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  از ���ب ف . ھ�ر��د» ����� ��رت « و» ��رت «���� �د در �ورد ����� ای 

                                          �رض ��م �د�ت ���ب ھ�ر��د ���ب و���م �وا��ده 	�ن ا�ن ���ت ،

        (�ث را آ&�ز ��وده و$��ن ����# 	�ری ��ود�د : !وق ���ب ��� در �ورد �د�ده ای ا������ ـ روا��

ا!راد و 	روه ھ�ی 2# !��1ده و �� �� !��1ده در دا0رۀ �,رت و �(.�- �,رت +رار 	ر!�# ا�د، ا���ن و ٠٠٠ «
ا�����ت ا�روزی و �����ً �ردم ر�6 2��دۀ ا!�5����ن، از آ��ن �و+4 �دار�د، 2# (� و�ود ا�ن ھ�# آز���ش 

�و��ن از ِا���ل و �(.�- �,رت، (�زھم (# �8ور ا���ن در ا�ن دا0رۀ �1��� ادا�# دھ�د،  ھ� و ���رب
��1ن ��و�ت زدۀ �� از ���م ا���ن ھ�ی 2# (# ارزش ھ�ی �>�وی و ا����� �>�;د ا�د، �� �واھد #2 

و !رز�دان �,رت و �(.�- �,رت را و@و (� ھر ���? ���2 �.(س �ده (��د �رک 2��د و (رای ��ل ھ�ی آ��ده 
ا���ن د���ی (�@��(# ���2زه �ر (# ��راث (Cذار�د، �2!��ت ط� ��2ر از $1ل ��ل (� (# �2ر	�ری �,رت در 
!Eر و در ��ل، در وطن �� (د�? ا�����ت �وراخ �وراخ �ده ا�ت 2# (رای �داوای آن �د ��ل ھم �2!� 

از �� �� �واھد E! #) #2ر ��ل ھ�ی  �# �واھد (ود، (��ر ز�د	� ��@م و �����? آد�� (رای !رز�دان ��،
                                             .»(>دی �ود (���م و �>,ن زھرآ	�ن �,رت را از �ود و !رز�دان �ود دور ��ز�م

در آ�ر ��(ت �واھم 2رد .و@� در ا�ن �>8ل (5ر�6  ��� ��(ت (# ا@(�# در �ورد ����# 	�ری وراه �ل
2# �# روان ���س ا�د �# ط(�ب و �#  (ا�����ت 2# آ�� ا��� ��1ی آ	�ه و��ؤل �ظ�ر ���+دم اول �وال در 

، ا�ن ����ت  )ھم ����ص �.وم ا������  ، (.E# �رف �� ��E�0# �ن ��دا�م �;وق �وا�ده ا�د
در �ورد �K +�8# ای ��.� (5ر��E.�� 6 ،ط(�  و��رو��ت را (�ود (دھ�د �� د�ت (# �و��# ای

و�,رت �� ا��دی ، ��@ت ��ک  (.E#(ز��د 2# در ��.�ل ��0�1 (رای �ردم راھC�� �(وده ، ��و����� روا
از طرف ا���ص &�ر ��.�E و(دون  ����ت  �دم ����ص و�داوی در�ت �.�� ط(� (��طرآ��1 را 

                                                                                                                  در ز���# طوM�� ��زد ؟، 

                                                                                          (>;�ده ای �ن (C,�# ای (�دل 

                 �ر!# ای ھ��� �دارد ���# را �رک ادب      ھر طرف �واھ� (رو @�K از 	.��ت �� �Eش

�(� ��ت  ای ����� آ	�ھ��#  (# (�راھ# 2���دن 2# ا�ن  ، �ردم را (�Eراه ��E���د 2# � از 	.�م 2��دن ا�ت
 K��، .)ه (د�ر از �,رت و���	د . ا@(�# ��و�ردم ���(� ���ک ��- �,رت �دای ���وا��# (وده ، (�ود ��ت 

� �وب (ود +�(ل +در ا�ت و@ ، ا��E# و+ت �ود را در ز���# �.ف ��ود�د �ورد در،  ز���ت ��� 
K.�� #2 ��� �ت در �طO �.� و(�ن ا@�..� (�ز ��Eرد�د �� �وا��ده 	�ن از �و8وع را از �ظر �;و+� 

                                                                                                              ���,�د ���د�د . (���ر آن

��ش ��E�م �� �و��# ای ��� را (>�وان ط(�ب ���Eل 2�م واز زاو�# ھ�ی ���.ف طب +رن �وب �ن 
�� ا�ن #"ر، ����! رو�د�ت  و��� �واھد �ود، �رای . ٠٠٠« ��2 رو��� (���دازم . ��� ���و���د :  ٢١

