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�١٣٩۴ر���ت � آ	��� ��رب  

	�'�د ��ت و �&��% $ #رز�د �! � وطن �� دو دا��ر ��ؤول �	ور(: 

     ان )	�'�د *�(!��� �� ��'� ��و&� ر��ت &�'وری و ر��ت ا&را-� �% 	ود؛ � +� ��و&� �*�(��ن �� � �	ور
 ( ا���ع ا#�����1ن ) �ز �% 	ود.

��و�%، ���-> و ;�ره ���رزات ا9زاب 8پ و را�ت ���% �	ور �% ��	د. �رددی &�ی 	$ ��ت و56 ��ھ�&�ر 
و&ود �دارد �A ا��;�� ھ�� رھ�ران و �در ھ�ی 	�ن ا���ع ا#�����1ن �وده، وا���@% ھ�ی ��ق ���%، ادو(وژ$ و . 

رون از �ر9دات �	ور در�@��ٔ� دور و  ��ل )ر آ	وب Eذ	��؛ دا	��د و دار�د. ھC �دا* � و ۴٠. . �(	+ر �	% 
رد. و56 �و&ود E ون ا#�1ن؛ !ورت �@ر#�� و ��% �وا��ت !ورت���دون ھ�+�ری و 8راغ �� د�ت � $�زد

�� دو(�% ��&+�ر و ودو ھ�ی از �	رات � وزون �H� واھد	ا���د،  ��	د. 	����ً �+رار 9وادث ��ل ھ�ی Eذ	�� �Kد
�Hد در ا*��ر دارد.��ل ھ�ی ���9ت رژم 9زب د�و�را ��$ * ق و از آن � 

$، )ل و )ل $8، ��د و ا�'�ر )�� ھ�ی �رق، �� 	'�دت ر���دن �H م، دا��ر، �9رق و �*رب �+��ب، 	�� *���، � 
ری، )�ده E ر	ری، �E ج�� ،%�Nط�ر ھ�ی ا���K ق��(م دن، �زرگ Kو�%، ��+ر و ا#�ر، ��م �ر ز��ن �ظ وم، 9ر

را �� 	�ول را�ت )را�% �ور در 	'ر ھ� را �ر�+ب �% 	د�د. �� د(ل ا*�A#�ت  . . . ��#ران �� ��م &��وس و��وده �
��ب ��رد��ن و9	��� Kوای ا	�1(@ر 	وروی و ،%ا�;رت �Kط5 � ت  . . . درو�% 9زب ��9م، ��م Eری و زور Eو

�ود�د و(% �� د(ل �% �دا(�%، ظ م، ��م، و ا	�1ل  �� ��ن و ا�ر، �� و&ود+� از ��ب Eرا% و �H!ب �&�ھدن آ�Eه
@��� ھ�� زور Eو% ھ� و وا���@% رھ�ران ����E را ��دده Eر#��، 8	م ا�د �� ! � دو*�� و رھ�ری  ���E٨ و  ٧

رون را زر #	�ر Kرار �دا�د؛ �� دو(ت �� ! � �ن در دھد.� �� ���� دو(ت �$ 9ز�% وا

1� ��ر (در 	ب ���% در 9زب ��و��ت 	وروی ���ت ھ�ی �;�ت و ! � ط ���� را ھر �8د دو(ت د�ت �@ر 
٨+ ��٧�ت �� Eذ	�ٔ� 	�ن ا*��ر ��ود�د، !رف �ظر از ان �� �� وKت و � �� ! � �% ا����ر 	ده �ود؛ ا�� رھ�ری  

ت ��+% �� ��+و �� ��ظم �&�ھدن ��م )	�ور، �	'د زر #	�ر ا��*��رات �	ور ھ�ی �ز��ن، �� �دای ! � دو(
6� ، �ن در داده ��وا����دK ق در ھر دو طرف .د(ل ا#�راق ��

% *وا�ده؛ �+د )ش �% �رد�د. %�9 �� ا#�*�ر )Aن ! � � ل ��9د را، طرح ا�ر���ر د��ور و(% ����Hن؛ ���&�W را 
# %��ر���ن ��دل ��*��د. ��N*ره ا	رار K ��ون وKت )��ن &'�د را �د��م و �	ور را ��رھ�W!؟ �� ���E دو(ت و �

�رادران �&�ھد �9ول داده 	د. �� �و�ط و�ل وزر *�ر&� وKت و 	ر��ی 	�ن 
)س از &�W ھ�ی دا* %، �� �� �ث ظ'ور ط�(��ن ��&ر 	د؛ #! � Z ط �ن، ��ر د@ر ان �رادران زورEو را �رEرده 

 .� ت �وار ��ود�د

!در &'�ن، 	�� دو دا��ر ��(% &��ب ��ؤول �9ظ &�ن، ��ل و ���وس �	ور  )س از ا��*���ت!؟ �]ر*% و ��و�� در
�� ا	���ه ر#�� ا�ت؟ �'�ر �% �ود از دو(ت  ��	 �ٔ�*�E و��ت آزاد و (&�م��ٔ� �ط��&+ا��د؛ ��Eن �دارد �� �	ر�ت 

��	ده را �+رار ��%  �داری آ�Kی �رزی �� 	�� دو ��9رم در ���ر 	�ن �	رف دا	�د، آ�و*�� و راه ھ�ی �&ر
$ &��ب 	�� �� د#�ر ا��*��رات �	ور ی �را&�H و ط�(ب ��$ 	دد، �� آ�Kی ��� (�ردد. *Aف �رف ��Hول و د

&� ر�د �� � د ! � د�ت ا�ر+� و )�����ن ا�ت. 	��  �٢١رزی �� !را9ت )س از�� ����ر ��ر �� �Aش ھ�ش 
 � Eو� �9ول 	�� �دھد؛ �� �	د.آی ��9 –اس  –��Eن ��ودد �� � د را آی 

ھزاری، �رو��د، �� �&ر�� و �� د�دان �� � رژم �&ب � در ا;ر ا*�A#�ت درو�% �و�ط  ۵٠٠	�� آ�Eه د �� اردوی 
 ��ر ��دE% ��9ل و �ر���� ����(� اردو را �� �	ور ھ�ی ��ط��، �E ��9و� ��١٠٠ون )�&م و �A��Hت )س )رده، 

د�د. *ون ھزاران ھزار &وان �	ور �� ��م ا	رار و ��و��ت �و�ط �دٔه از رھ�ران در �دل ��9ت 	*���Hوی 	�ن؛ 
ت �Kدز درس د@ری �� 	�� دو دا��ر��(% &��ب طرف ا����د Zرب؛ Nوط و�� �&�� ��ر 	�ن ��دده Eر#�� 	د. آ

�ت؟� 

م:��� ا�9را���� )	�'�د �

&'�دی ��م در )	�ور و �	'د ��وا����د �� در*وا�ت ! � )	�'�دی دو(ت  ��ظم ٨+ ٧ھ���@و�� �� رھ�ران  -: ١
ل ��Hدد از &� � ����Hت �	ور ھ�ی �ز��ن، �� ���ھم و ھ�د(% �وا#ق ����د، از �*�(��ن �� � �و&ود Nد ��ب � &�

&+رد �� �	ر�ت E %� ن اد�� در �9(% !ورتر �� % �� �ظر �% ر�د. اZ ،�6��� ن�� وKت ھ�� رھ�ران �8��
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�� ھ�ی 	�ن �!ب � ��*وا�د. ا�� ا�روز K'ر��ن ا�د و 	�� �	�ن ��(% وزز ا��ر *�ن را � ���@�&'�دی را �و�ر 
دارد.� 

�� *�ک ا#�����1ن در �دل )ول و ا���ز #رو*ت، و 8'ره  -: ٢ �+��ر ط�(��ن ا#�1ن را در ز��ن �9 � ا�ر+)�����ن 
�9ول �����ت ا�ر+�، Eوا������و؛ ��ود. ��ر دوم رھ�ر 	�ن را �&�ھد �A ��9د ��ر آُ*�د را �� ھ�ی �Hروف 	�ن را 

