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  ��دھ��م �د�د
05.08.2014  

  

  ھر �� آ�د ��ن را�ت ���دن ���د! از
  

دھد "�د ��ودن ���د"، ا��  ون �� ا�ن ا�ت �� "از ھر ���   �رب ا���ل �تدر��ل 
 �وی ��  '#�& ا�)�ل و '#�& ا�%ول �ودن��#ث #��ر "�را�ون ����ن ��� ا�ت �

�ا�ت،  ���ت ��ده ط)� *0/�د واز +��ب *وده ھ� ھ�وز �� طور , �� *+ر��و  ��ل "�و�*
 ���  ر اوو ا2 ،"�د دھد�� �ردم ���ت ��  ھ�وز در #دی ، �� ھ��ن د��ل،او���د 12*� �ود �

���ت �� �ود دار�د،  ھ� ا���ن��5ب �ود را �� �ود�زرگ ���� ای ��  ���ن د�3ری
� از آن ھ��� ����*� � د، �ردم�د "�دی �� �ردم �دھ�د و ��واھ�����ب  ��ن +���3ھ� �دا� 

*+ر��  ز��ن دادن و ز��ن 2ر7*ن و در #�ل #��ر و "�ش از دار�د، ھ�ی ��نو ���واده 
. ,در و ��ز�*� ,��ل ��واھ�د �د �� "�د و �'�#ت آن ھ� از آن ھ�، و ����ت ���ل

، *� �9وا�� را �� �ن ا�*��ب و+ود آوردم� در ا�ن �رب ا���ل ای �ن *�د��8 ����را�ن
 �� �رب ا���لدر *��,ض ا�ن +� �%ل �� 2ردد،  در � �ظر دا�ت آن ��وده ام، �� در 

  ,رار ��3رد.او���  را�*�ن و
? ���ق و ��ر ���زا#دی، و���م ا�ور ا�#ق � �2=��، 7*�����م ��ن �ر �ر '#�ت ھ�ی 

و د�*ر "�ر��دا#�د  ـ "ا7@�ن �و���ل د�و�رات" ـ "ا7@�ن �8ت" ,و�3رایرھ�ر #زب 
�8�8? 'و��7ن ,�در��، و در دوران +�Bد  ، رھ�ر�7دی +�ن آB��"�5ور �� "ا �2=��
م �#�ذ ��8، ��� از �� *�ظ�م طر7دار ��ه، �� د��ل �و���و�د�� �� ا�ن *�ظ� رھ�ر

د�ر��? ا��83س در ��ور ھ�ی ه �� ���وادۀ ��ه دا�*ن و �� "�روی از ����ت ���واد
  ا�ت. ،"�د��ھ�

 ط� ��زده ��ل 2ذ�*� �� رو�داد ھ�ی ��ور�ن ��ش ھ�ی از '#�ت وی را در ار*��ط 
�  را �ن ا�ن �9وان را �رای  �واھم �و�تدر �F �طر ا�ن +� آورده و در آ�ر  در�

  '#�ت وی: � از9��را* �� ��ش ھ�، �� ا�ن �%��� ا�*��ب �رده ام. *و+� ���د
��ل #�و�ت �رزی، ا7@���*�ن در 'در ��7د و �واد ��در در د���  13در طول  •

ر7ت. �ردم ھ�واره 7%�ر*ر و او��ع ا���*� ��ز �د*ر �د. ��F ھ�ی +��)� ,رار 2
��1� �� ��ود �د�ر�ت '#�& و و+ود ��7د اداری �2*رده �رو*��دان و ��*� ���B+
دزدان را �رو*��د*ر ���ت و 7%ر ا,*'�دی �ردم را ���*ر. در #��� �� "���ن 

�=ت و#����� ی روزھ�ی #�و�ت ر��س +�Bور �رزی �� ر��م �� ھر روز #
ط����ن �ردم ����3ه را �� ��*ن �� دھد و #�و�ت ھ� ��ن �� رھ��� ز�دا���ن 

 ط��ب �� "ردازد.
ای ��ش ��زی ������� در ا�*����ت ا7@���*�ن 'ورت ��� 2ر7ت و �� 2ذا�*�د  •

 ر��س +�Bور آ��ده �� رای "�ک �ردم ا7@���*�ن ا�*��ب �ود.
#�و�ت ا7@���*�ن در "�ت دروازه ھ�ی ���ل �ظر �� ا�ن �� د����ن و �����1ن  •

