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  �١٣٩۴�ر���ت 
 آ���� د�و 

� از���ق ��رت درس�ت #"ر !��� ذ��� �$�  -طب �� ����د ن ()واش: و ، !

ز�ن ��ل ���د  ��2، �$��ل �"د ھ و �-0�ت ھی$ ��ن آ ه و ھ�� �$�ل $�$2 از��ط�� و !"ن ��!��$� ا45
ن،>� در ا;ر �زاع درو�2 �ظم ھ �رف ا�د�6�$��وادث >�  آ�د ی �و!ود<درت، آ�وب ھ =0ب�ر $ر  ی ا45

ل ا-�ر�٣٧ھ�!ر$ ؛>� �"�(�� ���د���� ا��ل ا!راأت �<�ت �د .ترا �� د��ل دا� ا�4ل �Bش ھی دا-�2، �دا-
 ٔ��E2 و�!و��دٔه  ارا�J از <�ل �6ر ھی �ورھ و �� ،>� ھ�H� I از �د��ن #پ و را$ت، �دٔه از رھ�ران Fد �

2 ���د�د-و�> آزاد�-وأه 0د�ق وطن و ا���ر ��$�� �ر�ن ��رزان �زت ��ت ،>�ور، ا$��Kل ش (��د و و5دار �
  . رد�د و �$�ط �$�و�2 >�ور در ��ت �و!ود ؛���ل ھم ا;ر �� و -د�� دار،

١ 2�� دا-��2 : ــ ���ق �� M5�� :، M5  . ده ا$ت رد� �ذھ�2 $��2، ز��2 و،  روھ2، <و�2، �ز�2، ��ظ��2 5دای ��

٢  ر!�: ــ وا�$�)2 ا$�-�را�2 �-  �� اوج ر$�ده ا$ت. "

م >�ل دو�ت: ــ �ده ای از ا5راد  ٣<2 �Fر �� -�م !�Q و <طM -ون  ن�-��از  و �دهٔ  ����> I�ر�زی دو�ت �� ھ
ت >�ور ھی ��)�� �6��ن �دهٔ  فاھد��2 ���د. روی ا$�2، $��2 و ��6�ب 2، �ذھ�2، <و�2، ز�(ک د��، از ا�$

6ر ھی �وام 5ر������ ا5راط2 �ر�ن  $وء ا$��ده ��وده ا$�ر، �ردم �دم آ ھ2 �� د��ل ،ا�د��وژی ھی ��رو�2� 
��2 >�ور ھی ر<�ب را  را �$�وم ن!وا� -0وص� � ؛�ردم�� Q�! ن ��وده و�$�      �� (�ش �2 �ر�د.در ا45

� �وا�ل  : ــ ۴��ق ���H�ر!2 دور و �زدر!2 : >�ور ھی -- 2)�K$2 و =�ر ا�K$ارزش  >� �وا�$�� ا�د (ا
ن را �� ا!زا ،��2 ھی�$� -و�ش ذر��6 (ول، و �� ���ت از ��M5 ��$�م و . . .  �ذھب" $�ت، <وم، ز�ن،"ء ا45

4�2، ��6وی و ھی ���ت $Kح، �"رت >ذب،���2 را �� ��M -و�ش ����   .�ددر ���ل ھم ا$�-دام ��� ا5راد و �

م و $�$2 رھ�ران ، ��2 <�ل از آن ��ز$ل  ذ��� ٣٧در <� ،2��Eدر �ده ��وا�$��د >� �� د� �� از آز�ون ��2 �ؤ�5
) #� ��ظ��2 (-�ق، (ر#م درون �ز�2 -�دا�2، #� #� دا-�2 ھر�وع ��M د$ت ��2 �� <درت، �داوم <درت � !"ت

ء  ھ��" از "5$د �ر ��Bو>رات!؟ �6دادی از #� �� ا0طKح (!"دی) #� (ط��2) و��� M5از ھ�I ��ل -Kف Fد ��
6و�ت و 0��ت ��)�� ھ. ؛ آ�"م�$��د �� <�ل �H د�)ر >�ر ھ�ت ��2 رو ردان ��وده، >�ور�  ا$ت >� دردآور �

م ا���ھت رھ�ران<ر ��ده ھ و �$ل ھی !وان �ز، �و$ط �B(�و$�)2 و �داوم دارد. ؛ا�زاب �$ؤول و -�را�  

