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  ���� د��ری �� �دران وطن

  

  !د�� �� ���و
	 ان ا�������ن�در

�� �دران و ا�د�� ��دران در  �� �����ن د��ری ھ��م از �"! 
��. �در و ��درم �را در دوران 


ورم �� راه ا�دا��� ا	د، �� د�	� آورد�د. �� �م وذ'ت �زر%م ��ود�د و �رای آ�#� 	! �����ور از ���� 
�وده  �-�� �ردی ��رد�د �� �ود ,ر���� ��+ �ود. �ردی �� �� �واد ��دره �� �� زودی �م 
ود �را

و'� �� ��م و روح ����'�ش ��3ث �و�ود آوردن �01ر ط�ل �د��ت �ر از �ن و �ودش %رد	د. �ن 
و �� ��طر آ��0 ھ��  اط��'م را �� ھ�� ای درد زا	��ن و ��ود 
را	ط �وب ز�د%� �5ل ��ن دو�ت دارم


#-ت، ��ر وظ"م 
وھرم را ��9ل �	#ردم. و'� ��	د �8د,��� ��و	م �1رۀ ھم �ز آن �دا
�م. ھر%�ه �
رم را �رک �	���م. 	� ا%ر 
وھ ��'�0 ,�ل �ر9م �	دا
ت، 
�	د���	ل �دری ا�د�� �� �ن ��9	ث ا���ن 

�را	م و�
و�ت 3-,��دی �	دا
ت و �9ت ظ"م �� ز�د%� ا���3ش �و�� �	دا
ت، �� �ر�و
ت زنِ  دو'ت

ورم ,رار�	دادم. و'� ر ا��� را �دارک �	#رد، �ن �ود و او=د ھ�	م �����ا در ز	ر ��	� دو'ت 

از �	م  را در ز	ر ��ل ھ�	ش �ر�� �� 1و�1 ھ�دردا و در	�� �� �� آن �ود و �� ا	ن.  ���1ر 1ون 
م �� روزی 
وھرم اط��'م را �5ل ��	�ری از ���0	دارد، ازاط��'م ���9ظت �	#ردم. �	�ر�	د طو��ن


ورم �و'� او ظ�'م �ر  �دره اش را �?�	ن ���	د. �رو
د و از آن �<	
ت ز�د%� و �واد���دارن د	�ر 
� ��1	ز ز�د%� �� را از �ن ��A@� ��ود و �ن 	از آن �ود �� �#ر �	#ردم. او �<د از آ�#� آ�ر	ن دارا

در ���Aل ھ
ت 1
م �<8وم و ��ک، در ���Aل ھ
ت در �	�� 
ب ���'�ت ��ودم، �� �ن �9"� ور 
د. 
در �ر,م �� ���� زد �� �	�9ل و �� 9س  و9
ت زدۀ اط��ل ��1
م ا
! آ'ود، در ���Aل ھ
ت 1
م 

  �� ز�	ن ��ورم. 


�	د او در ا	ن �دت ز	ورات ��1	زم را �� از �ن �	�وا�ت و �ن آ��0 را �را	ش �دادم �� ��رو
د و 
�و �رده ��
د. 
�	د آ��0 را �	���� ��
د، 
�	د�واد ��دره ����وا��� ��
د �را 1��ن در��  ��رد، 


�ر از �	ش �5ل َ�ر�ب �درم از �9�8ش، از او اط�3ت ���	م. ��	دا�م �1 1	ز در ا	ن �دت	� �� �دھد 
��
د. و'� ز���� �ود  D,د وا	د
�را  �� ردم. �وک �	ز ��رد آ
�ز���� را� ا��9س در �رم ی رادرد 

و=د ن و �و	� ادم. 1	F و ��'� ام �"�د 
د. آواز 1	E زد�#�ر و ھ�دم �ود، در �ر,م ا��9س ��وھ�	
� ھ
وطن ��	دا�� �� د��رت A1در �د��ت ا�ت.  م. د'م �رای آ��0 �	�و�ت. ای �درِ ��,رارم را �	
�	د ھ�ی

�و ���طر �دا��ری �ن و و'� د��رت �� 
��0ت و د'�وز ا�ت. ای �دِر وطن آ	� �#ر ��	#�� �� ��ل 

ورت را ��م  تد	�ر ز��0ی ا���ن ز�	���� �9ل ز�ده ���ده ا�ت؟ �و �� �� ����0ی ���"ف �رز�دان 

دا�ن ��در  ھ���
�0دت �و
��دی، �و �� �را و ���ت را ��ر ھ� �رو���، �و �� ھر '9ظ� �9@ر
ا	ن �و	� �� �را �	�1ره ��وده ای. وط�ت را ��ره، ��ره ��وده و �� د
���ن دو�ت ���	ت ھد	� ���	�. 

