ت��
 از ا$�راك ���ده ھ� در ا�ن �=&ل  


 ا�روز  .��ود�
  ا���1ر��دا�� در �*��ل �� �$��� ا�د و ����Hم �E�$�ھده و��C� ٢٠١٥در ��م �E 
د و �ا$�راک �
��  �Iدا �Eدا��دوارم ا�ن �=&ل �� 3�M ادا�� �� ادا�� ا�زود؛  اوھ���7ن.ا��دوار�م �E $�ھد �Iروز��Cی ��$�ر $�ن ��$�م


  "ان �ذت ��$�ر ��رم���م و از $�م ��ر � $ر�ف E$ورم ھ�� ا"وام E$ورم را در ���ن ��وا�م ��م ��


روز  �7د�نا<;�ی آن �� ھ�د�Bر �� دو��
 و M����ت زا�د ا�وMف �� �$�ھده �
 ر��د�د، ا�������ن �� EرEت  ��م ��

 ھ�ی ��6د ھ� ، ا�;��Cی ��د��ری�� �ر��ن <�� ��Eن در ا��را���ی ��و�
ھ�وط��ن  ���ندر���C� 3 �� $�م  دو�M از

  .$د �ل ���1د و 1و$
 را �رای �����C� �6ر �� ھد�� دھ�د"رار �ر���د �� ��


 "رار �ر�ت��C� م�� �����از ��ر�� ھ&�م ��روری �=ت $را�ط د$وار�ری از طرف  
د�دن ��ز����ن د$وار و . ��م ��
و ���م دا$��د ا"��ت ��م ��
 در ��
 از ھو�ل ھ�ی P�I ���ره . و �س ��ز����ن را �*ط ��$د از دور د�د. =�� �Lر ���ن $د


 �ود�Q�ر�ز ��ز����ن و ھ���C� ت رھ�ری روی ����*�ت ��م. 


 �� ��م ا�������ن در روی ���� ��ز����ن �و$�� $ده �ود �� آ�ا�������ن �� ���س ��
 EرEت ��روری ��م  ١٠�ورخ 
�� ��دان ر��� و ����*� را �رای ھ�دو���ن �رای ����*� دو����� �� �� $�ل ر��
 در ورز$�Bه اد� �د �ر�ذار �رد�ده �ود 

  . ھ�د وا�ذار �رد�د

 ��روری <�زم ���ورن �ر�ز ا���ت و���ور�� ��١١م ��
 �Cت ����*� دوم دو����� �*��ل �$ور ��=ده <ر�
 �ورخ 
(����C7ر . �� ا�ن �ر��ب و �� ا����ی �Eر ا�������ن از ُ�ردو ����*� را از ��م ��=ده  .�رد�د (دو��ن $Cر �زرگ ا��را

  ����*� دو����� در �� ����*�  �Iروز ��دان �در آ�د. 

 
��C� م�� 
��روری در $Cر ���را 1���Iت  ١٨�$ور ��ن در �*��ل ��م ��B�� د�ش �ورخ  ٢٠١٥او��ن ����*� ر��
� ��H ا���م �ر�ت. ا�ن ����*� �� ����� �� �7دان ��0 از ان ��B�د�ش $د. و ا�� ��زی دوم �� ��م �ر  .د�ا��را��� �ر�ذار �رد


 ��ر�� Eم ��ز���Hن �� �����*� �&س ��ری �E �7د �=ظ� ھ�� �Hر �
 Eرد�د ا�������ن در ا�ن ����*� �Iروز 1واھد $د و

 در �ذ$�� �� د"�*� �ود وا�زار ��Eد. ���1��C� ر��ن دو ��مC" ت د���وEرE از "در���دان 
H� �� ث $د �� ��زی را>��
 

  ا E$�د. ��م ا�������ن در ا�ن ��زی ��Kت ��1ت �E ����د د�ت Eم �ر��� $ود. �E آه ���$���7ن ر

