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  �27.8.14وھ�دوی 
	�� ��وری                                                                                                    

  

  آ�	ب �ذ	ری ز��ن �	��ت �ردن

و '
و�ت ھ�ی &و��&ون %رار دار�د، �و#و"  ا�ت ��رھن !��	�  ا	��� در �
ور �� ا�������ن ز��ن �ورد ���	ض 
� �ورد �ط�*�� %رار �دھ	م، ��ر	�ت �� ا	ن �
�-ت را ھر&�ه ھر �وع و*  "�م. و ���! �� /ورت ھ�� �در ھر ��0


�-ت ز��ن �������� ھ�وز از 0و/12 ا!���ع �� '�ر� �اھ�	ت 7زم ��طوف ��	6ردد و ج ا�ت. ز	را از 	4 طرف �
	ران ھ��	م �� �دام را �ر 
��ر	م و �20	ل ���:	م. آ�را !زء از ز�د&  �	دا�	م و از !��ب د	6ر از ا8ر ��دد آن 0  

و�	��ر و "-%��دی آ�>�  در ا���د �د	ده !د	دی �� از �	
�ر از �	م %رن در !���1 �� �روز �رده ا�ت، �	داری %
ر زن
� ز�>� آ�دارد  ھم �� ا
�راک در ���	ل �	��  �
ور �	��
د. ا	ن �د	دۀ ��8ت ��=����� !>�ت ���  ز	�دی� �	ب ھ�ی �

� /ورت �
�رک�� وارد ��وده  و �0  0	��  !����  " ،��� ، ���	2 ، ا!روا�� �&	ر ز��ن &رد	ده  ���ت و  ، دھ�
د	6ر �� دور  ��	ر	ن �رای �0ظ 'و	ش �!�ور �	
و�د ��و و ���@ ��ر ���ل آ�>� در ا�ور �	��  و ا!���"  �	6ردد. 

 ا	ن 
�@ �م �ور دور ھم �'ور�د. 

 �
از دو �و#وع �
'ص 	�د آوری ���	م. �	'واھم �� � در ا	ن �و  

�ردم ��!�2� ز��ن در ا��'���ت E��ن ظر�	ت ھ�ی ��8ت و %>ر���  ھ�ی ا
�راک �� 	�د دار	م �� �'�ت:  •
 �و آ�را ارج &زاری  ��#  ھ� از ا�F-ب و ���0� �'ن زد�د�ردان و ز��ن �
ور را ���	�ن ��'ت، �

 �
��	ده 
د، 'ود �راژ	د	  ا�ت �� �Fش ��ود�د. و*  ا	��� ا	ن �رو�� �����د ھر �د	دۀ ��8ت د	6ر �� �	راھ

ور ��%  'واھد ���د. و ا�� در ا	ن �0ث �	'واھم �و!1 
�� 'وا��دۀ ��0رم را � I	ی آن در دل ��ر�� ��

� در 	�  از �	م ھ�ی ا��'���� :��طوف �دارم و آن ا	���ا	ن �رو��  #��  "�0/ول"�7��� �  �>م ز���  �
 �� �� ا�د، �� �دام �
�-ت رو �رو &رد	ده و �	6رد�د؟ �� 	4 !�2� �	�وان !واب داد �� ا	ن ز�>� ���&ر

ا"��Fد و ا"���د �� در��  �	��ت 	4 و 	� �	م د	6ر ���*	ت �	���	�د، �	�و	��د و �� %�ول 'طر !��  "رق 
�� �	م ھ�ی �'�*ف ن و �وھ	ن %رار �	6	ر�د. " �ورد اذ	ت، �>��	ن�	ر	ز�د، '	2  "���ردا��" از !��ب"�'�*�

 ��"ث آزار آ�>� &رد	ده و �	'واھ�د آ�>� را از /0�1 �	��ت ���ل دور ���	�د.  در ھر و�	2� 	  ا����ده از
 7�� ً-��� Nدر �ط ����*	ت �	���	�د، �� 'طرات  ���ر �وا!� ا�د، � و �زد	��ر �� ���د	دھا	ن !�2� ز���  �

� و*  آ�>�	  �� �، آ��ج آزار ھ�ی ��ز��ن 	���1 �زرگ رو0  ��*	ت �	���	�ددر دا��1 و�ط و و�	@ �ر !���
و�0  !����  را ���0ل 
و�د. آ	� ا	ن ��ر  م ھ� ��	د �� ��>�ی ر�P �زرگ روا� %رار �	6	ر�د و ا	ن '��

آ	� ز��ن را در ��ر ھ�ی "�د7�� ا�ت؟ آ	� ا	ن ��ر �رو�1 �	داری �ردم را �� %رون و�ط�	  دو��ره ��	�
��د؟ 
 ؟��  ��زد ��0�ظ� ��ر �ر از �	ش�	��  و ا!���"  

� �ظر �ن � � در �ر120 ��2  دو %دم  �راھم آوری ز�	�� �رای ��ر �	��  ز��ن و�رای ر�@ ا	ن ��2#
  :روری �	��دارم#

�	�	��د آ�>�  . ھر&�هو ھ����6  'ود ز��ن ،�	��  �� و!دان�ردان  و ��0	ت ��0س �ودن �	داری، .1
� ز�  �ورد �>�!م روا�  %رار �	6	رد، ��	د در د��ع از وی "�ل ���	�د. �� از 	4 طرف ز��ن در �

 �<����� �وی ��8ت �� �در	P ��ر 
�ن �	
�ر �Fو	ت &رد�د و از !���  ھم َ!و و �#�ی �رھ�6  ا�
 ��		ر 	��د.

