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 ���ن ا��م �� �� ا���ب �زرگ �رھ�
	 ���ز دارد

از آن "� �� ادا�� ا�ن �ط�ب ��ردازم، در ��م ���ت � �واھم ��ل و������ �رور��� و ��ر ا���� د�روز را در ��ر   ��ل
"��ل �د�دأ �+��* ��وده و �د��و���� �را�ب ھ�دردی و ���ر�) �و�ش را �� ا�ن �����ت �� ھ�وط��ن دا�د�ده ام "� %$ر �و�� 

���م "و12 �� ھ�وط���م. ھ�ی ��ن را در ا�ن /�%.� �زرگ ا 1� ز د�ت داده ا�د، ا�راز �دارم. در ��3  

 در "�ور ھ�ی �راه ا�دا��� � �و�د "� در ������ ھ�وط��ن �ز�ز، %وا��ن ��ور و �� ����ت! �ر"ت ھ� و ھ���ش ھ�ی �د�
� ا/�����9ن از ���ر آن "�ور ھ�ی ا�ت آن "�ور ھ� دو��8ردا���ن �� �د��ت ��وری دا��� ����د و %وا�����ن ���د ����د؛ ����5�6

"� دو��8ردا�ش �� د�)را� و %��.� �د� ھر�ز ��ور �دار�د و %وا���ش �� ھم ���د �����د، "�ور �� از د�)را� ھ�وز 
 د�:� ر /ر��> ھ� دور ا�ت، دو��8ردان ا/�����9ن در �+ش ��ز�$ران �; ھ�ی د����8 دار، ��ز�$ران و �����$ران د�)را�

 ا�ن "�ور ھ���د "� ���ر�و را د�$ران �را���ن ���� � "��د، ����ر�ن در ا��%� �3ل �ذ��� �1 ��ر د�$ر �� ��� ��طر ���ن �
��زم، از ��� �ز�زا�م ا���8س � "�م، ��ش از آن "� �� �����ن ھ� ر/�� و %�ن ھ�ی ��ر�ن �و�ش را �� �طر �وا%� ���ز�د و 

����دار ���ز�د، ���ز ا�ت، ���ز ��رم ا�ت �� ھر�2 زود�ر �1 ��)ل �زرگ /را�و� را در  �ز�زان و وا���$�ن �و�ش را
 �را�ر ا/�����9ن �ز�ز ا�%�د �����د، �دون ا�%�د �1 ��)ل �زرگ /را�و� و /راھم ��زی ��ش ز���� ھ�ی د�)را�

�ظ�ھره در �����ن ھ�ی "��ل و د�$ر ��ر (��Dوص در ز�ر ���B ارواح ����3) در ا/�����9ن �راه ا�دازی ھر �وع ھ���ش و 
 ھ�ی ا�ن "�ور �.� ا����ر و �ود"� را دارد "� درد��دا�� د�روز ��� ھ�� ��ھد �2�ن ��دB3 �و���ر در "��ل �ز�ز �ود�د. 

  �ل �	 �ردازم �� ا�ل �ط�ب:

"دام %وا�ب ��ز���دھ �ده �ود �دا "ود�� %�.� �ب ھ��5 �ذ��� �و�ط ��رو ھ�ی ار�ش در �ر"��، ا�ن "� روی �2 اھداف و از 
 ھم در دا�ل ا�ن "�ور و ھم در ����� دا�د و ��ز���دھ�د��ن آن، ا�� آ��2 "� ���م ا�ت �ور������ �2ره ھ�ی آ�)�ر و �

���3 �رار دھ�د.  ��رون از آن ھ���د "� � �واھ�د �ر"�� را ��ز ����د ���ر "�ور ھ�ی ا�:� %�> زده در ���ر �

ا/$��ن ��ن ا�8�� ���طر ��)�م ����دن ھر �2 ����ر ���� ھ�ی �درت ��/��� ��ن و د�ت ��� �� ����I ا�رژی در %��ن دھ�ت 
 �واھ�د در �را�ر %��ن ز�د� ��دی ا������ را ھم از �������ن، ���و��ن، ��ود��ن، �ودا���ن، ھ�دو��ن و ��ره را ھ�� را �

��د�ل �����د، آ��� ���طر ���ده ��ودن اھداف ��ط�� �و�ش د�ر��ت "� �روژه ھ�ی ":ن  د��دار و � د�ن را �� %��م د��وی
��ر�1 ��زی "�ورھ�ی ا�:� �3ل ��رۀ ا/ر�+� را روی د�ت دار�د �� در ا�ن "�ور ھ� ���ت �5ت و ��ز �� ��> و 2وب 

ھ�� ����I ا���Dدی و ��دی %��ن را در ��BK �ود  آ��� را �� ��ل �ود �.�ن �����د �� در �دل ���ی �ون �����ن و ��ر �����ن
 دا��� ����د.

�� ��6ف، در ا�ن ��ل ھ�ی ا��ر %�����ن ��ھد �D��ت ��ر�ر�ن و و��ت ��ر�ر�ن �وع �روژه ھ�ی �رور��� ھ���د "� دھ�ت 
از ھر ز��� در �1 ��ور  ا/$��ن ��ن ا�8�� و �����ن �رور��م ��ن ا�8�� �� ا�)���ت ":ن ا���Dدی، ����) و �ظ�� ��ش

�زرگ �رارت %�I آ�ده ا�د و �����D �:ش دار�د "� �� �راه ا�دازی %�> ھ�ی �ذھ� ���ن �ذاھب ����ف و ��ت ھ�ی 
 �و���ون �و�ژه ���ن ��روان دو "��ب "�+دس" ا�%�ل و �رآن �������ن و ��ر �������ن را در �را�ر �1 /�%.� �زرگ ا����

رار دھ�د و �� ا���5ده ا�زاری از ��م ا�:م و �� �راه ا�دازی ��:ت �رور��� و ا���ل و������ Kد ��ری �» ھو8و"��ت«����د 
در �را�ر %��ن د�ن ا�:م را �وا�ط� ا���ل و�����B �1 �ده ��������ی %�ھل �زد ��روان د�$ر اد��ن %��ن �د ��م ��وده و 

ی ا�:� و ھم در ��رون از "�ورھ�ی ا�:� ھر�2 ����ر �1 �����رد و �� Dد ھزار �����ن را ھم در "�ورھ�
در�در و �وار و ذ8�ل ���ز�د و �� "�1 ����د�راھ�ی ا/راط ا�:� "�ورھ�ی ا�:� را ��Dوص "�ورھ�ی  ���%ر، 

���ر/�� و در ��ل ر�د را ��وی %��8ت و �ر�ر�ت �وق ��وده و از ���ر/ت و �)��ل ��ز دار�د و �د��و��� � ��ش ا�:��
 �زر� از %��ن را �%ددأ �ر از �و ��ن �ود �+��م �����د. 

�وادث �و���ر �د ا�ل ��م �رن ا��ر در "�ورھ�ی ا�:� ����د ا/�����9ن، �راق، 8��، �Dر، �ور��، �و��8، �ودان ���ن 
 از "�ورھ�ی �زرگ در ���� �� ��وخ �رب �ود��ن در �+�+ت �K.� ���5�6�� �" رور��م و دھ�ده آن ا�ت� �Dن ا����

��ور Dدور دھ�ت ا/$� و �رارت در %��ن ھ���د، �� �+�دۀ �ن ھ�وPی �رور��م ��ز��ن ��/�� ���� از راه %�> ���ر 
��واھد �د، ��)� �وا�ط� "�ر دوا�دار آ��ھ دھ�دۀ ���� ـ /رھ�$ و �ر���� ھ�ی ��ز�دۀ �ر��� در ���ن %وا��ن "�ورھ�ی 

رآ��ن �رور و و��ت را � �وان آھ��� آھ��� ��)��د و از ا�ن طر�ق %�و ���رش �رور��م و ا�:� ر��� ھ�ی زھ
����د�را� ا/راط را �ر/ت؛ 2ون ھر �در "� �� ����� ھ�ی ���رزه ���� �رور��م و ����د�را� از 8وB8 ��5> �رف زده ا�د �� 
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��� �وی ����� ا�د و در �را�ر %��ن ���رش داده ا�د، ����ر ھ��ن ������ �رور��ت ھ� و ����د�را ھ�ی ا/راط ا�:� را آ��ھ
%�> ا/زار ھ�ی %د�د �و8�د ��وده ا�د و �د��و���� �� آ�ش �رور و و��ت ����ر و ����ر دا�ن زده ا�د، %وا��ن را در "�ور ھ�ی 

