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 ��ددا
ت ���ر�ده:
 �رار �� � �ت آ��ی دا��ر ��د ��د� ��ظم ا���ر �� ���ر در ��ل ���ر ���ت در ز��ن 
�ه ا��ن 
طرح /رد�د، و-" ���ت �)," �وا�ل ���+ ��ل �*و
�د. �)د از � وط ���ب � �$#��" ا�ن ���ر �! 

دزدان ���ب � �$#��" در ز��ن ز���داری ا5��4ر ھ�#�ر��2 و �ر�����2ی �" 
��ر �ردم در �را�ر دارۀ 
 ��در
�ه ا���ر و در ز��ن �#و�ت �زب د��و�را��� 4$ق ا���65��ن �4ر�ب /رد�د. 

  
 د���و�زی �رای ��د�د �
� ھ�ی �و��، »�
�ر 
��ت« ���ر ��ددا
  
�#��ل و  �! ��دا��دھ ، "�، � ب ���د/" و  ، ��! روزی  �د�4�" ��  آرا�ش و �! �وا�ل *�
ر5ت ، �ر

�" ، ����"  از  ���)! ، ��" ��2ن را در وا�د �$ش، *��ردھ�ی �� �$ت و��� ، "�����ظر �وا��ن ا�
�! ء 
�ن �و ��ر�: �6را5��9" ، ���د در و
#" �  �و �رار داد. از �ظر��ر�4"  و  ��ت �رر�" و  رد/ذ
�)��ن ���ده ای � ب ���د/" �ز�ن در �
ور �� �وا�ل ��ده و از، �
�و�ط ا���س ھ� ��وط دو�ت ا��
» � و  +�?«از�ن طر�ق � درت ر���دن ���ب � �$#��" �)روف �!  �و�ران دا$4" 
�ن و و
�  �ن ، �  . ���م 
واھد ��ر�4" و �� � �ت �$�"����
د  �$ط�ت  +ار�#  �$وس ���د ��در 
�ه �ر 4ره�@ و

�! و
�����" ا��$�س ھ� � درت ر��د  �)�Aر، /ذ
/واه ا�ن � � ت ا�ت �! ��در �4ن �! �
وره و *
رای � ا��$�س �! آھ�ت آھ��! *س از 
#�ت ��B ���2" اول دو��ره �د را�ت ��وده �ود ، ا��)��ر و

�#�را�! و ا��)��ری 4ود ���د �! د����ری �و�ران و ���و��ن ر���ر�B �ذھ�" ر��دن �! ا�ن ھدف ����
*س از آن اوDً ���د ���ب � �$#��" ��  و �4ر�" اش دو-ت ��� ل ا��ن � �4ن را � وط ��داد "دا$4

�� �ردم �! ��ن آ�ده و �)دأ *ذ�رش  ،�ر /رده ھ�ی �ردم �وار ��#رد  ا�� �-"  �و��ه  �
#ل �� دوره ای را 
�� ھزار ��ر�B و ?�ل ا��)��ری �وع   را �!(�د�دی ���م ��در �4ن � درت ر���دن �� د�ت �
��ده ای

دوره   روزی !در *ر�و ا�ن �� را  ا��ر�زی �! ھ�وز در �
ور �� ����H�I! ز���! ای ��$" 
دن دارد)
د ���م در .را �*و
���د  و �و�ر��
" ��در �4ن  �و�ط �ردم آ��ن ��4�! و ھو�ت وطن 5رو
"  ای � وی

داده و ��دھد ،  ���ق را �! �� ا�روز  ���م �ر�����2ی �$�و�" و  �� ا�روز ��#
د و  ردمر��" را �! � و
از   را در ا�ن ����ت ��ر�4" ا��)��ر ا��$�س �! ��� ط�ف ا�Jم ����" وارد 
ده ر��� ھ��ش���د 

�دون  ز�را .�و ��ود و  �
د ، ��توط�Hرو
�ن دا4$" از ھر �وم و���$! ای �! �وده � و  د�و��د ھ�دو���ن
در �
ور �� ، ا�#�ن  ا�ن �د �4�" دا����ر  ،درک ا�ن �ط$ب و رو
ن ���4�ن ���م ر�
! ھ�ی ��ر�4"

�دو�ن �� �ر���! ای �$" �رای ���ت �
ور ����#ن 4واھد �ود. 

