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  	وا�د ���ل ا�	��د �ردد؟ �ذر �واھ� دو
	م �طور ��

�ذر!واھ� دو��م �س از ��	زدی رای 	��و�ت اول ر���ت �	�وری ا�������ن �ظرات 
�ؤال در ا�ن ا�ت )# آ�� ا�ن �ذر !واھ� # ھر د*�(� )#  .'د و �&�ض را را�$�!�# ا�ت

 ��ت 1واب �-د؟ �وا�د .�	� در �-د 	�

!�رج ا�������ن !ر �ر�رو1دا�� را در راط# � ��رال  درا�ن اوا!ر�-رات دا!ل و
طر�ق �(و�ز�ون، راد�و و �-رات د�$ر  دو��م )# �6� از��$��5ران �# دھ# ا!�را�ت، از

�!ش )رد�د )# دو��ھ�ی دا!(� �# دھ# ا!�ر ،  .��ه در ��9 �م # د*�ل )-��ر 	ردم 
 .�!ر�ب !��# ھ�، :ر�# ھ� ، -�رھ� و و�را�� �رز	�ن ا�������ن ،�ذر!واھ� )رده ا�ت

	�ن ر�	� و�
ر�ری �ذر!واھ� او ھر=# وده �-د، :��د��ً 	���ی �; �ذر !واھ� 	� 
���ت =��ن �را.�ر �-د. 

 

از ��$��5ران 	&�در 1?
�ت -	�ل ا�������ن  =�ره ھ�ی 	طرح و��رال دو��م �6� از
  .ا�ت

�	 ��وا�د !�طر  �ذر!واھ� وی :�ل 	6ث وا�د �-# 	� �-د، ز�را ا�ن �وزش ط(
 .ا��?�ده در ا��!��ت ر���ت �	�وری �-د �وء

ای را�ن �ظر ا�د )# �و�ود �وء ظن ھ�ی ر
ق در :�	ت =��ن �ذر!واھ� ھ��� ،  �ده
ت در��ت ا��ده 
&وق �&ض -دهءا���ن ھ�ی �رز	�ن B	 .�م �زھم �?س ا�ن �ذر!واھ�

!1وص ا�ن �� و��C ��ل ا!�ر �� # ا	روز 	ورد  ا�������ن ا�ت )# درطول �ده ھ� و
.ر=# �ذر!واھ� دو��م �	�  :ھ� 	� .و��د آن .����م وآزارواذ�ت دو��م وا	�B*�م وده ا�د

��:'�ن  �ل ھ�ی د��# �	�� را)# وی و��9 ��5ران د�$ر و�وا�د �&�1ر .��ھ�ن �ظ�م و:
�وا�د  ا�د )�ھش داده و	ورد !-��ش :راردھد، 	$ر=��ن ا	ری 	� 
&وق -ر	ر�6ب -ده

�&ط# آ�Eز�; 
ر)ت رای د*�و�� از �ز	��د.�ن :ر����ن و�	�6ن # !وا�ت ھ�ی ر
ق 
 .ھ� رای �F	�ن �دا*ت �-د آن
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-ر Gر��� #)
ای �; 	��م # :�ل 1دھ� وھزاران �?ر �	�  ودر ھ�H ��	�# در ھ�H 	ر
� 1رف �; 	�ذرت !واھ� د��(و	���; ود:�&�ً �ر	ول �دی -ده از �وا���# ا�ت 

	��ن �وده �-د  �ز	��د.�ن :ر����ن اش �دا*ت را �F	�ن )�د، 	$ر ا��6# �!�� از :��ون در
را�ن ھ�$�	� )#  .وده �-د و�; 
�)	�ت !ود )�	# و	ط(ق ا*���ن ر��	�# 
6	روا��

�!ن از :��ون ا���� و :ول 	6(?�ت رای �F	�ن 
&وق -ر در	��ن ا�ت، �و��# ا�ن 
�ذ�ر 	� �-د ھ	�ن 	�� ا	�6ن �ذر!واھ� ھم ر. 

 

ا�������ن )# ھ�H ز	��� 
�)	�ت :��ون ا��&رار �دا-�# ا�ت ودو*ت ھ� ھ�=$�ھ� #  در
	 J?� #ا)	�ن   .ا�د و �� ھ	�ن ا)�ون ھم �����د ردم 		(6ت �ودهطور )�	ل 	�ری :��ون 

وده ا�د  :در�	�د ھ	�-# ��روی �ر)وب .ر و��	ل د!�� وازھم ��-�دن دار و�دار #�	��
 .و*� ھ�=$�ھ� 
�'ر �-ده آ�د )# از	(ت 	�ذرت !واھ�د

 

 را !ود د�$ر ا)�ون در
�*� )# دو��م �وزش !واھ� 	� )�د، ا�	���ل !�ن ��9 ��5ر
رای 	ردم ا���م داده ا�ت، ا�ن در
�*�  راKت 	� دھد و 	� .و�د )# !د	�ت زر.� را

