
  

  زده ز�ز�� �ردم �� ران�ا د��رات �ل�و �زب یھ�درد �م��
�����  ران�ا �رب ���ل یا

�را� �����ن ھم�   

 یدرد (� �ود ���وار و ��ک وگ ی�&در اطراف یھ� ��ر و ھ� رو�� و ��ر�ز اھر، ورز#�ن، آذر��� �ن، ز�ز��
  . ات �ر*�� را ا�ران ھ�� �زرگ

 ��������ن ھم از ی�����ر �دن /����ن �� ر�. ���د�� *�ر ا�ران �� ران�ا د��رات �ل�و �زب ر(ل�� ود ا-,�ء
  . ���د�� ا��س ��ر از ��0و �#�0 �� را

�را� �����ن ھم �ر (� آ�ود درد ز��ن ا�ن در��ذرد، �� آذر��� �ن ا��ن در و�ژه �� و ا�ران درون در ��  �� 
  . ھ��م (�ور درون �����ن ھم *�ر �� ھ���� ����د ا�را���ن

 ا��ن از :ر�د ����ط& و ز���ر ��ر ��ر�ر ۶.٢ �دت  �� یا �رزه ن�ز� ، ��ه ا�رداد ٢١  ���� روز ١۶:۵٣ �-ت
  . �رزا�د را ��ر#  �ن�آذر��

 در و ا�د �ده �/�� (�ھ:ل ��" ا(=را (� �� ���ن�� ھم (����� و /��� ؛ ات �وا��� &��د# ١٠ ن�� �رزه ن�ز� ٢
 (� ات ی�د�ز ی����.(�د �رگ (�م �� را (و(�ن و ز��ن و ب��/ر را ، آورد ��� داوم یا �رزه ن�ز� <�ھ �&��ل
 ���ز� ھر. ات �@�ط� ا�ر ، �وم /�ک ن�ا در �رزه ن�ز� و ز�/ ،�رزه ات ی(�ور ران�ا (� م�دا��� ?�� ھ��
���رور و ،دزد ���ر� �� م�رژ.��د�� �رگ ���م را �� ���ن�� ،ھم ران�ا در �رزه� در (� �� ���ن�� ھم ی�را 

 ت،�ا�� در (�ور��ن ��رو�دان �� ات �/�� را /��� (دام ؟ ات (رده (�ر �B ، دار�د �و�ت ز�/ ز�ز�� ���طق
 ،ا�ر رو�� در �� و ��ر در �� ، ی�ز /��� �/ش <�ھ در ���ر� �� م�رژ.  �:ذرا��د /طر �دون ���داد �� را �ب
 ز������ن (� ات (رده  �د�ا �ورم از �*,�F در و ات �رده �Eروش و ز �� ی����* دت �� را ��ن و /���

/� ران�ا�� در ران�ا �ردم یھ� ��ر�� �� �ا�G ���ر� �� م�رژ. �ردازذد �� را ��ن /��� یھ� ا �ره �وا��د�� 
�،و� �زد�� ،/��� �دار�د ����ر( و � <�ھ آ��� �� �� (� ، دت دورو ی(�ورھ� در و�زوGF در و �زه ، ����ن 
�ا��� *� @� ن�ا �زارش �/ش از ��� (� ���ر� �� م�رژ ن�ا.  ات :ردان�رو ����� ا�ر ن�ا از ران�ا �ردم ی�را 
 م�رژ. ات ���� ت� �� و �����ر ���رژ ���Eو� �� ����:ر ، ات (رده یدار /ود �ھ�:�� ار���ط یھ� د�:�ه در

 و یا /���� د�ور �� (���دا �� را ران�ا �ردم یھ� =روت :ر�د و دوHر �رد���0 ٣ �وا��د�� ، �ا�G دزدان ی���دھ�
 ن�ا �B �0Fون Bرا ؛ -� ز�د �ز��دان�� ی�را ی�ز /��� ا�ر از ���ران� �� ن�ھ� �و� ، ��ر�د ���I �� �ژاد یا��د

 �Eت و ��ز �=ل ���ز� ر�ز یھ� =روت و ران�ا �ردم ی ھ� �دارا��B Fول ،���0 ��د�� آن �ردم و ران�ا �����ران



 ، �ردم ���/ب ���و�� ی�ر#رار �� �� �ود، ده�(� ن���F �� #درت ���ار از د��� � �� و �����ر م�رژ ن�ا.  ات
FH�? و ران�ا �ردم  ���� ھ�� ی�زھ��� �� د��رات و://:وF. ���د ����� ی��وارا �� �� و �ردم �&��ل در 
  . ات اGم و -رب #وم ت��ر �ر یازا-G ش�� ���0/ (� @ت�ط�

 ا��س ز� �ن و Gن�� ل،�ارد� ، ��ارو� یا����� از ����ط& و ��رھ� در  (� ، ات �ود ی��د  �رزه ن�ز� ن�ا �دت
�رات ن���ر�� �و�.  ات �ده/ �� � یرو��ھ� �ردم و س�ھر �ر،�(0 اھر، ورز#�ن، ی��رھ� �ردم  �� ���� و 

 ن�ا ا�د، �ده ����ر  ��ه �رداد ٢٢  ������ ا�روز ظ�ر از #�ل  (� آ��رھ� ن�آ/ر  �� ���. ... ات  آ�ده وارد اطراف
 ا-Gم م�رژ. ات  �ذا��� ی � �ر �Lدوم و � روح ھزار دو از ش�� و  �ر*�� را �ن ت�دو از ش��  �ن  �رزه ن�ز�

 اطGع #رار از ، ات دروغ ��E0ت �ورد در م�رژ �زارش ن�ا.ا�د �وده �رزه ن�ز� ن�ا �#ر��� �Eر ٣٠۵ (� ات (رده
�Bر ھزار ن�د�E� ت از /ود  �ن �رزه ن�ز� ن�ا در  .ا�د داده د

�Bرا��و ن�ھ���و�  /��� ھزاران �� /��واده ھر �� (� ات (رده ا-Gم ���� ت� �� م�رژ. ات  دا��� �� در را 
  �ران /وا�واده ھر �وا�د�� ، ��H �ر�� �ورم �� �(�و� ران�ا در B:و�� (� ن�ا وال �و� ��ردازد، ور� ١۶٠٠ ی

�رات/ ���� ����ا :ر�د و ا�د داده دت از را /ود /��واده آورآن ��ن �ر��.���د ز���O0�� B ن�ا �� را ، � �� و 
P���/ رد ران�و آ��� (����� و� و �رزه ن�ز� �&��ل در �&�وم و ���م یا (����� و /��� �وا�د�� �Bو��. ات ده�

�/ت ورو� ١۶٠٠ ��O0 �� ھم آن.  

�� آن ھ�� �� (� ات �وظف م�رژ)� یھ� /��� آ��� ی،�را ا�د داده دت از �رزه ن�ز� ا=ر در را ��ن /��� (� 
 �� م�رژ.  ��زد �ده ب��/ر طق ��� ،در ��ر�ر ١٠ �� (� �ده �(�ر����F و �ا��00 ن�� یا���داردھ� �� ���م
Fو� از را /ود (� �و�د�� ورو� ١۶٠٠ دادن���� � ��ا در. (�د /Gص ، ات ی�ز /��� آن داردو �ردن �� (� 

 ران�ا یھ� ��ر�� از ����ر �دا�د د��� م�رژ ن�ا ،آ��B ات �����ر و *�د �ا�G م�رژ ھر�Bد (� م�:و�� ��ر :ر�د
��� و زده *&ر �ردم ن�ھ� �� ��@0ق ، ران�ا ی ھ� ��ر�� :ر�د �� و �Eت آ�د در. ت�� ��(م ی���دھ� �� ��@0ق 
 ���ران� �� و ��س یھ� ت��رور ی�را �� و (�د ���ھز �ردم ی�را را �ردم ��ر�� ات �وظف م�رژ. ات دت
  .  اد ���ر /وار /ون ��و�ت �� و �ا�� �زب

 ��رھ� �ردم �� را /ود یھ�درد و ت��0 �را�ب  ��:داز،  *� @� ن�ا و#وع ����ت  �� ران�ا د��رات �ل�و �زب
 ن�ا �Lدو��ن و ���ز/� ���در� و ،���ود  ��وده ا-Gم �ن�#ر��� ��ز���د��ن و ھ�  /��واده  ژه��و ، زده ز�ز�� ���طق و
 �� و ������د زد��ن ز�ز�� ی�ر�  �� � �ور یا����� �ردم  ژه��و ط��ن، ھ�و  ��(0  آ��� د�ا�. ات آرزو��د را داد�رو

 آورده ی� � را /ود ����� و ����E 0وظ ����ز ن�ا �� و ���ھ�د آ��� ی�زھ��� از /ود، �Oدر�� ی(���� و یھ�درد
  ٢٢/۵/١٣٩١.����د

�� و ا�د ��/��  �ن (� �آ��� ��ز���د��ن ی�را)� �زد���ن دادن دت از ر�. ز�ز�� �دت از ���� یھ� ز/م �� (� 
  . دار�م آرزو ������� ���د�� ���ل را ھ����ن /��� و��

Montag, 13. August 2012 · 

  ران�ا د��رات �ل�و �زب

 