ور ��ؤآ/�ھ�ن ، دا�
��دان ، ���AA4ن ، �$�� و�@M ن ���ش ���ت����
��  دار�د-�ت و4ره ���م *�

���M" را �! در راه ا���د �� �ر�ت  �رز ھ�ی 4ود را �رای و�دت ھ����" رو
ن ��ز�د و 4طوط و
��رو�P  ا���ل �Hر�! ا����5! را ��$�O و ���د ، �وا�N ا���د ��#��د ، طر��ت ، �9ور��2 و ��)" و  !د�

ظر �ق ا�راز �«�ر ��ت ��م ���#» ��#و ��ران«��ذار�د �� �ده   و  .�������د ، از Aف 4ود دور �����د
���  ا�زاری �����د. ا���Hده ای د
����! و ،� و�" در�ت ازا�ن اAل ��-" ، ا����" و  »د�و�را


داز و! و�ت �ن«��زار ����ت   اوا4ر  در ا�ن��� ���N �ظ��"  ��ت ھدا�ت  در �
ور ��» �"ر���
-  "�(�A  ،�2ن� )!�وۀ �و�ران دا4 ��ری  ��  )���2" داری  ���ح ���م �ر���
$" و��ط وی 
�ن ، �! 

�" �)�وان ���ح ���م در����م �ر���!  –����N �ظ��"   /رد�ده ا�ت. �,�#��! ای /رم(�A
-��م /��4�! ��ل ��#�د �! ��" �ر دو���ن ھ��وع   ، ��ت رھ�ری آ�ر�#� آ� در و�
" و ���2"  داری

�! و���2را  4ود و
طرف �� ��B ھ��! 9" �!   ز�ر 
�م �
� �وم �#�
�  �و�ران 
�ن ھم ر�م �دا
، ، ��ن ، �ور�!  �، -���  �راق  و �4ر�ب  �ودان  و  �و/و�Jوی  +���ود/ر �وق ��دھد. ��ز�

" �4ش را، روی ھ��ن *�-�� ?�د�ن ��ز�! اش �! ��" � وط ا���د ���ھ�ر 
وروی ���ق و  و ا���65��ن
2�ر ودوا�دار ���! ای ا���Hده ای �  ��ز�! �! *�ر?! ھ�ی �و?� �رای ���رول ، �����ت ، ?*�ول و« 

  ��ل *و
��د�د.
� ���ق ��%�ن  ،  �رای *�
�رد ����ت ھ�ی ��B ط$���+ 4ود در �
ور ��  ا�ن د
���ن �
ر�ت ،�

در  و ��را�" را ��-ت ��B  ,د �$" ، ����ت ا�ن  *�
�رد  �� و د�ت زده ا%�()�ت �و�� و ���'وی
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ا�� �ل  �$و/�ری ��وده و وا�)"  د Q$Aا���  �� �Hظ و ادا�! ��دھد. از و�دت �$" ,د ��B و �
ور
B�� 4ر���ر  ��*���ن و��و�ط *�و�د دادن �و�ران دو��ره �دوران ر���ده ای   آ���ی ����!  اش را در  )

 د���  ا�� �ل ھزاران دا�
" از �ر���ر  ,د و�دت �$" و ۀ�وع /$�د�ن �#����ر، دو-ت د�ت �
��د
4ره ����ت ��و*و-��#" ، ���Aره �@ ��ل *و
��ده و +���  ط�-��ن *������" در �� ا���د ��� دس) و

