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  و �و���دۀ آن "�� ��غ ��طره �� د�ت 	��طره�و��ه ���� �را	ون  ���ب "

  

را ��  ���ری �ردِ �وا� ��ر و ����رِ ��د ھ� و   ��وان  ������ت ���� ��غ ��طره �� د	ت ���طره 
��ور��د اش  آر���&�ی ا���� �%$ق �� ھ�وز �رای  و دو�ت دا	��  ا!���دا�ن ا���ن 	ر  �	د . ��و�ر �
و  ���دی%$�$ت ���رزه �ر /د ��م ، ا��-��ر ، �$ب ���د*  و ا��(��ر د�ت ��	�ده ا�ت. از ا�ت و 
���رزه  �رای ا�د�	3 �(�و/� ��  ��د. و �دا2ت او�ت و ھ�1 0�زی را �� %$�$ت  ��دت و� *%$�$ت 

و �ردم �� �	ق دارد.  ر�	� در ا���ق و�ود او  ، ظ7م و ا���داد �6�0لز رھ��  ا����&�ی ���/(ف  ا
���� ا�ن �� او . ا�ت  ��ر آوردهروز *�ر  و ���رِ ، ��ور !دا ��ر د2�ر ، را  او����ر در راه ���ت آ�&� 

 �>ش وو رھ��  �ظ7وم از �0; ظ�2م ���7زم ؛   ��ز ھ�ت �$�و�� ھر�� �� ظ7م ا�ت  ، ��  وا9ف ا�ت
وا���� �� 	را�ط ، در�3 ا�����ت و ھ���0ن ���رزه  %ر�ت و 	�ل .�  ��	د��د���9 و �$	� ��د %ر�ت 

�ش ا!��ر ��و�  ���(� �  ��	د.��   

او �� در %7$3 ���ران �وش در�	�د و در ���رز و ��9ت ا��وار �&7وان آ=�	�ر�ن ��م دارد.  ا�ن �ردِ 
 . ا��راً �ردا	تا�$>�  آ�د�ده 	د ، در د���ی 	(ر و �و���د*  ��ز 9دم ھ�ی ���ر�   ��دان رزم و ����رِ 

�� �0پ ��وان "�� ��غ ��طره �� د	ت ���طره "  ز�رِ و  آورد روی ��=ذ��طرا�ش را ��	  از 
  ر����د. 

	ده   �ردازی�%�� ��زی و ���ر�و در آن ر�ن  �� ر��ن ���7  ���ت  �� �ا���د �&7وان آ�9 	 ��طراتِ 
آ=�	�ر�ن  �&7وان .زده و ا	�Bل 	ده ا�ت وا9(��&�ی ���  و ��ر��  ���(� ای ا��(��ر��ز��ب ��	د ، �ل 

 یو د2�ر ت	�����(&د ا�ت و �� �ود 	&�د ر!$�ی �����ک  ھ�یو ا�د�	�  آر��ن �� ا��واری و �دا9ت ��
�را%�ت �� ���ت ����ری و �&7وان ا�روز . ا*ر  ا�ت زده��7   در راه ���ده �ردن آن د�ت �� ���رزۀ

��رون 	ده ��راً !(�2�ت داغ ��7   �%��3�&�ش دور و از از   )ا���ت �ر�  �ر ��ی او  ��E-ر(ارده و
  ���رزه در �ر دارد.از �Fس ����Fده و 	ور ھ�وز ، ا��  ا�ت

وا9(��&�ی ���  ر�م و رواج ھ� و ��دات �ردم ، �� ��ر از �ردم و  ���نِ ر�ن �ر����� از ��&7وان آ�9 	 
)����  ���د �� ���!ری  ��. او �  ��	د3 �ود ا�ت. �را�ر ز�د*  او �ر	�ر از %�د-�ت �I7 و 	�ر�ن 

از �و�3 آز���ش ھ�ی و ا!���ر ط  طر�ق �رده و �� �ر��7دی ���رزه در �وره راه ھ�ی د	وار *ذار 
�$�م  و�� ا�د�ش  ���و �زرگ �ردان  در 9ط�رِ او ا�ن ��ب ا�ت �� ھ��ن از . ا�ت��رون 	ده ��ت 