  »   .��رت، ����� ��رت، �(�ر و �طرات ھو���ک ���� از آن �%ر#�
از  و�د�ر�ت آن�2(ود �>ر!� �وا�ل ا�.� (روز ا���س �,رت !وق ���  ���1ر�ن �;ط# در ��.# 

� ،  Kه ��ورو (�و@وژ��	ا�ت. و�2(ود ���1رو��و د�د K�������،  از آن (�و@وژ�K����، K وا
��د زھر �,رت ا�ت آن (# ��(ت  ���5ر ور!4 ا���س �,رت  ط(� روا���دم ارا0# راه �ل ھ�ی  #2

در ��E�0# ،  �و�ط �>ور آ	�ه ����ت �>ورآن  در  ��ک 2ردن   (��وص ��وه ھ�ی ، ��(��د .
�رو	رام ذ��ره �ده وآ����# دارد   K� لE�) .�,رت  ����2!��ت ط� ��2ر از $1ل  ٠« ���و���د

��ل (� (# �2ر	�ری �,رت در !Eر و در ��ل، در وطن �� (د�? ا�����ت �وراخ �وراخ �ده ا�ت #2 
�2!� �# �واھد (ود، (��ر ز�د	� ��@م و �����? آد�� (رای !رز�دان ��، (رای �داوای آن �د ��ل ھم 

از �� �� �واھد E! #) #2ر ��ل ھ�ی (>دی �ود (���م و �>,ن زھرآ	�ن �,رت را از �ود و !رز�دان 
+ط4 �ظر از  ���Eت ��.#  ��� (ردا�تا�ن ».                                           �ود دور ��ز�م

اول ا��K در 2�ور �� 2س �د ��ل ز�ده 	� ���E�د و�د اش   دارای �وا+ص ذ�ل ��(��د : (�دی 
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ھ�ر��د ���ب �ز�ز از �ظر +��و���دی ��ورو ��ل ا�ت . دوم ا��E# ،  ��۵۶و�ط ��ر !Eر ��E�م 
�(�دت (دون و+,#  روز �٢١د ا+ل  (�و@وژ�K وروا(ط ����ت �>ور (� �>ور آ	�ه در �زدا���ن ،

�رو	رام ����@م را ( ا�ت 2#  8رور K�#  ک 2رد  .��وده ، و ��@م �>و�ض��و �وم  �2ر 
ز�را ا�ن  ���E2ری د��غ از ا���س �,رت را (��د ا�روز آ&�ز 2رد واز �ن و��� آ&�ز ���ود 

ط(>V (رای ا�ن  .(���د�د �ر(�ت �ود راه را (�ز ��E��م  ��ل ھ�ی آ��ده ��و��� ھ���م 2# (رای 
2 Oر (� �د�ر�ت �.� و��ر+� +رن �2ردر �طM�� م ��@م ��� و�ردم���� K� #) ور�٢١ل 2 

8رورت ا�ت و@� (�ورت ا�,رادی ھر 2س ���وا�د از �زا��ی +��و���دی ھ�ی �(د�ل �رو	رام ھ� 
�و�ط �>ور آ	�ه �د ا�ظم ا��,�ده را (رده از +�د ا���س  ،و (�ور ھ�ی ��,� (# �W(ت ����ت �>ور

  رھ� ��زد .روز ٢١در ظرف �د ا+ل  �,Eر ��,� د�Cر �ود را �,رت ودھ�1 
  K��@ #) ر��ذ�ل �را�># 2��د ھ� ی (رای �>.و��ت  (�    K��@ )(� در  �1آ� 2# در )   ١و   ٨+

 �K �>داد �;�ط �1م را 2# درک �� را از �و8و��ت �ورد (�ث آ��ن ����زد ،���ت ا!�5ن �ر�ن 
�د ���ب �واھش ��E�م  2# �� ��م ا�ن �.�.# �;�Mت از �و�.# واز ���ب ھ�ر� .(�ز ��وده ام 

��دی �2ر 	ر!�# ا��زه دھ�د �� ���م را (# آ�ر (ر���م وا	ر �وا(� ���و���د از ا�ن !ر�ت ا��,�ده 
ا��ح ����# ،���Eل �����د $ون �;د از �ظر ،  (ردا�ت ھ�ی ��را از ��0.# ،  ��وده ، �س از ��م 

�و������ل وا�رژی ��ر�(� دارد ( @��K ��ره ��(� ����� �>��ر 	 #E.) ٩ر و�����ری �(وده(  
�ن (�ث ھ�ی �.�� ��.�E طوM�� 8رورت ا�ت . ،  از ا�ن +(�ل �1م (رای رو�ن �دن ���0ل 

وھ�وط��ن ��ش ��E�م �� در $�د �;�@# ای 2و��ه آ��1 را (�ز ��وده �� ���# 2ن ��و�د 
  دا��# (���د!ر�ت �2!� (رای !Eر 2ردن وطرح �واMت �ز�ز��

 .  
  

  .ادا�# دارد


