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��� ��ی��� 	� ����� ��ی�ن ی���؟ ���ھ�ات��ا 	�ر���ی�     � 

                                               ���ا"�ام ا��ی ��#� 
  

� ھ��ط� ����ری ��ن در زا�� ���� �وری
	�ن �� وط� و �ھ�ی ذ�!  �ۀ ھ�
� ا#
�ن ای� ��� ھ&اره �� ��د، � ھ�ز�,� #� ا#
�ن، +*� از آ#)' �ھ�ی ھ

ی' ��د. در �,�ن آ#-� (  م اط��ل ز�,� و �' �����3' �' ���م  �9*
0 ط�� و د/	
 �#�
  :دا ��786 ���6ۀ ا#

��#?� ا>
�س و :�ط�ۀ <�د<�ن ��ا�= و �ز�,� ھ�ی  �*
0ا>
�س و :�ط�ۀ  
  �B	A8 و �	6�د �@ی ��د. 

� و D�ا+� <�د<�#'���#?� ����� <�د<�ن ھ0 �� و ��C3، او ,��E6  و �دا 
  ��د.  #@�ه را ��)Hھ,F G?�ه و �?�ی	� 


	�ن او ھ��I اط��ل و <�د<�ن #�JKا�3 ھ�ی ا�
ھ ھ��ط� �� در ���م وMی�ت و و3
در � آرزو ھ� و �O,Bت <�د<�#'  ،ھ /�#�ادۀ ا#
�#� در ا+�N# �Eط �-�نو ��#?� 

ورا#�.P ��  
ی�ۀ � �0
وی
	�ن و � ھ�ی �ی�ۀ �دان و ز#�ن ��8Qم  �*� �����ری ���

 در او�Tع #�ھ?�Rر و ,J� ح وODای اط�H3 ی� دا:C ��ج :Q,0 ا:	اض را �
 �ی�د #��
���ن >�<0 � <@�ر ای�Rد <د. D� ھ� ھ&ار #K ه�یۀ ای� � ھ�ی �R?<

�#�  �B	ی�P ب  20(درN:1394  و)2015/ی�زدھ0 #��*T ��J� رت, �,6Tدر و ,

	�ن � ��#?� <@�ر ر+� ��ر ا�وز#�JKش ز��م داران ا�F '� و آن ھ� را وادار �'  را
�??> ,J� ای� .  

��  '> �B	ی�P '� ای ����ری�ۀ  -�ه  �ی� �dدر  *�#�cه ا#	�Nل �D ۀدر 

*�ک /�د ,K ��� ھ&اره �� �، � ھ�#� 	0 <' ای� � ھ� +*� از آ#)'، � ھ

'> �وری
	�ن ط�H3 ی�  �؛از ��ی �وری
	�ن �ی�ه  �ه ا# ا#
�ن ا�� Fا �	<
 و  ی6� /�ا �ی�ه �� ?�،  د�Kع  را از #�م /�ا�� ھ�ی ��8Qم و دا:C ای� �

ی�ن >	� � یg ا#
�ن در +آن <	�ب /�او#� �� �6?� �ی�ن � ���م �@ی� '
�
� �Jَِ ( .ا�َ�َْ# �َ	َ+َ �ْ�َ, ِ  ِK ٍد�
Kَأو ٍm�َو َ�ْ�  �6ً ,َس ��اoَرضِ Kَ)�#َّ�� َ+َ	َ� ا3?َّ� �#َْ

 ��ونرا  �ھ <m، ا#
�#  -  32 'ی(��ره اs��3�ة آ�6ً ,ا3?َّ�َس �� �,Kَ)qَ#َّ�� اَ> �ھ�,أَ>ْ 

�دیار�)�ب +	� K� ز� یرو در,� ،�@(� �F '> �ھ�' ا#
�#-� را  ی�u?�ن ا�

ھ�'  ی�u?�ن ا�� <' B� �F@�، ی��گ رھ� از را �<m. ا#
�# ھ <@	'، و
  ا��.)ز#�ه <ده  �دم را