 ت.ھ�*�د ھر ,در �� رو�د ا�*����ت زود*ر ��*�� "�دا ��د �� �J1 �8ت و ��ور ا�
ا7زا�ش ��ا���، 7%ر و �� �ر�2 �ردم ا7@���*�ن �ر�وط ��  �د ��ه ا��ر ��� �ود  •

��ور �� ا7@���*�ن آ�د، *داوم دا�*� ا�ت.  ��60ل �� #دود  13و در طول 
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38�8ران و ����3ن در �+� ھ�*�د �� �ردم ا7@���*�ن ���ره در *�و�ش و 7%ر و *#
��ا��� �� �ر �� �ر�د، �رد و زن و �ودک در +�K ھ� ��*� و �)8ول �د�د و 
زن ھ� ��وه و او�دھ� �*�م �2ت. ا�ن ���� ھ� �+� �ود�د �� ��7د و �واد ��در در 

 *راض �ود را ��� ��رد.ا7@���*�ن �� اوج �ود ر��د و�� ��� 'دای ا9
�ردم ا7@���*�ن در ا�*����ت ا��ر ��ر �ود را �� �و�� ا��1 �رده و رای داد�د ا��  •

+�م زھر را ا��9ی "�ت "رده ی *%8ب و �����ون ا�*����ت �� �ردم �و���ده 
ا�ت. �*����1� *�م *#ول و *داوم در ,��ل *%8ب �����ون و ا���ص ���ت ���د 

� *%8ب �2*رده و ��ز���دھ� �ده در ا�*����ت در ����  و�� �ردم در ا9*راض�
ی �وی +ر2� +�J �د�د و آواز �ود را ��8د ���*�د. ا�ن ����3ر ر�د �د��ت در 
�ردم ا7@���*�ن ا�ت. �دا �� �ردم ا7@���*�ن *وا���� �دھد *� از طر�ق #ر�ت ھ�ی 

 �د�� �� �وا�ت ھ�ی �ر#ق �ود �ر��د.
و ��ا��� در ��ور و ���=ت ا,*'�دی را �ر B9ده ی ا7زا�ش ��7د و �واد ��در  •

 F�� �9وان �=ن *ر�ن �ر��س +�Bور �رزی و ا�ر��� دا��ت و 12ت: ا�ر��� �
���ده ی #�و�ت 7)�8 در ا�ن ���=ت د�ت دارد ز�را ا�ر���  ��ن #�و�ت 
�5ر*3ری را در ا7@���*�ن #��م ���ت و از ا���'� #���ت �رد �� 7%ر و 

را ��د�ده 2ر7*�، در �9ش و �وش �� �ر �� �رد�د. +��)� +���B  ��ا��� �ردم
 ����د �� #�و�ت ��7د ��F ��د.

�ردم ��ز�3ران و ����*��ران "�ت "رده را ����*� ا�د و �ن �%�ن دارم در  •
#�و�ت آ��ده �� �ردم در �%��ل �� 9دا�*� و ظ8م #�و�ت �� *�1وت و آرام ��� 

���ت #�و�*� ��7د �واھ�د 2ر7ت. در ا�ن �����د و #ق �ود را از 82وی �%
 ت.د ر7'ورت ا7@���*�ن �F ,دم �� �وی د�و�را�� و آزادی "�ش �واھ

�ن در #��� �� *��م ����ن ���م 7*��� �2=�� را در �ورد �رزی و *%ر���ً ا��ر�ت 
� ��Bد از ا�ن �� او ا��9ی �+8س �����د�2ن و �+8س ��� و د�*�3ه ,��/� ��ور، ا2ر 

*و��د و  زور2و/� زور��دان، و+ود ����7 ھ�ی ر��3ر�K،ا#ت ��م ��رده ا�ت، �� 'ر
 و ط��بو *رور��م و *رور  ��ا��� و *�3د�*� �ردم، 7%ر ا�واع ��7د، ،,� �ق �واد ��در

K�+ د *0/�د �� و...  و%� �� در ��� �و�*� �ده ا�ت، 12*� ھ�ی وی، ��م، �� �واھم ��
  م:�"رداز

  ��*? اول:
� �ده �	ل ����� ���ر و ھ��	ری ��زی �	 ا�	ص و ��وپ ھ	ی ھ� ��� و ! "#

4�23 ز�! ��دار از د)� ھ 1 ا.%	.$ �0/	ن . %!، و,$ �� �ن ا)+ *(	)' از ز�	ن �%$ 
$ از ا)+ ;�دش ھ? <�= و ��ادر �6 �6 )> ;	.�ادۀ 94	678 �	ر 5"3' دارد و ��ھ�

ت �	ن وا�%��E $F ($ �6 )> ;	.�اده و در ط�ل * 	 ،و ھ%��� "ا0	رات" A"�4+ ��ده ا.�
آ)��ۀ  ��ای و در E + ز4	ن ا4 �وار ����ه ،ا�4ی ا�! �% 	ر 5	زه و �Hم وی دا��6 ا.�،

   ���ر.
�	درک، �	 �د4	ن از ز�	ن 4و د8	ع از د���4ا�$ ھ	ی ا��Eاض آ4 � �� + ا.�(	د )	د آوری 

Aط	Eن6، د���	و   �� �Hم ��ا=$ ھ	=$ �6 �� 0	)�	ن *	�� ! ، د���یا���Nاد.7	م ھ	ی 8	
 .	دار، ��<�د آ�4ه ا.� )	 ��<�د 4$ آ)��، *	�� ! ھ	ی �$ اO��E �6 �4دم � ��ا و 8( � و

*	�� ! ھ	ی #� �5�"6 و H�5$ و #� �E	�Q رو�+ و H��4$ و �P�4د و ���4ن، 
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���دن �	E ًT4	دی، ا4	 ا�4ی ا�!  *	�� ! ھ	ی د��+ �4د%4	Rری و .7	م �/�و.�ی،
6 ����6 از ���$ ��دن از ز�	ن �%$ �6 �6 ;	.�اده ای 5"3' دارد � و U(�Q 	د ھ	ی ��5ا.�(

از ز4	.$ �6 در ��ۀ .�زدھ? �6 ا�	رۀ  (� T.$ ھ	 �	ھ	ناز �0ر �0ر در ;�4! آن، 
% 3F.ن آ�4.� $ا	�%.	W8ن �6 ا	%��	از 0 	ط ،ھ�)��	 ا��A	ده از .	م د)+ و  ،	ھ�;	نظ 5	 

در  ،.$ �6 در � + �4دم ;�ش �	ور و 4%�3	ن اW8	.%�	ن 0 �ا ��د.��4ھZ و .�Aذ روزا8�و
  ..	در�	ذ و ا�4ی ا�! �% 	ر �% 	ر  )ا.� �Hار دا��6 ;�4! �	ھ	ن <	�� و � F	.6 از �4دم 
��ور،  ـ ا���*� در ,��ل ���/ل ����� ـ ا+*���9 �ن ا�ن �و�J �2ری ���م �2=�� را

 ار �ردن راه 5رض ر��دن �� ,درتو ھ�و�� �رط ا�ن �� ا�ن ھم �F ��زی ����� 
آرزو <�اً �رده �� ا7زا�م �� #��ن ����� �ود ���م �2=�� �� �وھرش در آ��ده ����د، *

 �%	.$ 0 �ا ��.� �6 4	.�� � ��� ،�6 *�? و<�ان ،ھ? ر 4 	ن ��4(�)+ 4	 اW8	ن ھ	دارم �6 د
 او#	ع �5	م </	ن �6 و� �9��3ا.$ �	;�+  روس، ا�4)�	= 	.$ �6 از � �اد رو�	.$ �6 از

 و )/�د) 	.$ �H\ ھ	 و 4�374 ! ھ�اران 4/	<� اW8	.$ در  ا)�ان ا�4)�	، ا)�ا. 	.$ �6 از
����اران �6 از 	 ��6 د, \ <�	)	ت آ��	ر و [ � ا.%	.$ آن ھ	 E �3  $ا��ا= �>3	0 !( �� 

.	4"(�ل و در�!، آن �6 را �6 .	 و ���� 4$.(� و  ا��Eاض  38%^ �$ ھ	ی �$ د8	ع 
��	ر از 5"3(	ت ;	.�اد�$ و  روزی �� ،4$ ��)�� و ��94م ���� *( (! ا�!، *' و ;Tف

�! و ��ون �4�H$ و د)�$ و �4ھN$ و ���$ و ,%	.$ و .`ادی ��Q 6ا*! و ��ون �? و 	
��ی *(	)'، ھ�	.�F.6 �6 ا4ا;OA و ا;��اع <( +�A� 6� $.T � 6.	�8 ?.	; درت  �وز	N4