:��ر�@ ا�������ن در������ت ��م ���� 9ر9ت ُ�رداو �ن   

 �� �E ت اش در آن �ود�&�E .رد�دE 
اKEر�ت ا�����ن �*�م ا��را��� ����*�ت را از طر�ق ��و�ز�ون ھ�ی ا�������ن �6*�ب �
 

 $��دن ز��ن دری و I$�و �ذت د�Bری دا$ت. ����*� ُ�ردز��ن 1ود ��ن �زارش �
 $د و ھر ا���ن ازان �ذت ��. و

�*� ���م �$ده �ود، �E �1ر<��ل روی M&=� ��و�ز�ون �و$�� $د و �6دآ �و�ط ا�������ن �� ا���H��د �ر��ن دا$ت.ھ�وز ���
دو �&ر E$�� و �7د �&ر ز1�
 $ده ا�د. ا�ن )  ( در ا�������ن��Mو�ر و ��ری �1ر از ا�&��ر �م ا��=�ری �E  در اKر آن

"�دھ�ر ر�وده و �� ان �=ظ� ھ�P او��ن �1ر ��ود، �7د روز "�ل �
 و �X �&ر از ھ�وط��ن ھزاره ��ن را از راه ��Eل و 
 اط <
 در د�ت ��ود.
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 $ور وھ���ن ا�����C =�ن ��زی Eر�Hت در ��د�

 

����*� EرEت ا�������ن �� ا���H��د �� $دت ���م ادا�� دا$ت و �� 1و�
 ��$د ا=����ت ھ�وط��ن را در �و$� �و$� ز��ن 
�E در ��ر�� ا�������ن ���*� �دا$�� و �رای او��ن ��ر ��م  �*ط �� وارد $دن �� $��H ھ�ی ا����<
 د�د. ����*� ای

ا�������ن در �دول رده ��دی �و��ن ورزش �$Cور ��Cن �� <�وان ��م �ر�ده �Kت $د. ��ورم ��
 $د ا�������ن ����*� 
دران �Iروز $د. ��1��Y را �� �Lرت و $�C�ت �� د�ت �ر�ت و در د"�*� �ود �� �وپ زدن $�Iور   

ار و در Eل ُ�ردد د"�*� �Bذ$�� �ود �E ھ��ھو $��H ھ�ی ا����<
 را �را �ر�ت. ھرEس �1ر��Bر، اد��ور، ��م ھ�وز �7
ژور�����ت 1ودش �ود. از ��Eل �� � ل آ��د و ھرات و "�دھ�ر و �زار و ھ�� �را�ب �����ت $�ن را ��Kر ��م EرEت 

1ت 1و$�ود �ود�د.<ده ای در $Cر ھ�ی ��1�ف در ����1ن ھ� ��م ��
 E$ور $�ن � ُ�ردا�������ن �
 Eرد�د و از او��ن 

 و�ود �دارد و �� ھم �H$� Pرده و ھ�H� ا�&��ر 
��� Pو�� در ا�������ن ھ���ر���د.  
ر��� و ا�ن "Cر���
 را �$ن �


 ا�د�$�د�د. � 
 ����د �ن از ا�&��ر و ا��=�ر �وش 1ود را �� Eری زده و �� "Cر���
 ��م ��


 $���H ��م ��
 را �� د�ری �Bذ$�$E وا"�6ت �� �E 
�E د و����Hن ��م در �*��ل ا�Hر�ن ��ز��C� ت، ���2 $��واری
دوم ��م اش داد. ا�������ن "رار �ود  ُ�ردو ��م ��
 ا��را��� را ھو$دار ��  �� ��و�زون ظ�ھر $د ��=ل �Iروزی ر���ده �ود،

در �*��ل ا��را��� �Lر ��Hن ��  ُ�ردود. �ر<Hس اد<�ی ا"�ی $��واری �ورخ �C7رم ��رچ در �*��ل ا��را��� �� ��دان �ر
 �ظر �
 ر��د.