د آ��#�، #� 	0 <' F اف ارگ�Fه ��Qھات �8,�#� �دم <' در اطd� و در
��ز��#�ھ?��Fن و ��یی� <??��Fن ��Qھات ای� u-�ر #)	' را ��اً ��رد ���' و �� 

 دا 	' �� ?�:Q#  
1 - J� 3*�ت /�د را در ��رد�x�,, 
,او�Tع در �  Q# و ���6' �� در �y*�ت، :�ا3

 ۀآن �N� #�c,و �x* �8:� یدا � �?*' ھ�Dی،!  'sده ارارو � و  �
.�??> 
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2 - 
�, �د،  �ییو �� �او�Tع ��ز��#�ھ ,,اODح و �J ی�ا �ی��Qھات �� 
 .یا#ONب و � ا#�از ی#' �ا


	�ن، راه >� # ���,دو3� و #�Qم >�<0 � یا#ONب و � ا#�از - 3#�JKدر ا,�
 
�
در  ات,,�د. �' اOD>�ت و �J �#� �اری�P ۀy*�ت، :�ا3� و ���6 یو راه �

3�z
در �-�   7,د+ �, �د و �}� �,��< �,>�<� �,��/	�ر #�Qم و �
8�:� *x� ن و�یا 7, � J� ت و�<ODا,دد. �Rدیا F 

 دا 	' �� ?� <' ���ان � �,�
3�z �ی#)	' را �� �یا - 4Q#�� ات ،���,��Qھ
K= و اھ�اف ��Qھات در �-� �?� �ی��زھ0 از ا ��|ھ* - �?یو د �+��

EB � �??(# ده��وت /�د ا�	y رت و�رت +�R� و.  
را �6	�Tن ا�� و+	� :&ی& رویC ی)� از ��ز��#�ھ?��Fن ��Qھات /�ا�� ھ�ی 

د <' �' �@),� +�ل اردو در �?�ط7 �<&ی و د�K  -�ا �' ی)� از �{' ھ�ی > 'sارا
��ط ��  �، �8D�K O'<��� و�  .....  'I#0 <' آ	ھ�ی #�  �<' �' :?�ان /�ا�

دد �6	�TنF �� حx�  و � :��8 ھ0  �د، <@�ر را �' y*�ت و :�ا3Fا �	<
  ���6' #�� ر��#�. 

,J� ح وODد ا�Rای �ی <' در �-,Q# �� 0 و,Q: �DK ای ,ای��-  �> از �
 �B	ی�P �#�,8� اض8,� � ھ�ی  �
�:�  �ه��8Qم ����ری در ا:	N� �� ،د��

و �' +�ل +آن <ی0 +	� ���م ا#
�ن ز�,�،  #
�ن ھ��ط� �ز�,� ��نا�ی�ه  �ۀ 
 .�Kاز �,�ن ر ���+ �� ھ&اره �' :?�ان ھ�ی� ھ�ی �ی�ه  �ۀ ھ� '� �	<

ا#	�Nل ای�  -,�ان ��8Qم را �' ����ری +��� ��/	?� و در �Pی ����ت �?�زه ھ�، 
7، �ور دا#C و �?ال �اد :�8 �اد �' :?�Nd� ��d� ���< ان ھ&اره ھ�ی

 �
�zل >)��	� و دو3	� از ھ�ی� gی '# ،�?	KF اریg در +�رت �,��� + 
 .cوری&م و در >��3 <' ا+�ام دی� �#��
	�ن +#�JKدر ا H3ط� �	
وه �وریF م���

� +*� از آ#)' ھ�ی� +��� و #~ادی و ز��#� دا 	' 

