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                                                                                           ا��ن دا
	 ��ل ا����ر
� م٢٠١۵ ���	�ر ١۴:اد�

 

 �رار�� روطند	 از ا��

 ا���! ھو�ت 	
و ����د	 

 


�ور �� ھ	وطن #ز�ز "واھران و راند�را  �رار رد �� 	�ر��م �&رض $	��ن روطند	 از ا��$ 
� و هد$ 0ر��� �تدرو� م١٩٧٨ ,ور ھ+ت آ)ز از ا���! ھو�ت ند�ر ��ن از �رای )ر��� $وم �'ن� 

 �&�! د	�$و #	3! ر�2د�

 8ر�� ند�ر 	ؤظف � ,ور ھ+ت آ)ز از د$و هد�ر ��ن از ز	ن �	رور 	 ا���! ھو�ت ا��4� �رای -١
ن اید�رو9 ھ 	و�ر و���ن،���� �رار �رای را )ر�! �$ورھی و ا�ران ا�راڼ و ��� آ)وش از ا��
�3#� د�� و 	�رزات و د��3 را $ن روطند	 � د�د�ر آ)ز ا�'م از �عد ��م را رو��� �ت �م ��� 

ن��� �$ورھی از�	م د"و امدا@ ا�ن ند$ #	3! �رای و دارد� د�ر
 ا�'م �� د	�$ ���3? <��ن و ا��
ت � ا�'	!$ رDس رد ��B ا��ید	� �� �ر��� از د�& و امدا��" را ���Aو�ن دز� ا	��زات و 	&

� ���2 را آ�� و  0ر��� @رار دا$��د �وطن #$ق �� ا��ن �ر�4ف 0رو��ی� B�� 4ر�	د�د � رد �
�ن، �� را ۵،٠٠٠،٠٠٠ از ��ش و د$�� را 	 #ز�ز ھ	وطن١۵٠٠،٠٠٠از ��ش ������� و ا�ران �

 �$ورھی ا��ع و@ت $وروی �	ھ�ر دا�
 $�4ت � د�"�� ردر�د و آواره و 	��ر �Fرد �$ورھی
� رھ�ری �
ت د�د�و "�لد ��G رد �� را ا�'	! �Aرد	ند"و 	�"�9ن و ند8 �ن ا�$ � �ر��� وظ�+

 ا��ن 	��ر�ن ا��دآ�رو	� �رI$ت �'ن �وع ھ�H و د�د��ر هدآ�� �'��ی د��$�ر �رای را �رور����
43� د�Aر��� �تدرو� را $ن روطند�	� J�� د�� دا� ا$�� J� �$ور رد $را�ط � و د$و� $ن �ر0$ت 	
� د�ز� <�ن را� �� ���  .د$و� روطند	 ا	ند از �رار �� �$و�ق ��ز �Aراند �43� د�د�ر�Aر آ��

٢- 4ر رھ�ران �ز0$ت و ندآ	 ��ی ید�� "و�"وار و ��A�� ند را ا"3!د	د�دز ا �� رد ����� �� 
ه و 	&9وم ط+ل و ،زند	ر ٧۵٠٠٠ از ��ش ����A�� ر��� ��	
 د�و و ھ�ت �43� د�در�� @�ل �� ��ر

!	#!د و �ظ� ط �� �رار �� اردوا ��ز را یدز� داد�& و 	
و را 	K� "�3ف	ن  .د�د�	و ��

ن ندآ	 � ��س -٣�M� رھ�ری �
ت ط	ر�! ���Aو�ن و ند8 �ن ا�" � و وھ$ت <�ن $ن هد$ �ر��
ن 	3ت �� د�د�ر دا�� را �ر�ر�ت���� را ا��� 43� �+رار اردوا ���� ت ��ی ���A�� ١٩٩٢ ا"3!د-
ن ورهد هد$ �'ن �$�رھی و ��B وامد و م١٩٩۶�M ��J و ��ند� ا�'م سد	K �ند �� را ا��ن 	3ت ط

ج �� را ا��ن هد�د��	 و 	�	
ل 	3ت �� د�د�	و�
	 P� �	KM ،ن� � هداد � د�د�و هد$ �ر�� �! و �رھ�
� �ول� P� ن �تداز را @رآن �تد$ � #��و�ت �ند� و هداد $ن �رای را ا���ل �Fرد �تد� و Iر��

 .دا��د0ر وطن از �رار �� �$و�ق و �ر)�ب
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۴-وز ��� م �� اMرد ��3ون ھد9 �� ا	روز اM! م٢٠٠١ ���	�ر هد�ز ,�د
 از د�& ا��3Aس و ا	ر�4� 
P	� �ن ����ند"و اند�ر	� طر�ق از ھ	<�ن و اراندزور ����ی �� آدو@9 آد#	 ا��$ ��4ی ��� 

ر�!" �� ا	 د$ هدر�"��+�R�	 Hر $را�ط �وع ھ� ا"لد رد �و�وا�ن و �وا�ن �رای را $�ل و �
ت و و
$�Aر�� اید9 �رو ند�	و د��3 � و د��"�� 	�! �$ور� 0روه ا���! و ا�'	! )�ر ��

 را ا��ن �وا�ن $ن 	ذھ�! 	ؤظ+�ن و �ر��ن �و�ط "+ رد ا#شد� !Mن $را�ط @�و و �$و�ق $
 د	ور رد $ن ذھ��ت �� را آ�� �$ور از $ن "روج � �4طرف از � د�دا��د0ر وطن �راراز �� 	��ور

 �Aرد و �ندواM آ�� طر�ق از ��س و #وتد #��و�ت �� د	��$ د�د�ر و $P رد ا�'م سد	K �ند
 از ا��ن 	��ر�ن ند�ر�$0� ر#وضد ��ز و د�د0ر وطن از ند$ "رج �� �$و�ق ��ز $ن 	�&�K3ن
ن،���ن را $را�ط �Aرد �$ورھی و ا�ران ��> # م٢٠٠١ -١٩٩٢ ��ن ھی ورهد <ون � د�ز� د	�

� #را@�� د	�"واھ� ھت ا�واه @رار ��ز 
ل د�د�	و �0ز�ن 	 روطند	 رد را ا#راب از یدز� داد�& �
ن رد دا� $ن �$ورھی از �رار �� اردوا �� را ھ ای �ور�� و���� د�ز� 	�وطن ا��� � �ر��ب ا�ن �
� و 	
و �34! 	 #ز�ز �$ور ا���! ھو�ت ز	ن 	رور ��  #را@! و �ور�� #��و��ی از هدا��+

ن رد را #��و�ت 	ذھب د	��وا�����
و �34! را 	 ا���! ھو�ت و �$و�ق،�ر)�ب ا��	 �� ا	روز و د�	
 ا���! ھو�ت �	�ظور	
و ا��ن $	�ند طرف از ��ز ا�4Mرو��4! �ذ�ره ���ل	 $ .د	��

ن 	 #ز�ز روطند	 داو�د"��� .د�$ ا$��د د"و ا	ن و 
+ظ رد را ا��ن هد�د��	 و 	ظ3وم 	3ت و ا��

M	�ن �رب آ	�ن &Mا  

 


