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  ار��ل 
ده: و�ط 
	�� ��وری

  �	�م 	� ��در ا���ن

  
��� �رای  ا	ن ���ون را ��
�ط  %���	ن "�$ر، "ر	ر و!�ل"  ار��ل ��وده ا�ت.�  ا
� و*� ا	ن �	�م را �ط�()' %ردم، از 

�م��
�واده  ی��ل ھ�ی ا�روز �' ا	ن و�	-' در د(م .�م %' ا	ن +' �)�د� ا�ت %'"-,' زد.  در +���� .و
0 از ز�د.� ���	-� 
�د. �� �وا�دن ا	ن �	��م ز�د.� ��در و �در �ودم در �ظرم �1�م .رد	ددو ��ل  0ھ�ی )-	م 	��	���. ا	ن �	��م درس *�ل آ.�ھ� �	دا 

�ده ا�ت. �	��م 	� ��در از �1�ب وی  ا�-��ً %' ��  �در وطن ا�ت. ��دروطن	� ز�د.� ا�ت. 
)�ر �	�ت و(� رھ��ون %
��7	"� را از  '
�و�ده �	ر���	م. و(� در ا	ن �و
�ده و �ا
)�ر�و	ش �7ورت �1رد �	�م ھ�ی �ود را ��ز�ب �	دھ	م و �' �وا

  در ھر �1-' اش �1رب 	� !�ر طو:�� و �ر �9ر ��-ور ا�ت ، %'�در ھ
�دو �' ��(' �	�وا�	مز��ن 	� �

�� در ھ�وط��ن  در �	�ن �	 '����
�د*
ر ذ%ور �و، %' �� از �)�ت دا�ش و )داد �ردان ��ن  ھ�وزھم در �ط�و!�ت �)�ل ھ�
�درت +�	ن '�  �<�����1رب 
�ن ���	د �	=رد	م، و(� در �	ن  *��
ر  ��� ا�د %' %� �ا�در ��	ن �	
ر�' ���و�� را �' 


ر	� ���زم. ا	ن ھم 
�� و�ر���د.  ��
�دۀ 0"�7 ����0 ا	ن ��در ا���ن: ھم ا	ن (>ذا �وا�م � آ�را �� �وا  

  

�واھران و �رادران ا���ن �ن"!  


�د "ا��د �"م ا!ظم !�	دی" ھ�م. �رای او(	ن ��راز طر	ق د�	� �درن  ��م روا��ا"رام و �"�ت �را��ذ	ر	د.�ن *ر	
' !�	دی 
ر�ت �' %و�� �رز�دا�م �	�واھم �	�م �ود را �
�� و�	-' 
وم:�  ا

  
�ن �وده ام. �٨٣ن در ط� ��
	ب ھ�ی ز�د.� ز��ن ا����  ��ل ز�د.� ام 
�ھد "وادث �ر	�� ��-$ت و 
��ل ��م �راز و 

ھ�ی  ��7وص �� ),	ب �ر���' ھ�ی ��ری -و	ز	ون ،وطن �عدو��ن آ.�ه از او� و �� �رز�دا�ما	�� دور از وطن در 7"�ت 
�د�ت آوردن و "�ظ ",وق  رایی �واھران ا����م در Eش �>�=	روطن و ��7وص � رو	داد ھ�یا����� %و
ش �	���	م از 


�ن، در 
$�ت  �!����7 و ا1

�ن، در Eش ��9ت ��ودن وا��	� و ا�)داد 
�ن، در ��1د(' �,��ل �	)دا(� ھ� در ز�د.� 
�د مھ� و �و�,	ت ھ�ی 
�ن، آ.�ه .ردم +��ن %' .و	� ھر 	� 
�ن �ون 
ر	$ر �ن ھ��  .+ون �واھر و 	� د

وا�م 	� �<��� و1ود آ.�ھ� از �
$Eت و �وا�)� %' ھ�واره در راه ز�د.� زن ا���ن و1ود دا
' ا�ت �ط�ب �' زن ا���ن 
  �=و	م %': 

  
��وان �
 ��وان  ،�دۀ ز�د�� �ودش ��رار ��ردد�ش، آرزوھ�ی �ر آورده �ز�� �
 در ز�د�� د��ر�آن زن را 

  "!ر��ن و �!�ر�ن ��در � ��ن ��ود.
  