��م ��
 ���ظر ����*� ا��را��� �ود�م �E �1ر �رف Eوچ و ز�ده �� �ور $دن Mد ھ�  ُ�رد�� ���م و�ود �رای روز �6د و 
���د ����دار Iدر، ��در، 1واھر، �رادر �ود. ا��Bر 1و$
 ��Mب ا�����ن ���ت و  ھ� $دهھ�وطن �� در ��I$�ر �ر1ط �1ر 

 و او0د 1ود ��$�د. 
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 Iو$�ن ا���ن وارد ��دان ����*� $د�د. �رود ��
 E$ور 1Iش و ��Mو�ر ز��� و آ��ا10ره �C7رم ��رچ �را ر��د و �
Eن دران او��ن ��زی Y ��ود�
 از ��و�ز�ون ھ�ی ��Cن در =�ل 1Iش $دن �ود. ����*� �� "درت $روع $د. دو�ت


 د�ری �Bذ$ت �E د�و�د ور�ر �� ��زی ا�Lز ��وده و �� �
 رااز ��دان �1رج ��1ت. ھ�� �� ھم 1و$=�ل �ود�م و����ا��را
دوش در ��دان ���د و �� ���م � ش �E ��ز���Hن ا���ن در د��ی C7ل در�� ا���م داد�د اوت (�1رج) �$د. ��180$�ر از   


  .��م ا��را�����1تدوش ��  274 ا�������ن ����*� را ����C� ورد �د �ر�ن ��1ت در ��مHن ر��� ٢٠١۵ا�ن �� �وع اش او
را�ردم �دا$��د و=;ور��م ��
 در ا��را���ورو��رو�
 ����م ھ�ی "در���د 7ون  ُ�رد�� ان ز��ن �ود.ا�ر�7 ھ�P �و"2 

���
 �� <�وان ، �0د��وز، �ر� ��H،ا��را�
م ���دا$��م � ك ا���ن دو�ت�و�Lره "��ل "در �ود و � ی�ر�ل ھ���ر�ت ��ن �� د
ی ر�رو�رو����Bت ��I$�در�$ور؛ز�ده �� �ور$دن Mدھ�ھ�وطن ��ن در و0 
��ز���د��ن دو ����6 ا���� یت �را�و���

دان ورز$�و�� M1وص � 
دا$��د. ��م �����Cه ����زو��د�، رراه ���ل "�دھ�ر�Bر��ن در���ا���ن وھ�وطن د ٣١ 

�ذا$�ن ھ����B ش��� ��� یت �را�ن �و"�6���ن و��Cرن �$CرIرت ��Cر
 ��
�� ن در�ط�C� 3ن �ود. ز�را �ر 1 ف  
�*�� ����*�ت ا�ن ر"��ت �� $Hل را��Bن در ا��را��� از طر�ق ��و�ز�ون �Mورت ���*�م 1Iش ��$د.�� ����&��� ا�ن 

م.��و"�6ت را ��زازد�ت داد  

 �E ت �� "��ت را�ت ���� ط&ل ا���ن �ودEرE ت �وپ��Mرد�د، اE �$��� و�ز�ون�ردم از طر�ق �� �E رBا�&�ق د�

 از ا��1وان ھ�ی او �$د. ا�ن ط&ل �E =دود ھ&ت ��ل �ن دارد در ورز$�B ھ�راه �� H� Pن ھ���H$ 1و$�����1 ��<ث

$�ی ����*� �ود�د �E �وپ $ش ا����زی �6د از <�ور از ز��ن و �� �� د�ت دا$�ن ��رق ا�������ن در =�ل ��� ��1واده اش
 �H�$ .ھم �ر�1ت 
H$ت �وپ �� �ر<ت ��0 =�� ا��Mرد. او �6د از اE ت��Mا�ن ط&ل را  ٩����*� �� ���� اش ا ���ا��را