� ،!�   �F)��.ورز)�ه ا
 ;	.? � T.$ ھ? ���a 4$ ���� �6 راه ، ا4 �وار ھ%�? �6 ا��N	ه .��ده �	�?،��8 $4 ��?
ا����83  و ""�F ���ون" را+ر وا*رز"" "را��ت د)� �و"ی ا�4)�	=$،4	.�� ا.%	ن ھ	ی، 

 ،"ژان �وک 2ودارد" ھ�ر"��? ھ���ود، "+��� دب" ،2روه �و��%� "��F 87و�د ھ���ر
�� �9ط1� ای د�3ر �� ا#��س و ده ھ� ا���ن وا,)� و  و �ر"��? ا�را/��8"ھ��� ��رون" ھ
   را *)%�ب ���د.

ه �و7ق و در ا�ن ا,دام و در ا�ن را او *و,J دارم ا2ر #دس و ��2ن �ن در�ت ���د،
  د."�روز ���

 �، ��8د �رده ا�ت ، �رز��ن آ��/� اش�? ا�را/�ل�� �)�ری را B� 89ودی ای�9س ز�ر �
  :���د ��3ه

  

�� و+دان و �*)'ب و �ور ذھن و و  ,وم "ر�تھ�ر و ھ�? ا���ن ھ� �د و د�وا�� و 
   ��ا���ن ���*�د!
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� د���ل آن �� آ�د� �د,ت  ھ� ��ن �� 2زارش ذ�ل از "ا�ر���؛ ��3ه �و" و *'و�ری �
  :7ر��/�د

� 2زارش داد�د �� دھ�B "رو���1ر �ر���س ا�را/��8" "��� Q�" ھ�ی 5ر�� روز �ر���
ای #���ت �ود را از *���ل �F ��ور ��*%ل �87ط��� در ���ر ا�را/�ل  ��ر �������� ا�*

*��0س  ١٩۶٧ا9=م �رده ا�د. �� ا9*%�د ا�ن ا7را د  ��ن ��وری ���د در �رزھ�ی ��ل 
�ود،  �زی �� �وا�*� *���=ت �ود2ران ��ز ھ�ت. در +ر��ن +�Q�" K روزه ��ل 

١٩۶٧ �� ��*ری را از �رز��ن اردن و �وار 5زه را از �ود �� ار*ش ا�را/�ل �را�
�'ر ا�@�ل �رد. �� 2زارش ا�ن ��ر2زاری ھ�، رو���1ران �ر+�*� ا�را/��8 �� 

�ھ�ی �87ط��� ���د ������ ���د  ا�د �� ""���ن ,ط)� ا�@�ل" �رز��ن ا���ی ��دی 12*
١٧�، ��م �رای رھ��� و آ�*� دو �8ت ا�را/��8 و �87ط���. در ���ن ا������د�2ن ��� 

� ا7رادی ��  *ر�ن +��زه دو�*� ا�را/�ل د�ده �� �1ر از �ر�د�2ن ���9� ����� ��ود �
� �ده ا�ت:  د�*�وردھ�ی �زرگ ��89 و 7رھ��3 ا9ط� ��*12 �از *��م «�ود. در �����

� آزادی �رای ھ�� ا���ن� ����م �� از ا9=م دو�ت  ھ� �)*%د ھ�*�د *%��� �� ����� �
�و���د�2ن ���� �� 2و��د �� آن را از �F "د�د�2ه '�Bو���*�" » ت ���د.�87ط�ن #���

�رز��ن ا�را/�ل ��Bن �Bود��ن ا�ت و ��ک «ا���ء �رده ا�د. در ������ آ�ده ا�ت: 
ا������د�2ن ������ » ھ��ت �� در آن ھو�ت آ��B ��ل 2ر7*� ا�ت. �87ط�ن ��Bن �87ط���

�  در�وا�ت �رده� �2ذاران ��ور ا�را/�ل �� در ,��ون  و9ده "���ا�د: و,ت آن ا�ت �
ھ�ی ھ����� د�ت  ھ�ی ��ط%� و �8ت �� �� �وی *��م دو�ت«ا���� ��ت ا�ت، �9ل �ود: 

آور�ل) در  �٢١و���د�2ن ������ ,'د دار�د �)د از ظBر "�+���� (» ���م. دو�*� دراز ��
از ������ �ود +8ب ���د. در  �را�ر "*��ر ا�*%=ل" در *ل آو�و 2رد آ��د و #���ت �ردم را

*��0س دو�ت ا�را/�ل را ا9=م �رد.  ١٩۴٨ھ��ن ���ن �ود �� داو�د �ن 2ور�ون در ��ل 
رود �� �*ن ������ *و�ط ھ��� ��رون، ��Bور*ر�ن ھ�ر"��� ا�را/�ل و �ر�ده  ا�*ظ�ر ��

  "+��زه دو�*� ا�را/�ل ,را/ت �ود.
  

