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	 از رو���  
١٣٩۴ �ی ۶  

  
  

� �وای �ظ	�� ��� ا�	ده �دٔه �ول اردوی ���م ا��	د�وروی �ر�	ن داده �ده �ود �	 ��وی ا�	���	ن �	رش ��وده �
���رک �	 ا�	���	ن $�ور��	"�د. �� ا�	س اظ�	رات *�رال  از �ر�د ١٩٧٩د���ر  �٢۵�	$ت "! � د از ظ�ر 

�9"ر �وروی در 6	�ل �9"ظ 8 ا�"ن را از 7"ش در*ر"	ن �رار داد 6� ”  ) 2۶۶رو�وف (ار�ش �رخ در ا�	���	ن ص
 �رھ�ران �وروی �?�"م 2ر��� ا�د، �� �6ور دو�ت ا�	���	ن �6! ��6د. �ر7	"ٔ� ا"ن اط>ع �9"ظ 8 ا�"ن �� �ر�	�دھ

 ٢۵?�C روز $�و�� �وای ���C ا�	���	ن د��ور داد �	 �	 �7	ھ"	ن �وروی ازھ"�Bو�� ھ�A	ری در"@ ��ود. 
 �د���ر*�رال �وD	ر"�ف �و�	�دان �ول اردوی ���م ا��	د�وروی دو�	ر �	 *�رال �	�� *	ن ر""س او7را�"ون �و�	�دا�

6� و�وف 2راظ�	رات  . ” $�و�� �وای ���C ا�	���	ن و $�د8 ا�"ن �رادر �زرگ �9"ظ 8 ا�"ن در �6دز د"دار6رد
� ا��	د �وروی �"��Fد دو	را��� ����� ��9"ظ 8 ا�"ن �	 ا�	BFران ھ�A	ری ھ�� 	�د ��	�دھ�دٔه ا"ن وا� "ت ا�ت 6

� 6رد ز"را از �Dش د"Bر 7>ن ا�	ل 6� از �"ن �ردن Dودش �و�ط �"روھ	ی ک.گ.ب �ود، اط>ع �دا�ت.  ��	*
” �زب د�و6را�"! �Dق “ رھ�ران *�	ح 7ر�م  6ت �رای ا�	ل آ�	دٔه �ر ��ت رھ�ری ��رک 6	ر�ل در از�A��	ن 6	�� 

� �درت � د از �	�ودی ا�"ن �و�ط ک.گ.ب. ����� �ود�د. �د"ن �ر�"ب رھ�ران *�	ح �Dق F	ی 7و�	ھ ��زب  “ 6ر�
� ا���L	ل 6رد�د و رھ�ران *�	ح 7ر�م ��	* �ا�	BFران، �ظ	�� �	"ر و�	"ط در �"	ن �وای ا�	BFر را �	 ھ�A	ری ھ�

�زب د�و6را�"! �Dق (�زب  ھردو *�	حرھ�ران  $��Aرد ا"ن از از�A��	ن �� ا�	���	ن ا��L	ل داده �د�د. �رای  
       وطن) �	م د"Bری *ز D"	�ت �� وطن ��"�وان �راغ 6رد.

 N�* ،ود*وش ��ل از �ش *دیD ِو�تA� 	� ن	���	� 7"دا �Aر �وFودِ  �ردم ا����Fن ا"� �ده �	* ٔ� ھ9ت Pورھ�وز*��ٔ
 ��ود. دD	Fت 7	6��	ن ھ�وز در�طQ�* C و*ور 6ردن $�	Fش در ��ظ"��	ی �7	وری �ود. �ش *دی ز�"�� �	ز �ر�	"
2ذاری و�"Q ا�ر"A	، $ر���	ن � ودی، ا"ران، 7	6��	ن، �"ن و�	"ر �6ورھ	 در��را�� �د 6� �	 6ود�	ی Dو�"ن ھ9ت 

� ھL�D و 	"ز ھ��ون 7ر��"�� 	ود.  رو��� �  ” �	��	چ “ ��د  �D	9Fت	 �L	و�ت �ردم آزادٔه ا�	���	ن را �	 Pور آS	ز "	��
�� ��وده و �"Dوا���د آ�را �زور �وت ا��	�وی �ظ	��"	L� ی �ر6زی	و"ش در آ�"D  .ر6وب ��6د�    

  
  

�?	ب D	د را �F	س �ر��ٔ� ?�C 7و�	�د�د، 6	ر از 6	ر 2ذ���  ؛و��� رو��	 �� ا"ن ا���	ه Dو"ش 7� �رد�د و �*"ب 8
�6�رول �"	�� *��ش �L	و�ت Vدرو�� را �"ز�	ز"Bران ��طLوی �"�"و��	 �	�"ل داSدار �ود�د. از*	�ب د"Bر�ود. د"Bر

