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 �واھ�د؟آ� �  �� �������ن �
 دا��د 

���� ا	ن �ر�ش �� �و�� ��  روی دادھ�ی ��د دھ�  ؟در��� �� دا��د �� �� �واھ�د�� �� را��� و 	� �������ن آ       
)وادث �د روز ا�	ر ����&��� �%�ت �	�ت. 	#�� ا	ن �� �ود �������ن �� در��� ��� �� �"�ه �� و �	ز �ذ�ت 	� �� 

�و��� �(�ن �� �واھ�د. آن �� د	ده �� �ود ��(� ��  �ل )رف ��ن �	�ت و �� *�وان �(رو�دان �(�ن از دا��د�
�� دا*ش، ط�.��ن، �و�و )رام و د	"ر �روه ھ�ی ا-راط� �����ن  �ر�0ب �� ا*��.� ا�ت �ور و ا-��ر ��	��� ����د 

	4 	�  و �� آ�ش زدن 	0� دو ا�و��	ل و زود �ذر  )ر��ت و ��ب و �وش ھ�ی ا)�����و�د 	� در �(�ر �وب 
  ������ن و 	0� دو �ر�م ا	ن و آن ��ور ظ(ور �� ��د و �	�� زود ھم -رو �� ��	�د.

د7	�8 و و ھر �ده ��د	ل  �تا��را* � ���م *	�ر از ا����-�ت وز��	�"�ھآ�� 	0� دو 7رن ا�ت در )�.� �� 6رب  
��د �ر �ھ�	ش ��م  �	ز  از )	ث �	��� و ا����*�و *ر:� �� داردو �� ��زار  ��د�	ز ��زه 	� ��ق �� ��*ت و روز

و در ��	�� ھر روز ��م  ر-��در �	�� 	� �� �ود ��	ده ا�د -رو  �"�ه  و ا*�راض �� ���د، ا	��ن-8ط �������ن �� �ود، 
از �و�4 و �زرگ  ��زه 	� �� *8ب �� �ذار�د.  ھ	> ��ور ������� �	�ت �� ��(� �ر روی ��ھ�ی �ود ا	���ده ���د،

�ده  و از )	ث ا7�:�دی و در ��	�� از �ظر �	��� �	ز وا����  �� ��د	ل 6ر��  �:رف ���د ��ن �):و<ت  ��ن ��
� �� *8ب �� �ذار�د و �ود را ��(� ��زه 	 ��م ھر روز�	ز ، ا7�:�دی، -رھ�"� و �	��� ���از )	ث * 6رب ا�د.

  �� ا%ر ��ش ا�ت و ��  �ودی در �ر دارد. در دراز �دت �د �� ده ا�ر��@ول �� 	4 ����� )ر��ت ا*�را?� 
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A0��وم ت روز�ره ���� و �و-�� ��ھ�"��� �� از �، �و�و   ارو��	� �رس �*ران��	د درک روز��رم را �زد 
��	�د  روم. آ�(� درھ�ی آب ز�د���� را �� روی �ن �� ھ� �� و	ژه ا	را��  ھ� و �� ھ�، *رب ��م. �ن �راغ �	�� ����

ا�د	���دان �رق را *دم �#:ب  . " او 	0� از د<	ل *��7Aدی ��ھ��ت �زد آن و ز�د�� ز	را �ر���� ژرف �#ر
  ھ�ی �ذھ�� ��ن �� دا�د.

از 	4 �و در 6رب �7م ز���� �	دا  ،)�ل �"و�� �ده در آ�ر	ن ��ل ھ�ی 7رن �	��م و در �ر آ�6ز �ده �	�ت و 	0م
�ن ؟ آ	� �()��م �ده  ا�ت�������ن �ر ا)����ت  �� �و�د �� *�	� �������ن �� �و	��د و از آن �و �	ز �� ��ی �#8ل،

�رق از دا��ن ا�د	���دا�� �� از �س �Aم 6ر�	�ن �را	�د �)روم �ده ا�د؟ آ	� �را	ط ��ر	�� و ا����*� ������� ن 
  د	"ر �� آ��ن ا��زه ��� دھد ا�ن ��دون، رازی و ا�ن �	�� 	� ��ق ���د؟