  :Qوا<M ��ن ھر دو طرف !� �-0�ت ھی

2$، ��M5 ���رک ن  ذ��� را �دارد.�6ر�ف و �2�6 <ر ،ا$��Kل و آزادی>�  �2 �و�$م�� �[>�د �ؤ>د ، ا$��Kل $�
�2 و <رار داده ا$ت. �زرگ �ر�ن <در�"ی !"ن ���ظور د$ت ��2 �� ھ را ��ت �6عا<�0دی >�ور� M5اھداف  ��

�� ،ا$�را��ژ�H -و�ش�6� ،��� �ؤ�ن ت�� ��و�د. ��ءً ، داد و $�د، ا���ز دھ2 و ا���ز  �ری �وادار ��  ذ�ت، �0
ن��ع و ا�;ر ر،�$!� ،  ھ�ر $�$ت، آ�6ده از رھ�را�2و ��م  �!رب � �ق دار�د �� �Bم ھی !وان �-0وص �

  روھ2 -و�ش �[>�د >� را� 20-� M5�ورد  �رای ���ق اھدف ��)�� دار�د؛ !�Q �2 ��"وم �داوم �ر !"ت ��
ن ��ت $ ،>�ور �ر ���2 >دام ��طق دو طرف !�Q در ��ء� ز !؟ �����2رھ�راندھ�د.  �ؤ-ذه <رار�$����ور ا45

!2 و ��!2 ا�د��وژی  ؟را �$ؤول �5`� � �د؟ #� ��زی ه اھی ��)��، در !"ن ��-�ص دادو �B$ت ا�ر <درت ھ
ن ندا���م � دار�م >� �ر�ده و �ز�ده �رق و =رب �� <��ت -ون !وا����ر�دی >�ور � �;��ت  �� <��ت ا45ن و �$

   ردد؟

در �دل  2؟ � #� ز����دا��د >�ور -ود و 6$دت >� �;ل �� B5ر ��2 ����د، را ��ودی �رادران ھ�وطن -ود#را 
�ت �ؤ<تدر�5ت ��  .�را��م�2  -ود ل ھی �6دی، د��ن دا2�J �� >�ور و �$ط�ع <درت ھی �زرگ (ول �#�ز �

�ت >ور� �� ��د���ن د�روز ��  ا$ت >� �� ا;�ت ر$��ده ��ط�� و !"ن >�ور، � #�د�ن �ر در $ط` د�دهٔ  ه�!رب �
ک دو$�ن# ���$ M5-ود �وده ا�د. ��ًء  ھی >�ور  روھ2، $زش ھی ��ط� ای -ود و ا�روز ��دل و د��ل ��

2�� M5��  ر ا���B #"ره ھی � .، دور از ���K�ت ��دا�مرا ا��-ب دو$ت � د��ن ،-رج از ��ط� ���م و �6<
2 � $وء ا$��ده از آدرس�، �2 د�ن، $�B�وEر و . -ود را وارث -ک و د�)ران را �رور�$ت ��دس ��ت، !"د دا-

  �2 -وا��د، >ر آ�"$ت. . . 

�ت ��ھده ��ود $ل  ذ��� ١۵ط2 ھر ا�$ن �<ل و �دل Fده �ده >� �� <درت �و���6م از !"دی و =�ر ا(ھ ر$
دی)"! ��، -ود را  #� �2 ر��B�ف در رآس ا�رK�Jر، دو$ت،�� <وای اBر<2 و . . .  ھ��� ،��$��$��ق، �
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ن -و�ش را !زده��=�ر $�$2 و  $ل <�ل ا>;ر�ت <طM �ردم ١۵ ��ود�د. ��)�� ھ  �� �0ت د��ن ��و�ل و �-
ن،��ن را �;�ت ارز��2 ��وده �-���2 و آ=وش �ز  $�وط رژ�م ط��)   وت ھی ��)�� را -�ر��دم  ���د.ھ!وم <�

�و ور�ق �ز ، �M ا�و0ف #را و #)و�� ا�روز� + B�ور ا�رF� ،دا�ر رد ھ�� ،>�ور، ا>;ر�ت �ردم از دو�ت �۴٩�
ن �$�` >و#�Bر�ن �ر-ورد ���ت آ��ز و  ��2 ����ر ا�د؟ ، =رق در $5د و Fد>��ت �2��ا�ن در ���$ت >� �-