  دران ا����م: �را
  


�� �' 	,	ن �ردان F�1 و1ود دار در ��د و �� ھ��
�-ف د %'�دا��� �"�ت، ا"رام و �� در  
�ن �,��ل ز��ن در در �,�م ھ�ی �
�' ا	ن )داد آ�طور	$' "وادث و ر�1>�ی 1=ر �راش ز��ن ا���ن �����د. و ا�� �	����� و ا�E*� ر��ر �	����ظر دا
ت 
را	ط ا


�ن �	د�  ھد در ا*-	ت �ط-ق *راردار�د.
  


ور ��ن زن ا���ن، در �E !�م (ت و %وب .رد	ده ا�ت، % H	ر�  در 	� �ر"-0 �	�ه 
ر 1وان ا���ن �ر	ده 
ده ا�ت و ا���ر �' �در %��ل *��وت و و"
	=ری در �E !�م 	ر��ران .رد	ده ا�ت، .وش و �	�� زن و د

�1' ��ر 
�ن، 1ز�) دن ز��ن، �رگ 
�ن �د	ن د(	ل و 	�آش ز$
  ا���ر روز .رد	ده ا�ت.  ء	و�ت 	� !�ر در ادا�0 ز�د.� 
ر ا���ن را �ر �ر ��وده ا�ت. ا���� ر	ن "ق  ، ازدواج ھ�ی ا��1ری و ��7وص �	ش از و*ت�0 ز�د.� د�=
��
=و�' ھ�ی 

ر ا���ن ھ�واره �' �
$Eت و �"دود	د ھ�ی �راوان ��وا1' .رد	ده ا�ت. �د	ن ر	ب ھ�' ا���ن، "ق )-	م و آ�وزش زن و د
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�� و ا���E ا�1زه داده ا�ت �' �وا�F �زرگ ا(� !دم ط�ق آن �وا1' .رد	ده ا�ت.���  آ�+' را %' د	ن، %-ور و *��ون ا
	�زا�' و ھر ("ظ' *طره، *طره �ون و1ود و ا�رژی اش را از �' 	� از ��وس %
ور ��ن +ون �ر	ض ز��� رو�د	ن ر	ب 
  د�ت �	دھد.

  
ن �$

و�ت و �� و 	� د	�� در راه 	���را %' �د:	ل �,دان آ.�ھ�، )��7ت 1�		�		د د�ت �د�ت ھم �دھ	د و آن �رادران 

ر و 	� �واھر �و	ش و 	� ز��ن د	=ر�	=رد�د، �راه �$ر و �*وا�	ن ا���E و �د�� ��!ث .��ھ�ن �1ران ���ذ	ر در �,��ل ھ��ر، د
���		د. �=ذا �	���$رار .ردد.اE7ح رھ H	ر�  ر	د � �	�ھ� ھ� و *��وت ھ�ی 

  
���  ش: �� و !�ط�� 	� 
وھر�� ھ��ر�' ��9ل �>م از �ر�ورد ا

  
�دی ام �' آ�وزش !-م ودا�ش �)د از ازدواج و و(د �رز�دا�م�*E! 'د   �� ھ��م ادا�' �دھم. 
وھرم �� +E	7"م �' ��وا�

�د.� !�ط�� �را ,و	' ���	د:�7و7	ت ا�E*� اش در �وارد ذ	ل وا��ت ز  
   
ر��ن را ھر ��ر "��رش �ور  -�و(د او(	ن و 	=��' �رز�د ��ر ��ن دل و د	دۀ ��ن را رو
ن %رده �ود. 
وھرم و(د ��O �رز�د د

