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  آی� ����� ���� و ���وش ��ری�� در روا�	 �� ������ن                
  ��ی�ن  �اھ� ی���؟                                         

  �'"�ا�&ام ا$�ی#"!�                                                 

	ت �� ��از و �	��ت ���	ر ��رگ ا��	���	ن در ط�ل ����! �	 ی�� از �

�1 0(م /.	ی$ و و-�د ا�,	م و *�( )	�'� در ��	�$ دو%$ ھ	 و دو%$  ،�	"��	ن
� )�دد(اران ا��	���	ن  ��	$ ھ	 و ز����	���	ن از ھ6	ن آ4	ز داران ا م. 2

7����	"��	ن "1 وارد �	ز0ۀ دی�ر�( �	 ای: "��ر /(�( �����1 در روا�19 و  8

	ت �� 8�= و �� ��از و ���! >�د �	 دو%$ �	"��	ن�	���	�$ ��4 /.	ف و  ،

از ��داران 2	A" �@9���  ؛�	رو/: دا/��(. دو%$ (اران و 2	"6	ن ا��	���	ن
ی ھ	ی *E د�"�اD�8 و >	��ادۀ آل ی�B� 8	 ز	م داران و دو%$ (اران -6,�ر

�رد 62	ی$  ��� ��ع -,	دی، ط	%
� و -6,�ری ا��-6,�ری ھ	ی ا�
J(اI$ و /.	��$ �(ا/��(. ای: ھ	 در  ،ا�ی�	 و �	�8 در �رد روا�H >�د �	 �	"��	ن

ھ�L دوره ای ��ای �دم ا��	���	ن از اھ(اف  و ��	�$ ھ	ی >�د در �رد 
:M� $Iا)J $ و��	/. 	ن �	"��	ا"�ات >�د  �N Oی	ه آ-�(ا و ��	'Pو ھ� )��.'�

  �	 دو%$ ھ	 و دو%$ (اران �	"��	�� را �	 �دم در �	ن �'Nا/�(.  
در 2	%� "1 ).�'� و Nا"�ه �	 �	"��	ن �1 0��ان ھ�6	یۀ ���	ر ,A و 8	N( ��Qار 
�ت ��
	8� ا��	���	ن و �1 0��ان "��ری "1 �	 ا��	���	ن Q �� ت و	
Q در

7B ��	�� و 8	ریM� دارد �	ی( �1 ).�6	ن @� در دا>7 ا��	���	ن 8
(ی7 /�د Rی�
و دو%$ ھ	ی ا��	���	ن در ای: �رد ای: Nا"�ات را ������ 1	 J(اI$ و /.	��$ �	 
�7 را � �8ان ��دم در �	ن �'Nار�(، ا	 ھ�)� *��: ا.8	I� ��	��	ده ا�$. ای: 

��ر از ھ6	ن آ4	ز Nا"�اه �	 -	�! �	"�" 7����	ن در ����M: �	ل ھ	ی 8
Nا"�ه  :���M� ،	�	هللا �8روی !�T� ا"�اتN�	ھ(ه "�د: از �	"��	ن 9	1V% و 

$�9@� $�2�J 	� ی�(ۀ	ن و �6	���	ه "��(ۀ دو%$ ا��	ھ� /	6( ظB 	� ،
)6B��: �	"��	ن و Nا"�ات �� $Mی�	� �ن در "�ا*	"��	ار �N'�	��� ح	-� �0@

BA�V� )6 و ��دار 6B( داود، 8	 Nا"�ات ��ر6B( �8ه "� و V� Y�.2(ی ��دار 
هللا ا�: ز	م داران *E د�"�اD�8 ا��	���	ن �	 -��ال \�	ءا%ZB در ��6	ن "	�7، و 
( "�زی ���$ �	ر �1 	2 :��Nا"�ات یD و ��A دھۀ ا>�� "1 ر^�[ -6,�ر ��

.آی و ار8= �	"��	ن را �	"��	ن ر�$ و ر^�[ -6,�ر 4�� "1 دروازه ھ	ی آی.اِس
  در روا%c�(ی دق ا%
	ب "�د. 