ی از �� دو��2 �6داد >� . #را ��6رف ��$��د�دا��� و �دار�د -و�ش �$ؤو��E در �را�ر ��ت ��  رو ن  ر��5 �دهٔ 
،ن �$�` ی�6داد �ر!�ن ھی ��)�� (ر$ت و ی از�6داد ھ��ل ��وده و ��وق ��ر �� �ت�ط�ق Fد ا�$� ،از �-

دا��� ���د؛ ا�$�2، ا$2�K و ا45�2  و<�2 �� دو طرف در �ر ا45ن( وارث ا�ن $رز��ن ) #��ن �ر-ورد =�ر اJ�د.
���� از $�� -ود>� �رای در�5ت �6ش در $ر ز��ن ��) و $ر�ز ��!وز از <وای ��)(�� 2Fھراس دار�د ��، ارا 

�د دا�ت؟� ��K  �#  

 �را � #� ز��2؟ �م �ردمآدرس و  $وء ا$��ده از�� �ٔ���#� ��ط�2 را ��-واھ�د ��ن  ،�ر�د (�ش �2 �� اھداف ظ
ن را ��2 (ذ�رد؟ �ردم -واھن ��ظ ��در!ت <�ون ا$$2 >�ور ا�د؟دار�د؟ ����ردم �2 -واھ�د  ردم (�ش �رط ط

ن ��0ت ���د؟��-� ر -وب. آ� ا!زه دارم �(ر$م �� دو��2 ھ از او��ن روز �� <درت  دو�ت از �و<ف <وی ��$�
ن $-��د ر��ت ��وده ا��د؟ در >دام �ده <�ون =0ب ��م ا���زات دو��2 � M�� �� و�2 را >� -ود�ر$��دن �ن، <

ت!؟  0ب دارای ھی ��� را �� �� داده ا$ت؟ >دام�� �� داده �ده ا$ت؟ >دام �ده <�ون =�ده <�ون ��cJ ا��-�
م ا ۴٩ و ��و و<�2 در >�ر =رب، را �� ا��د �Bو�ت دو��ز�� �ؤظف �2 $زد؟�� ت �د آورده>�ور، ��B�  ��

 را  >دام �ردم �ر�د؛  و روز� روز در ا�زوای دا-�2 و -ر!2 <رار ��2وا��د، از �و<ف <وی ��0ت ��2 ��
ری، �5ر، ا$��داد، =0ب !�داد�)ر ا�ن �ر ���د؟ ���ت �2B�� وز، �2  دم ��$ت >� ازھ، #ور، =رت، �!

=رق  �ردم در آ�"ی �ور ا��رز ��ر ا ۵٠٠ )ر ��ش از$��د؟ �. ھر روز !و<� !و<� رو �� 5رار ھ و . . <�و�2
رار �Bرده 0رف �� آ��ن از ا;ر �2 >���2 دو�ت 5 ��0�ل ���5 و !وان ا>;راً  ھزار �ردم ١۵۴ ��ش از �)ر ؟��د�د

م و =رق در $5د ��  ھی =ر�2 5راری >�ور �ه ا-�ر ۶��ون �ردم در ا�د؟ �)ر ��ش از ��م �<��ده ا�د؟ دو�ت �
  از >دام �ردم ��0ت و ����د 2 دار�د؟

ء ���رم !�$� ()واشFا�:  

�ن ھر !�)2 ��د �� ��ز �ذا>ره >��) H� م آزاد�دون��دون �د� و ���و�" ھ�وطن ا$�ر و دا=دار  ،�ده �ود. ا�ن <
�د ;�ت، وطن �� 0�` دوا�دار، �د��E و $ر�$ری >� ��!�ن و ��Fرر ���#�م ا��د  �زت و آزادی ��ت �$

ی ���ر در �ر>�ب دو-�� ا�د. آ�Fدو روم ا� �$�  و �$��ل ھی �و�د، �ؤ�ن، �!ع، دو��، �-0�ت زه ���م!�
ه  و �ردم ا$�ر و ��)�ه ر�زی دو طرف در �ر !�Q، -ون �"�ت و!ود دا�ت >�  ��� ��د ��ل ا0�2 ��ران�$

  ؛ �� دو طرف !�Q ا$��د؟روزی ��ت

 در ا$رت  ���د دو��2 ھی ا-�ر � �$ؤو��ت ا�4ل $ل ا۴-0وص ط2 � $ل  ذ��� � ٣٧#"ره ھی >� ط2 آ�
ت ���د دو��2 ��ش رھ�ری وطن 5رو�2، ،�ردم��ل �داوم �د�-�2 ��ت -ود  را دا���د؛ و ��� ��6رف �د�د >� �

  �ده ا�م؟

� ن"����>��ت $ل ١۴در  �K-�Bف  ��ر، ا��ل و >ردار  ذ��� آ�"د��ل �ؤ!� دا���د >�  #)و�� ���د ن"ط� 
ن ��ش دا���د؛ �رای5$د �  �ذا>ره ����د؟ ؛ا5راد آز�ون �ده آEم درد ھی ��ت و آزادی >�ور � �-��دن (

�� ھ(�� 2���� Q�! ث �داوم�ل �� دو طرف در �ر، �B2 از ا��B� �� �< ن  رد�دFد  ،�وده آ� ا�ن ����ت اذ�
�2 و Fد ا$Kم� M5آ�  دارا�2 ھی ��� را ��ود �2 $ز�د؟ ؟ا5راد =�ر �ظ�2 و ��2B را �� �"دت ��ر$��د ؛��

م و !�Q ط�ب !"ت �داوم ��M5 �-20 -ود و در �ر #"ره ھی �د �وا5ق �ظر و!ود دا�ت >� در دو طرف� M5�� 
� ��6رف  رد�د�د >�ا!�ب� ،ھ�I طرف �د�2 ، �Fر �� �0��� ��$��د؟ آ� دو طرف در �ر �� ا�ن ����ت �

  ا$��Kل >�ل و ��ل �� ��M >�ور �دار�د؟

، ��6"د �� وطن  رای =�ر !��دار، آ ه، ��ور، �ؤ�ن، �!ع، آز�-واه، ��)و �$��ل و ��2 �-0�ت>ش �دا<ل #�د 
2 ��وث ��ود، در ا�"� د$�ش در رژ�م ھی Fد �رد�2  ذ��� و و آ�� �� ��ل و ھ�ر $�$ت >� و ��ت�ت Fد �

ت ����ث ا5راد ;�ث $���  از �وMF و $�)ر ��2، و ا��ظری #�م دا�ت�دون  �ر �Fور ��دا���د >���-ھ�#و !
و �رس ��ن >رده �2  دور از ُ�ب و 4�ُض را �ن ��2 و ا$2�K �$ؤو��ت ھ و و!�ب دو طرف �د�2، زور��دان
    �وا�$ت. 
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 ���وا��د � درک "�آ� ز�ن آن 5را �ر$�ده ا$ت >� دو طرف در �ر �� ا�ن ����ت ��6رف �و�د >�: 0رف -ود ا45
 M5ی >�ور (��ون، �!H، از�H، ھزاره و . . .از ���ق و ����وران ا45ن، �� ��ول ھ�دو ��  M5در ��ور ��

ء��، <وم 2!"د 5رو� ��"م �� ارزش ھی ��2 و ا$2�K دور ھم دور از آز�ون �ده ھی #پ و را$ت >�ور، �
ھم  د؟!�M �و� 2و ��2 -ود 5رو� 2، ��رق 5رو�2، -ک 5رو�2، $�ت 5رو�2، ز�ن 5رو�52رو��� H� و در

ن و �دا�ت �رای ھ��  ھ��، ��2، ��ط�� ای و !"�B� H� 2و�ت ��روع <�ل <�ول$B� ون�2 �� ��ت، ���ق <B��
ن در ���$�  ؟�!� �ذا>رات #ر!���؛ �و!ود آ�دا��ع �ظ�وم ا45

ن ��د #�ن >�د ، K�� و �Bوه از ��)�� ھ�$<�2 ا�ن >�د و ("! �6�؛ د�)ر �2�6 � را �� !�2 ��2 ر$�د. !
ی -دا �وش ��2  �رد.ھ�I  ر��  �دارد.Fص �� ر  ای -

  ن دي!�و �و���ز �دا�ت د ��2 �ُووا�F iا$i�K ورور  �وي ا

�و  د >ور د�ن د�و�و ا45�$�  !يا45

  (� در��ت ��ر���ت 
 آ����

  
  

  

        

  


