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ون ا�تـ� ـد�ث �
�ـ��� دا�م �  

 ھ�� ���م �� ��وا�ش �� �ون ا�ت

)��دی(                                                       

  

  

 � ���وان ا��  ؛ ��ز��ر ����د���� ھ�  �� �زاج ��زکِ ا�ن ��ر ���د  ر�م زدم. ون ���� ام را �� ��وان
ا�د �� ھزاران ��واده  آ�)��� ��)'�ردر ا�ن ���ن  !�ده و ��دی ��$��� ا�ت �� در ون ����� �رد؟ دلِ 

��د. ا�ن .���ت  را در ���م ����د�د، ز��ن را ��وه ، ��دران را ���ه ,وش و *رز�دان��را �� ,در 
��ل ��ل �ر �� �ردد. روز �و�� �� دارو د��4 وط�2روش 1ق و ,ر م �ر  ,�/����ود�� �� �� و 

 ���1��ت درو�8ن  *ر���روا�� ا�ن ��1'ت �'�� زد�د. �ود��ی ر�وا�� را ا�67ب ����د�د و �� �'رارِ �ر
از  ھ�  ر���� و و�ر�زی��ر�ر و ز:�ت �ش �.ر زھر آ9ودی را در �1ب �ردم �� *رو �رد�د. آدم 

���ن 9:ظ�ت ��*� �ود �� ون  ��م �ر�ن ا����ھ �رد�د. آ�8زد�ت ,رورد��ن روس  ,�روزیھ��ن �
 4ا���ن ھ�ی ��$��ه ر����ده �ود. �ود��  ��ن �� ��ت از ��دۀ ,�روزی �ود�د ، �� �:��� در =دد �=�2

ود �د�د. ������ �ر�ن ا*راد .���� �ر���� ا���7م  �����*ز�'� رو�ن *'ران د�ر ا�د�ش و ���29ن 
ھر��� در ��ر�'� ":آ�'�را ا�6ن �رد �� �ر د��4 ���د�ت ھ� . �رار �ر*ت.و�� ھ�ی ا�ن ���د آدم �ش 

�71" ھ�ی �د �� .��� ,�ش ر*ت ��  ود �ری "، در ��ر�'� ���ودش �� ���م. ��د�ر�د �� ��ری "
رس و .و از ��)م ��ث �1�داد �رد�د. ا��ق ھ�ی �'�.� از 1ق ���ه �ردن �B =2:� ��8ذ را �� �)��4 ,ُ 
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�رخ �� �ن �رد.و  ون �� �ر��ت��$��ھ�ن  *�Dن و *ر��دِ  49F ���واده ھ� در �وگ  ,و�9$ون ,1 ر
���ن �� �'�.� ��ه وا��� *رز�دا�ش ��دل �رد�د �ز�زان ��ن زا�وی 8م �Dل �ر*��د��D*و ا .. .  

�� ���د. ,درم را �� ���ور �1'� ر���ت  �� ۀ��واد، �زا دار �'� ھم  ۀاز ز�رۀ ھزاران ��واد
�� �� ا�روز �ر  از ��� �� ر�ود�د����  ١٣۵٧ھوا����� �ود ، در �'� از �ب ھ�ی ��ه :وت ��ل 

���ن .� ا�ت�$����D*1ق ھ�ی ا او ���م ���ر ��م دا�ت و �'� از ا���ی رھ�ری ��ز��ن رھ��� �ش 

�6:� �� و �� ���4 ��2$� را ���ده �ود.  �� ���� را ا�2.�ر داده �ود او ( �ر�) �ود.  ���$���� در 
و���� �1�ش را .��.و ��د. ,درم راه آن ���وا��ت  �� ��Bدا�ت ،  �د .1د ���ب �ود ��  ���ھ�� ھ

���ن را �رای �رد�ش �� وا�ت. ��ز���� �� در �ر��D*ا �ود �� �� 94و: اش را در ,�ی ��ز���� ر�
، واF اھدا*ش ���رزه �ر�د ��م ، �.�وز ، *7ر و ا��رت را �رار داده �ود. �رای ,وره �ردن ا�ن آر��ن 

���ن �7ب ���ده �� �ب و روز در �6ش و �'�,و �ود ��D*ر ا��,��ر*�� و �درن ار��7 آزاد ، �� ��وری و ا
   ���د.

