
 : �����ده ��ر���ن آ���ن -��را وا�ن ���ت 
� �� ارو�� ����ل �رد؟�� �� ا�ن ��ران را 

 .ا���س �� ���م �� در "�! ھ���م"
در0د درآ�د ��.��ص �+� .ود را �� ���و �دھد. ا�ن ��+- ��2+��رد �ورو، �(��  ��70 ��ور �� آ���ن �س از ا�ن �� ����ت ��%

��+��رد �ورو ھم ، �� �7وان �0دوق ذ.�ره ، در  ��100+��رد �ورو ����ر از �3م ھ���2� آ���ن ا�ت. ��زه ��+- �زرگ  20
 .�ظر �ر��8 �ده ا�ت

زی ا<�0�د �ردد، ا��= �� �3��� ��ران او�را��ن �رای �ظ��� �ری �ول ھ��� �� ���د 0رف �3دا�ت ، آ�وزش، ر8�ه و ��ز��
 .ھز��� �� �ود

از طرف د�2ر ��ر�م ھ�ی رو��� ، �� D8ط �� �ردم 7�دی ا�ن ��ور(�� او��2�ر�� و ��Aو��ن)، �+?� ھ����ن �� �ردم 7�دی 
� ر���د. ��ب �و��ن �� روی او�را��ن �3��� آ���ن �� از �ورم و ا8زا�ش <��ت ھ�ی ��و�� ھم ��ت �8�ر ھ���د، آ��ب ����ری �

� در آ���ن ���وع �ود. و�ر�� �� "�و�ر �و��ن" و ".�Aن �� وطن"�ودن ��3م .واھ� �د+A��� ن��� .ای �د �� طرح 
� را �� ا�ن ��د ���� در آ���ن .واھ�ن ��3ود را�ط� �� رو��� �ود�د ، ا�روز"��ده �وح" �� ����د و ��� آن ھ� را در ���� �+��

� ���د. ا8رادی ھم �� �رای �ل ��ران، راه �ذا�ره و �2�Hو را ����3�د �� ���د، �ورد .�م ا�ن و � ��� او�را��ن، �0Dر �(ر8
 .آن <رار �� ��ر�د

� �و��د �� �� ��"�وز ����د �ذا�ره �رد. �+?� �� ����ت رو��� را و�ران �رد. ا�ن ��7� �+���� ا�ت �� "8ون در %�ن"، ر�Aس �
 .���د�� ارو�� و "�ر�وک" ، وز�ر.�ر"� آ���ن �� ز��ن آورده ا�دا

 .�د�ن �ر��ب ��+� رو��� �� او�را��ن ، ����ت ھ�ی دا.+� آ���ن را ھم ���Jر داد
رو��� ھم ز�ر ا�ن �8�رھ� ، د�ر �� زود ارو�� را رھ� �رده �� ��ت ا���د �� ��ن و ا����% ھ�د �� رود و د�2ر �"�ور �.واھد 

 .� ��ز �� ارو�� 0�در ��د�ود �
� �رای ��روزی �ظ��� او�را��ن �ر رو��� ��� ����د، .�+� ھ� ا��"� �رای ار��ل �"�3زات ���� �در ���� �� ��ر�����ن �ظ��
�درن �� او�را��ن ھورا �� ���د. �د�ن �ر��ب �� ار��ل ا�+�� ����ر، �"�ی ���8ن راه �ل ھ�ی �����، �� ���� �دن ا���ن ھ�ی 

 .�ر و �داوم در��ری ��= �� �ود���
 .ا�ن ����ت ز�ر�(�ر "ھ����2� �� او�را��ن"، در وا<K �� د���ل �ود ھر�� ����ر �رای ��ز�د��ن ا�+�� ا�ت

� .ود، �Lش �رد �� رو��� را از ارو�� ��رون ��د. آن ھ� �+7� ���Hد �� ����د ��3" ��س از "�! �رد،آ�ر�?� �رای ��?�م ھژ�و�
� ھ���� �رای آن ھ� �= �3د�د ا<�0�دی و �ذا�ت �� �?>�Hن ا�����و�وژی ارو���� �� ����K رو�� د��ر�� دا��� ���د. 

 .ژAو�+���= ���وب �� �د
�ن آرزو �� �ردم �� در �D��ل ھ�� آن "�! ھ��� �� �� دروغ آN�ز �د، ����د "�! 7راق، اJ8�����ن، ����، �ور�� و ��� در 

 .ان �+2راد، ����د ا�ن "�! او�را��ن، ��ھد ا�7راض و وا��ش �� �ود�مھ��ن و�ط ارو�� �(�� ����ر
2� روی "�! ھ�ی د�2ر را ��� �وا�د ��Hد ��د. �س ����د 8ر�ب ����� را .ورد �� ����د ���دن در ھر�= از ا�ن "�! �" Qھ�

 .ھ� �� �و7� �Dش دا��� و ��% .ود را .�ر.واه �� "� �� ز��د
 .و��ن او�را��ن �� ���و ھ�دار داد و .واھ�ن �و<ف �زد�?� و ادN�م ��روی �ظ��� آن در���و �درو��� ��رھ� در �ورد ��

 �او�را��ن ھر��د ر��� �� ���و ���و��� �ود، و�� ادN�م ��روھ��ش در ا�ن ����ن 0ورت �� �ر8ت. ا�ن ��ور ��د�ن ���ور �ظ��
 .ر آ�"� �ود�د. رو��� �دام در ا�ن �ورد ا�7راض �� �رد���رک �� ���و �ر�زار �رد و ��ش از دوھزار �ظ��� آ�ر�?� د

 .Nرب ا�ر وا<(� �� د���ل ��ران ��ود ، ا�ن رو�د را ��و<ف �� �رد
 .ا�روز ��0ت از �ردم او�را��ن و ���8ن راه �ل ھ��� �رای "+و��ری از <ر���� �دن آن ھ��ت

 .و��� و 8�"(� ای �زر��ر ا�ت��0ت �ر �ر وظ��ف �� �رای "+و��ری از �D��ل ا������ ���و و ر
 .ا�7راف �� ��م �� ھ��2�ه �� ا�دازه ا�روز از .طر �روز "�! ��� �ر��دم

 .���د �"�ی ا�����ت از D7+��ن ا��H�ده ���م و ا"�زه �دھ�م �� از �� �رای ر��دن �� اھدا�8�ن ا��H�ده ���د
� و �� �� ��ظوری آن را �و"ود آورده و �2و�� �� �وا��م از ا�ن وR(�ت �� �����د ��ر��م �� ا�ن اوR�ع �� �ود ���ت و 

 ����ر .طر��ک .�رج �و�م"؟
 


