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  ا
	�ریدا��ر 

 


�ت ����لراز »ھ������ وو�دت«��
  ھ���  ور��دن ����م ا

�� ، ز�ز�� ای 
و#� ا��وار و�� ���
ت ���د و#� آر�� ، راد �رد  !ر �وزد� ب ز��
� در 
ظر �

د � ور را از 
ظر ���� 

�ب آر�� 	��ب �� �واب   ا
دم ، در ا%�رذرودا���&� ای ذ�ل  ��


�*واری «... 
و �� �ود:�	ط)� آر���ل �ر%ورد 
�ودم �� ھ�وطن ��  �
ا�� د��ر ��ر !ر ��ب �
و
ھ�ی �&� ، �� را در !��ودن راه ھ�ی *و
�*ون در !� ��ه ��ر�- �را,ت 
�� دھد و ھر +در داروی 
ھ������ و و�دت و ھ��و,� �� ط�0 �� 
���ز*�ر و در دھ�ن �� �&- ا�ت ، ���د آ
را �&/�د ، �رای 


                              ...» .�� �&ت از !� ا��3ده و ����ر ا�23
���ن �� ط����ن ��دل و �1 ز��ن و �1 �داوا 
��ز�
د ا�تآ


� و!ر 4ظ�ت �/
�  �� آن�ن را واد ت �� وا�ن  ��
 را » وھ��و,� و�دت،ھ������ « �&�� ای ا
 �و��و -!���و -و
�و را�ن �/دھ� را از 
�ط� 
ظر  و �ورد �و�� +رار دادهدر ا�/�د �%�&ف اش 

 و�����  (ا�����4 ����� )، �و��و ��و#وژیا�����4 �����) – رو�� �4&� –(4	�� ��و#وژی 
.                                                                                                            �� ��&�ل ���رم 

.  


�  –4	�� –�4&� از د�د*�ه /� �
��

� » �� «ا����ی �����،  �&��ت 3وق ���و�ود�ت ���/� ای ا

  *ره %ورده و�);وم آ
;� �3ط در ا�ن !�و
د، ھ��� ا�����4 در ��3ت» �ن «���
و%>ف   د

دارو�ن  <�ر#ز ھ�ی»  �ر  ادا�� ای ���ت +وی« ،» 
�ل �ر�ر «،» �
�زع �رای ��� « �	ورات 

@ ھ��م  آ
را �� ��&�ل %واھم *ر3ت )  �
و �(��� از ��ث ھ�ی �;م �� در ا�ن �&�&� �، �� روی 

وان �و�ور ����ل � ر�ت ���Aد ��
�ود /�   �4����ھ
وز روی  �,ور�;�ی 3وق ،ودارو
��ت ھ�ی ا


د .� ��

� در وا�د �ل اش %>ف 
ظرات !�3 �ری ����
ھ���ری ، ھ��و,� وو�دت در �وا�0 ا

ده ای
���م �4#� دارو�ن ، �و�ور ا	&� ����ل � ر�ت از !&� ھ�ی !�,�ن ����ل ��وی  3وق *�راه �


ت  ود��C د

;� �3ط در �
د ا�ن روا�ط� ���وا��

� اش �وده و���ت ا��
                                                                           .ا


;� �%ر���ر و
���#م ا�ت ، �&�� ���وا
د» ��« ا
�زا�4 �دون »�ن « � �
 �4����ا3راد �� ا�ن طرز  ا
ھ�� � �ورد �ؤ ا��)�ده 
�روی ھ�ی +در��
د ار����4 وا��/��ری +رار *ر��3 و�� %�,
�ن  �)�ر


 � � ا�ت �� !����ه �3رید�ر* ت 
�!ذ�ر ��د�ل  و
د . ا
د�و و�ده #زم ،ا�د�و #وژی 
���#م %ود ا
%ودی  و*روھ� در ���م ����ت ا��وار �وده و��Cر ا�ت ھ��� و%و �%�� روی �
�03 اش  و�4&�


د . ���

�03 ا+&�ت �)ت %ور و����ر � �

�  ا�ن 
وع  ا�����4 ا�Eر�ت را +ر���(�A�� �� در � ور

د �� �� ا ��ل �%�&ف در �2 وش ����
%�ن ذھ
�ت ھ�ی  �ردم واھل +&م  �>ش   ��روزی �ا3راد �م 


، �ورد �و��  �&ط� و���/�ت 4	ر  F>��ن �&�� ��وش���
د �� ���دا  در ��زار %ر�د و3روش ��
	����ن ��م وزر %�ر�� ودا%&� +رار *ر��3 و�� ا��%دام در ��� از وزارت %�
� ھ�... %د��ت  �ه 

��م دھ
د 

و�ری ...و �Fره ا ، �4����,��� ا�ن +&م �د���ن  ��ھر �� ا�Eرأ دوران  
از %د��ت . از آ
�/�وH �� د�3ع از آن دورا
;�ی  !ر 
/�ت  ،�!ری 
�وده ا
د  و�� 3/&� ھ�ی   *ذ �� دو#ت را در 


ده �ر 

� و*وش %راش �Iرود ھ�ی طو�  ��
و�ری، �� �ر��/�ن دا%&� و ا��/�� *ران %�ر
��
 Jوع د�ده درا,� در �2 وش ��%�ن ا��3ر در�
 Kد واز ھ�

د . ��دھ���
�� 	ف %ود �ر ���ت   

�)�ط� ��زان و3رو 
ده *�ن را �� ا�ن �&
��ن در #��س !&
@ � %ص ��%�� ، از ��EAرات 
�*وار ا�ن 

رخ روز ، �د ���ن �&و *�ری �/�ل آ�د. ��                                                                                                              
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��%��ر ھ�ی �4&� ـ 4	�� وا�����4  ذا�� ���ت و%و �%�� %ود را ��» �� «�� در »�ن «و#� 

;��ت����� ��
�و ا���
;�  ��ؤ#�ت �
��ن %ود  
��� را در ���م  و%واھد �رد ���
د �رده ، ،�
،

+وا
�ن  از  ��#م��4ق و !ذ�رش ودرکا�����4 �����  %ودش دارد �&�� ��  –4	��  –ا�/�د �4&� 

�  و���م در ���م �4م��

�، ��رو �و��وس و����رو�و��وس !د�دھ�ی ���ط ا��
  <ون ، ، ا


ب و+�
و�
د�;�ی  ا���ف ، ا���د ، ار���ط ، ا�ظ�م وا��دال��روا�ط اور���� ، ��رھ�ی از ��
 ����� ��� ود�د��ه ھ�ی �وا���������ر ھ�ی  ، ����را ��&�ل Iزم ھر �1 ھ�ی (در 3ر	ت د�


ب ھم �رد )ا%و����&ف ا�ت آ
;� را در ز
د*�  %ود و���/� در �4ل  ، د��ر در�1  وا�د �ل  از 
�ره ای %���  �� �و�ط ،ده ��ر %ود و� ر�ت را در راه رھ�,� از 
��ودی طر�ق  ا�ن!��ده 
�وده واز


���د  .  ا�����ب ھ�ی  1�� �
��
��م ا�ن ��ر ��دس وا
� در ��%��ر ھ�ی د���F ،4	��رای ا
��م �و��و� ن و�4&� �� ����م %�	� �
�م ����  ده �� وظ�)� اش �	ورت دوا�دار ا���د � ��

 �� �� ھ�ر�ون ،�� ���ط ود��ران ���� دوده ھ� �4ل ��#م د��ر ھ���ری ، ھ������ وو�دت 

�ورو �را
����رس ))  �
 /ور آ*�ه ھ�ی از  ز��
�ل ��ت ��EAردو"���ن ، او����و��ن و ادور!�ن �/

�ر��ب و �
ظ�م و، ا%ذ  د��غ ا
��ن ��� از �را�ز �4ده  �$�وس "و�ھ� و�� ����ت  /ور �� �و�ط 
��ی  ا
���ل د��ورات را ا3راز *رد�ده و ا�ن �� 
�ورو�را
����ر،���رد
د ، �� ��از �1 

ای ���ت  ا�ت �� ادا��  ذا�� وا�ن ����
�زم�	ورت دوا�دار و�دون ��%�ر، �� 4;ده دار
د. د��ر
                                                                             ا
��ن را  در روی ز��ن در +��ل 	د ھ� ����م د��ر �� ا�روز ���ن ��%�� ا�ت.