,د �
ری را ��ور 4واھ�د   ر���د. ا�ن آرزوی �����#�را�! و� را �! ا���م ا�ران  رو��! و  ای ?�ن ،
��B ط$��ن آھ��! آھ��! از �وه �! 5)ل ��د�ل  ���2" ,د ���وز/ران و ���ش ھ�ی �$" و ، ز�را�رد

��4ت. 
#�ت ھ�ی *" در *" ا�ن �����ن �� ���م ��ر�B ھ�ی 
�ن 
#�ت آ��2 را ���" 4واھد   
ده و
  .��ن ا-�$$" /واه ا�ن � � ت ا�ت  در�طQ �$" و  د��ر از  ا5
�ی ���م د���س 
�ن �#" *س  در �ور�! و

��� ھ�ی ,د �$" آ��2 در �
ور �� ، �$�د �ردن ��رق�����ب �! ا��ر �» 
A4�ت �$" دادن«  �#" از 
ن را �دون در �ظر /ر5�  +ور ھ�ی 
��*'و��  � و ����
د. �رای ا�ن ��ظور ،  +�?� �$#��" �
2ور �! 
��ت ��م ���ب � �$#��" و   ، و ��ن ا-�$$" ، ط�" ، � و�"، ����" ، �ذھ�"  ھر �وع �واز�ن �$"


2رارا *سآ��2 را در �*! ا�  ,د �$ط�ت ،  و  ��را�ش ��ز ��وده و �� �را�م A�4" ���م �2ر����ن ��ر�: 
دا4$" و�4ر�"  د5ن ��ود�د و �و�ط ر���! ھ�ی �دال �� ��رال دو��م �! ��� دو-تاز 

د+�ن�
ن و وط
"رو��
%�- +����,�ن،  ،  
�ن���
� %ود ��
را �ر .'ط � �  "� �����وم 
�!  در ا�ن �را�م  
ر�Mی 
��را  و  دا��د
" �ظ�ر ���ب � �$#��  �9�4�ن �$" �! و  ��)رض ����ش /ذا

�و�  و  ه�2ر����ن ��ر�: ا�ط� ��ود و
ر��ی �ر�ش - ب
را ��2د�ن �ر��ب ��ر�� ا�����ت �و�" *
  ھدف �رار داد�د.

�ون �" *�دار�د �� در �را�ر ا�ن !�و�ت �! آ�9�2" ر��د �! 4ود را �  �)دأ
��ل  T$ط �����د/�ن �وم *
+����,�ن ،  دھ�د.��ری ا���م   ،���� �" دا��د  �وم آ�9�2�#! 4ود را �ر T$ط �����د/�ن ��ر�� آ��ز

�4ر�" 
�ن ،  ��و�! ای 4ود ، �! د��ور ار����ن دا4$" و  ا�ن �وم  وط
"رو��ن  %�-
�ن و
Bن �در  د/ری ��ر����و�ط �ردار   �! ظ�ھراً   »���ر ���ت«  د5)�I در ا�د�
+ ا���ر ��دد  ه،آورد  از آ�


ده �ود، ا  ���د ��در�4ن !���د �4وا 5��د�د. ا���2و-" *Jن آن ��Jً در ز��ن ا��ن � �4ن ر�4
�و�  د��ر �$�ت ھ�ی ��ت ��م ���#�ن و ،  رو��! ای ,د �?+ � و  ، دو��رۀ آن  ا���ر ��
�2 را در ��ن *

 از  �رای ���ت �
ور  را دا�ن ز��د و از و�دت �ردم  ا%�()�ت �و�� و ز��
� ز�ده ��وده و از ا�ن طر�ق
�� *�ر?! *�ر?!  و �رده طو�D" �دت �$و/�ری�درت ھ�ی ا���" �4ر�" در  
ر ���م �9�4�ن دا4$" و

ار����"  �6را5��9" ��وا��د �! ��طره ای ا��)��ری و و  ��4�ن �
ور �� �! ا��د �و?� �و�" ، ���$وی
��ری �!   .4ود ادا�! دھ�د
�ر���2ت �! ا��)��ر /ران �� *��ده Mردن ا�ن �وع ����ت ھ�ی 4ود ، ?! �


د�د.?! ������" را �! �ر�#ب   �#رد�د و�  
�ر���» ��را�ش �د5�ن دو��ره ای ���ب � و«   �)�" ����ش  ���ل �و�! ا�ت �! در و�د�و�$پ ھ�ی ھر دو 

�ر دو�" Aرف  و» ���#�ن �ده ای از« 5 ط در او-" 5 ط و» ���ر ���ت« و ا���ر ��دد ���در 
�و��2 د��! ای از«
 � ت ا�ن � ۀ4ود �
��دھ�داVری از د�#ر ا�وام ��ود. ا�ن   
��ده ��
د�د و  د�ده و» *

�Hر�! ا��5" ��ن ا�وام �4�$ف را در� ب 4ود  ا�ت �! ھر دو ����ش �� *Jن 
وم ����ت �دا9" و
!�
  ���ت �$" در آن د�ده ���
ود.  ھ�W اVری از �2ر���" �$" و  و  دا

� ��ق ��ر�4" �ر�وط �! ���9ل �طرو�! ای 5وق از ھ�وط��ن   �رای درک ��� �ر و�$�" و���N و
�ب ��ر�: ��Tر ، ���ب�� !� �����د 4واھش ��#�م J ب ز���" ،  ھزاره��A ر�، Aد�ق 5رھ�B ، دا�

، "9���! ھ�ی �� � " دا��ر ��Aب ��ظم ، دا��ر ��Aب رو�
ود��ر  ��)ود �5را�"  *�#�ر *���ر،  و�و
  ��  �ن در ز���! �را�)! �����د.

�� �6ز   ت اداره ای دو-ت د�ت �
��ده و4طر ��ک �
ور، ��  �� در �ظر دا
ت و,N 4�$" ��را�" و
�" �ر���! ای ���2" در �
ور  +����ت ھ�ی ��B ا5روزا� ا��4وان *و��ده و(�A ظ��" ـ� N����   ��

���م ��2ن، 4واھش �ن از ھ�! رو
��ران ، وط�دو���ن ، دا�
��دان ، ���AA4ن ، ��2د ھ�ی �$"  و
��5! ای �$ت ا���ت �� ھر?! زود�ر �رای   ! ھ���د و���$! ای �  ��ر�" و ��$����ن �#وDر از ھر �وم و

���م ا4��5Jت ر���ر�B �! ھ�! در  در �ظردا
ت ا��#! (��  ھ�����" را ���ت �
ور، د�ت و�دت و
��ر�:، 5ر�" Nل �ل ا�د) �! ھم دراز ��وده و و �وده ا�ن � ط����رای در ��ل *��ده �ردن ا�ن ����!   
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��ن   ھر ?! زود�ر در �� ��Hرا�س �$" و �ودهری در�O ��راه ���ت از ھ�W �وع �2د و ھ�#�
  را �دارک �����د. �$"  ا���د �� ا*وز���ون �در���د  ��65"ا ا-�$$"

�رن �� �رن ر��دن �
ر�ت �! آزادی ، ا�� Jل و�دا-ت ا�ت. ھر ����م در ��ر�: �#��ل ��2ن آ�Tز 
�! و دارد. ����م �ر���! در
� 5 ط �  .*��! �رم ��#�د �رگ د�ت و�� ��ران ��4��ری   وا����" دا

�! ای ���ش و��4��رھ�ی �رگ ا�ن ����م ا�ت �! ا���ن �@���
4ره 4واھد �وا��ت �! آن � �م �! 
، "�A� ، "$ � اش ا�ت "#���� ، "����  ، "�$� "���
در *ر�و ھ�#�ری ھ�ی �� ��ل ، 4ود 

  �ر�د.، 4ود ������"   از ھر �وع دنزدو و
  

� ا��د و!دت �ر�� �ری  �ردم  ��ور�� �'�� ���م �
��� �ران دا%'� و  %�ر��.           � 
 
 
 