ا	ن �و	� �� ھ�� ھ��� �را �Aط در ���ر�� �3ط�� و آ
�ز���� ��0 �-�8 �رده ای. ای �در �
�و 
�� د	�ر ��=	م �1 %ذ
ت.   
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  ��	�و�ودم ��%�0ن زا�و ھ�ی ���	ن 
وھرم را در ��=ی 
#م و ,�س �	�� ام ا��9س ��ودم. درد 3
ھ�	� را ازآن �دا
�م. �Aط ��'ش �	��ودم و از 1
��ن ���� ام ��وه ھ�ی و'� �وان ر را �را %ر�ت،

��ری �ود. در ا !
ام ا��9س �ردم.  �8ورش را ھر%ز  	ن ا5�� �ردی ��رد را در روی �	��ا
ھ�	ن �9= �� ا	ن �طور را  ای ��در و��	�وا���م �#�م �� او �	�� و �<د '��0	م را ,طD �	#�د. ای �در

�9#م �	�� و '��0	ت را  ���� از,درد��د �� �ر دو ���ون ات 	#��ر �� ��طر �نِ �	�وا�� 	#��ر 

�	د 	! �ر ھزارم �89 دردم را ا��9س ���	�. ای 3ز	زم،  ��%ر��� و�
�ر �ده. �ن 9دس �	ز�م 

  �1 �9'� دا
ت.  دان �� د��رت در آن '9ظ��س ِ� ای �درم، ای ��درم 

	� ھ�	م در 
������ ا���Aل داده 
دم، دو��ره �� ھوش ��� ای ��ش �<د از آ�#� �و�ط اط��ل و ھ���
را ��	#
	دم، ای ��ش د	�ر 1
���م �� روی ا	ن د�	�ی ز�م ھ�  آ�دم، ای ��ش درد ����وز ������نِ 

   ظ�'م ��ز ��	
د. 

�� ��طر آ��0 �ون  م را �را�وش �ردم، 1
���م در ز	ر ��داژ ��	دو9
ت زده ام درد ��د	دن اط��ل
  د. �� ر	ز�

را 1�و�� در �ود 9ل �واھ�د �رد، آ	� از آ��0 �	ز  اط��'م ا	ن ���<� ، آ	�وطن، �9= ��و �� �ن ای �درِ 
���	�#�را�� ����� ��واھد 
د؟ آ	� وآ	� و آ	�.  

 %ردان. ای �در د�ت ھ�ی �� را ��ی ��ای �در�� �� �ر�	ز. ای �در ز���ت را �"�د%و	� �ر	�د ھ�ی ��ر
  "� در 3ذاب ا�د. ��	ر �� د��را�ت �	

�ذر. ای �در از زرا�دوزی ��ذر. ای �در از 
0رت ���زی ��ذر.� +��   ای �در از 

ای �در �� �� ر9م �ن. ای �در �رم د�ت �#ش و ��و د��رم �و ھم �زء از و�ود �ن ھ���، �و �5ل 
  �ن ھ���. �و ھم ا�����!

ھ��	� 3ز�م ھ���، �و در	�ی ���9م ای �در! �ن ھ�وز ھم �را دو�ت �	دارم، �و ���ھ��ھ� ���، �و�و
آواِز �"�د �ر ھ���. ��A@�	م از �و ا	ن ا�ت �� �� �ود �	�. �ر �	ز و�رای رھ�	� ام از و9
ت ظ"م 


وو ط��ب ھ�ی ا��رت را از ��م ���وا�م �ِ�ُ�ل.  ��  �ده و �� د	�ر ھ������ت و'و د
��� داری 	#

ا����ر ��
د، از آن 
رم �دار، از آن  ��+ �#ن و ھر%�ه ���� ام در 1
��ن �و ا
#� را �د	د آورده
�ن �� ھ�وز ,"ب �و ز�ده ا�ت و و�دا�ت ھ�وز ��س �	#
د.   

 �و ام.  �وری و @روری د	ده �� راۀ ا,دا��ت! �ن ای �در �س

https://www.youtube.com/watch?v=moqvdc01X0g  


