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  �و����� در �د����

����ً �� �ن �وا�ق ا�ت ��  ھر �وا��دۀ ����ھر �رد ��  .�د���� ھ�ی �
ور �� �	رون ز 
��ر �	��
د�را�� ا	ن 
زو�وم آ�ر	ن �و	د. رو#دان ��	د �� )درت و ا��واری �ردم ا�'�����ن ا&م از ز��ن، �ردان، #وا��ن و اط��ل ا	ن �

� ا�ت �� ا���ن ا�'�����ن �� &/ده �	-	رد. ا,��� ���وص زن �ودن 
در ا�'�����ن �
1ل �ر	ن و 
#�&��� �ر	ن �0
#ر4ت زن �ودن را  ا
��ص���ر  
�	د ا��	�ری �	�ود،در #���3 �3	ن �0ش ا�راد 	��
د. ا�ر)�ول ا	ن �0ش ا��	�ری ��

7ون 8�د 7ون �رواز &��0/�، ��ب و ط�)�� ت �ُ ز	را زن �ودن در �
وری �� ��م ا�'�����ن 
/���	��ود. در ا�'�����ن 
98���	���� �/ر���� ، �/8وا��ن ا����وی )درت ��ر ��ر�ُ  
���9راخ �� و�3ت ا���ر،  �وھ��	� ھ�ی ����1م، �و ��

ز��ن ا�'�ن �� از �ود�ذری �� ����د و را ط8ب �	���	د.  ی �ودُرو�8/�,طف �ر
�� ھ�، و ز	��	� �دا	� �� #ذا�	ت 
   و#ود �3=<ت ز	�دی �� �	ش �	�ر�د و ��0ی ��ل �� را �=�	ن �	���	�د.� ھ��� ��روان ز�د�� را �� 
/��ت �


ور������ ��  �، ھ� )�ل �
و�ت ھ�ی ���	8� ،�ردان �د��ت �
ور ز��ن �د���ر از �و	ش را 7��ن �� ا�واع و,
در ا	ن اوا�ر ��ر اغ 
ده ��وا�د. 7����7 �ر��� ا�د، �� 
�	د �ظ	ر آن در #/�ن �ر در ��د ھ� ��-��ر و �� دارزدن

�ن داده و �وگ و#دان ھر ا���ن ��,م را ��1ر	دن ,ب و �	�� ز�� �� ��م ���ره در وB	ت ھرات �و�ط 
وھر ���3دش 
  ا�'��/�ی ���م زده ا�زود. د	-ری را در دل

و �	ر ا�'��� ���9 �ر�
�ده  ا�'��� ھ��1ری ��ز���/�ی ا#���&� #/ت ��0	E ا	ن #��	ت �� ا���1ر ���ر�� ��د	� )��D و
��  �تَرس �ورگ �� ��طر&دا,ت �واھ� �ر =د 7�	ن #��	در 
ِ� ��	�	ون د��ع از �0وق �
ر در آ,��ن و &�وا��  ای

�9 ا��ر�	�� آ���	� 	I �3داد ز	�دی از ز��ن و �ردان ا�'�ن�
ر ر��� 9���	���0	م در ا�'�����ن و  	د. �� ھ��1ری 
�	ز ا���ی �و	ش را در ��ی ا	ن ���9 �ر�
�ده �Jت ��ود�د �� ��ز���دھ�د��ن ا	ن ا��	ون ازھر 	I  ��	ر ���,I د�	�

  .ا	
�ن ا�راز ا����ن و 
1ران �	���	�د

 �� I
�وا#� ھ��	م. و,� آ��7 ��&ث ��رت ا�ت، ا	ن ا�ت �� &دۀ ز	�دی از �� ���	ب ز	�دی ز��ن ا�'�����ن �دون 
81� از ا
�1ل ز��ن ا�'�ن در ر�D ا	ن ���� ������ ھ� در ھر#�	� �� ا�د، 

�، �� )8ب و �� ز���ت د�� )8م، �� ا��� 	

&�وان �رده  �د���� �و����� در��3,	ت �	���	�د. آ��7 را �� ا	�#��ب �دون �رو�دای ز	�د  �Jراً ا و��را�� ز	�دی 
 �����د.ز��ن ر�� و �ذاب �رای ر�� �د���� ھ�ی ��ور ���وص ھ������ ز��ن در ا�ن ا�ر �زرگ و �روری ام، 

آوازش را �8�د �	���	د، ھ� در �ورد �0وق زن  ھر��ه ����� و 	� 	1� از ��ز��ندر ��ل ھ�ی ا�	ر د	ده �	
ود �� 
در �0و	ت آن �	�رداز�د و ا��	ون آ�/� را از �ود 
�ن �و�/�ی �م و �	ش ��ز���/�ی د	-ر ز��ن �دون در �ظردا
ت ��

� �	���	�د. �� ���� ���	د �ذا
ت دا���� و از آن���	�
و ا&م از ز��ن و �ردان �� ر���� ھ�، ا
��ص ا��رادی  �
 روا�ط ا	ن ز�	��در ور د��ع ���	�د. و از دا&	9 ز��ن �
 �ر از �	ش�	
 �	ز � و �	��� ا�'�����ز���/�ی ا#���&

� ���  �� �در	L ا&���درو�	9 �ط�4ن و � ،�و�� و �� ��وری را ا���ذ �	���	د. �رای ��M	ن �0وق ز��ن #�ی �را��د�
� وھ��1ری �ردان ���	�
�رک، 
/��ت و �<ش ز��ن ��	9 ا���� را �
1	ل �	دھد، و,� ا	ن �رو�� ��	�وا�د �دون ��


ت د)	�0ً ھ��1ری ھ�� #���9 	روزی �ق �ر ��طل و ا���رای �وطن �� �ر ��زل �0�ود �ر�د. ���	ت �ر ھ	وBی و
  ی ا�ت. 
رط �	روزا���� �ر	ن رو
ن ا�د	ش وطن دو�ت و ا�راد 

  د�ت �� د�ت و �����، �رای ��ر ��ھ��!

  :�0و	ت ا��	ون ���طر �/�-	ری �	
�ر در ,	�I ھ�ی ���9 �ر�
�ده
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