ا�د�  .ا�ت )# !ودش �6� از	�ره ھ�ی )(�دی دوران ��9 ھ�ی دا!(� وده ا�ت

:��ل  وھ�ی -��6# .ر 	ظ(و	�ن و رۀ�س ا.��  ����ت )�ر�ر�ن =�ره �روری )# �6� از
رو-�?6ران، ا���دان 	��6ب ودا�-$�ه، 	M	ور�ن دو*��،  ھزاران ھزار ا���ن �$��ه ا�م از

 ،دا�-$�ه  زر.�ن ا:وام، �1
ب 	�1�ن اردو، -�.ردان 	��6ب و و)�ر.ران، 	و�?�دان 
-��د  و )�# )�ران ��دی ھ�ت و ا���� ھ	# �ر	��# ھ�ی 	(� 		(6ت ود�د ، �(	�ی د��� و

رد و �� ھم ا
�	�ل دارد رھ� -ده �-د ����� �ن ا)�ون در ز�دان دو*ت ا�������ن �رھ	 
���ت # �ر	ش ا��راف )�د ل 	د�� ا�ت )# در
ق وی ظ(م روا دا-�# -ده ا�ت  
�'ر

 دو*ت ��(� ا�������ن ھم ��
�ل ھ�=$و�# ا:دا	� �دی و  .� ��ت ز�دا�� -ده ا�ت و
و	���د �روری ھزاران �رد د�$ر از . ق �6رده ا�ت �� ��د�5# در 	ورد ا�ن ����ت )�ر

 و )ر�� ھ�ی (�د دو*ت 	و�ود 	-�ول )�ر :��(�ن 	ردم 	ظ(وم ا�������ن دون 	
�)	# در

ق ا�-�ن ظ(م و ��م روا دا-�#  	رد	� )# در ���*�ت ا�د و# ا�ن �ورھم �ر��ده ا�د )# از

 .ا�د، 	�ذرت !واھ�د

��:'�ن 
&وق -ر)#  آن ا���ت )# ��
�ل ھ�H �; از�ذر!واھ� دو��م �; و�ژ.� دارد و
ا�د   )-��رھ�ی �ردی ود��# �	�� و�Eرت ا	وال وھ��� و دارا�� 	ردم -ده 	�ب :�ل و
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�# ���� در رار !وا�ت 	ردم 	�1ت زده �	�6ن �6رده ا�د، �# ���� از �; 	�ذرت !-; 
� ��
# ا�واع 	!�(ف # �و��# و #6)ھ�ی :���Q# -�ن  ��)ل ا:دامو!�*� در�( Pرده ا�د، 

�ردا!�# ا�د. 

 

ھر.�ه دو��م # ا�ن ا��&�د ر��ده �-د )# وی �6� از��:'�ن 
&وق -را�ت، =���#6 
��د 
�'ر .ردد �ن  �ذر!واھ� وا��را�ش 	ظ�*م در
ق 	ردم ھ	�ن 	��� ر ا��ده 	� )�د،

دھد #	(�
	 #� و ا1ول 	�ذرت �; 	��م در ��Eب 	
6	# و:�' ز�را ا��راف و . 

� ا���م ا��راف و 	�ذرت !واھ� -!1� )#   .رو-ن 
&و:� ھ�H دردی را دوا �	� )�د

 .ارزش �-د  �وا�د !�(� � !ودش 	�ری 	ظ�*م ا�ت رای آ�Eز �; �رو�# �د*� 	�

 .�ر�د و ��د ����� # !ود 	�در روز.�ری )# ھ	# 	��Kل از �	(# 
&وق -ر ر�9 
ھ� 	� .رد�د، �� دارد �� # !رد  ھ� �دای *
ظ�ت .ذرای ��ر�G 	(ت �ر�و-ت و
��ت ا���ن

ھ� 	را��# )��م و آرزو	�د روزی �-�م )# ��:'�ن 
&وق -ر ھم در=��ن  ورزی ا���ن
.�ن -�ن 	و:���� :رار .�ر�د )# !ود # �را�م -�ن ا��راف )��د و از :ر����ن و�ز	��د


�'ر �-�د در رار �; 	
�)	# ��د#�5 
��ب �س دھ�د 	�ذرت !واھ�د و.  

�وا��د و�# )دام داد.�ه 	(� و�ن ا*	((� :�ل  آرزوھ�ی �5 �# !ود # !ود رآورده -ده 	�
 #ا��	�دی و�ود دارد )# # دور از 	1(
ت ھ�ی ����� :درت 	�دان دا!(� و!�ر�� 

	�د  ھ�ی :��ون �&ط �Qش .ھ� 1ورت �	(� دھ�د )�ر # آن 1ورت ا�و	���; و!ود

��ز �
&ق ا�ن �	���ت -ده  ھ�ی داEدار ا�ت )# ز	��# ھ�ی 	��&ل 
&وق -ر و !��واده .روه

�� در��Eب ا�ن ھ	# ��ز !ون � .��ھ�ن دا	ن ��:'�ن 
&وق -ری را رھ�   .	� �وا��د

 .)رد�� �!واھد ود
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