  
  

در ا�ن �9س ��� از رو���1ران �ر���س ا�را/��8 �� در #�ل �را7را�*ن ��رق 
�87ط�ن و ��رف �� �رز��ن ا�را/�ل ا�ت، ھ�ی ا�@��� �87ط�ن �ر ��8د�� در ��ک 

  د�ده �� �ود.
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  ��*? دوم:
ا�ن ���م، �=ف ���8 از ���م ھ�ی د�3ری �� 7%ط دو�ت دار�د ��1ظ� ���د، �� �� د�*ور 

ز��د، �� �� �دون ا�ن �� 'دای و+دان ��ن را ���و�د ��ن  �� و 7ر���ش ��و���د و 
 ،+�ی "��Bن ��ری و ��وت از *%8ب در ا�*����ت، ����د �F ا���ن و �F ا7@�ن ��ؤول

ای ��ش ��زی ������� در ا�*����ت ا7@���*�ن 'ورت ��� 2ر7ت و �� � آرزو �� ���د �
و+دان  ��ن #ر�7  2ذا�*�د ر��س +�Bور آ��ده �� رای "�ک �ردم ا7@���*�ن ا�*��ب �ود.

   ���Bت �� �واھد!و 
  ��*? �وم:

 درک و ا9*راف �� ��د �� د����ن ا7@���*�ن در "�ت دروازه ھ�ی ،�� ��ؤو��ت ،او
ا�د. ���ًء *��0د دارد �� ��/8? ا�*����ت +دی 2ر7*� �ود، و�� ھ�^ �F از ���ل ر��ده 

ا7رادی �� ��ؤول ���رش و �رر�� و �ظ�رت آرا ھ�*�د، �� ��ول دو�ت و رھ�ران دو 
 J��� و J��+ د�*ورا�)�ل F� از "ذ�رش و �8�9 ���*ن ,وا9د �*�م، �و�ژه *�م ا#�دزی �

د، در ا�ن را�*� ھ�^ ا#��س ��ؤو��ت ���ن ��� �ر ��ز �� ز��رای ا�ط�ل آرای *8%�� 
ا�ط�ل آرای ����� �ر ���� ����ر ھ�ی  ا�ن ��م �� �و�د: ��رش ��دد: آری؛ ا�� د.�دھ

  ���ول �" �!�:  �!
از ا�ن *�م ���د "ر��ده �ود �� و,*� آرای ��"�ک از آرای "�ک *F��1 و ��طل ا9=م 

� ���د و,ت و "ول ا���7 �'رف 2ردد و �� ��ود، ��7دۀ ���رش آرأ  � ا�ت؟ �رای  
 را و  ؟ت داده �ود���*ر از دو ھزار و  �Bر 'د �1ر ا7@�ن و +�ر+�، ���م ��ظر، ز#�

  ، .دق ��دا �� , د!!"ا�ن ��$ت ,� +رب ا(�)ل""�&ن "�&ف ا$ت از  � *رس دار�د؟ 
  ��*?  �Bرم:

#����ن �رزی و ، �=ف آ� � �� �ر�2 �ردمدر �ورد ا7زا�ش ��ا��� ھ� و 7%ر و 
�� ��ؤو��ت *��م �� ا7زا�د �� ا�ن ���=ت و ��ا��� ھ� ا�ن ���م 2و��2ون وی �� 2و��د، 

و ��7د و �5ره و �5ره، ھ�^ �دام، "د�ده ھ�ی �وی ���*�د؛ ��8� در طول ��زده ��ل، �� 
ھم ���ل دا�*�م، ھم �� 7%ر  ور دا�ت،ا7@���*�ن #���ر+� در  ��ور 60آ��� �����ش 

�ود، ھم  �وا/� د�ت �� 2ر���ن �ود�م، ھم ا���ت ��ود، ھم +�K و ا�*#�ر و ,*ل و ,*�لو ��
 ھم و ا�وال و دارا/� ھ�ی �ردم و+ود دا�ت، ھم �5ب ھم زور2و/�، ��7د �ود،