ل دا	��د ز�&ر )C در � ول ھ�ی ز�دان #ر�وده ��*�� ا�ت.��� � ! ��5 ���ود و �Hدادی ��  	+ل #&

٣  :- �K ��ل �	�ن �دھ�د در &�W ھ� �طور �ر�وز ��� � ! �� ل �% ر��د.�Hدادی د@رش �� 

@��� �ط5 و #ر����ردار ��ت، �و�ط دا�ش در ��رھ� ، &Aل آ��د و� -:  H� . . . ۴دادی د@رش �� ز�د زر #ر��ن 
�� �Kل �% ر��د. ان ھ�� � ��ت در �9(% !ورت �% )ذرد �� دو(ت  ���Kرار ���وع و ا*��ر �	ر 	ده * % و9	

��د؛ �@ر ان �� �� ا	�ن �9 � ����د. روی ھ�ن ��ظور �Hدای 	�ن را از ا�ر+� ط�(��ن را *طر و د	�ن *ود ��% دا
 ز�دان Eوا�����و آزاد ��ود.

	�� دو 	*!ت در رآس ���ت �	ور Kرار دارد و از *ود دم و د��@�ه اط���A% و . . . دارد، ان �ور *��� 
��N ن از	� � %�% �% و . . . ان �H و��ت را در ا*��ر 	�� Eذا	�م. Nی ا*��ر ���	ره در ر���� ھ�ی رادو آزادی، 

�� �&�رب Eذ	�� ���% ھ�+�ران 	�� رھ�ران �&�ھدن ��م در )	�ور و �	'د، آ� *Aف د���ر �����ت ا��*��را�% 
9ت دا	��د؟ و د�ت ��ز ��ل �رده �% �وا����د؟ اEر � % 8را در �ز �ذا�ره �وض �&�ھدن A! ��	ور ھ�ی ھ���

6� ! � ا#�����1ن؛ ا	�راک �ورزد؟وK ر *�ر&� )�����ن در & ��ت 9ل ز

د  -: ۵��د. آ�'� )% د���ل ���#5 � % *ود ا�د. 	��	�� ا��ظ�ر 	��ت و !داKت از �	ور )�����ن � د@ران را �دا	�� 
ون���� ���#5 *ودش را �]�ن  از �*�(�ن 	�� ��9ت ����د. ھ�دو���ن، اران، ��+و، ا�ر+� و . . . �� از �

د و ���	�د، آ�'� را ��9ت و در دو(ت، *Aف *وا�ت 	�� دو دا��ر �ر 	�� ��9ل ��وده ا�د. *ود �'�ر �����
دا�د. در ���9ت آ�Kی �رزی ان �;�ل ھ� را *ودش ��ر ھ� �د آور 	د�د.� 

۶  :- ��م؛ ھم *وا�ت و آرزوی ! � 	�� را، �واز 	رف در 69ور آ�Kی او	+�ر�� % *وا�ده رد ��ود. �� ھم Z ��
ز �ذا�ره 6�9ر ��زم؛ ����+ن ا�ت.� �� 

٧  :-  ����Hون اول دو(ت 	�� و ھ��+ر	�ن �*�(��ن دو(ت 	�� را + ط�(ب = دا�ش!؟ �% دا��د. ان �!ور Z ط و �
ن ، ��ر دو(ت 	�� را �و��ه *واھد ��*ت. زرا دا�ش!؟ )و�دی ا��� ���� � ت ا#�1ن �دارد. ا�� ط�(ب �وزا��  %+

��ل در ھ�ن K!ر 	�� 69ور دا	��د. +% از ر��(ت � % ھ�� #رز�دان ��H'د �� ���#5 � % ���ت  ۵� % ا#�1ن ا�د و 
ر �� � و Z وطن دو�ت و �*�(��ن ��	درت K ر�� ای	 �+�م. ا	��ر ا#�1ن دا	�� Z ع��ن ا#�1ن و ا�� $+�� ��

ر &���دار را�ط� �دارد�� � 	�� وطن #روZ م آزاد و K ن@��� ا�د؛ �9;% ا�ت �� �� ا� .ش و �و�ر 

��ر د@ر راه 9ل را در �ز �ذا�ره �دا�م و ار���ط ����م �� !داKت &��ب 	��،  -:  ٨+د �[� ��K م �% �د�� 
&��ب دو���ن ا��را�ژ$ 	��، �درت ��(م و $ د�ت �ودن دو(ت، ��9ت �Kط5 و #	�ر Nزم �ر دو(ت )�����ن، از 

ت &دی و �ز���% ��ز��ن � ل ��9د، در ��9ت �Kط5 	ورای ا��ت آن ��ز��ن؛ در 69ور و و��طت و ��ن )�H#
��ٔ� )�ک #�رغ از ا�'���ت و �H!ب، وطن �� ��ر، *ر*واه، �&@ری $ Eروپ از 	*!ت ھ�ی ��ور، آ�Eه، *

ر و زورEو، �% ھراس ��طٔ� دو�ت، آ	�� �� � م و ���ت و 	&�ع �� Eن دو طرف در���وا�د ��9ث ;�(ت �ل *ر 
و�ط را �طرح �9ث ��*�� ��وا��د؛ 	دداً ��ز ا�ت. 	ورای ��(% ! � ��ن را �� در ��@ر دو(ت 	�� ا�ت، ر*!ت 

 .و )ول ھ�ی ��Aش را �� وار;ن 	'دای ���Eم و �ر��زان Eرو در ��Hش و ���ٔ� اوNد 	�ن !رف ���-د

�% ���و�%، �% �و&� ای �� &�ن، ��ل، ���وس، : ـ  ٩ % د �Eت �� : �� ھC د(���� �*�(��ن �� � �ز �� !را9ت 
�� ھC و&� د(�وزی  �]���ت ��م ��م ���@�ا(����H و . . . �	ور #�ر ، ���#5 � % و و9دت � % �� ا���ع �	ور ھ�ی 

د. ���#5 � % را �� � ت �� ��ن ا#�����1ن و #رھ�W )��دده �ر-��� �دم �� �دار�د، از !ف ا#��1% *ود )�ک و �!�
�ن دار�د� .در �ر(و�9 *وش Kرار داده �رای اط���ن � ت �� ��ن و ا�ر زور��دان؛ وا56 

� ت ا#�����1ن �رور�ت ��وده در ھC ��ل �رور��% در �	ور ھ�ی &'�ن �� 	�ھد 69ور و ا	�راک ا#�1ن  -:  ١٠
�وده ام. �ر*Aف �� �رات ا���ع ارا�% و )������% در ا�;ر ا���ل �رور��% در ���ط �*� ف &'�ن د*ل �رور�ت، �

زار �وده و �ردود �	��ر�د. ��وده ا�د. � ت *��� از &�W و �رادر �	% از ھر �وع ا#راط Eرا% و دھ	ت ا#@�% 
� % �	ور در ��ل ��و&� ��*��؛ در !در وظ�ف ، ارا�ن دو(ت ��ن را &داً �� ا!ل ���#5 دارم &��ب 	��آرزو 

  	�ن Kرار دھد. �� 9ر�ت
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 ا#�����1ن د�و(و ا#����1و Eد �ور دى!

  �j )� وړا�دي د Eد �ور د ژZورو(و او ����g )� (ور!

ُووا(k د Eد �ور د ژZورو(و او ����g ��6ن دى! % �  

�ود دى وي د و �و�k ا#�����1ن �وړ�k او �'ړ�k دو���lن!��  

��% دNNن!�� k��ود دى وي د ھواد د ژ��k��� ،k، او �ذھ�  

 

ر���ت � آ	���� 

  


