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  	�	د ��در ا��ر

  �رای 	��و	�ت ���ت

 و������ر ���د ���ل �ود

 

	��	� ��ن ا#	""!  ھ� در   ،ط�ق �زار��ت ا��ری �� ازطر�ق ر���� ھ� ا����ر ���ت، �رار ا�ت

���ل ��دآوری  �� زودی ��+�+��! را در 	ورد را�م �(! درا�)�����ن  آ&�ز �	��د .  ،��ور ھ�#�د

 ���رر�! �واھد  ،ا�ن ��ر اول ا�ت  ��  /رو�ده ھ�ی -�	,ن را�م �(! در ا�)�����ن	! ���د 

ھ�ی ا	ر����! در ا�)�����ن ��ز ھ�ی ��رو �� �4وص  -	"�رد	و2وع 	0م  ا�ن ھم ا�ت ��  .�د

                      . �واھد �ود ��	ل ا�ن �رر�! ھ�

د �وده و���د ���ل ����/�ش ا�ن ��ر از �5 �و  

از ��ب د�(ر  از آن �� ��ن ��ز ا��+��ل �رد،

�وال �را�(�ز ��ز 	! ���د . ز�را در طول �! 

�ود��ی ��(�ن  از ��ل �� ����ر از آن ، ���!  /س

�وز-ر��ن ��ون �رخ  و 	����ب آن  ھ:ت 9ور�

از  ����ر ا���ن �! ���ه و�-ث ��ل دو	"�ون ، آ�ش �> در��ور	� ر��ن دا��� ، و��وروی ���ق

�� �ف  ����ون روز �� روز �� ��داد آن ا�زوده 	! �ود آواره  �رد�دو ���?	��وب و /�< 	"�ون   .

�� ا��س 	واز�ن �+وق ���ر���د -�	"�ن ا�ن ھ	� ����ت و ��ل 	ردم �! ���ه  �� ا���د و	دارک 

�����د ��ن ا#	""!، و#!  داد��ٔه �د ������! �ده و �� /�� ���ون �/رده 	! �	����ت ن �� 	��

� �زار��ت �	�ر -,�� ���ن داده و4رف ��ز	�ن �+وق ��ر 	"ل 	��د ���ران �(! درا�)�����ن 

�رد و�س. !	 �:�����! ا           

����ر ازھ�ت  م  د�وان زای ��ن ا#	""! وود دارد �� از ����س آن ھم �����! از 	���م د�(ری 

را�م �(! �� 4ر�� د�وان ا�ن ھ�ی 4,��ت. را دارد ا�)�����ن ��ز -2و�ت آنو ��ل 	! �ذرد 

��را�م ا�9ر�ت ا�)�����ن در .�ود 	! �ط��ق ���د، /�و��� و�وع �� 	�,دی ٢٠٠٠ ��ل از /س  

!)�وا�9ر ���ت ��ران �(! در��و	ت ��"! دارای 	+�م  . ا�ت �ر��� 4ورت ��ل �ن از ��ل 

ھ�ی �"�د �وده  و��و	ت  ا�)�����ن  ور���ت ��ز	�ن �� ا4ط,ح �+وق ��ر درا�)�����ن  �	�م 

دو��� ھ�ی ���ت ��ران را �� 	��	�  و�� د�وان زای ��ن ا#	""! ��و�ل �داده  وھم در/�ر#	�ن 
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از��ب   .�ود را از��+�ب 	���م -د#! ��رھ� �رده ا�د�(! و	ر	�ن ا�)�����ن ھ	�ن ���ت ��ران 

 ا���ذ 	"! 	���G �ر 	��! و 	��+ل 	وG2 ا�ت ��وا���� ��ل �� ا�)�����ن 	وود ��و	ت د�(ر

�رده ���ران ���ت 	���	� �� دار�د،��9Iر ا�)�����ن در �� را ا#	""! ��ن �	�H �و !)�"ب  

��د .  

 �J �� و ا�د ���ده ر�< ا�دازه �J �� ا�)�����ن درطول �! و J�د ��ل �ذ��� 	ردم �� دا��م 	! ھ	�

�	�ر.  ا�ت ر��ده ��ن ھ�ی ا���وان در ر�< آور ��رد �دی !�� ا�ن �� ���م 	! /�دا را �روھ! �� 

�� Kرد ��واھ�م /�دا ھ�� �� ��روھ�ی �������دن و 	�ر�! در و#!.  �	��د /و�! �Jم وا���ت از�ن 

��د ���ن را �ظر ا��,ف ا�ن �ذ�ر J�د ���د. �دارد وود �وا�+!  آور، ر�< ا-	�ل دا	�H و 	+4ر ،  

  :�ود 	! �:�� ھ� ��4ت و و	�#س 	���ل در آن  �دون وا�9را �و��� 4ورت ��  ��ھ! �� �ظری

�ود��ی  ��

��(�ن ھ:ت 

9ور ��ل و 

����ر 

  وا���� ھ�ی /رJم ) �� �4وص �"+! درا�)�����ن آ&�ز�رد�د و#! ���� �"+! ھ�ی ���د ( �"ق و

