

	 ��دری �را� ����د �واھد� ��� ��ھ�ی �را ش��� �  

�ر� �� � در را ��ق م�	ر�دارد ن�آ�� در ��ن � �و�د آ���ن آن� ��                  ا�ت � ل از ��  

 

٢٠١٣د����ر١٩ �و%د� ��$�� ��  

��� ی ھ�	ی �رای ��در �	���ن ر�ت �� �ن�� از ، ددار� ا���نی �ر�راز و� ��� ���ی �را ���رزه �رو در دل ، ��ر و 
.���د �واھد� ��$ �	�ھ�ی �را اوی #� ،ی د��رد "�ھ� � . ��ت �	�ھ�ی �را را �رو ش  

�ر ر%���	�� را اش� ز�د�ی ھ� +�ق ن����ر�ز.�ر�ت� (ر��� او از �ظ�م دو ھر و رد �#ر�	 رای ا���داد �ظ�م دو� �&% ��در 
 اش� � ز�دی ھ� +�ق ن����ر�ز از ت��%رو� و �وز #�نی د�وار ن�ا از �ردن �در #�ن وی راز���د��ر� ا��،�را��.رد�د �ر
	�� � آ��ن ازی +�د #ز12 را �ود او 	� ،ھ��0� ھ��0نی �را �/�ر� ز�د� �ی ��را اش را�. ی ه د�+- ��� � �ود؟ 

.دا��ت  

��� �		 دھ�د� �واھ ن�ا �ر �وا��د� ،� ا�د ه رد �#ر�	 را ش����روز��ظ� �� �رو�� وی �4ور ، ا�د ده�د ���زد از را او  
.ر���رھ��ت ن��ری +�د ھ���� ، ر���رھ� ن��ر� +�$ داد، ���ن� ��و� او  

ردی �ذار 	��� را� ��� ��ود، را� راھ ش�� ��ل ٤٠ از ش�� ، 	 �ود �دا12 ��در ن�او$ او ، 	 ��م �� ،���دا ��دران 0ر�د 
 .�ود او ��ل ھم ز��نی �را آ��8ر� �8� ��ت � �، ��ت ن�ا.�ر���د� � را راه ن�ا �ر� +�$�� ھ� +ر4	 در �#�+��	�� ھ�

� � او از را ش�ھ� +�ق ن����ر�ز ، را آب و آ���ب �رز�دان ن��ر ���ز 	ی ��دری �را م،�+ظ� ر�# �� �درنی �ر�ورد
�ق �� ، دھد� � �رورش ��رو�� درو�ش �د،در� � %�س و#ودشی ھ� �;ول ر���ش،در در دور�ش، در را ر�:.ر�د��+ 

 ��و$د دو��ره ��ی �را ھم و �ودش و#ود در را،ھم آ��ن ، �ر ن���ا او .�د ��و$د �ر� +�$� �ط% در را �رز�دا�ش �	 ��درا�	
 ا��ظ�ر �	 ��ن��ری �وھ� �� و ��رد ���هی ا �و�	 �	 ، �8�د �?ل  می زا�و ، �د ��+ث +�ق، دو��ره د��و$ ��ز و �و$د ن�ا .رد

��د� � رو��د�ر�� را �و ، �8�د را �و 	� درد�� �#ر�	." رد ��Aت� �و� �	 او. �د���� �رگ وی ر�".  

�ود و ��ر در ، �ری �دو� ا��8$ در را �روب و ا���داد 	� ��رو%�� دن�ر� (درت �	 وی �/;و ا���دادی ز�ر �رو ��� � 
�م 	� �رد� �� ، ���رده� �وھ� �� �ر�ت �8ل م ھ��0 �	 ��� رد،%8و��ی ز�ر 	��� و� دھ ��ز��ن ،� �ذھ�ی د2و$وژ�ا� 

 (����4�	 �دا ���م.�دا ��ده ��$� ھم و �د �دا ��$� ھم 	� %8و��. ر�ت� � را #/�م راه ��ن���ھ� و �ود �/�ت �	 رو ��ن�ھ�
�د /ن� #� ھ�	 در �رگ �ور ��ز و �ر�ت +���	 و +�� را، ��ج و ��لی #�.رد�د �� �ر را Dت��ری ھ�.  

 اش ���	 ��ز.�ر��� ��4;	 �ه��ی روزھ� �ن��� �� ھ�وز و ا�ت ش�� در� �ھ��ی روزھ� ��ز 	 دا��ت� �� �&% ��در ، �� ��در
 ��ز د،��0��ی  در �� ، د���� � د��/�.  �����ده ��ی آ�;	 از راه دراز، در و د�وار �/م ر���	 ��ن �ر �رش �� �8�د.ا�ر��ت
�م در �واب� ��(	 �نی آرا ��زک ، �� ��در ، ا�� رد��� � او ازی ز�+ز ھم ��ز د��نی �ر ق�+� ز�م و �د��8 � �رش 

�و�د �8��	 �رش در �ذارد� �� ، �ود داده آب #��ش �� 	 را �;شی ھ�.  

  د،�#د %���ن ھ�وز �ود،و آورده �ود �� رای آزاد از� ���� �ردم �م�( 8	�روزھ�2ی آور �د ��#��ا در

 و و��ه �ر4ت ن�ا ، �� ��د،��در �G	 �و$دش $%ظ	 ھ��ن در رای آزاد �دا���د،�� ���	 ���ز��ن �روب ا�زار و رو��ر4ت،�
�.��د �%Hور دو��دار�ش و �ردم �را�ر �ود،در و��هی ا 	��A� روز�ون ھر 	 روزھ�12 درآن� +;� �طور رد،�� دا�� را �ب�  

 دا��	 ذھن در او �،از��زد ازی ر��4و �ده طور ھر �وا���د� � ھ�	.ردآو� � �ود �� �ور وی ��د از� �و#� �#�D ھر در
� #�D در او از 	 ھ��ت ��طره ن����د��ر�ر از� 8 ���ن��; ��#د در ز��ن ���	 ر�روز��� در او� ���را� و �رت.����د



�	 ظ/ر از �Dد آن در او.�ود �دا12 ���رزه و �-�و�ت ��در���ل ، ���ده �د��ر ��	� +;� #��	��� 	�، 	� 4&�ت،��ن �ر �رو�ن،
 از �ودی ���د او.رد� � �ن�� �وا��ن را آروز� #��#وو�;�� ،��� را ر�: �را�ر در ا��-��ت و را ر�: او و#ود.�Gت� �

��	�ا� ���I او.دار���� ا��-��� و �زرگ� ر�#�.��ز$ز$ "�ھ� دار����� ��ا���� �;وص �ر +واطف زJل ی د�ودو  

��د ز�ده �	�ھ�ی �را �دت�  ��را� �	�ھ�ی �را �دت�  م��ھ� �� �دت �از ھر�ز ��  

ی �و� � ��ز دو��ره �و   ر�د� � آ���ب �	 �وی ھ� ���	   آب در �وی ھ� �	�ر  

 

 

 

 

 

 


