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 	و�وی زاده

28-11-2013 


 و��  ���ل ! ������ در �و�� ��
  	وا ����	� ا	
  

�و��  دا��ن ��  ���وان در ��رت �ردم ����ره و  ،ز������ ا�ت ھوای 	��ل ��� و
 را روز ��#��د �ب ھ� ،و��د "�!ن ��ل  �وب  و ��د ��ر �روار �وره اره�� ذ��ل و 

ی ��#�ری و�� �� �و�$ �$ �ط' ��&ا ز�ر راھ� �رای �%�$ ا�ن �واد ��� ����د ، و
ن د��ر �وان �ر�د و �%�$ �واد �ورد ���ز آا ز�ردم 	��ر ،روز"�ری و"را�� 	�ر �#ن

  "ران��زار �*��!$  ، ����ره  د را�ن ھوای ��� و �ردر"�� �ردم  ،ز����ن را دار�د 
   �ون و���وس و -زت و�رف  ���ود �*��!$ "ران و داغ �رھرروز "رم �ر����ت  

   !!را آ��ده �� 	��د �ود ار���01 	/ن درا�ن ��ز �د�ت آ وردن  ����ر و�رای �%ره "�ری 

رھ�ری و ز-��ت و ر�1ن �$ 	�خ ر���ت  �$ ر��دن  �رای ،ا���د �زرگ  ،	��3ر �2ر
 2راز و 1��7$  ، ز�ز�$ ��#�دو ا���9ش را  7رآن و ��ره ر�ول 6آ�$ ھ�ی   ،��%وری

�ده  �ز���دان �� "و�3  ،���ت  و ر��ت �ر�ود ��:�رد  $��#�وز�ده   و د�ت و�2 
ھ�وز �وی 	��ب "و�ت ھزار"�   ،د�د�ش رم �#��د  ازا1��ر ، �و��ن  ���ده از �7ل "�ه 

2در 	��$ ھ�ی د��ر ا1��ر ���م   ھ� و ، �وھر	��$ ر�د �$ ���م �� ک ا���د از دھن ���ر
 >�ظ ���ری ��#��د در ا��ظ�ر ا1��ی >�ت ھزاران  7ر���� د�:ر ، دار و���ه 2وش 

و ارواح 	��$ "�ن و �و��$ "�ن ��روت ��دھد و  �و��$  "و�تا1��ر �وی ھوای  ھ�وز
آرام  �و�ش  "ورھ�ی �و��ن  در  ،د رآ�ش ا���د  د را��ظ�ر ��@ق ��ز2رس و -دا>ت 

 �� زر�:� ��ص  در ����9$ �� �!و�زون ط!وع   �زرگ  ا���د آ،ا��ر و>� ��� "�ر�د ، 
 ،�د�$  ا����ش د��ور 1ر�وده �ود �ود ھو>��ک را 	$ ��Cو>�ت آن �1�*$�ودش ا���دی 

	$ آ 1ر�د"�ر�%�ن ا�ن �و�ود ���م ا���ن را  ا�دا�ت  ور��م  ر��ن و�د"ردن �دا�$ 
 �ط�ھ�D*�ف و�� �وان �!ق 	رده ا�ت 	$ �$ �و�ب ا�ن D*ف "%:�ھ� د�ت �$ ���ن 

��ود ���ن ���9ت ھ��C  ا���ن ھ�  	$ ا"ر آن D*ف در �!@ت ��  و�7ل -�م ھ� ��ز�د 
  .، ���:ر1ت دا�ن آد�� زاد"�ن را ��� 

����ت 	�ران !#$ �درد ھ�$ ��� ���ن ا��د&>� ���0 و	��ل 	$ �$ ��%� �درد �ودش    
، Eول  ز��:� از در ��ر�F� �3ظ 6 ا��ن و و �و�!��� "ر�1$ �� ا���>�ن و ھ�!ر ��ن� 

 ��9وص  در ���7ت ،و ���Cر�ن را  �درد ���ورد و��*$ ودو��م -�9ت �روری 
�$ -�ون ��>� �وم  	$ �دای ر��ن  وداد ر��  روز داد�واھ�  ،���2ن ا�ن �%�ن ،	�را
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��ده  و �رروی ز��ن ��1د 	رد�د از ا��%� �2ر�د 	$ �را  و��7  �دادر�در ��ن ا>د�ن 
�رآور�د ا���د �زرگ  1ر��د   ا��د &ل ����د �$ ا و ا��%� ھ�$ �� ،�را 	���د ��:��ه  "�ن 