  .دارد

 درد و ر�L �ردم ا��،  	ده ا�تاز �	ور �2Kو!ش ا!�����Bن دور �� ��2��ن دراز��ت �&7وان آ=�	�ر�ن 
.  �ردم 9در 	��س 	��2  ز��ن او را �  	����د و �� د�دۀ ھ�ی او ��ر��تدر رگ  �ظ7وم ا!�����Bن

  �7�ا%�رام �  �6ر�د. ��م ��� ، ا�>ق %��ده ، 	���ت و آزاد*  او �� ��  �و	�ده ���ت. ھ�1 �
  از ���ری و ���ران ��د 	ود ، ���  از �&7وان �رده �	ود.  در آن���ت �� 
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�رد��ن �%ل از �&7وان �ردم. �>�9ت  ر���ر�	&ر 0&ر ر�ن د��&7وان آ�9 	�ود �� �� ��>دی  ��٢٠١٠ل 
ا�ن ھ� آ��ت ��  د2�ل ا�ن ھ�� �%�ت .�� ��ل آورد�د ��  �را 	F6ت زده ���ت *رم���دار ��0ن ا��$��ل 
 و ا��(داد ھ�ر؛ 0�زی �� �د�ت *�رد 	�ن راد2&�ی ��زد و ��ردم را از �ود ا�ت �رد ���ر �وا���� 

  �  �واھد و ھر��  �� آن د�ت ��!��  ���ت. ��ص

�ر��ن  �را����� ��ر �رد ھ� و  ارز	  ا�ت ُ�را-ر  "�� ��غ ��طره �� د	ت ���طره  "  ��
�ر�0   ��  - د���6ه ا�����را�  %�و�ت  �7$   ����  را در !/�ی �&��ت ا����ق و *�ر و *ر!ت 

  �ر��  و وا9(  را �  ر���د .��و�ر �  �	د . ��ن ا�ن ا-ر �رای �وا��ده  ���م �

������ن��طرۀ ��وان در ا�  : د�دار �� 

�%�د 	�ه !رھود �� ا����ر ���س %��دی در �%ل ��ر �ن  ��نر�ن و دو�ت *را�$در��&7وان آ�9	روزی 
��دات  ��د ��2د (!��ر��� ���ری و %��ری ) در 	&ر �0ر���ر �	ر�ف آورد�د . دو�ت و ھ���ر �ن

 ��د ��2دِ  .�ث ز%�ت ا�	�ن ��  	و�م��ر!$� *��Fد  .�&��ن 	و�م او 3دا	ت �� 	ب را �� ��� ا�رار
�رای �درش �F7ون  �رد و از %/ور �&7وان و  ، �0د�ن ��ر�وان  �� �رف ��م �&7وان را 	��ده �ود 

و	��د  ا�ت��ط$� ��د ��2د �� از ��دات ھو!�� ن و 	���ت رو%��  و �(زز  �درِ  .ر!$��ش ��ر داد
.  �رو�م	�ن ی ��ود �� 	�م �� ����  ا�رار ،  �ود�� �&7وان ���دار را �د�ده  �  	د��ش از ���ت ��ل 

9رار ��ران �ر آن 	د �� �&ت  .دارد ز��دی�ر�دان  ��  ���د ��2د را �ردم ���م آ�9 ��%ب ��د ��در ��د 
2�9�ن ھ�ی �رخ ���2;  یدر���� وارد درۀ ز���ی ���2; 	د�م. ���ر ھوا�وری �� درۀ ���2; �رو�م. 

دو���ن .  �را	�ب  دره �  =7ط�د=و=� ���ن �� آب زEل در��ی ���2; �� 	ور و ���  �&ن 	ده �ود. 
، د�ت �� د�ت �  �ده �ود آ�� ��زه از �0پ �ر	(ری ا���د �&7وان  �3��و� در �&7وی ھم �	��� �ود�د.

واV9 �ل ��� ��ر در��ی =ور��د د�6ری از دو���ن در � �(داد0ون  .�  	داز آن د���7 *	ت و ا	(�ری 
ی و !/� ی =ور��ددر�� ی ���رِ ھوا�� طرف �ل ��� %ر�ت �رد�م. �ر ز�� * �  �	�د�د، �� را  ا��ظ�ر

�� �� �وی ��زل آ=� ��%ب  .�� ��دی *ذ	ت����د آب در�� %�ف �� ز��ن  .دل ا�6�ز �ود��7س ��7  ھ� 
اش ����  وازۀدر آ�9 ��%ب دمِ  .در �زد��  ���� آ�9 ��%ب ر��د�م�ود �� 	�م ھو!��ن %ر�ت �رد�م. 

 وآ=وش *ر!ت ��; در �&7وان را او . ش را �  �	�دھ��ر�ن و ھ�را��&7وان آ�9 	 ا����ده �ود و ا��ظ�ر
  . ���د�مآ�9 ��%ب  ���3 در	ب ھ�ی �� �� و9ت . ��ز *	�ش �� وطن اظ&�ر �ر ��دی ��ود د�دن او و از 

 ���رزاتاز از �وا��ردان 	��2  ��ن �� ���ن آورد. . ورق زدرا ذھ�ش ��طرات  د!�رآ�9 ��%ب 
از   ،دو��  اش�ردم  از ش �� ���� ھ�، روا�ط�&7وان ��د �رد. از ر!�ق دو��  ھ��ش ، از ��7  
 !	�رار����ن 9درت و �ور و ��Fی از ، از رو%�3 ��7�م ���ذ�رش ، 	���� ھ� در �را�ر  ش�$�و��

�رای اھل  ��6را�شھ���Wر و  �&7واناز ���وس داری  ،اش از �وا��ردی و !دا ��ری  ، ھ� %�و�ت
 .�ودد�2	�ن و ، آ�وز�ده ����ر ز��� آ=� ��%ب �رای ھ�3 �� ��طرات �%�ت ھ� و . ��7س 9�� �رد
 ��در �� %�د-�  	&�د 	د ، از آن ��ر�L��I روز �(د ��د ��2د  !رز�د د��2د آ�9 ��%ب   	ور ������ �� 

   .��دش *را�  ��د  .ا�روز در 9ط�ر �� ���ت
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���ب ���ران آ�و�ت. او/�ع �������ن ���(� و ���س و !دا ��ری را از  ر!�9تر�ن �ا���د �&7وان آ�9	
آ�د�ده �ر ���ت. � ھ�ی ��E �ر ����ل �	���د و �� ��7زد��ش �� ���ران ���دار و ���رزان �ر	��س او را 

���ت ، ر!�9ت ، و!�داری ، *ذ	ت ،  .�� ��د ا�ت ھ�وز ھم �� ��دات و ارزش ھ�ی ���د�دۀ ���ری	
2 ��7ت   ا����داری و ���وس داری از��  �)��� .و �� ا����ر ����� ا�ت �ز�زاو�ت �� وی را �زد 

ا!��B  �$�م ����دا �&7وان در ا����ع %/ور 	ده ا�ت .  ز�د*  ��دلا�ن ��Fت در و�ود او �� �� ا�ل 
!ق ا�ت . �� ��ر و ا���ن �وو ا62و �  ��	د.او در ز�د*  	��  و ���واد*  ��ز  ���3 ا!���ر ��ز 

ت ����ری و ���2س از د��ورا و �� �$  �� �ر ��ب �� در�� ��3ر �زر*ش �� در� .رد�� د��ر دا
�$ش  &7وان و ھ��ر �%�ر�ش�ن �و!$�ت �ا در�� �دون 	�  	ده ا�د.دا�	�6ه ھ�ی ����دا  !�رغ ا%�2��ل 

  را ا��F ��وده ا�د.   �&�

���واده اش ا�/�ی �رای �� ��  وی و رایا�ن ��روزی را � ، �ن �� ��وان دو�ت و ر!�ق �&7وان
  ��د!�ر ز�د*  �&7وان ُ�ر ��ر ��ر�� و�&��ت �رض ������م . 

    ��>دی   ٢٠١٣د���ر ��ل   -	&ر  �ور��و  –�	ور ����دا  - ��� ��ن -��ت                   


