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 اھدا �� ����ی �ر �ر �ده در ھو�ل �ر���ی ���ل ا�������ن

 
���ن آ�� ر��ض :  �� ��م     

 
�� ��ب ھ� �� ��* ��د�ل �رد�ده وا���س ا����) از  در�ن �&ل �%��دان $�ط"� ھ� و !رگ و�دان ا���ن

!ردم ���ی آ�.� در  د��ر !� ر%ت �"ر �ر ���� ا�ت د�-ر از �ر�م ��د!��� در ���ران %�ری ���ت و
�رار��دن ���ر و طراوت , ��زه دا!�� ھ�ی �وه ھ� و در ����ی !زارع و د�ت ھ� �� ر�ص و ���.و�) 

��4) �) ����ت در ��و  �� ا�3 در �2م و %ون در دل و ,, ���ت وز�د�) را ��ن �-�ر�د�)
ا�-ن , ��ر�3 ����ن 2ون ���ه و��ت ، �-ر �و�� ��ن %ود ھ���د !&روف �� %�ک ���رِی $ز�زان و

��� ا�د���ن !زدور و ا��ر, �� ��ت �ر!�ن و ��ر �ردا�) ای ����%وااران ��ن ا9!��) �� �4!�ن  و
!و�>�ت ا��را ��ژ�.) , �درت ����) , ��ره �ر داری و !���: !�9) %ود را , دردھ�ت ا�-�) و ا���د 

ھ� و�ر���ی !� را �� %ون $ز�زان  %وف و�رس در ��!>� ای !� !) ����د, ھو�ل ھ� و%��� ھ� و �و�2
!ن %ودم %��) �� ا�ن �ؤال اذ�ت ���ده, د�ت �� �ر����م . 2ون ا�ن   . !� ����و داده ور�-�ن !���ز�د

�ؤال 9>��) روح و!�زم را !Dل ُ%وَره !�%ورد , و!ن از ھ!� ��م �د���ن ورو�ن ����ن و$���Aن &�@ 
را دارم �� از روی 9طف و�زر�واری �� !ن ھ!�وا�) �رده و ا��!�$) در ا�������ن ا�ن ��4�Aی دو����� 

�واب �� ا�ن �ؤال !&روف ���ز�د �� : ا�ن ��9ب ���ت �� �>د از �Aر���ً �� دھ�   %ود را �� در����ن
�4ور �!�م !�%&&�ن وِ%�َر��ن و !�ر��ن &��� ای ����) و�ظ�!) ���ن در ا�������ن , 2را ؟ 

%ود را ��   �� ��راھن 9رزه �ر�ن ��ن ھر روز %��� و ������ و%��واده ای ھ�وز ھم !�ت ا�������ن ���د
�رک  , �&د آوردن �A9 3!� ��ن �� %��واده ای ��ن , �دون �4!�ن �ر ��ت �� %��� و������ و$ز�زا�ش

   .��د
�) , در �!�م ��!�ل ھ�ی ا�ن ُ�ره ِای %�  ,�� و�ود�.� ھ!� !�%&&�ن ا!���) ���ن در ا�������ن �!>�د 

 ؟  2را  . ھ�وز ھم %�رداغ ھر روز , %�ر ��ل و و��ت و ����ت در !�3 ود��ر !� ا�ت
در �ت ا�ت !ن ھم !Dل ھ!� ا������ی &��دو�ت و 4د ��* و�رور و و��ت , در !رگ و!��م 

$ز�زان ھ!وطن %ود �� ��ز!��د��ن ��ن , ا�3 ر�%�م و $ذاب ���دم , ا!� $ذاب �) �وا�) �� ا�ن �ؤال 
!ن از طر�ق ر���� ھ�ی  .) , از !رگ ا�ن $ز�زان ھم ز��د �ر اذ��م !�.�د و رو�م را �.��� !�دھد9>��
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��ھد �رد ھم آ�) وا��!�ع $ده ای ��Dری از ھ!و ط���م در ��ر ���ل �ودم �� ��   , دا%�) و %�ر�)
!�"ر���د�د  �ر $�!��ن ا�ن ����ت و$!ل �Mر ا����) 9>�ت و�"ر�ن , �2!�ن ا�.ر�ز و ا����ی $&��ت