 را����ن را  ا"ر و-ز�ز و7%�ر ،ی �دای -�دل 	$ آ ی ذات �7در و�وا��  و دادرس  آ
ازذات ا>وھ�ت   �� "/�$   و ا��3Fر 6  و>� �� ھزاران ����ن �6:وا�م "����� ���ود

�$ -�وان ا���ن D*�ف و�� �وان  و ��7ص آ  در ھ��ن آ ��ز �!@ت  راا�ن ا�ت  	$ �� 
، 	$ �$ ���$ ا>وھ�ت �وب ���ت  و�وا�� ذات �7دردر��Dر  ز��د "��3ش !1ر�دی 

  	$ �@�9ر از �� ��وده ا�ت !! دا�� ���$ �و�� �ودت "����� ���ود ،

و  D*ف در �!@ت �و�ب �د 	$ �� ��د"�ن D*�ف �ر�#ب ���ن �ط�ھ� و"��ھ��� �و�م 
�ود ؟!!آ�:�ه �$ ��   

دروازه ھ�ی  �%�ت را ��ز	��د   ا�ن ���ط را �ردار�د ، �دای ر���ن د��ور�� 1ر���د
ھ�$ 1رز�دان آدم �#�� �دون �رط و�روط از  ،	$ د�:ر در�:� در	�ر ���ت 

��#و	�ران "ر$�1 �� ����ت  "�رو�ر��و�%ود و��!��ن  ����� و ��رک و ��ود از
دا��ن  ازا�راھ�م ����2ر "ر�1$ �� ��روط و�و�� 	�ران از�دا 2ر���ن "ر$�1 �� �� �

و1ر-ون و -��� و���د و ا�و�%ل وا�و>%ب ،از ��ر	س و>��ن ��Cو �� ��3ظ 6 ا��ن 
و	�ر�ل  دو��م  ودر�%��ت ��� �ن و ��� ��ص  ���ب ا���د ھ�$ وارد  �ر	� و

�*ظم  � دو ��:و��د  	$ ا�� در �Fل ��:ر�د �%�ت �� �و�د و ���%�$ و��ده ا���د را
��ودی و ���ب  ���ب -�>� 	�رت  ���ب �ده ود�7ق �ود  �ود 	$ ا"ر ��رک 6 	$ 

	�ر �$ �د �ر�و�ت �� �$ 	�� ��  ���2ن  ادا�$ �� ��1ت  اد ھم ���ندو	��ب  و-دل و
��د 	 !! ���� و ا�ن ��ت �ر�ن 		 ��  

ا در آ �وش ��:ر�د ھ�$ ظ�>��ن و�ظ!و��ن ھم د�:ر ر،�� ا����ن و��#ر 1روان از ا���د 
�� آن �� 	$  �ز�د >*��� ھم در	�� ر���ن رودر روی ھم �� ��د�د  و��رک 6 ا���د 

  ��:و��د. 

���م �وا1@�����$ ا����� در  ی را �ردار &�$ ،��زیار��ب ا9!�  ا��&ت ���ده �$ -�وان 
وظ�3$ داده  را 	/ن ���ب 	رزی د>@� ،  �راج "ذا��$ ا�ت 	��ل �$  �*��!$ ار��ز

 در ��زار د>@� ھ�ی �ودش را از ھ�$ ��7ش ھ� و"روھ� �$ ��زی "ری �و�$  ا�ت 	$
�د  ��زار �راج  و رو�ق ����ر �� ��زار د-وت 	�د  �*��!$ �� $���رای �$ �وب �ری دا

0 ���و�د �واد ��درج  د>@� ھ� ،طول ��#�دروز��در ا����ع ���م >و�$ �ر"$ دور ھم 
 ھم  �� ��د�د �ر�رھم داد �� ز��د در �واردی ��ھم ��ث ��:�ر�د  در �وا1@����$ را �$ 

 	��د  و ��&�ره ھم �2ی ��  �@ص و�وا97ش را ا9/ح ا-/م �وا1@ت و���>3ت �� 	��د
و  و�� در��1ت �ق و�@وق 	��د��  ا��D  ��!#ت  در ��ر�E ��*3ن ��:�ن   &�$  ا�ن 
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..�� �را�ل د��و	را�� �ورد  "رد�د    �� �$ �%ر ھ� ود��ر��ن �ر ���ش وھز��$ �3ر 
  ا�را7رار "�رد .

���ح دو>ت �داران را�و ا1@�ن  ، �و ا1@�ن و���>���3 دارد  ا�ن �*��!$ �رای �ودش ،
از ھر��7ش و"روه ���>3ش  ����� ا-م از	رزی و ���ح ار��ب �زرگ   	��ل و���د�ن

آب �$  Mرو�ش از��9ب و و  �ورد�د �3ره ار��بازز�را ، ��#�ل ��دھ�د یو7وم �ژاد
 د	�وری ��ر��>� و 	ذا�C و��ن ر��د�د، از�و�$ وا>ط�ف ار��ب �زرگ �$ ا>@�ب و ا���1ر

��ن   1رھ�N .. آ��ده 	�ور ھم �$ ر���ت ��%وری �$ �وا�ت 	�خ ��3د  ��  ���3ر�د�د
ا>��$ �رص   ھم �#م ��#�د 	$ ���ن ����د�!� و���*$ ��  در�2س را دا��ن  و��� 

  !!رای  آل واو&د در آ��ده وطن �ر���ش � �و07

  :وا�� ���>�3ن 

 دو��� ھ� و  ���>3ت ھ� و�وا1@ت ھ�  ������3$ درد��ر و�ران �ده �� ���م ا�����F1ن 
����و ��2$ ھ�ی -@/�� �دارد �*��ردو��� ھ� ود���� ھ�را ����� ر��$ ھ�ی  ھ�  د

�!وه  ��*د ا �را ی �*@ول  و��ط@ و  7و�� �*�ن ��#�دا�����  ���01 ���9 و"روھ� و
.  و�!� ��دھ�د  �و�ذھ� �2و�ش د��     د��ن راا�راض ، �*��!$ "ران ا-��ل �و دادن 

 ھ�  در ا�ن دو��� ھ� ود���� ، ��#��دوا��ود �ردم  ���01  د�1ع از  و دررا���ی 
�ورھ�ی 	  ��� ھ����:�ن �� �روت "ر�1$ �� ا�ر7د رت  آن �رد����9وص ، از ��ر

 .ه را ��زی ��#��د ھم �@ش ا���� و �*�ن 	��د 

�ورھ�ی ھ����$ از�2	���ن   )آ�ر�#� –	��ل  ( ���م �وا1@����$ ا�����	�و��  در �*��!$ 	
ھر�� ���01 �ودرا �$  �#�ر و �@$ ��ر�� ا�ران ���$ ھ��$ ای �Fرورو رو��$ ز�ون

��Fل ھ�ی �ودرا د��ور ��3ر����د  ،��وی در �طر ��دا��د و �رای �@��!$ �� آن $��و 
د روادی ���>�3ن   ،از ھرطر�ق ��#ن 	$ &زم ���د �2رداز�د،	$ �$ ��!��Fت �/ف 

ی اس آی د�ت ��&�ر آ��9وص ��ز��ن ا�����را��  اش  �2	���ن و رھ�ران �ظ���
���م �� 1رھ�N و��ھل  �ون آ��م  ، �!���ی�2	���ن در ��$ �ظ��� ،ازد�:ران را دارد

د و �� 	�ون �د�ت �از ��>��ن ��ل �د�ن �و �ر-!�$ �ردم �� �� ��: ن دارد 	$  ط�>��
�ن   ان ھزارھزار ،ھ��ن ط�>��ن و دا-��ن  ا��رت ا�/�� و��ر��ن �ر�*ت ���د ی 

ا"ر 	�� د7ت .ا��1ده ا�د ��ک و�ون  �$  ��ر�ظ��� و ����ره  از �2روان �و�ن و ��:��ه
	$ ز���$ �Dور و���دن آ�ر�#��C ھ� را دردراز �دت درا�ن  �ود ا�ن ط!��ن ھ���د