ھم روز2ذرا�� در �+��8ن و ,�0 و اداره ای �� �رزی ��ؤول آن  ا�*ط�ف و *+�وز،
آ���ر و "��Bن ���3ن و �رم آور �� ��ور ھ�ی ، ھم زد و ��د ھ�ی �ود، ھم �� ,��و��

��3� و د��ن و... و��  ��ردم ا7@���*�ن از *#38�8ران و ���� ھ�ی ��ور �� "ر�د �
 ����ره در *�و�ش و 7%ر و ��ا��� �� �ر �� �ر�د، �رد و زن و �ودک در +�K ھ� ��*

�  و �+� ھ�*�د �ود�د ھ� �*�م �2ت. ا�ن ���� ھ� �+� و �)8ول �د�د و زن ھ� ��وه و او�د�
و�� ��� 'دای ا9*راض �ود را  ،��7د و �واد ��در در ا7@���*�ن �� اوج �ود ر��د

� ��رد.��  
و,*� ا�ن ���م را، ��� را �� از �F ���7ل ���=ً �#�7ظ� ��ر و ��*� �ر ��8د �رده 

,� و ���� و 7رھ��*� و رو���1ر و �*ر ��ره وا�ت، �� ����ری از ����� �� �ود را 
ور�د، �%���� �� ���م، �� ����م �� ا�ن ھ�  %در از ���� �*+دد و آزاد��ش �� #��ب �� آ

دور ا7*�ده  و ا�����ت 2را/� و 7رھ��*�3 و رو���1ری و *ر,� �واھ� و *+دد ط8��
�� ا#*را�� �� آرای  ، �� +�ی *%��& *%8ب و*%8ب�ر ا���ت  *��م و+ود��  ؛ ����� ��ا�د
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� ���B? �#�وم ��ر�د،  "� �� �7ردم� ��8� ھم . �� رو���1را�� �� F� در �ردن ا�*����ت
 �ھ��ن �رد�� ��  در ��ور و #%وق�ورد �� ������� ھ�ی �ر*�ط ��  �Bر "�Q ��ه 2ذ�*

 ��9ری از ��7د و  ا�د و �� �واھ�د �رای آن ھ� +��)� ای�رای د�7ع از آن ھ� �ر���*
�ر ز��ن ��� آور�د؛  ����� 2و/� ا�ن د�ده ای ا�ت، �� ا�ر "��ا�*���ر را ا�+�د  ���د، 

�� و  �� و �F ��9م *��0رات ���1 در ,��ل دار�د، �� دھد�� در ��ور �� رخ رو�داد ھ� 
�8� ؛�ردم �� ھ�^ ار*��ط ��� �2رد و ھ�^ ا����� از آن �*�0ر ��� �ود �/�� F� و 7%ط 

: ا�ر��� و �ز �� آن �ر �� 2رددو ھ��   داردو اھ��ت و+ود و �رای �ردم ��  �رای ��
� #وزه ھ�ی رأی �2ری  !�ر����؛ و د�3رھ�^� �آ�� "�Q ـ �� 12*? ھ1ت ـ ���8ون ا7@��� �

ر7*�د و رأی داد�د، در �#���� ھ�ی ا�ن رو���1ران �� #��ب �ردم 2ر7*� �� �و�د �� 
  ��ر؟

  ��*? "�+م:
�ر ��ر �ود را �� �و�� ا��1 �رده �ردم ا7@���*�ن در ا�*����ت ا�او �� 12*ن ا�ن #%�%ت: "

و رای داد�د ا�� +�م زھر را ا��9ی "�ت "رده ی *%8ب و �����ون ا�*����ت �� �ردم 
� +�8? ز�ر:7زدون " و ا�و���ده ا�ت.�   

���$�3 � ��م �2ول و �داوم در ��1ل ���ب ,��$�ون و ا"�ص $�,ت �� د و(� �ردم در "
ده در ا �"���ت در "��� ی (وی �ر�� ��8  ا�7راض �� ���ب �$�رده و $�ز�� دھ�

د د و آواز "ود را �� د $�"� د. ا�ن ��� >ر رد �د �ت در �ردم ا;:� $��ن ا$ت. "دا 
�� �ردم ا;:� $��ن �وا ��� �دھد �� از طر�ق 2ر,ت ھ�ی �د � �� "وا$ت ھ�ی �ر2ق 

�م �ن ا��9ی *از ��8د "��� *ر�وھر و �رادرش "در و ��و+وی ا�ن �� ، .""ود �ر$ د
، ���ن داد �� ھ�*�د از #����ن �ر��ت و ,وی وی*#ول و *داوم، *�م ا#�دزی، و 