 ا�ت �رزده ��م ھر�J وا	�ن �! �ره دوران در �و��د، 	!»   ھ� ا	��!«   ا	�ن P �:�ظ �روۀ ��

  ! ا�ت داده ا��م �روری P ا�د را ����ت �	�م.  �دا���د ��ر دو آن ،

 �!«  و ا	�ن P �:�ظ  ��ر�!، /رJ	داران و �:�ظ P ا	�ن #ف 	�� �! �ره �داران ھ	J��ن طر 

 و و���ھ! ظ"م �� ا�ت ا�ن ھم ز	��! �ظر از ھ� آن 	��H4.   �	���د 	! داد �"م را	�ول»   ای آی

�	�م ����ت و��ل و���ل ���ر	ل   ��رک ��ن وا���� �ظر .از دار�د ��ول و�ت آن �� را آزار و ���

 از ھ�ی �ری �ود��ر	ل  ��رک ز	�	داریدرز	�ن  #!و!  4ورت �ر��� ا�ت ا	�ن دوران در �+ط

�ب و��ص ��د د����ۀ طرف� P  ود  . ا�ت دا��� و

�ب P ر��س  ��ب Pدا��ر طر�داران��د��ت ھ� و ���� �ران ��د �� ��0ر �:�� �ود ،� ،

 وا����ھ�ت ا��را��ت �ر�ر را "�, P و" ھ	�  ــ  �س �ورای ا�+,�!د��(�ٔه 0�	! ��د و��دا ر�

  ! ا�داز�د 	! /��ن رھ�ران

و �� 	��ن آ	دن ��و	ت ��ظ�م ھ�ی 0�دی  ز �+وط رژ�م د�ت ����� ا���د 	�ھ�ر �وروی��د ا 

 �ورای و ا�,	! 	��ت ��ظ�م از ھم ��	���ر �"�د�ن ،���ق و �> ھ�ی �درت 	��ن ��ظ�م ھ�

 0Jرۀ و�ودش دار�د »�+�4ر �0ر«  و�را�! ���ل 	ردم ����ر در �� ودارد دا��� ت���� �ظ�ر
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HJور	!�� �ود  را آزار �! 	رد ��ل��! �واھد �	ت ��"! 	و�� ��� ھزار �0رو�دان  و�� ���ف �/

ا�)�����ن را ��ر د�(ر  ���ل و ���ر و ��ت

	ظ"وم ا�)�����ن �وار �	��د ����ده ��ن �ر�ردٔه 

و �رارداد ��(�ن را ��وی �� ا	2� ر����ده 

ھ��ش �Jم ورا����ری  �	�م ار���ب و���ت ازو

  /و�! 	! �	��د. 

  ����م 	!  ، ���ور�م ����ر ا�ر را ھ� 	9�ل ا�ن  

�� Kس ھ�� در �0	! �و��ن ا�)�����ن  آن در  

���ت و ط�#��ن �� ��وا��م و�� ���و�م ھم روزی ���د!   �دار�د  �ده د�ده ھ�ی و	��4ت �و�ر�زی 

 ، �وزی آ�ش  ، آزاری 	ردم و � �(�ری ��رو ، ��ل ���ل ھ	� آن درد��(و� ��ز دا-�!  ��ران

   .ا�د �دا��� د�ت  	ردم �! ���ٔه ا�)�����ن ��زی و	0�ر

 آن ، 	ردم در�ق ��+�ر ، �وھ�ن ھ	� آن ، دو���ن وطن ا-دام ����، ، آزار	ردم ھ	� آن آ�ر، ا	�

���ل در �� ھ�ی ��ر���ن ھ	� آن ، �> و -��ری �� �ووا��ن و وا��ن �ری ا���دام ھ	� 

	�! د��� ھ�ی ��ر ھ	� آن و آ	ده وود �� ا�)�����ن وو �ت ��در�0ر ���ل و ���ر  ����ون 

 ، ھ� ��غ  و��4�ت، ���� �ردن و�ران  ھ�، �	��رد	�ن  در���ن، �طG ھ	� آن  �ده، /�دا  و ��ت

��ر...  ھ� �رک !�  ؟ا�ت�روه  و��روھ�ی وا���� �وده  �دام و 

 	(ر.  ھ���م ��ھد را ��زی و	��وب اذ�ت آزار و و�را�! ����< درا�)�����ن  ا�ت، 	�"م �J آن

�J �0ر� �ر ��د ا����ا�� �ر�! ��	ل 	ت -وا���� را داد�واھ��� �ر��د 	"! ھ�ی و����ت ��ری 2د 

 داد��ھ!�� 	�ر�! ���ت ��ران �"+! و /رJ	! ، ��ظ�	! و ط�#�!  و �� �ر دا-�!  ��   �	وده �"�د

و ا����! �و�ش را در	+��ل 	ردم زر ���ده و	ظ"وم �و�ش ادا ، ا�	��! ��ن ا#	""!، َد�ِن ودا�!

  .�	���م

 