�رز��ن �%�� 	رد�د ا"ر ط�>��ن �را��� ���>ف �Dور آ�ر�#��C �ود�د �$ ��رد �طرح 
	$ ط�>��ن 	رام �رای �!و "�ری از �#ل "�ر  ،ا-/م ��#رد�د  ���د �دن �وا1@���$ ا�����

د �آ�ش �س ا-/م ��#� ا�����F1ن ، �*�� ���دن و�Dور��روھ�ی ��:��$ در ی ا�ن ���9ت
����و���زی د�:ر �$ ���دن و �Dور   د�ھ��ن �#و�ت 	رزی را �$ ر���ت �� 
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 �Dد�:ر ���وا���د �رای ا� ����	ور ���ت وا"ر �*د ازان دو>ت و���ا�ر�#��C ھ� در 	
���Cن �ق دا���د 	$ آن ا���ص را �$ -�وان �� ط� >��ن  �وا1@���$ ا����� �/ش 	��د آ�:�ه

��� ،�!� �$ �رد م �*ر �1 	��د 	 �Cر��ر �ر�ر�دن ھ� ا�3��رھ�ی ه و>� �رورھ�ی ز�
	$ ا�ن "روه �زدور �� ،����ده ا�ن ا�ت  ھ�$  	��ر��ده ای -�!��ت ھ� ی ا����ری 

ا����ری از �ود �دارد و1ر�����ن درد�ت ھ��ن آ ی اس آی ا�ت و  ھو�ت ���م ط�>ب 
 �دو �$ د��ور ��داران �2	����� �ود ��ن را �دار ا�����F1ن  �� �ردم ���ل آ��� و ��3ھم

د  ا�ن �!ت �� دا��ن ��طرات ����ر و�����ک ا �ھم ���ن �$ ط�ل ��N �� 	و�
$��و�!و"�ری از �#رار 1���0   ز�#و�ت ط�>�� وا��رت �$ ا9ط/ح ا�/��   "ذ

ھ�را  آ�ر�#��C 	$ �وا1@���$ ا����� �� ���ور ا�ت  "ذ��$ �و�ط ا�ن ا�ن "روه ��3ک 
  ا��D 	�د .

رھ�ران آی اس آی ��� �ر �����ت �وDوع آ�ر�ن دا��$ و�دا��$ ���$ �ودرا �$ ��دان  
���F�!�� $���د�دی را  آورد�د و���م رو��3#ر ود-وت "ر و�/ و�و>وی   $��را ���م 

��م ���9ت �د�ن ��$ را ��>ب ا�ت 	$ ر���ت ا	رد�د ��ز  و�دت �!� در��دان ����ت 

�ده و 1ر9ت ط!�� ���م ا����را��د ��ه ا��دزی �$ -%ده دارد $�������ن  ���ب  	$  


  در ز�ر��ر  ��د از ��زده ��ل زد���و"ر�د و�روش    ���ل   ��و در و آ	ر��� ا	


  و ا��راک در ا�"���ت ر���ت 
 و %�ر ��و	*�ون ھ� دا�ر ا	'ک  �&ورت ��و

 دام « "ور��دی ا�ون 	�1ر	��د :  ١٣٨۴ی ��ل +	�ور	ا�"���ت را 	�روع 

  »!!ز�را ��ور در ا���ل �روھ�ی ���4� ا�ت 

�د�ده از �واب ��دار�د�د و�#��ر ��زه  �زده ��ل�ا���ن �*د از "ذ�ت   $�	$ ��و
  !�Dور دار�د ا�ن �رز��ن  ا��Fل ا�ت و �ر��زان ��:��$ در در	�ور

��راو>� وا7*�ت  $�D7 ه ا��دزی �$ -�وان �� ،�ن ا�ت زا�����ب ا����ر ا��د 
	$ ا	�ون �� ر�1ن ا�ت  ��و�� درک ��وده   و����ر�$  	�ر���س و �*��!$ "ر �� ���@$

��زار �ر�� و �ر�� "را�C 	��د �2دا��#�د و در�@��ل ��زار  ر��روھ�ی آ�ر�#��C از	�و
   �� ���د  ... ����ری رو �ق 7ران 1رو��  و د�ن 1رو�� و "ری آ زاد��واھ� و ا�@/��

�رای �وش  ،2��وردر 	��را���د �زرگ روز"�ری در،��� ب ا��د زی در��>�#$  
Dد  �#�3ر �1وای ���ل در�%�د �ردم ا�����F1ن ، ا-راب  �$  �د��� و ��!ق ��2!و��

ا9/ ��*$ وھزاره را ��!��ن و��� ا�F1ن  ��*� و و�#�3ر ����� �9در��#رد و
 و��@ت �ر��3ن ا���F1 آ�ر�#��C از ا���ن  ��& �� ��Fر و D*�ت ��زار �دا��ت و>���

�� آورد و �� ا��راک در  	��ل در �� 	��ل و��7ت �ر از ��3رت ا�ران در  ،در	�خ ��3د
 �C���2ر �ر ��دھد ھ�3$ 7دس ز�ر-#س ا��م ���� �$ راھ�*� �$ د�1ع از �ردم 1!�ط�ن 
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�و 	�ر ز��ن را �#و�����    :��-ر   �$ "�3$ وم ا-/م ��#�د ا از 1!�ط�ن �ظ!رو�����ش 
  ����ش �2ردا���آ	$ �ر

���رز و ���ھد �1 ���ل 6  و �*داد ���$ ھ�ی ���9 وزور �ر�د  ��رت و��2ول ا�ن 
���ب ��ن در دوران 9دارت ووزارت  �#و�ت �رھ�ن ا>د�ن ر����  ز��ن زد ھر 

آ�ش �رص ا�ن ���ب �$ �دی �*!$  ، در آن ز��ن ��ص و-�م در�%ر 	��ل ا�ت 
ور�ود 	$ دود ��ن ��ای ���9 ا���ن  در وز�ر ا	�ر��ن 	��ل ��م ھر رھ:ذری را 

��ره ��#رد و ����د"�ن ��ر�� وز�را	�ر��ن 	$ �� آ�ش ودود آ����C �دا���د ھرروز 
اب و ��و�ش �د �ده ���د  در اDطر�در��ط@$ ا� �زر"�  �$ "��ن آ�#$ ���د آ�ش �وزی

�د�د 	$ دود �$ ا���ن ر��د ا�$ �ر���رد�د �� �*د $���دور ��ن ا��د ��ه ��ن  ه از ��و
ا>��$ -#س  !!��ن -ر D$ 	�د  و����د"�ن وز�ر ا	�ر��ن  ا�ت 	$ ���واھد �رای �ردم

 ����ر ��>ب	$ ����ر   ��ن وا�C ��دود و آ�ش ��ر�*�ول در ا��ر�ت �و�ودا�ت
    ود�د���ت

��س �زب ا�7دار ا�/�� �� �ر	ت ���ر�� د�:ری ���م  ���ب ا	�ون �رای �ودشا�ن 
�� �#�$ �$  ر���ت  از ھم 	��$ "�ن و ھم 1#ران �ودش  ��وده ا�ت و �� �*دادی د�:ر

��زھم �$ 1#ر ا��� ا�/م و �#و�ت ا�/�� ا��1ده ا�ت 	$ ا�ن ��ر  ،��$ و�دت �!�
 در آ�ر�#� ودر دا�ل و�� ��رج 	�ور  �:ری را د ���$  وھ�ل �*!وم ���ت 	دام ز��ن و

  .ز�ر��م 	رده ا�ت 7طر  ��ھم د�� و و 	��� دا 

���ب �*ظم ا��د ��ه ا��دزی �$ -�وان  ر�Cس ��$ �!� ��ن  ،"ذ�$ از ا�ن د���رد ھ� 
از د�1ع �ق �@وق �ردم ا�����F1ن ��:و�د و�ودرا �رای د�1ع از ا�ن �@وق ��Cول 

9دھ� �ن  ��ن  "� �����رک �ون ط� ا�ن ��زده ��ل �Dور وز�د��دا�د  در ��>�#$ �� 	
��ھد�ن �و���م و ��و�7ر ی �و �ط ط�>��ن واز � ���د�د ھزاران �ن  � $�� �رور و 	