��	)	ت  و ا�Aم و 	�   و ��G 	� �	�ن دو د	ن ����د ��ش����ر	� و�ود دا��� ا�ت، ا�� ا	ن  �����ش �ذھ�� در ھ�
د����  د	"ر�ل �ذھ�� ��ن �&ت، ��� �ظر �� ر�د  د	"ر ��� �وان از �8ا�روز  ، ا�� �دال ھ�ی  دا��� �وده ا�ت

�� ز���� �� ��و�	�م �ود، ���رزه �� ا	ن ا	دIو.وژی �ود و ���0 �� �	ز ��زه 	� ا�ت: ��	)	ت �	�ت، �������ن �� 
  ا�د.در �	ر �ده از ���� ازادی �	�ن  <		�	�� و آزادی ا�ت، ��  ا��ون �� ��و�	�م -رو�ش �رده

" ����� و �ردا��� 6ر�	�ن �	�ت،  �� د	ن �ود، �و�� �� د	ن �ود 	��&ر، �&ر �	�ت " و " **��را�� ����د " �8ل �ُ  
�������ن �وده ا�ت.  ز��ن���0 ?رب ا.�%ل ھ�	� �� 7رن ھ� �	ش در �(�ن �رق �� و�ود آ�ده و ��ز 7رن ھ��ت ِورد 

�� ھر �Aم و ���� و  ر	ز �ده ا�ت ���را	ن ��	ن  �������ن:�ر ���(�ن ���� ا��ون �� ا�&�7� ا-��ده ا�ت ��  
�� ��ی ارا�I ����� ���دل و ��ط8�، از )ر�� ���ق �ود ��  �	رون �� آ	د،ا	ن وآن دھ�ن *��ر�� �� در 6رب از 

 بو�� �و ��ورم �� ��ز�در	4 و رگ ھ�ی �ردن ��ن را )�ده �� ��ن �ب  را ��ردم �� ��ر از 7?�	� و در �� ؟�ر�د
�	�ز، �وده 	� �� ��� دا�د در �(�ن و �� �وده �� ھر�ز �� �ر �	�ز �وده و ��  و ���ق �� �	���ن �� -ر���د؟ ا	ن

�� آورد و ���� �را�� ��ر ���"	ن و *:	�ن زده �ر �را�� ا�ت،  اشا��س ز�د��  ��ورا	ش �� �� �ذرد و
�� آن �� د�� �	�د	�د  *��ش �� �ودی در �ر دا��� ا�ت.  ،دو��ره �� ا�درون و �� ز�د�� �)�ت ��رش ��ز �� �ردد

�� 	� را �� ��0د را در ��0 ��"� اش او ��(� ��م �ر�وب �ده 	���	د �ر �ر 	0� ��  �� �	�د �	� در �����7 
  . -رود آ	د

�رای ����	ن . ��ددر ������ن را ��ش �� ��ردم :)�� ھ�	� از �ظ�ھرات  ون ھ�ی �(�ن	��و	زد	روز و ا�روز  
�ت �������� در �	���ن ھ�ی <ھور  ��ن�):	ل �رداز و�A و  ���*�� �ت و ��وار و �راوات زده و �� ا:طAح �
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�رد��ن در  ��	د�د. ا	ن ھم وظ	&� �):	لو د�ت آ�ر �ر�م -را��� را �� آ �ش  	د�د*ر�ده �� ��و رد�د �ره �� �
  �ود؟ھ�	ن ��ن وظ	&� ھ��  ا�ت آ	� 	د�� �ر� 	4 ���#� *8ب ���ده.

