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	 ��وق ��ر��
��� ��رو �� �
��ب روز �دور ا�����   

  
�دان و�� �� ��ا��� دا���
*  

�ض آ�!�رای �!� از �وق ��ری ��رو�دان�  
  

  
  

��ل  از دھم د����ر 
	 ��وق ��ر – "���� ��وق ��ر "��رو" ا�ن ��ل در ����� �#	 از   -روز �دور ا����� 
ا���	 �ر�ن ��وق ��ری ا���ع �و� ��ذول دا��� ا�ت، ا�ن �ق،  ��وق دا��ن ا�
�ت در ز
د%	 �$�	 و 

  ا����	 �	 ���د.

	 ھ�ی ����	، 
ظ��	، ا-���دی، �
�-,�ت ��
وع و ������
ا�0�
���ن "�وری ا�ت "� ��و�� ��ر���ً "��ل 


6 ھ�ی 
����	 و ����5 ���ب ھ� �ت و �� ��ب  �و-�4ت "�3را�2ُ 4دی ا����	 در آن در ر��ن �وده و ��دان 

<	 و ��$���ن =�>�دۀ 5را����	 اش ��ل $و�	 �رای ا�راط	 �ر�ن و  ،	������د �و =و�2��#	 و �وق ا2


�$�� �ده ا�ت، �	 �3��	 ��ر >�ل ���2 دارد، ��ل � ��

��ز ھ�ی  ھ� �ت "� در ا�ن �رز��ن�
��ر �رور��ت د

	 �را�وش �ده ا�ت، �����ی ا-���دی "� در �4,	 از %روه ھ�ی ����	 
ظ��
د %رد�ده ا�ت، وود و ���ده ��
ا

د، 
�ا�
	 %راف را�م را روز �� روز ��?�ر �	 �رد، 
��رد�	 در ����ت ھ�ی 
ظ�م و �� 	� 	
اش را در 
�ا�


<	 �ر$	 از %روه ھ�ی ����	 ���ھده �	 �ود، ا��ً �ردم و 
��ز ھ�ی ��ن در �رام ھ� A��ب ا
د، ��2ت 

6 و �2
د ���
� ای �� ا�ن �را�و�	 �ردم در ز��
� ھ�ی �$��ف -��داد �	 �ود. �,ور 
�رو ھ�ی $�ر	 و ��


د، $�ر	 ھ� ا
د "� "�ور را 

د، � ���د 
�آرا�	، �ردم را >
�ن �ر%�B "رده ا�ت "� ھ�� ��ور ��#���
���ظت �

د. 
  $�ر	 ھ� ا
د "� ا�
�ت �D� D ا���ع را ���Cن "

��#ل د�<ر ا�
#� "ر$�	 
ظ�م در �را�ر �	 ا�
��	، ھر%و
� ا��دی ��
	 �ر "�ھش و زدودن �	 ا�
��	 را زا�ل 

�ن دا�
� %��رده ای �	 ���د "� د�<ر��رو
دان در $�
� و ��ر و< 	��
�ده و  %ردا
�ده ا�ت و ھر روز �	 ا�


د، ھزاران ��ر و �ر���� دار "�ور �� ��ت 
�ا�
	 از وطن 
"و>� �� را��	 ا-��ت و %�ت و %ذار "رده 
�	 �وا
�رار "رده ا
د. �د ھ� ھزار وان "�ور �� ��ت 
�ود ��و
�ت و ا�
�ت وطن را �رک و آوارۀ >��ر "
B د
�� �ده 

�	 "� �	 ���د در د��ع از وطن ��ن وا���ر �
ا-���دی و...آن 
�روی ا���	 ���د، �� ا�ن �ورت �� ھدر ا
د، 
  ��رود.

�2
د >�ل ���2، �,ور ��ر���ً �6 �

د ا�ن ھ� ���
د، 
%روه �رور���	، �� ��ول  �٢٩وا�ل  ��دۀ 
�ا�
	 �	 �وا
�H $�ر	 "� دا�ش، ا�2��ده، ط��2�ن و.... "� �4داد "�3ر ا�ن %روه ھ� ر��� و �
� �رو
	 و $�ر	 دار
د، -وای ��

 H� ،���3ٔر از ,4ف و���د �د�ران �وده دو2تدر ��دودۀ �4�دات -راردادی، ���ر �دن ��ن د�وار ا�ت، -وای ��
در �4,	 او-�ت �ر�� "�ری 
� "��	 از $ود �روز ��دھد و �4,�ً -��ل 
5وذ �رای د��ن 
�ز ��<ردد، 
ظ�م 

ی و �را�و�	 "��ل ا����	 ��$�ن =�ن ھ� و =روژه ھ�ی ا-���دی ��زار �وام �� ا
�ر�	 ا-���دی و ��2	، ��#�ر
ا-���دی و�ر��ً �#�
�#	 �ودن ا�ن =�ن ھ� و =روژه ھ� و از ھ�� ا���	 �ر �A��ت دی ��"��ت و دو2ت �� �3��� 

�ح ھ�ی ر-�ب در درون ��"��ت 
�روی اداره و ��ت دھ
دۀ ���4 در ����ری از �ر�� ھ�، ��0و�2ت و ��د�2 