	�ن ا�� و �وری#�JKا+�ام ا

وری� �  	� دارد.  �� �، ھ�ی� و ذھ?,

 �Kی و #' د&>�  -,� ��8Qم ����ری در ی)� #' ای�Rد +�ل اردو در �?�ط7 ��ھ

	�ن >� #�� #�JKو ���6' را در ا �ان y*�ت، ا�?,�، :�ا3d� ،���> از �{' ھ�ی
 H3ن ط��	
+' و��د دارد، �وریK ی��� <' +�ل اردو وMدر آن �?�ط7 و و c� .�?>

/�ن ری&ی از آن ھ� � #�� ز#�؟ در >��3 <' ا�?,�  ��یH ھ
	?� و ھ,G ُ<@	�ر و
+' ای در آ#�R و��د دارد و #' +�ل اردو، �-	 از ا�?,� در وMی��� K '# '> در ���,�ن

 .�+' و �3ا ا�K ،دارای  +�ل اردو  
 �,-  ��� F|اری و ادای آی� د�K ھ��، راه >B	ی�P ری در ی)� از �{' ھ�ی����

Fا ��د؟ ا�روز در  >7 ای�  -  ��ن <' ھcو >7 ھ��ط?�ن دی ��u?,� ��د، >

	�ن ا:0 از �دان، ز#�ن، <�د<�ن، ���زان و #��Q,�ن ���� #�JKۀ ا �F ' �F

وری
	�ن ط�H3 �'  -�دت �� ر�?�، u' ��  �؟�  
 در +?�وز ھ&اران #,وی #���Q دو3� �'  ��ل یg �3ای ار�C و��د #�ا �؟ c�

وری� H3ط� �D �?u اu را �F ی�K	?� و  -,u و ای� ھ�' ھ&اران #,� �

  ا �Jل <د#�؟ 
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	�ن، �@)� #�Qم و ��/	�ر �,��� >�<0 #�JK�8 اDا �(@� �و �,��
 در ای� ,ا�� <' ��ون اODح و �Jدا/�8 و /�ر�� #� � از ��ھ,� ای� #�Qم ,

 در :D' ھ�ی �B	A8 >,�ت �,�,FاK ان :�,7 وd� ،ر�	م و ای� ��/�Q# ،��
دم +?�وز وMی� ا�?,	�، ا�	��:�، ا+	�Eدی و .......  >� #��  �د. و+	� در �

-�� m,sۀ ر�د وا�3 �' :?�ان #��ی?(8�: �ر #�Qم ری��	�  �ھ�#ۀ #�� ��ا#?� �

	�ن#�JKا  cل دی�z
#�Qرت دا 	' �� ?� و وا�3 وMی� و ی� ھ رm,s و �
� �cB��Pی� در �ا ،>)��	�,3�z
دم #�ا 	' �� ?�، ای�Rد ا>
�س و �� �

دم � � �@�ر<F. ا�و ���6' #�� <? �+' و +�ل اردو ھ,y '� �(�> G*�ت، :�ا3K
 ���(< در +�رت و #�Qرت �دم � +�رت و �cB��Pی� >)��� <??��Fن در �ا�
 �#��Fن، �
	8&م و �	}�� ا:	��د، y*�ت، :�ا3� و ���6' در ���6' و <@�ر 

ای� �}�,� در #�Qم >�<0 �,��� و ��/	�ر ای� #�Qم و��د ای� ا3&ام و �� �، 
  #�ارد.  

ب ��Qھات �8,�#� N: 0	
ای داد /�اھ� از  -�ای ��8Qم ����ری  �1394,�
ک d� و �' :��� و �ن �� �	
#�JKا D�6� در ��ری� ��x: ۀxN# �
�� ��ا#

J� ح وOD�8 اDی�  �د،,ا�ر آن �*�	م �,��� >�<0 و ��/�Q# در ا�� �8N,� ای�  ,
و#�ی و ��#� �' ھ�ی� +��� و ��8d، ای� -  ���ج /�د ��ش و :Q,0 از ھ�ی

  .�� را �Tی= ��/DK  
  

 