���>�...7زم ا�ت �� 	4 &روپ در ���م  وا0د ھ�ی �	��  ����د �	م ھ�ی ا��'���� ، ا0زاب و ��ز .2

'ص ��ری و*و�  @�
ود. �� �و4E �رای د ���2	��ت ���  �ر #د ا"#�ی ا��ث آن وا0د ھ� ��'�


�د. ا	ن &روپ �	�وا�د ��2	��ت زھر آ&	ن را !�@ آوری �� ��
� ز��ن و �ردان 0#ور داF20 ن	در ا
� 'طر ! و ھر&�ه '��� د. ده و در '�8  ��زی آن ا%دام ���	��و� �����  را ا��0س �	��د، �دا�د �

  �را!�� ���	د.'و	ش �	��  در دا'ل وا0د �ؤظف �دام ار&�ن 
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� ��ر �'/و/�ً ا'-%  �	��ت ا�ت. ��	�ری از 'واھران ��  ث !>ت�و#وع دوم ا	ن �0 •� �در ا�������ن �
ا"#�ی '��واده  ھ�ی �	��  و ا!���"  �/روف ا�د، 
��	ت دار�د �� �رد ھ� ی ھ���ر و ھ�E��ن ��#�ً 

� �� در �0	ط ��ر، �	��ت...در �	رون از ��زل &ذا
ت &و	� از *�0ظ ا'-% �  ���' � �/ور �	���	�د �
/ور ه وآ�>�  �رو
���ر �	ز E�	ن �F2  &رد	دز !��ب ا
'�ص ��	�ر � ��#�ً �0  ا=*���د ا�ت. ا	ن ��

خ �وارد �0  و	را�6ر �ر از �0*ت او*  �� . ا	ن طرز د	د در �ر�	���	�د �� E�	ن '��م ھ� ��ت ا'-ق ا�د
ی '���>� ��	�ر �F0	ر آ�	ز �وده، ا"���د 
��را در ��7 ذ�ر &رد	د، �	��
د. ا�راز و ا���Fل ا	ن ا��0س �را

� از �	ن �رده و���! �� &	ری ���ت �
آ�>� �	6ردد. ا*��� '���>�ی �� دارای  در ��	�ری از �وارد ��"ث &و
�
�ل در�ت آن �	�وا��د 0ل ���	�د، و*  �/ور ���:	د  رو0	1 %وی ا"���د � ���س ا�د، ا	ن �و#و"�ت را �

 ���� �	'واھ�د ��ری �رای وطن و �ردم 'و	ش ا�!�م �دھ�د،  ز��ن و �� '/وص د'�ران !وان و �  �!ر��

�د.  ��	� �
�-�  �وا!� �E � در ا	ن �ورد �

  در ا	ن �ورد ھم دو راۀ 0ل را �	
�>�د �	���	م:

�ل آ&�ھ��� و ھد���د در �0ث ھ���	د  ھ�	ن ��2#�اول:   .1 �� �	دا �!�م ی "�م �� ���وده و در !���

!��   و از طر	ق و��	ل اط-"�ت"2�  "رض ا�دام ���	د. �� /ورت 0	ث 	4 �
�ل ھ��6�  
 �و !ر:ت د��ع از 'ود را  ��>� ��وده در ا	ن �0*ت ویرو
�6ری /ورت �6	رد. �� ھر زن �دا�د �

 	دا ���	د و �ردان �	ز ��و!� ا
���ه 'ود &رد�د. �

 و�رای ز��ن دا	ر &رد	ده  ��	��رھ�یدر ا	ن �ورد : در ��ز���>�ی ز��ن، و ��	ر �>�د ھ�ی �د�   .2
 �Fو	ت ���	�د. 'ودی  ظ روا�  و �'�	4 ھ�ی د��عِ آ�>� را در ا	ن ار���ط از *�0

  
و ھر&�ه �
�ر�ت ز��ن را �	ش 
رط ا	ن �رو�� �	دا�	م، ھر&�ه �� طر�دار �	
ر�ت !���� و زن ا���ن ھ��	م 

� ھ�	ن %دم ھ�ی آ�� �F0ق ��  �ذ	رد�� /ورت ��!زه 	���ر&  و ��	د آ&�ه ��
	م �� ا	ن 'وا�ت �� �2�  .
�� �ھ	P راھ  �دون ط  �ردن ھر �2  ��ر �� �ر 	د ��و!� آ�>� �ود و �� آ�>� اھ�	ت %�	ل 
د. �و4E ا�د �

  ر�د، از !�2� �>روزی �ردم ا�������ن. ��زل �F/ود ��  
  

 


