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  "ر	��� " و �ردا�ت ھ�ی �ن

 

ل ذھ	� آ�	�  �دم *( �� ا�)ص و اط��	�ن �&"و �س �وک#"ر���ً دو ��ه ��ل �� ��	م �وا	� از طر�ق �
  ��	ون 2د ��و	ت �ر �01/ ز	�ن ��	و�ت و #�.ره ��	�ود.  در*����ن طر�داری از

�ت  �( 	�ر ر�4	�ده ا4ت. �را» ر	���«#�زه *#��� را �( 	�ما�ن ��	م ��#ول ���	د 	�م دارد، *( �
�ط�8&( 	�ودم. �ن 	"د 	و�س 	�4#م و .)�7ت آ	را 	دارم *( *#�ب وی را �� ��ری *رد و *#��ش را 

 	ظر �( #�ر�/ *�ری ام�4( 	���م. و�8 *و#�ه �( ز��ن دری �"�ھ�ی آ:�ر ��4ر 	و�4	د �9ن  دا4#�ن 
وت 	���م و �ردا�ت ھ�ی �و�ش را �� ز��ن �0م ا	#"�ل �دھم. از ��	�داری ��2#وا	م �دون ا��دوارم �

	�وده وارز���� ھ�ی �رای دو4#�ن �&ر��  ا�	رو �وا4#م #� ا�ن *#�ب را *( در د8م =	> زده ا4ت،
�.� ام را �� ا���ن �ر�< 	���م. �  

( ���ل ده دا4#�ن *و#�ه، آ�ده ا4ت، *از =�پ �ر ٢٠١٣ �ون در ��ه ا�ن *#�ب �� �ط? و .��7ت ز���
  ا�زون �( ��دآوری �ؤ8ف �����د. 

و �� �#ن *#�ب �4ز�9ری  1	وان *#��ش را �( آن ر�م زده	�م �� ���4ی ا4ت، *( ��	و ���	د » ر	���«
در 	زد �ر��  � ��ھ� و G�7ت و*( در �&2 و #&0"�ت ا	�4	�� ا	د، ، #�و#��*��ل دارد، �	ظور، ر	���

در �"��ل ا	�4	�ت  در دا4#�	��ی وی ھ��ن ر	��� 0( �����	د، و�8 �� ا	�م4�Hاز ا���ص ���#ر�ن 
» �ر�و�< را دو4ت دارم«و » 4ر ر	���«ا�ن �و2وع در  ��1ز �� آ�	د و �� ��وم ���رد	د.

در =و*�ت �وم ھ�ی ا��K	4#�ن 	(، �J0( در #	��  . ��8ب ا�ن ا4ت *( ا�ن دا4#�	�� ���#ر 	����ن ���ردد
 رو��رو��ط( 9ر�#( ور�د ��	���	د. د، *( ���0 ط��&� و وا�&��	�	( 		���ن وا�? ���و4طL �0ل 

 دا4#�ندر ��8ب  �ر ر	��� و ��روزی ا.ل ا	�4	�ت ی آ	��ا	�4	��ی �0ل ��#0ف و �زج �1ط( ھ�
ھم #".�ر �ودم ���د، *( #�  ، و �� ���د�رای �ن *�ری ا4ت �د�د �( ز��ن دری در ا�ن *#�ب#�ه *و
�وا	ده ام.  #��7ل �و�ود در ز��	م را �ل =	�ن *�7��#	  

9و	/ ز��� و ھ	ر�	دا	(  داد ھ� را درک 	�وده و آ	�� را �(��	م ��#ول 	( #	�� �� =�م و 9وش ��ز رو�
�� )J0� ،س داده ا4ت�J&	ن  دو��ره ا�Hرا #ز ��	د آ	د��/ �0	د  ا� �ر��نو�� دا	4#	� ھ�ی Gزم و �

  وده ا4ت. وا�&�ت را �ر*�ری 	�

در �&�2 از آ	�� �( او�ش �وا		ده را ھ�راھ� ��J	د، و�8 درد  ،�1ط( و ا�47س  در 4را4ر *#�ب
 ، �1ق زن و �رور �47دت آ�ر�ن �رد» م�رای #و ��	واز« ، ��.وص در دا4#�نھو�دا ���ردد

�و�ش  آ��زۀ درد آ�ر�	� ا4ت *( �� ز����� و �4د�9 در دا4#�ن ��ن 9ر�#( و�وا		ده را �74ور
	4#�ن ��ز9و ��J	د، ��< *( �7رو��ت د�#ران را در ���&/ 4	#� ا����K	���د.  ھ�=	�ن ��09ی 

  	و�#( �ود. ، آ���#( �� درد�( ا�ن �4د�9 وز����� ��	م #و4ط �< ��#وا	د #	��
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دا4#�ن *و#�ۀ د��ر ��#وان �1ق �را7ت روح 	و�4	ده را از  و =	د» 4��دۀ �و	�ن«از دا4#�	��ی 
��	��	4وز وطن ��و�� درک 	�ود. �	���ی  

��	م ��#ول ���	د �� و�ود *( ���#ر�	( درد ز	�ن را 	����	�ر آن ا4ت » ��و	د ا�دی« *و#�ه دا4#�ن  )*
،=	�	=( در ا�ن دا4#�ن ا�#��ه �< در دا4#�	���ش ا	&�Jس داده ا4ت، و�8 �< ا	�4ن 7"�"ت 9را �����د

  زن را در �"��ل �وھر و ����0ش �طرح 	�وده ا4ت. 