ز�ش ر���د و دو $��ع و 1وش ��7س �زارش داد�د. د�ود ور�ر ز��ده �وپ و ���I�Eن ��م ��
 ا��را��� �� <��دت اش �� ��

 $�ن را �رای �6ذرت 1واھ
 �را�ش ھد�� داد�د. M1$ تEرE شHوره د���  

ا�������ن ھ���7ن در ����*� �*��ل ز� �د �و �� $ش و�Hت $�Hت 1ورد. ا�ن ��م ھ���7ن در �*��ل ا�B����ن در $Cر 

 دا$�م، �&ت ��د�
 ورز$�Bه���� در دا1ل  ترد =دود $��M �َ ز���ی ��د�
 �� ��دان ر�ت. در �ر��ن ����*� ��=M :


��و�ز�ون ��م ا�������ن و ��رق ا�������ن را  �زرگ M&=� آن در"��� 
�رای :ا�زود E X$1ردن ا$��CHش ، او در =�ل�

 <رض ا�دام Eرده ا�ت �ن ا���1ری �زر��ر از ا�ن ���ت ��C� 3ورم در �ط$E 
آرزوی �و�*�ت ھ�ی و �E ��م ��

  ."��$�ر $�ن را دارم


 �7 در دا1ل و �� در اطراف ورز$�Bه ھ�P ا����
 از ��1ت ���م ��
 ا�������ن ����*� را �� ا�B����ن ��ز وا�ذار Eرد. و
 ُ�رد��م ��
 در ��د�
 ��را=ت �� �ظر ��
 ر��د�د. ����د �*�� $Cرھ�ی ا��را��� و ز� �د �و ھ�P ا����
 در ورز$�Bه ا��د 


 Iر ا���1ر  را از ��م ا�������ن �دا$��د و�=;ور ��م ��
 را �� د�ده ای "در �Bر���� و �� 1و�
 از �EرEرد ھ�ی Eو��ه و
  $�ن ��د �
 Eرد�د.


  دا$�م او ���ر �و�ر ھ�ی $�X در ��د�
 �وده و �� ��=M رBا���ن د� X� س  ��1واده�����اش �� ورز$�Bه ا�ده �ود. 
�&��د  
از EرEت ھ�P "$�ن �را I �Iر7م �� ر�G ا�������ن و Mورت $�ن ��ر�I Gر7م ا�������ن �ز�ن $ده �ود. �

���دا��م =�� �X ذره ���دا��م. دو�ت دار�م E$ور و ورز$�Hران ��ن را ��$�ر و ��$�ر �$و�ق ��Eم و �س. �� ھ��ن د��ل 
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��ھ
 ا�ن ��
 در دا1ل دھ��ز ورز$�Bه ا���م �
 دھ�م �E �رای ��ن ����ر 1وش ا��د ا�ت. ،ه ...ورز$�B �� آ�د�م " 

  


 ��م ��
 $�ن را در ��داِن ��زی ��د�
 ھ�راه �� ا�ن ��
 �$و�ق ����Hد�  �وا��ن �� 1و$=�


 ��م ��
 EرEت �� $دت $��Hت دا$��د و �� د��ل در ا�ن ����*�ت =س و =�ل ھ�وط��ن ��ن در ا��را��� ����ر ��&�وت �ود. <ده ای از �X "و�
 Gورت  $�ن را �� ر�M در روز ����*� �ر و 
�ھر �وع �M6ب در ادارات ا�������ن �� M1وص در ادارات ورز$
 ا�راز ���ف �
 Eرد�د. و

�&ت: اM? )ا�������ن ،ا�������ن(ھ�ی $�ن وارد ورز$�Bه ھ� �
 $د�د و �ر��د �
 زد�د  ��1وادهو Iر7م ا�������ن �ز�ن ����1 و ��  
. د�Bری �
���س اش �=�
 Iر7م ا�������ن در د�ت و از ���Iن �� ��0 �
 د 
� ،و�دEرEت را ��
 دا�د و در را�ط� �� "وا��ن اش ھ�P �وع ا$���
 �دارد. و

ن در ا��را��� ��$د. و ھ�� �� ھم �� �X اMل �� ا��Bر روا�� E$ورش ��$د. =;ور ز��ن ��ز در ورز$�Bه ھ� �B�$7ر �ود. ا��Bر �$�واره ا�����

 و از ھر ��Eی ا�������ن�E ھر �E ی ��ن  ،$دت �وا�ق �ود�د�Cران ��ن در ��دا��H$د ورز���� �� 
�
 1واھد  ��$د، و� �E 
ھر ز��ن و "و�


 از ��ن و دل $�ن ���� �Bذار�د������ اراده و ا��Bزه ای رای ��ن "��ل "در و <زت ا���د و <رق �ر�زا��د و Iر7م ُ�ردار M�3 و ارا�ش ��$�د، � ،ا

 �زد�ك ھ�ی �� ��ز����ن ��م ��
 ا�������ن دار�د ا�$�d $�ھد �7د�ن �Iروزی ا�ن ��م در ا��ده ��C� 1واھ�م �وددر �ط3 ����*�ت.  

  :�&ودا-��'ل 
��ه ��رچ ، ا�����Cی �*�م  ١۴روز $��� 

��د�
 1وا���د ��ز���Hن ��م ��
 E$ور 
$�ن را از �زد�X �����د، آ��C را $�د ��ش 
�Bو��د و �� ر�م وطن 1دا =��ظ
 ��Eد. �� 
ھ��ن د��ل <ده �KEری از ا�����C ھ�راه �� 
��1واده ھ�ی $�ن در �=&ل ودا<�� =;ور 

د�$� �&�ر ����� �ود�د. در �=&ل آ"�ی ا�
 
��Eر E$ور ��ن در ا��را��� و آ"�ی ا<ظ�
ر�8س ا���ن ا�����Cی ��و ��وت و��ز �� 

 �E ��ز���Hن ��C������ش از �راز�ده 
�وان E$ور �� از 1ود ���رز داد�د، �� 

 ��د Eرد�د. �Iس آ"�ی ا����Hزی H��
��8ول ��م ��
 Eر�Hت ا�������ن �� �����ده 


 از از ��م از �C��ن ��واز��C، �$و�*�C و 
=�����Cی ا�����ن �E در ا�����Cی ��1�ف 
ا��را��� ���ت �� آ��ن ا���م ����� �ود ا�راز 
�$Hر و "در دا�
 ��ود و < وه Eرد: 

  �$و�ق و�ر�Lب ھ�وط��ن �� در ا��را��� �� �� "وت �1$�ده ا�ت �� در آ��ده �M=ب د�ت آورد ھ�ی �زرگ �رای E$ور ��ن ��$�م.

  �=&ل آ"�ی ;�� �د�ر ��8ول ھ&�� ���f "ا�ق" و ��8ول ا���ن ھ�ر  ا�ندر ا�1ر 

  "ا�ق" در ا��را��� =�ن �*د�م �وح ����د �� ��8ول ��م�fر ��8ول ھ&�� ���;�� �د                                                             
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ا��را��� �� اھدای �وح ����د و $��ره ھ�ی =�وی ا��1ر و �زار$�ت ��م ��
 را �E در ا��را��� Mورت �ر��� و�� �$ر ر��ده  –و�رھ�G ا���ن 
  ا�ت را از ��م اداره ھ&�� ���� "ا�ق" و ا���ن ھ�ر و�رھ�G ا���ن ا��را��� �� آ"�ی ا����Hزی اھدا ��ود H$� �� �Eر Iذ�ر��� $د.

 