�' و ر"�ت ا(>� �ر "�ل ��ن" �	دا��ت. ا	ن طرز ��ور���ن را در آ�و
م  زادو �$ر او �)�دت دا
ن ط�ل �و �داو�دی �ر 
ر و �� ��O دا��د ��ن، �)�دت دا
ن ��O ��ر را �داو�د �7	ب $$�	ل �	�رد. �)د ر �� 	� !روس ��ن، �)�دت دا
ن 
ش د

  ��ن ��ود. ا	ن را ھم ��	د �=و	م %' ھر 
ش �رز�دم "7	ل 	��' ا�ت و �' آ�+' %' �ن آرزو	ش را دا
م، ر�	ده ا�د.
  
��م �و(� را %' �' ا7طEح �' "	ث �)�ش  
وھرم از روز اول ازدواج ��ن ا(� ا�	ر - '���رش، ��ھ�!�ر �� !زت و �� ا�

ر�ت. �د	ن و�	-' ��9ت �	��ود %' او ا�د%� را �رای 1	ب �رچ �ودش �	= �د�ت �	�ورد �� ا"رام �د�ت �ن �-	م �	$رد و �,دار
�وا�ت �ود را ��دار و �را	���و%ر "��ب %�د. �' �,ش �ن در ز�د.� اش ارزش �راوان �	=زارد و   

��ز ��	$رد. -�واده .� را �دون �
ورت و �وا�,ت �ن ا����7 و 
�7	م در ا�ور ز�ده .�  Q	وھرم ھ
  
  ھ��رم ا�ت. ،
وھر �ر"و�م �	=�ت: �)د از �دا 	=��' %�� %' از اوا�ر اش ���)ت �	���	م

  
  �دران و ��دران ا���ن:

  
��را 1زای �  داو�دی �'، �-$' آز��	ش �داو�دی �دا�	د.�)	وب �ودن و 	� �)	وب 
دن ط�ل 

ر ام در ھ�=�م ط�و(	ت �' �رض �و(	و ��' ��ر ��ن در �>ر	ن آوان ز�د.� اش در 1�R �)	وب .رد	د، و 	� �رز�د د�=	
 H�ن و را	ن �ط���+�در راه ز�د.� �وا1' و 	� ��	ش �)	وب .رد	د. ا	ن دو �رز�د �� ھ�م، �' (طف و 
�,ت �داو�دی، آ

�7�
����ر و $	' .�ۀ �	ری !،��-$� و ا1� "�ل �زر.ر	ن ��	0 ا� ��
�ن �و�,	ت "�7ل ��ود�د %' از ھ��ن آوان �و1وا �
  ��ن در %��ر �رز�دان د	=ر ��ن .رد	د�د.

  
����	م +' -ف ز�د.� ام �"�ل 
ده ام ��	�ر ر�1>�	� را %' در �را"ل � ���� ھ�	م �	�ت. از آ��ن ذ%ر ��
�داو�د %�ر از �و

  ا1ر آ�را �' �ن داده ا�ت.
  

�' �	دھم.��  "ر�>�	� ز	�دی �رای .�ن و1ود دارد و(� �� ا	ن �ط�ب �' 
�� !ز	زان �' 7"�ت �ود 
  

�ن و �واھران ����ر از وطن!���واھران �� 
>��ت ا����م در ا���  
  

�ن، در 	� ��=ر �� *دم ھ�ی ا�وار و �� !زم را� �	�<�	د. �' H �رای ا!�ده و "�ظ ",وق �ن Eش ���	ا(� ر�	دن �' اھداف 

روی �ن و1ود دارد �و�,	ت ھ�ی �د�ت آورده	� '% �-$
��ر ��وده و �� ا	�>�' وظ�	ف �در ھر �1%	� %'  �ن در	ن راه ا�

���		د  	د، ھ�د	=ر را �� ھ�' ا�$���تھ� ����	
�ن %�� و � 0
  د�ت دا
.  

 '�  �� د!� ھ�ی ��درا�' و �واھرا
 "*ر	
' !�	دی