6رب ��(� �0�� �(م �	�ت؟ ا	�  ھ�	ندر آ	� �ل �رده ا�ت، دو��ره  ا	ن روزھ� �� �Iوری " �وط�I " �	�ن �ر��  �ردم 
�م و 6?ب ھ�ی .)ظ� 	� و ا�دا��ن آ� G	واھد؟ �ر ا-رو��ن د� �ن را ��	ردم  ش�ھ�� �در �ر�ن ا)����ت �و7�

�� دور �ر	ن ��8ط و ��م �� ��م �(�ن �وم ، در )�.� �� �ود 6رب دارد از )	ث ا7�:�دی، �	���، -رھ�"� و �ظ��� 
ا	� )0و�ت �ران و دو.ت �ردان 	4 �	�	�رد و ا�دی �����ن در �� را���  ؟�� ��د���وی ���� �������ن �&وذ �� )�� 

  ا:ل وا7ف ا�د؟ آ�	� و آ-ر	�8 �ر ا	ن

 �ا�A8ب ��ن د-�ع ���د. ھ�ی �� �	���ن آ�د�د �� از د���ورد  ����	ش از�(�ر �	�	ون �&ر از �ردم -را��� روز 	4 
�د آن رخ �� داد	4 ����  ی �� �ز روز راه �	��	�  درا�ر ا	ن 	0� از ا	ن د���ورد ھ�، )ق آزادی �	�ن �ود.  �� ،

��  �� ���د 	4 روز ��ری را �#:	ل و ��ری �� �	�� از دو.ت ھ� �� ���د را 	4 راه �	��	� دو.�� �وا�د. 
�ا�ر را�ت ھ�ی ا-راط� ا*Aم راه �	��	� �� . �د��ر�ران، دا�ش آ�وزان، ��ر��دان و ار��	�ن را �� �	���ن �0

آ�د�د  و در �0وت �رد�د، �� �د ��م و 6?ب ارو��		�ن را از �� ی د	"ری دا��ت. ا�� �(�ر �	�	ون �&ر �� �	���ن 
�ن ��ر.�  &��د:�� �از�ردم ��	�ری )	��� ��ن، 	#�� آزادی ���داری �رد�د. �	�ز �ود و �دون آن �� �#�ر �دھ�د، از 

ا�� آ�ده ام �� از 	4 �	�ز )	��� ��ور، 	#�� آزادی �	�ن د-�ع ��م . �� *��رت د	"ر، ھر�� �������ن د�	� �ود �	��م، 
��ب �)�ل ��ن �م �ر �� �ود، ھر �� دو.ت 	�ن ���ن �� دھ�د و �ن ازادی از ���� آزادی �د�روز �� روز �	��ر  را

�ر ��وی �ردم ��ن ��G �ر �� ���د، ز�دان ھ� را ا������ از روز �� روز دو .ت �ردان ��ن �ره ����ور و ا����ق را 
�� آزادی )ر	ص �ردم ارو�� �	��ر د، روز���� �"�ران، و�Aگ �و	��ن، �و	��د��ن  ��*ران و د�ر ا�د	��ن �� ��ز�

  ازادی را �ر ��� ����د.و ھ	> �و�� ����ور و P�7 و P�7  �� �وا��د �رز)د و را ��و آزادی  �و�د

 وق ا�����ردم �� ا	ن ا:ل از )8ھ�	ن ��ی ��دی  ، ���ن از����  �رز ھ&ت �	�	ون ر�	دن �	راژ " ��ر.� ا�دو" �� 
را �	ز ر.� ا�دو" ��" از �ردم -را��� )��  �	�ری. �و *0س �	��ت �������ن ا�ت دارددی �	�ن ازآا���ن ھ� 	#�� 

آزادی �� طور *�م و آزادی �	�ن �� �� �����د �� ��� ������د و ��	�ری �	ز آن را ��� �وا�د�د، ا�� در .)ظ� ?روری 
��	���� ���د. ��ص طور �� �  

�	� ��� �رد. آزادی و د�و�را�� �د	ده ھ�ی 6ر�� و ���� از 	4  در �(�ن ا�روز ��G آزادی �� �� آزادی ره �� �
�وپ و ��ر �� �Aش ����ر دو	�ت �� :د ��.� 6ر�� ھ� �ت. ���	را	ن آزادی و ازادی �	�ن و �7م �	زی �	�ت �� 

رده ا�د �������ن ا	ن �0�� را درک ���0 ���ل ���ف ا�روز. از ا	ن رو�ت �� �� �و	�م 	� �� ���و ��زد -را�وش �ود
   �� در��� ��� دا��د �� �� �واھ�د. �� ھ�	ن �(ت و 

  ر)�ت ��� ا�دی

    

 