و�>�ر !رگ �ر ط�9ب را !�دا د�د . !ن از ا��.� !ردم !� !�ؤ�9ت ا��!�$) %ود را درک �رده و �دی 
!�-�ر�د و �� ا�ن $�Aده ا�د �� د��ع از ��ن و!�ل و��!وس و ���Dت وآ�روی ا�ن !�3 !ر �وط �� ھ!� ای 

ـ !رگ �ر   ���9م . ا!� �� ا�ن �>�ر!� !��ود و !�ل و �� !�ؤ�9ت �2د �� !N!ور ا!���) ���ت , %��) %و
در د��-�ه ���م   , ط�9ب ـ �2دان !وا�ق ����م , 2ون ط�9ب , از د�د !ن !Dل %��) از !زدوران د�-ر

�وع ا���س !�ؤ�9ت در  �دون ھ�P ا�ت و از �ر �ت ��ل و��دا�) ای %ود , �و���9 وار و �3 !زدور
!ر و�� دار ورھ�!�ی %ود $!ل !�.�د . �� $�Aده ای !ن �را�ر %دا و��ده و!�3 و!�ت , �� !�ل و د��ور آ

, �رای ا��.� �� ر��� وا��س ا�ن درد ھ� ور�Q ھ� �) ��ر�م , ���د ا�ن �ؤال را !طرح ���م , �� ا�ن 
�) �رھ�* �� د��ور و�ر!�ن ِ�) ھر روز و در ھر �� ��خ ھ�ی ��ن را �ر ��ف !�ت   ��وھ�ی و��) و

.!ش را �� �� ��Aش !) َدَر�د . !ن �� اھل ��م و رو��-ران در ��!>� ای %ود ��-��ه و!ظ�وم !����ده و �
ز��د ا��رام دارم و�>�����9ی رو��-را�� ای ��د را !�����م و�������) !�.�م , و !�%واھم از ھ!�   %��)

�3 %واھش دو����� �.�م �� : دو���ن در ا�ن !Aط: ���س �� د�* ا�����ت ھ!� �� �وش آ!ده ا�ت , 
�� �!�م درد و $ذا�) �� !Dل !ن دار�د و!�.��د , ���د %و��ردی %ود را , در��!ت ��4و���ی %ود �"ظ 

ا�ر �� %و��ردی  ���د وھو���ر ����د �� , در ا�ن ���4 ای %و��ن و ر�Q آور ھو�ل �ر���ی ���ل,
) �� �دای !���: ���د ��ل ا�ن !ظ�و !�� ھدف ا��� و!�طق �ر %ورد ���د ���د �� ا�ن ����� �ر��د ��

�رای ا�ن ����-�راِن %و�%وار , �ر   و !�!�ر  ھدف ا�������%واران ��ن ا9!��) �د�د ��وده, ��.� 
�رس و و��ت ��ر ��ر�د �� �راری �رس و و��ت در دل !ردم !�, !����د . !ردم ھ!��� ���د در��9ت 

 �ر��د و ط�9ب ا�!ق و �) �رھ�* و�%واران �� را��) ای ��!ل �� د���دار���ی �ر !�">ت %ود ا�ن ���
�3 �����3 �رای !��رف   %ود  �� ا�ن ھم . ا��%�ب �رده ا�د  ��ھل را , �!�ول ا�ن و��ت و�رس

 ��%�ن ا�.�ر $�!� از $�!��ن ا&�) ای ���4 ا�ت . ا�ن ��� ��وا��ت و��) ای �) �ظ��ت و ���) و
�م �.��ف روا�) !�-ردد �!��وا��د ا��Aدر د�2ر &د �  , ط��رت �� آدم از د�دن �2ره ھ�ی ��Dف ��ن

���د و �� !ط�: و�ر!���ردار %ود ��ز�د . ا�ن %Sف ا&ل   اداره دا�ش دا��� ����د �� �3 ��ور را
 وا��س !�طق و!�ز ��9م ا����) ا�ت

  