و �را-�ت ?زم �رای �راL �ر�وط ���Cن ا�
�ت و�وا�ل  
�ود  �4�د�ب ھر >� ����ر و %��رده �ر ��ط�، �ت "
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و ا
<�زه ھ�ی ��4دد د�<ر ���ث آن %رد�ده �� ��"��ت ھم در �طH �5�ظت ا�ور دا$�	 و 
�ز �را�ت در �وزۀ 
ز ��
ده و �� 	��دام ا�42ر در ���Cن ا�
�ت $�ر	 ����ج -وای $�ر	 �وود در  ��م آن �وود ا�ت "�$�ر

"�ور ���د.  �را��س =���ن ھ�ی �
�4ده �� $�ر	 ھ� ���Cن ا�
�ت دا$�	 "�ور �ر��دۀ $ود دو2ت ا�0�
���ن ا�ت؛ 

ظم ��و�	، �5�ظت دارا�	 ھ� و  ،	�
	 �����ت ار,	، �5ظ ��"��ت ����>

�� ���ل � �
 	�ا�ن ا�
�ت دا$
����C�ت ��و�	 و دا��� ھ�ی از ا�ن د�ت ��<ردد ��#� از ھ�� او2�ر �5�ظت و ���Cن ا�
�ت ا���ع �� ��رو
دان را 


	 ��وق ��ر �رای ا
��ن ��  ا�
<و
� ���3ت  ٣
�ز در �ر��<�رد،  ز�را �ق دا��ن ا�
�ت �را��س ��دۀ ��ا����� 
��3�ق ��ن  ٩و ٨، ٧، ��۶�وای ا�ن ��ده در �واد .» ز
د%	، آزادی و ا�
�ت �$�	 دارد�ق ھر "س « �ده ا�ت:

�	 ��وق �د
	 و ����	 
�ز �� طور ���وط	 �رح %رد�ده و دو2ت ھ� �#�ف �� ر���ت و ���Cن آن %رد�ده ا
د.�  ا�2
�ط��ق ا�#�م -�
ون ا���	 و ���ر-وا
�ن، د��ع ازا����ل، :« در �� دۀ =
م -�
ون ا���	 ا�0�
���ن آ�ده ا�ت "� 

  »  و -����ت د���	 از وظ��ف ا���	 دو2ت �	 ���د. ���Cن ا�
�ت"��ت و �����ت ار,	 و ��
و2	 در ��ل طرح ھ�ی ا�
��	 دو2ت ����ر ����	 طرح ���ود، �� ا�ن ���4ر "� ا$����ت دا$ل 
ظ�م و 
��ز ھ�ی 

��دھد، از �وی  %روپ ھ�ی ��5�وت ����	 و ���ری، �4,�ً �ت و��ت �ط��ق =�ن ھ�ی ا�
��	 را ���0ر
� آ
#� ��وق ا���ع ��
	 �ر ر<د���
ا�#�
�ت ���Cن ا�
�ت �دون ھد��
دی د-�ق �� �ورت �#�
�#	 ارا �	 �ود و 

  ا�ن �ودن ���ت و ا�ور روز�رۀ ��ن، ��ر ا�
��	 �ط�Wن 
�	 �وا
د دا��� ���د.
�ران %روه ھ�، -و��
دا
�ن و 3رو��
دان  ��زه �� دوران ر��ده، ا�
�ت را �� =ول ھ�ی ��دآورده �	 $ر
د، �4
	 ا�
�ت 


	 و -�
و
	 از آن  ��3���"� �	 ���د ��D $د�ت ���� �� ا�#�
�ت دو2�	 و ��و�	 �راھم آ�د وھ�� �� طور �

	 ��دل����د ��رو
دان از آن  ٩٠%رد�ده ا�ت "� ��ر���ً ��ش از  ��ر�
د %رد
د، �� �D $د�ت ا
5رادی و �Aر �

�ردم  �� $د�ت ا�
�ت �� ��ث �D $د�ت �$�	 �$�	 از ��روم ��<رد
د، ا�ن ا�ر ���ث آن %رد�ده ا�ت "� 
�� ا�
�ت از د�ت �دھ
د، "� �
� �و-L، د2>�=	 و ا���س ��ؤو�2ت ��ن را در -��ل ا�ور ��و�	 ���

<ر
د و��2�

  �ده ا�ت.>
�ن ھم 

<ر���� و وظ��ف 
��د ز
<�ه ا�ن ا �

� و ��ؤ?�
، دو2ت ���د در -��ل ���Cن ا�
�ت ، �� �و,وع  ا�
�ت ا���ع وا-��4

و�#��5ت ھ�ی $و�ش را �� طور �3ر �$ش و �ود�
د ادا 
���د، ز�را 
وع 
<�ه  وطرز ارأ �ردم �دار دو2ت �� 

	 و ا�ور روز�رۀ ���ت ��رو
دان ��و-ف ��ؤو�2ت =ذ�را
� �ردم را در ��م %�ری ��ن =�را�ون ا�ور ا�
�ت 

��و�	 =رورش و ��و�� �	 "
د. �و� �رH ودی دو2ت �� ا�
�ت ��رو
دان ز��
� آ
را �راھم �	 ��زد �� �ردم 

ده در ا�ن �ر�� $و
اھد $ود 
�ز در ���Cن ا�
�ت ��م �<�ر
د 
�ش و��م �ردم در ا��ده و���Cن ا�
�ت ا3ر ���4ن "

  دا�ت.  
  

 "���ٔ� ��وق ��ر ��رو
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