 ��وادۀ ��*� �ودن، �� آ��� در �F ������� ھم در ا�ن ��ور ��7ت �� �و�د �� �� ھ�
�%8*� �� �� �#�7ظ� ��ر �زرگ �ده ا�د و(* � ھ�ی ���واده �رادر و "در و �وھر و �� ھ�

از 12*ن  ،�د� ادا�*د�*�3ه ����� ��#ط در 2ذ�*� و ا�روز +*���9 و و �#�ط ا آن ھ�
 �� �وش �� �ود و �ک �دار�د �� ��و از ا�ن � �و*�ھ� ��� ���دو ادای ��ؤو��ت #ق 
!�1�  

و �� �1س  ���ن �� دھد �� ا�ن ���م �� �ود ،ا�ن ���Bت و 'را#ت در 12*�ر و ,��وت
  ���=ً  ر �#�ط ��ز �رده ا�ت�� �رای �ود د دارد و �� +���3ه ��*#��� �ود ا9*��د

  . دارد ��ور
��1 �� او از �ود ���ن �� دھد، ������3ر آن ا�ت �� او ����د ����� �� از  ��ا9*��د �

ا�ن �� ���دا از �وی %8#� ای �� آن ھ� در آن ,رار  *رسروی �� ا9*��دی �� �ود �� از 
ا�ن و آن ,8م  وری �� ز��د و �رای �و��د�ت �� �ود ���� د،�دار�د در ا�زوا ,رار �2ر

�� "و����د، ���ت، و دارد  �ر�����3� و وا,)�ت ھ� را و ��5ذ ���ه �� ���د ��د��  ر��
         *�ر�ن آزاد�2 و ا�*%=ل و ��ؤو��ت "ذ�ری �� ��د!

  ��*? ��م:
�ن 12*ن ا�ن #%�%ت �� ��2ه ھ�� ��ر��/� ھ� و �+رو/� ھ� و �=ف ر7*�ری در ا7@���*

دو�ت  ن�دوش �رزی و ا�ر��� ا�ت، در #����� �ود و �وھر و �رادرش �Bره ھ�ی ھ��
  . �ود�د؛ ا�ری ا�ت ,��ل *�0ل��  ،و #��� ا�ر���/� آن ھ�*�د
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، در در ��آرا�� ھ� 7� �� ��م �� ا�ر��� �� *��B*���B �ن در ا�ن +� ا�ن ��*� را ا��
�7را;�ت ا"���ون  ـ �ت "روری ھ�در *رور��ور ھ�، در +�K ھ�، در �را�� ھ�، �رو

را، ,� �� ای از ا�7را;�ت $د ھ� "�ی �!�3ریھ �!�ن دھ ده ,�� �ون در��ره �روه
?ر�� در ��ب �<ش ھ�ی ا�ر�!� �رای �� )���� �=�ن ا$ت، در "ا;:�  ���" $�$��دار 
در ا7@���*�ن د�ت دارد؛ �� ��ؤول در+� �F  ی 2و�� 2ونھ� ��*�رو در  �"وا �د ـ 

� و�)ت +�Bن ��ز ا�تھ� ��م ��آرا�� ھ� و �� ���*� *� .  
، در ����، در 9راق، در �ور��، در ��ن، در ی د���+� د�ت ا�ر��� ا�روز در ھر

و در "�ت �ر  ،و...در ا7@���*�ن  ، در �'ر، در �87ط�ن، در �ودان، در ����ناو�را�ن
د�ت ��� و+ود دارد، در ھر �را�� و +��3 �� در د .ا�را/�ل �� �و�� �����ن ا�ت

  ا�ر��� �� و��#ت د�ده �� �ود. ا�ن ��*� را ����د ��د�ده 2ر7ت. 
از روزی �� +�Bن �F ,ط�� �ده ا�ت، ھر �#ران و +�F و �ون ر�زی و ��آرا�� و 
#ر��ن و #�ر*� �� در ھر �+�ی د��� د�ده �� �ود، ��ؤول آن *��B و *��B ا�ر��� و 

��طر ����دن ط��ب �+�ور �� �و��دن +�م زھر �ده ام، ا�ن �� �ن ��  �ر���ش �� ���د.
د��ل ��� �ود �� �ن �ر ����ت *و�)� ط8���� و ��ور �����2? ا�ر��� �Bر *0/�د 

