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  ا�������ن در او�ع وال ��ر ��دیر
!�ل از آ��� �� ا�ل �ط�ب ��ردازم،  ا�ن �رودۀ ���ر را �� ��رار ����رم � �ر�ود :   

  ��'�& �ر وھم ��$�د�ت ����د "��ب

  ,زھوا ��ود �ری درز�را�ن د���رھ�.  (��دل )                      

روان �ردم ا��0����ن /�� رده ا�د، ��& ھم  در��رھزارھ� درد و دا-& � �ر,�ن و
��ت و ���4ر�4'& �0زا�3 د���ر �و��ن �ر�2ت �دار وط�'ب �روران ر,2ت 1رای �"

!رون و�ط��& در�ور ا�ت � ھر روز و ھر �ب 4واب �5��را'د��& �& ����د ، آزاده 
��وا ھ�ی ��درواوردی �& را �7د�د و ���6ر �����د ، ز�& را �� �رده 1& ����ر �������د  و 

و 8د ��م و �ر!& را ��در�����د، �دون آ��� �&، ���2& و !در�& ,�و $��ن 4ود�ر��7 
  و 4ود �زرگ ���& ھ� و  �رده ��ز��7 را �د ��زد.

4�وص، در ا�ن �ب و روز��� ا�ر!در��7ی -ر�&، �س از دوازده ��ل -ر�دن ھ� و �
ا,دادی ��، ظ�ھراً از ,�> ��4� �ده و  /��دن ھ� و �ر����ر��7ی ر���ر�> در�ر ز��ن

 �در���ه ر�ش ھ�ی �رم آور، �� ���واز ھ��ن 1روه ھ�ی �رور��ت و 4ون ر�زی ��رو�د 
�� د�روز آ��7 را !��ل ��A2ب و �"د�د و ���ودی �& دا����د، ا�ن د���ر�و��ن �ذھ�& ��26ت 

�دور ��واھ� -رض ,�و  ط�ب در���ه $��ن ھوا و ��8،  �� "را�& ھ�، ����ل ا,�����ت و
�1ری از ��1رش آزادی ا���ر، ����ل ھ�ر و ا��2داد ھ�ی ���& و �رھ��&، آ��ده 1& ھ�ی 

ز�و���� و �ور������ �& را در �را�رورود !���3 ��� د���ران �ب �ر�ت  و آد����ن 
  ,�ون زده  �& �1ر�د.

د  در ز�ر$�ر "����& ا���ر �5Cً، ھ��ن ط��6& ھ�ی ,��32 ا��0����ن درھرات، �� ��7�5 ���
 &Aو �و�� ��ل، از�4ش �را��آ4و�دی ,�7وری ا��5& ا�ران و ر�& �����ن ,�7دی در

,�و�1ری �������د، ز��ن و دو��زه �1ن را از �رردن �� ر���� ھ�ی ��و�ری ��ز��دار�د ، 
����ک �ر1زاری �"��ل ��دی و �رو�& �4�واده ھ� را "رام ��4وا��د  و از ,زا ھ�ی و"

  -�ر ا����& ���� ز��ن و ,وا��ن، �� ا����ق -�ر!��ل و�6& ,���داری �������د.
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درو/�ت �50ن، �� �دور ��وا و �4ش ا���5� ھ� و ا4ط�ر�� ھ� ، از �4رج �دن ز��ن 
از�4�� و "�� 4ر�د �واد �ورد ���ز�و�ط ا�ن �ظ�و��ن !رن از د��داران، ,�و�1ری �����د 

  ط�ر و ,زا ��دھ�د و �,�ی ط� '��ن ، "�م ا�دام و �����ر��در�������د.، �� �رو��ده ھ� ا4

در��ل، !وا��ن ����4را�3 !رون و�ط��& و در وا!G، ز���3 ا"��ی ا��رت ا��5& ط�'��ن 
را ���7 ����ز�د و !طG د�ت و�ر�دن �ر و ��ل و"�ت ا���ز �����ر و ا��Cل آ�را ���Hد 

  �����د .

� ر��س  I�7 ا�ن ��� د/ن و  �� درد و در��� ��ن ھم �����0�رات ا,�7ور �� ا�ط5ح د�و
��ر�K ا�د���ن را در آ-وش �"�ت �& �د، ���� از �ظر و ��ل ر,2ت 1را���3  آ��7 

�������& ��ز ��2ل �& آورد. آ�طور� در ا�ن اوا4ر���ده و�� د�ده ���ود، ر��س ,�7ور 
ط�'��ن، ھم ��4واھد ��رو ھ�ی ���و و ا�ر���  ا��0����ن �� -���دن در ,7ت 1روه �رور���&

را از ���ود ��زی  ط�'��ن �ر"ذر دارد و ھم در�5ش ا�ت �� ز�دا���ن ا�ن 1روه را از ز�دان 
  1وا������و ��ز ��رون آورد. 

���7ن د'�ل ا�ت  � و!�& ا�ن 1روه �رور���&  و د���'� روان ����� �وش آ��7 در -ز�& و 
ور��د و ,�ھ�ی د��ر، ��ورت ��ر"���� و ������� �& د�ت �� �رور و ��ر��ب و �50ن و -

ا�دام و �����ر ز��ن و �ردان و "�� ود�ن �2�وم  ا��0����ن �& ��ز�د، �� �5 و ��6&  
و �� دام رو"��& و  ��'م د�ن ���� آ��7 ��وا ��در ����د و �� ھم  ��رو ھ�ی ا����& �� 

  �روب آ��7 �& �رداز�د.

ا���ت � ,��32 ,�7�&، ار�1��7 ی ��ن ا'���& ، �ؤ���ت "Aوق ��ری و "�و�ت  ,�'ب
ھ�ی ظ�ھراً د�ورا��K،  ھ�3 ا�ن �� روا�& ھ� و �دا'ت ُ�& ھ�ی آ���ر را �ظ�ره �����د، 

  و'&  ��4طر �"�وم ردن و �د ���4ن $��ن ,ر����ت 8د ��ری 'ب �ر ������د. 

و ��26ت ,و���3 ,�7ن -رب و ��/Cر"���ت ھ�ی آ��ن  �� '"�ظ ا���ل ����ت ھ�ی ��526��
از ا�راد و ����ر ���Aرای ,������رو��زش و ����& آ��7 �� 1روه ھ�ی ����7ر8د ��& و 

8د �ر!& در ا��0����ن ا�ت � از ��طرف �ر��د ��N $�د�ن ��'3 !ر�����ن ,���ت  و ��4�ت 
وی د��ر، !�ل و ,���ت ، "ق �& و �رای �"��� و �,�زات !��و�& �,��& ���ر�د و از �

��2دا'�& و ا5�4س �وأم �� ر,2ت 1را�& و �ذھب ���ھ& ا�راط& ����ر از ��ش دا�ن �& 
  ��1رد و ,��2� را ھر$� ����ردر"�3A �رده 1& و ��7وده 1& �"دود و ��Aد ����زد. 
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��3 "�ل، ��� 4وا��ده ھ�ی �ز�ز $� ��و�ر و ��وری از "�/ت �و�& ��7ن �4ون ��
  ��ن 4واھ�د دا�ت ؟ آ�� ����ده ھ�ی ا�ن �رز��ن �6ر�ن �ده، در ���ن دو ��> ( دو'��داران 

  ��6د از���و و د�ن �رو��ن �& آزرم روز�1ر ) از �وی د��ر، 4ورد و ��4ر ����و�د؟

آ�� رزی �� $��ن دو'��داری ����ن  و $��ن ��وۀ �ر و ا,راآت 8د �رد�& اش از�وی 
ای �ور ��4وده 4واھد �د؟  آ�� !درت ھ�ی ���ل ,��32 ,�7�& �� ا�ن ��ل ا�روز و �رد

�رو 1ذار��7 و ,�6�ر��7ی آ���ر در"ق ا�روز و �ردای ����ده �1ن  ا�ن �رز��ن ، ,ز 
 ��> و ���5& ھ���� 1& در,�7ن، $�زد��ری ���& 4واھ�د رد؟  (����ن)

 