8(اوم ا�,	م و "�6	ن را در ��	�$ دو%$ و ز	م داران ا��	���	ن در �2ادث روزھ	ی 
 ��	ن دو ط�ف را �1 ز�: ری�M	�( �1 رو/�� 	e� 8: از 	1 >�ن ده ھ" A<ا>�� �8ر

�ۀ وزارت >	ر-1 ا��	���	ھ(ه "�د. ای: ا�,	م از ا0��	ن و اظ,	رات �8ان 
�زی  ،�M�'�ی ارگ در �رد �2ادث >���: �8ر>A آ/�	ر ��د "1 در آن Zاز �8ا�

�	ن ط���: و 0(م ر0	ی$ ای: �8ا�Z از -	�! �	"��	ن �M: ر�$. ا	 دو%$ 
�1 و ��	��1 ای ای: �8ا�Z را ��ای �دم f�\�8 �(اد و رو/: �ا��	���	ن در ھ�L ا0

�	ن دو ط�ف ���د. ای: در 2	%� ��د "1  �@
I ت	gا2$ از �8ا��J 1� 	ھ ��	��"	�
�	ن  Z�8ا� ��	"��	ی �	1 ھ�� �� ا2(اث 8	���	ت �زی �M: ).��( و روز�	

 �

�� �� ا2(اث �	>�6	ن �	�! و A�e�8 ھ�$ )Nر)	ه  2014ط���: را در ��ا
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�	ی ای: �8ا�Z ��د�� "�د�(. �� �� A<ک و �8ر)%�� :�c� زی �1 /�6ل�"1 "	ر  
�زی در �	طZ ھ�6ار ای	%$ �@�*��	ن �1 /�6ل )Nر)	ه *6:  mا���	>$ و �	ز 

7 آ4	ز )�دی(. و�I� �	"��	�� ھ	 در روزھ	ی ا>�� �1 ا60	ر I ل	� A�� از دو
�	>�6	ن -(ی(  در ��2( �8ر>A د�$ زد�( و آ4	ز ای: 8	���	ت در Nا"�ه �	ن 

�م آ�	د �	 ط�ف ھ	ی �	"��	�� �1 /�6ل �60 زا>�7 وال �.�� ا��	���	ن در ا�
�	ن 	e� ،ار )���1 ��د�I (دT Zو �8ا� nB� رد�	�(ه ار8= �� oرا7�2 /�ی
��2(ی ا��	���	ن �	 �8�7 �1 ا�@1B در J(د 6	�V$ از �	>$ و �	ز ای: 
7 در ای: 	7 8�	I و A,��ۀ � .)/ A<ا>�� �8ر p�- 1� �T� 1" )�)8	���	ت �� آ

nB�، )0 1� �� ن	"��	� 	ت �	gا"�ات و �8ا�Nم /.	��$ دو%$ ا��	���	ن �� �� 
� )�دد. ا�,	م و "�6	ن در ��	�$ ھ�6�'� دو%$ (اران ا��	���	ن �Ag و 

  BJ$ اد0	ی �	"��	�� ھ	 را د/�ار � �	زد. 
2A<در �8ر :���< p�- Dاز ی ]� R	 ، .)د��( �دو ط�ف �1 Nا"�ه و 8.	ھA �	ز 

ی	�$ Nا"�ۀ ا��	���	ن را در ا��م آ�	د 2�6$ "�زی �I :�Vار ا�$ "1 ر
��	�� وزارت >	ر-1 �(وش دا/�1 �	/(. ا	 ���= اJ@� ای: ا�$ "1 آی	 

,A و ��4 /.	ف >�د دو%$ و دو%$ (اران ا��	���	ن 2	\� ا���( 8	 �1 ��	�$ 

�
7 از ھ16 در ای�'��1 Nا"�ات �	 I ن دھ�( و	ی	� 	ھ ��	"��	� 	دق دم �	J د�<
� )�ی�(،  از �	"��	�� ھ	 *1 � >�اھ�( و �	/�( "1 �	 �	"��	�� ھ	  1*

  �	"��	ن از آن ھ	 *1 � >�اھ(؟ 
آی	 دو%$ و دو%$ (اران ا��	���	ن 2	\� ا���( 8	 ��	�$ و را�9ۀ >�د را �	 
�	"��	ن �1 ).�6	ن @� در دا>7 ا��	���	ن 8
(ی7 "��( و در یD �8ا�Z و ا-6	ع 

 �@  ای: ��	�$ و را�19 را A�e�8 "��(؟ 
  

 