  �3ذارم!!
  ��*? ھ1*م:

�5ر�9دل،  �� 7را�*� �� دارد "�ش ���� �� ��د �� #�و�ت آ��ده ھم �F #�و�تاو 
��ت ھ�ی "��Bن �� ,درت �� ر�د، و�� ظ��م و ��7د �واھد �ود �� �� ��زی 2ری و ��

�ردم در �را�ر ا�ن #�و�ت �� *�1وت و آرام ��� �����د و #ق �ود را از 82وی �%���ت 
�وی د�و�را�� و آزادی "�ش �F ,دم ���زھم ا7@���*�ن  #�و�ت ��7د �واھ�د 2ر7ت. و

  ت.د ر�7واھ
درون و ��رون ارگ و  �ن �ط�/ن ھ�*م �� ا#�دزی ����ره از راه *%8ب و ��ری �*%8��ن

ھر ,در 9�دb �ود را و در *���3 ,رار دادن +��)? +���B، درون و ��رون �����ون ھ�، 
� ز��ن و ز��ن �ز�د، در ا�*����ت "�روز ا9=م �واھد �د.�  

� ا�ت، �*�+? ��ز�3ری و  ��ن "�روز�� �دون *�2=�� 12 �� ���م 7*��� ��F، ھ��ن 2و�
� و+ود �� آ�ددزی �دان د�ت زده ا�تت �� *�م ا#�����*� ا�� �����د  ،. و #�و�*� �

#�و�ت �رزی �F #�و�ت ��7د �واھد �ود، ��*�B ا�ن ��ر �ردم در �را�ر ا�ن #�و�ت 
� در �را�ر� �#�و�ت �رزی ���و�� ا�*��ر �رده �ود�د، ��وت ��واھ�د  ��7د، آ�3و�

�واھ�د �*��د، از د�و�را�� �رد و �� *�1وت و آرام ��واھ�د ���ت. �ردم #ق �ود را 
�+�ت از 2ز�د �رد��ن ظ�ھراً طر7داران د�و�را��، �B3���� �واھ�د �رد و آن را 

  �واھ�د داد. 
 � ـ ر�د و *%و�? �رد����ری ـ  ��ن ا�ری�و���دۀ ا�ن �%��� ھم �� ھ��ن ��ور ا�ت �

ه �� ھر را . ا�نـ �3ر ا�ن �� ط��ب دو ��ره �� ,درت �ر�د ,��ل ��ز�2ت ��واھد �ود
درد��د و  *� ا�*%رار �F �ظ��� �� �و+د و #��� و ���� آن ھ�? �ردم ���8 �� ھ�ت

 �� درک از #%وق و ��رو و *وان ��ن،، ��9ق از *@��ر وا,)� ، �� درک���وای ��ور
  ادا�� �واھد ��7ت.  ����د،

�ود؛  ��ز�ده ،، �طور ا�صرو�داد ھ�ی �� ـ  �Bر ��ه 2ذ�*� ھم �� �#وی �رای �ردم
ز�را در ا���ل ����ت �ردم از ا���ن ھ� ����ر ���ر �وده ا�ت. 9�دb را ,�=ً �ردم �� 
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����*�د، ا�� ا#�دزی، ا2ر � ��ھ�ت وی *� #دودی ����*� �ده �ود، ا�ن ا�*�د دا���3ه 
�ردی  ،ھ�ی ا�ر���/� و �و���دۀ  �د�ن �*�ب و دو��ن دا����د +�Bن و ��2دی ا7@���*�ن

'�� 12*? �ر�� ھ��ردی  =ح و ظ�ھر ا�'=ح،ظ�ھر ا� �ده ھ� �'8ت "��د�دۀ د�3ر  �
�د، �� ��  ��ن ا����� ھم، #*� ا2ر ���� "����ران �� ؛ ����*�درا ھم �ردم ����*�ددارد 

و ,��ون ����  *%8ب 7ر�ب و *وط/� و ھر 2و�� *وا�د در ���رزه �رای ر��دن �� ,درت از
از �وب  ھ� ھم �د*ر ���ت �ود. *+ر�� ھ� �� �رور ز��ن، ر ��3رد و از �د*ر�ن ا���ن��

     �� �و�د! �*را�م ،�د و,��J و ا���ن ھ�

�����د �� ��ن  ��ت، �� ا�ن ھ�واره  �واھش �ن ا�ن ا�ت �� در ا��ر
� از �دام دھن ��رون �� �ود!!�  

  