از�ردم ��د�1ع و �ظ!وم ا�����F1ن �ر اMر ا�3��ر ��ب ھ�ی 	��ر��دای ھ�ی �ر�ن د�:ر
�� ��ر ھم ��$ و�دت �!�  در ن ��ن���ب ا��د زی و���د�و >�   �ودر از د�ت داد�د
��7وت و ����ت ط�>��ن ���ه دل �دا ����س را ��#وم  ھ�$  >ب ��ز �#رد�د و ا�ن

ھ��ن و>� ا>�*�ت �7!� در  >*���  �#رد�د  �رای ا��#$ �2ی ار��ب �2	����� آی اس آی
��ل دوران �%�د ا�ن �زدوران را �زرگ 	ردو  ��14ن ا�ت  و >� �*��� 	$ در �دت 

  و�رای �د�ت ���دا در ���ن روز و روز ھ��C �:%دا�ت !!ن آب ر����د ..�$ ��

 �$ -�وان رو��3#ر ط�>��  دهاز ���ب ا��د��ه و ��ن "وی 	�ر����ش ���ب و��د �ژ
�%�ر ا�ت 2ر��ده �ود 	$ ا�ن ھ�$ ��ر �ظ��� ����ره  �� ��ر از د��� 	$ �ر اMرا�3��ر 

�و�د �� $��ا�F1ن �����د  آ�� ا�ن ھ� ا���ن ده ���و�د  ، آ�� و �ر�ر� ھ�ی ط�>��ن 	رام 	
روز-�د  ا��%� �ق ز�د"� �دار�د  ���ز"ذارا�� 	$ در  آ�� ا��%� ��!��ن �����د �����د
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�د�د و  ���د �دا�C در $���#��ر   در -رو�� در �د�1ن �رده در �7ر���ن  ،���$ �دا 	
>��ن 	رام �#رد�د 	$ آی ط�ز���ب  ا��دزی  ز��ن �� ر�Cس �ز�ش  ���ب و��د �ژده و

��درا  ��د��ت ا������F1 �ردم ����ره و ��ر�ظ���  ا�ن #�  .  

راه �C���2 و ���را�� در �ظ�ھرات ھ�3$  �وش �د���  �$ ا�را���ن و ا��دزی ���ی
��ره را  ھزاره ھ�ی �ظ!وم 1@�ر و��:3ت 7دس �%�ر ا�ت 	$ �$ ���د�ن ط�>ب �ودش ��

و��دان �ر��ر�د  ا�ن ھزاره ھ� ھم ا���ن ھ���د  و �ق  راه 	��ل و �����ن و ردک در
   .ز�د"� در ا�ن �!� دار�د 

���ر ا�ردم ا�����F1ن �#�ر  �%��ت ���ب ا��دزی  ���را �$ �دا و ا�/م وودر     

���	$ �� آ�ر�#��C ھ� و ا�را�C!� ھ� ر ��$ �و���و�دی  �#�ر  �#�ر �$ 1!�ط�ن و 7دس
�راب و د��ران ��ه �2#ر  �وا�� را �����م ��� آ�ر�#��C ا�ت     ار�دد  �C�#آ�ر�

��#��د  و���واھ�د �ردم  �ر�*ت ا�/م ��9ت ز��& در دوران �2ری ا �2ری 	رد�د و
�� را �د�د�د ، �/ق و �� Pورد�د و ھ��� Pر ھ�  و ا�ن �رف ھ� دره �ز��د را ھ��*�

 ���واد ��ھل -�ر �/  ��ن ا��ر 	ور �د��م ��ن�رای ��� ز���ده ���ت  �%�ر ا�ت ��� ��ھ
�و�د و از ھ��ن ��:ر �� ا���د ��ن را و ��� �����ن اF1 �ردم �#�� ��ھم 7و>$ �#��د �#

	$ روز"�ری �!@ب �$ -�ر �وم �ود �$ �و�� �����$ ا�ت  ا�ن �ردم  �رگ ��ن را 
و �ر�و�ت  رف ��� "ذ��$  ا�ت �7ول 	��د 	$ ��ر�E �9  د�:ر 1ر�ب ��� �ور�د 

��ر�E ا�ت 	$ �$ -�وان ����Cن �$ د�ن �دا وظ�>��ن �$ �رم ��� ���وم �$ ز��>$ دا�� 
  ا�����F1ن د1ن ���ود و�3ر�ن ا�دی ھم �� ��� �واھد �ود.