�N را �	 ا"ن �در��	 *�ود�د. و�د�ت ��د د�ت 7روردٔه Dود �7رده  و*�	�� �	 ھزار �"ر�N از�ردم ا�	���	ن دزد"ده 
�	 �ط�A�6 Q	ی رو�"� �Lوط 6رد. �در��	ی Sر�� �Aو�ت د�ت ��	�ده �7س از ھم 7	�� ا��	د �وروی ادا�� داده و
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� 2ذا���د. 	�"دان را �رای � � دأF	D ن	���	� �P	ت �6ور �	 را �"�وان 92ت 6� Dت و�	ز �ظ	�"	ن  7	6��	ن در ا���6
� �د"��و 2رد�	دھ	ی ��	�Q �ا�	ل �ش *دی از �	�P � � XV�V	د ا�ر�در��	ی ھ	ی ��طLوی و*�	�� �ر��ور �

��	"� -�	D7ذ"ر�"�ر	ن �	"	ل 7A�� �  .د��ظ	�
� داد ودر  ���Fد �"ن ا	ور را ا� P ی ھ9ت	�از 6ود ��	� ��	�P �6� �	 �*	وز �ش *دی ��ران �Lوق ��ری و � �رو�"

� ��د"د �� ا?ط>ح وا�Q ��"	د2ذار��A>ت �و*ود در ا�	���	ن �"�	��د، ا�6ون �ٔ�	�� � “ �اش از*	�ب    ” �ر�دات *�و�
دا$ش، را�طٔ� ���L"م ھ�A	ری  را �	 2روه ط	�F	ن آS	ز 6رده ا�ت.  �� ا"ن $�ل �رم آور �V"ر 6	��وف ��	"�دٔه D	ص 

در ��	رزه 7و�"ن �رای ا�	���	ن �Vن ?��ت از �ط	�ق ��	�Q رو�"� وط	�F	ن و��	دل اط>$	ت ا���D	را�� �	 ط	�F	ن 
$ش ا$�راف ��ود. ھ�A	ری *�	ح �> اD�ر��?ور�	 رو��	 �ورد ا��L	د �د"د �> ��	ن �"	زی �B�Dوی *�	ح دا�	 

��	س �	 �X""د ) ٢٠١۵د���ر ٢۶و�	دار�� �>$�ر �رار2ر�ت. آ�B	ه *�	ح ��?ور در �?	��� �	 �	"ت اF*ز"ره (
� $��"	��	ی �ظ	�� ���L"م وA�"ر ��ود. ا	Aا� 	رو�� 	ت در�ورد دا$ش �	دل اط>$	��از ،��ذا6رات �	 �درا�"ون رو�"
ط	�F	ن روز�ره از �ردم ا�	���	ن �Lدر �ر�	�� �"B"رد، �رای ا*���	ی �	�ق ک.گ.ب. 6� ا�6ون و- آی اس آی���رک 

اھ�"ت �دارد. رو�"� ا"��	ر �� در �Lش �7�"�	ن ا�"ون رو�"� را2رو2	ن 2ر��� ا�د،  ا?�  �در�درت �"	�� در 
� �رای ا��L	م از�ردم ا�	���	ن و ر��	ی Sر��  اش، در�Lش �7�"�	ن �"روھ	ی 6� Vد A�� ،و�تAت�	�P  ف	�Aوا�

 ��6ور�"*��Bد، وارد ?��� �ده ا�ت. در*�N �رد *د"د �"ز رو��	 در *�ت �L	�ل ��	�Q �ردم ا�	���	ن *��� 2ر��
� ا�د. ا�	 ��ر �	ل و ھ�رد"ف �Vرا	ن ��دت �	���	� �ردم �	 از �Aو�ت � �� ا���Fد. ا��ن وا"ران �رار 2ر�	�6�	7 	

ھ��	د  �	ی�ر*"C �"دھ�د. ھ�وز Dو��	ی دو �"�"ون ��"د ���	رد�	��	ی �	F  ” ا�	رت ا�>�� ط	�F	ن “ ا"ن �Aو�ت را �ر 
واه 	 را �"ر"زد، �رار2ر���د. �	ر"B"2 Zر6� Dون ا�	��رو��	 �A�D"ده ا�ت 6� �	زھم رو��	 در��7وی "! 2روه د

       .�د دDواھد �ود 6� ��ت �	 �	زھم �رد���	ن Dود و �"B	�B	ن ��*	وزS	Fب Dواھ
  

  (�	رو) "�6�L� [وق ��ر�درا�"ون �	ز�	��	ی �7	ھ�د2	ن ا�	ن در ارو7	