�3ط �/
وان �1  وده ھ� �رآ�د از ا�ن رد�ف،
�د ، *)��و  ،!� �
� �ر �  ،�
د %و,� ، !ر%�ش  ا�� ، 

�� ای ٩٠ ا'&�ل�%س �E  در�F)�   ��%��ر ھ�ی ذا�� د��	و T&	 رف �%�طر �)ظ	 �;
��
 ا


ب ����ل د�زا�ن  ده و�و�ود�ت دارد��
دادن �ر�د �� � 
��م�� 4
وان 
�  و���Eل  دوا�دار و�2&ق 
 م#و#� ا*ر %	&ت ھ� و�� �4س ا#/�ل ھ�ی 3وق در �ر��ن �1 !رو�� ای 
��� . ����م �و��و� ن

، %طر 
�ک ، و� �
�ک و� 
ده  ��د�ل  و
د���ط ز��ت اش، �� 
�روی �4دت  ا
��ن ھ� در ز
ده *�

;�  �%	وص اط)�ل ��� از ��
���وا
د �� د . �
A ا���د ���ط ز��ت ��#م در ���م ا�/�دش  �رای ا

   در ھر � وری ���د �� د .   ،���,ل �4ده ای �ر
��� ر�زی ھ�ی �1 ����م د�و�رات

�� در ا�ن ��ط0 ���س ��ر�- �;�ن و �%	وص � ور �� ، �ر ���م ا�23
;�  ا�ت   روی ا�ن �&�وظ
و�دت �ر���ری ���م  روی را  ) %ود ��� �� ، 4&�� ، 3رھ
�� و �&�... ( �&�� ای ا���� ��ر

در وظ�,ف روز �ره ای %ود +رار داده و �� 	در  ���ر�ز ��%��  و آ
را ����ت 3وق �&ت در 
�
ھ�وط
�ن 	�دق، را���Uر ،���ق و وا+/�ت ��ن در ھر ��,��� ھ��
د دور  رک ��و ��ر � � ! ����


د و �� !�و
د دادن ا�ن ��0  دن ھ����

�روی ��#�وه را �� ��#)/ل  ،ھم ��0  و
د، ��در �وان %ود �4ل 

د ا�ر���ی  از ����م را�%��ل ، ا���د و���ره ��ور ،  �(��ر ،رو )ری راه��د�ل 
�وده ،
ھ��


د . �
�ظر ھ�K �س 
�� �د �3ط ا�ن %ود  �� ھ���د �� �� ����  دن  ��Iن،
��ن ھ�ی  در ،�4ل !��ده �
ھ�<ون +طرات آب �>%ره در�� ھ�ی �زر*� �رای آب ��ری ز��
;�ی % 1 و ��غ ھ�ی ��وه ��ن ،


��ن *ذاری �������ز�د و �ر %را�� ھ�ی � ور %ود ا�23
���ن آزاد، آ��د و ����ل را � �(��

�د .ا#�ر
�و �3ط ���وا
د در �ر��ن ا�ن !رو�� ا*ر �� د 
دارد                       د��ری و�ود ��� ود.                                         3وق 

                                                                                                                                                                              
و�ود  ��  ،ا�����4 » ��« %ود��ن وا
�زا�4 �دون  »�ن«ز �&�� ای  �رای ا��Eت ا�
��  �� ا�را

�� %ود » ��ت ��
�ز�و #و*�« �و�ط آ
را ھ���ر وھ��وی، +وی ���ردد ، » �� « و��   C/�ف
                                       .�را���ن در ���Iت �/دی �وT�C %واھم �رد  ���وا
�د آ
را آ�و%�� وا����ن �
�د 

.  

                                                                                                                       ادا�� دارد...
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