 ھ�ی ا�:� �.��د �� ھ�رو��ن، /رار از وطن و �� در /+ر /رھ�$ و %��8ت �رار داده ا�د، �رد�د�� از "�K.� �" ی �دارم
�زرگ �و8�د و /روش �%��زات %�$ �� /را��� �5ت، �� ��/��ی ھ�رو��ن و ھ���2ن �� �دارس و �.���$�ه ھ�ی �زرگ ط�8ب 
 و ���� ،�روری و دا�ش ��زی از ا�ر�)� �روع �� ا/ر�+� و ��ور����� و ��ورای د�ور�د دادو��د و روا�ط ��$���> ��8

.�ظ�� دار�د  

 �س ا�ر %�و �رور��م و ����د�را� ا/راط �و�ط �ود �������ن �ر/�� ��ود آ�روز دور ��واھد �ود "� دھ�ت ا/$��ن ��ن ا�8��
�وا�ط� �روه ھ�ی �رور��� ھ�� "�ورھ�ی ا�:� را ��Dوص "�ور ھ�ی ���ر/�� و در ��ل ر�د ا�:� از ���ل �ر"��، 

8�زی، ا�ران، ��$�� د�ش و �ر"�����ن را "� از ����I �زرگ ا�رژی ز�رز��� و �رز��� �زا����ن، آذر���%�ن، ا�دو��ز��، ��
�ر�وردار ا�د �3ل �ور�� و �راق و 8�� و�ران ��وده و �رد��ن ا�ن "�ور ھ� را �رای ھ��ش �رده و �:م �ود �واھ�د ���ت. 

�م �ودی و ��$��� � �وز�د ا�ر وK.�ت �� ھ��ن ا�روز ا�ر ا/�����9ن و �ور�� و �راق در آ�ش %�> ھ�ی ����� و �رور�
روال ادا�� ���د د�ری ��واھد �ذ�ت "� /ردا �و�ت ا�ران و �ر"�� و �س /ردا �و�ت آ���ی �ر"زی و ا�دو��ز�� ��ز �واھد ر��د، 

 �ر"�� ز�> �طر ا�ت، ز�> �طر ھم �رای �ر"�� و ھم �رای ھ��، ھم �رای �������ن و ھم �� �� در ��ر �وادث 
�������ن، ��زاده ھ�ی ���ش �ر����ن �.ودی و ��وخ و ا�رای اطراف ���R /�رس و ھ�)�ران ��ن ا�8�� ��ن �وب ���طر 

�.�� ھ�ی ��وز و �وزان ا�ن %�> ھ� �� �ر��رای ھ� و دا�ل �Dر ھ�ی �ر�ر�ن آ��� ھم �واھد ر��د.  دا��� ����د "�  

 ـ ا���Dدی ـ /رھ�$ �������ن، %��ن ا�:م ��ل از ھ�� �� �1 ا�+:ب �زرگ ����ر�ن �� ا�ن وK.�ت �� �����ن و �د ا%����
/رھ�$ و �� �1 ��ز ��زی �زرگ �ر��� و ا�:� ���ز ��رم دارد، ا�روز از ��%د و ���ر ��%د �ر/�� �� �)�ب و �در�� 

د، ھ�� �� �1 ��ز�$ری و ��ز��زی ا�:�، در �%�وع /رھ�> و �.�رف ا�:� در وK.�ت ����ر �د و �$و���ری �رار دار�
 ���ز دار�د، ���د ا�ت رو����ون و دا����دان د�ن، ا���8 آ���� "� در �Dوص ارزش ھ�ی د�ن ا�:م و /رھ�> و ��دن ا�:�

��D�:ت ا"�د���1 و دا��$�ھ دار�د و از ا/)�ر ���%ر و ا���ل و "ردار ز�ت ط����8 و دا�� �� دور ا�د، ����ت �داران 
/رھ�$��ن، ھ�� آ���� "� �� ارزش ھ�ی د�� و /رھ�$ ا�:� �ود ��وری دار�د ا���س ��ؤ8�ت ��وده در �را�ر %��ن  و

 �ود ��ل از ھ�� %�و ����9ت و /.�8�ت ھ�ی ����د�راھ�ی ا/راط و �T ھ�ی "م �واد و � �" B��د �� ��ر و���" ھ�� د�ت �)
T� واد را �$�ر�د، 2ون ا"3رأھ��ن�  ھ�ی � �واد و "م �واد ا�د "� دا�م �� �����9ت زھر آ��ن ��ن ���ر �رم �ر��ز ��ری �

از ���ن %وا��ن را /راھم ��وده و �و���B آ��� ز���� ھ�ی /.�8�ت ھ�ی و�����B �رور��� و دھ�ت ا/$� را در "�ور ھ�ی �ود 
ا��ر /رھ�> و ��ت ھ�ی ا�:� آ��ھ��� و ��ر آ��ھ��� ����د � ��ز�د. �2���2 "� د�ده � �ود �����5�6 در ا�ن ��ل ھ�ی 

�وا�ط� ھ��ن ����2 �: ھ� و �����ن ��� ھ�ی "م �واد از طر�ق ر���� ھ�ی %�. (��Dوص ا��ر��ت و ��و�ز�ون) �� ���ره 
ا�:م را �زد ��روان �ر/�� � �ود، ھر �T "م �واد و � ��ر از د�ن �� �.��ر ��در�ت �ود از د�ن ���م ��8م و "�ر���س د�ن، 

 �����د، ����ر�ن ھ�وز ھم د�ر ��ده ا�ت Pزم � دا�م �� ����ی �� �رد د�ن ھر�2 � د�$ر اد��ن د�ن %��8ت و ��و�ت �.ر/
زود�ر �1 �ط در�ت و �1 �رز آھ��ن ��ن ارزش ھ�ی ا�:م وا�. از �1 طرف و �ر�.ت �ن درآوردی �روه ھ�ی دھ�ت 

در ��ر آن ا�ر وK.�ت �� ھ��ن روال ادا�� ��دا "�د،  ��ن ا�8�� ��ن از %��ب د�$ر ا�%�د �����دا/$ن �رور��� و �����ن 
�رد�دی �دارم "� �رن ھ�ی د�$ر �������ن ھ��ن ��م آواره و در�در، �:م و �رده در ز�ر ��طB ��"��ت ظ�����8 ای دھ�ت 

ون در �وگ �ز�زان و د���8$�ن �ود در �رگ �در�% ��ر ا/$��ن ��ن ا�8�� و �رور��م �ودی و ��$��� در ���ن آ�ش و �
 �واھ�د �رد. 

            رف آ"ر،

د�$ر از ھ�U "س �و��ده ���ت "� �رور��م ����ر�ن �ر��� را از %�I �ود �������ن � ��رد و از %��ب ھم �����ن �رور��م   
ر �ر��ز��ری � "��د، ����ر�ن �� �ظر �ن در ���رزه ���طر ����رد اھداف �وم و ��ط�� ��ن از ���ن %وا��ن �����ن ����

���� �رور��م و دھ�ت ا/$� ��ل از ھ�� �ود �������ن ��Dوص %وا��ن ���د �+ش �ؤ3ر و ��ز�ده دا��� ����د، %وا��ن "�ور 
 %وا��ن ���� �رور��م را ا�%�د "��د، ا�ن ا��)�ر را ���د ا�ت %وا��ن "����% B�ف ���د ا���د�د�ت ھ�ی ���� ور ھ�ی ا�:�

�$�ر�د و از طر�ق /���وک ا���د�� %وا��ن را ا�%�د ��وده و آ�را /را��� و /را �ذھ� ���ز�د، �دون ا���د %وا��ن در �را�ر 
 %��ن ��روزی �ر �رور��م و دھ�ت ا/$� ���ل ا�ت و �� ��)ن.

 �و���ده: K�� ��ری ���ری

 (24.07.2016) 
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