�#ن  اً ا*:را	د. د��8وگ ھ� �( ز��ن 9#�ری 	و�#( �ده و �4ده #7ر�ر 9رد�ده و *#�ب �� ز��ن روان
 �4#"���ً در #��س �� دا4#�ن #و4ط د��8وگ ھ� ا	��Jف ���#( و�وا		ده را �� ��.�ت ھ�ی دا�#4	��

  آورد *( ا�ن �ود ھ	ر�وب 	و�4	ده را 	��ن ��دھد.

�9ھ��ھ� =ون ��ری در  ، ز�را آ	��	د	��دا�#و�ود ��ر ا��Jش �&�2 ا�#��ھ�ت #���� در *#�ب 
ا��د ا4ت ��	م ��#ول ���	د در =�پ ��دد *#��ش �( ه را �زا�7ت ��	���	د. 09زار ز��� =�م �وا		د

    ا�ن �و2وع #و�( 	���د. 

�و�ن در �8�7 )Jما���	رش ����واھم از �< �0H4/ 	دن ا�ن ���و1( را �رای دو4#�ن 1ز�ز 4�� ،
ش را  در 	�ر *#�� ��	م ��#ول ���	د  ��د آوری 	���م. و آن ا�	J( #"ر���ً 4( ھ#( ��ل 	�ز �)ل آور

	د را �ژده داد. در ��J از #�.ره ھ� �وا	دم *( *�4(ا�4ش �4�#�	( �( ��دم 	�4ت) ��	م ��� ف.ب. 
داده �ود. در �واب ��	م ��#ول 7وا8( از �78ظ ھ	ر 	و�4	د�9 #وھ�ن 	�وده و �( #�0ص ��ن د�	�م 

���	د ���و�4 	( �( دو4#�	ش 	و�ت *( او د��ر ��ل 	دارد، در ف.ب. �( �&��8#ش ادا�( �دھد. ھر �< 
�ب =( �و2و�1#� اورا #�04 داده و �( آرا�ش و .)�ت #�و�"ش 	�ود	د. �ن 	��دا	4#م در ا�ن *#

 	و�#( �ده و از ا�	رو ��Jل �ور�و�8#( =�زھ�ی �رای آرا�ش ��	م 	و�#م و�8 �وا4#م #� ا�ن *#�ب را
 ً   ���Jر ��وا	م.  ��#7

  

 G�7 )*»���	م  را» ر	��از �ر��	��ی ز���ی ا�47س را  ���0���7 �ون دل ���	د �وا	دم و د�دم *( 
�	�ی ارز��	دی را در 9	��	/ ز��ن �	4#�ن #��( 	�وده و�ر9ردن 1روس �رھ	> *�ور �� ا�K وا	د��(

0�7( �رار  #�0ص ��ن =	�ن �ورد �� �� ر��7 �( ���	/ ا���ن *( ا4ت، #�4ف *ردم دری ا�زوده 
 �( 4ن ده ��8�4وده و � �١٩٨٢#و8د  از�0ص ز	د�9	��( اش =	�ن �ر�� آ�د *( ��	م ���	د ����رد.

	�روی ز	د�9  �( ا�	طرف در از ��	زده �4ل ی و ا4ت  رک 9#(# ���وراْ  را ا��K	4#�ن �� ����0ش
*( �( ا�ن ز��� آ�و�#( ا4ت  را ز��ن دریو �1ق ��ورزد �و�ش =	�ن �( وطن ��J	د، ��	م ���	د

��	م �وا	� ا4�47ش را ��	و�4د و  �و�د. ا�ن �ود ���ل �در ا4ت *(ز��ن دا4#�ن ��	و�4د و �&ر ��
*( #وھ�ن �ود و 	�4ت  ��8ب دا4#�ن ��	د�9ر ���4زد، ا�ن 4زاوار آندر  ز��� ��	و�4د ورو�داد ھ� را

ز��ن ��دری ھ�وطن  �و�شدر *�ور  �� ھر *دام *�ش #&0"�ت �و�� اش �( 	� 4زا 9ر�#( �ود.
�ن J�� G�7)ت *�#ری در *�ور ��دا�#�م.  در آ	.ورت را �( ا�ن ز����� ��دا	4#�م، ���دد��ری 

#��  ادا�( �دھد. ھ�=	�ن �ر ھ�ی اد�� اش د ا�ن �0H4( را �دی 	�ر�#( و �( *ول ���	ا��داوارم #� ��	و 

را �رای ��	م ��#ول ���	د و ھ�( �رھ	���ن » ر	���«در ا��ر	�ر ���و1/ دا4#�	��ی *و#�ه 
#�ر�< 1رض 	�وده و�رای ��	م ���	د  *( �( ز��ن دری �0د�ت دار	د،  و1)��	دان دا4#�ن *و#�ه

  دی را آرزو ���رم. �ؤ�"�ت ھ�ی �ز�


