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 ��  ھ��م ��رچ��م ��ر

  

ا#"�����ن، �ر ز�ن دود و آ�ش، �رز�ن ا��رت زن ھ� در ��ت ��	 ھ�ی اوھ���ت، ا�د�	 ھ�ی زن ��زا�� �رد 
��(ری، ز�دا�' در 12س ا�ظ�ر ��. و دد-�ه ھ�ی +ر *�د(�	 ا�ت. ا#"�����ن، �ر ز��' &	 ا���ن در �%ش زن 
ق 

�ر ز��' &	 ��ف 9��6	 ��8طر دا��ن ��6ت �ؤ�ث ا���ن �ودن و 
ق 3ون ا���ن ز��ن را �دارد، ا#"�����ن 
دن �1س را از �����ن (�ر) � �ذ&رش ��د -دا' &�د. ا#"�����ن �ر ز�ن ��9ض �& ،'�
(��ده)، �رای ز�ده ���د�ش 
ھ� و ����9ت، �ژادی، 2و�' ��6�' و ��ط%و�ت، �رز��' &	 از ����ن ��وا�' �	 ان �و �1?وم �%� و دوام 
�ت 
ت �ده ا�ت، در و6ود �6س �ؤ�ث �9' زن، �A� و ا�ل '�%ت *%
 Bا����' و 
%وق 
%� ز�د-' و آزادی را &	 

  در 8طوط 3ر8ش ��ھواری ز��ن در �?�� ��رC �د#ون ���زد. 

ھ�ن، �� و�2' �ر ��دار ھ�ی ��ذ&رۀ ��( ��9ق �ود، �وان ا�راز ��ر��ت �ر ز��ن ا#"�����ن �	 �����ت ھ��م ��رچ در اذ
 ���A� 	� ت ھ��م ��رچ%%
�' » روز 6?��' ھ����F' ز��ن در �را�ر 6?�ن« ���ن �	 �ظر �ر�د. ا��؛ و�2'  �ر 

ز�د، �3م ��8� �� را رو�ن � B��3 دور �?Fع &�و�' &�ور ا#"�����ن از #ر���Hدر او 	د �� آ���ردم، روز�� ا�
رFد �وای �18	 و �دای 18	 �ده ' �� را �دار ���د و -�وی #�ردۀ ���8	 و6د ا�دواری &	 �را��ی �� را #را �

�� را وادار �	 ���د ���8ن �دا ���زد. �دای ھ����F'، �دای و
دت و ھ�د�'، �دای ا�د �رای B آ�دۀ رو�ن 
 'از �1رن و ��(8ره �دای آزادی از ��د ھ�ی �رد ��(ری و زن ��زی. رھ�' از ��د ا��رت اI�8#�ت ��6'، رھ�

  ھ�ی ا�دی و �ر آورده ��زی آرزوی �رواز �	 �وی #�Hی -رم و �ر از ��1ی ھ��ری ا���ن �� ا���ن.

ا���6ت &	 ان روز�� ا�د �	 �� �?��ت �دھد �� �� �وا��' ھر 3	 ���م �ر �� آواز ��Aت و *�ری از ھر �وع �رس و 
دران و د�8ران ��م دده و درد &�دۀ &�ور 8ود ان روز �?دد و �8�' از د�?ره -' ھ�ی ����8	 �	 8واھران، ��

ت 8ود، ��رB و �?�ت *رض &رده، ان روز را ا���'  �	�زرگ و �� *ظ�ت را از �2�وب �ر از *�ق و ��
ش رھ�' ازن ھ�	 Hرب و ��م ھ� و 2د و ��د ھ�ی +ر ا����' �دا�م و �	 #�ل  �رن��- ��د و ا�ل �رن و��&

� Bرم.�F  

	 ھ�د�'، ھ��ری و ��ھ�' �8واھم � م&�ور��م &�ده و درد ددۀ ��دران  و 8واھران �ر راام ط' ان ��م ��ر
�� ھ�	 ز��ن آ-�ه دار�دۀ آزادی ���' در دا8ل ا#"�����ن و 8واھران دار�دۀ آزادی &��' در �8رج  &�ما*Iم دا��	، ���� 

رو���ن، د�ت &�B �	 8واھران ا�ر و در��د ��ن دراز ��وده �� ا*���د �	 از ا#"�����ن، دو��دوش �ردان آ-�ه و 
  *ظ�ت ان روز 8واھران  و ��دران ھ�وطن ���را �� راھ���' ھ�ی 8وب �ری ر����د. 
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�ری، ھ���ری و راھ���' ھ�ی دا����دا�	 و �
%%'، �	 ���A� 2دم &وB3 �رای -�م �زرگ، ����' �ر 8وا�ت و 
ا���6*' ا#راد، ��وا�د 
دا2ل اAر ا�ش را در ا&Aرت اذھ�ن �
�ور �	 F� �6ذارد. &	 ان روش ا*��ر �راط ����� 

رد و ���ره ز���	 ���د. �	 2ول �9روف F2طره ، 2طره « آرام و �داو�'، 6ر2	 ھ�ی آ���ت &	 ��8و���	 �6ن �
�ود� �  ».در

�ن ان روز �� ��وه و �' -ر' ا ��
 �� 'Fت و �ر 2رار ��زی ھ�����ن *دا�L� رزۀ 2ط9' در راه��� ،Bن راه �
روا�ط و ������ت *�د(�	 و ا����' �ن دو �6س �ذ&ر و �ؤ�ث �وده و ھم �داوم ز�د-' �ن ا����?� ا*م از زن و �رد، 

  در ���وی 
%وق در *ر�	 ھ�ی ��8�ف ا���6*' B &�ور در B �طM، دا���	 ��ود.

Fروز  365روز ��ل #%ط B روز را روز ھ����F' ز��ن �دا��	 ���	  365ر ز��ن ا#"�����ن در �	 ا�د روز�	 د
  ھم ����د. &�B ��ل را �� ھ����F' ���ت ���ذر از ھم، در &��ر ھم و �رای

  

  

�ن��  

 