طر*داری از ط��7ت ز:�ت �را�ری ،  ، *ر���دۀ د�و�را�� �� �� ���ر ھ�ی�ود��ی Nور  ط��ون �ر���رِ  
��ر�� و  ،��1 رو��2'ران �رض ا�دام �رد ، ,�ش از ھ��  . . . آوردن ا=6:�ت �ش .���� ، 

�� �ول ��روف �ل ھ�ی �ر ��د .���� را از ���ن وط�دو�ت را �� ز�دان ھ� و ����ر ��ه ھ� *ر���د. 
��واده ای ���ت �� ا�ردا�ت.  Q2ت ، ھ��.����'�ر در ا��ن ���ده ز و:�ت و ��م ا�ن :زب ���د ��وان 

1�41 ���د. ����نا�ن د��$�ری ھ� ، رھ�ران و ��در ھ�ی �)م �� ��D*71)�ی ا��ز��ن رھ��� �ش  

)����ن �'�م �� از .�41 �ر*��ر �د�د��ز  )�ر . "��� ز�ده �ر���� ���د.  ا���ی د��$�ر �دۀ " �ر�
.�ون آ��ز  ���د وطن *روش  4�ورد :���1ز ، �� *��9�ر�ن ��و رھ�ری "�ر�" �ود ,در �را�� ام 

1ق" �رار �ر*ت.  B��م. "د�و�را�ل دا������ون از د�ت دادن او �� ھ�$��� �� ,درم را �رد�د �ن ھ2ت 
ز�د�� ��  و ا ��ودِ ��Fی �ر �� �ود ، ھ��  �ز دا���م.  ,درو��� ���4  �� ، رو �� �ردی �)�د. ۀ�رم ��واد

روز  8م ، �:�ت ، *7ر و ا�دوه ��ر و ��ور ھ���$� �� �ده �ود. را �� د�واری ھ�ی ز��دی رو �رو �رد.
,�ت  �ود�م. �� ا��د در��*ت آدرس و �� �ری از او  ,درھ� �,ری �� �د و ��  �م �� راه �ر��ت 

:ز�� و روز ھ� را ��$�ه �� �رد�م. ��RوFن ��$دل ھردم �)�دا�� دو9�� دروازه ھ�ی ز�دان و د*��ر 
��ھ�  رخ ز��ن �� ��دی :ر�ت �� �رد. .ز �وھ�ن و �:�7ر و �� ��2و�� �:و�ل �� ��� داد�د. دو9�� 
��4 ��ر 8م و 8=� �ر ���� ھ�ی ، او��ت ز�را  ،�رای �� �ب و روز ���� �دا�ت�� ��$��� �� �رد. 

��ن ھر دوی آن   Bرد�� ، Bر���طر و �� روح  ��1وم �� �د.  ��� ��روز رو�ن �1ول ���د  �
از در �B  ��ن *�� و �را�ط� ��ل ھ� �,ری �د و از ,درم �ری ��د.  !در �ظرش �ب ��ر �� ����د

 Tر���ودال ����ر  �ز ھ� ��Dر �رده ا�ت. �71 ھ� و ,ر �� ھ� و :زب ��2ور ��ن �� � F�: �� آ�ز��ن
��م ���رده ��ز ا�:�د �وروی د�$ر و.ود �دارد. ا�,راطوری "ھ����4 �زرگ ����9 " �,رده �ده ا�د. 

��  .د�د �ر�ردان ا�د. �7وط �رده ا�ت. �و�ران ا�����ر روس ���م ، �را*$�ده و در �در �� د���ل ��دارِ 
��)ن ون .�ر��ت. در ��ن ا�ن ھ�� رو�داد ھ� و  از زم ھ�ی ��درِ  د�ر�و�� ھ� ،ھ�� و.ود ا�ن 

�د�$ر �ر ���  ,درم��  :'م �� �رد م�17و�� ھ� ، �ن ��وا���م ر�/ �� ,دری ام را �6*� ��م. د�ر
ز�ده آدم �� �و��د ���د �� ا�ن د�9ل ا�ت �� . �ود، ا�� ��1م �� ھ�Q �وع �)��� و د9داری ���1 ,ذ�ر ��ردد

  ! =�ر ����ر ارزا�� �� �رد ن.دا =�ر �دارد. ا�'�ش دا �رای �
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���4 �� ���ر از ��7وب ���ت     او ,�ر �م �رده �ود و �� ,در �م �رده ا�مداغ ھ�ی   

دا�� دا�� و  �� ���4 ���,�و�ر دو�مرا ھ��م   �م، 9�ت ,�/ ھزار �)�د در ر���� ھ�  �را�.�م �� ا����رِ 
1ق و ,ر م را از �ظر �ذ����دم. ���رش �)�دانِ :'�روا�� �ر�����ن دورۀ ��$�ن ھ�ی ��ز��ن ��م   ��

�� ���� ا*��د �� �ن و ا���ی ��واده ام �� و  مر��ده �ود ��  ���� ۴۶٢٩�ور و �� �2ن �� ���رۀ 
   .در ا��ظ�ر ����� �ود�م��ل را �� ا��د آ�د�ش  ,�/

�� �� :���� ���م ، ��م و ��ر���� ھ�ی در �د9ش آری ھ�وطن! ���6ن ��� روی ، ,درم را ����د و 
�طر  B� ن او را در��6=� �رد�دا��$و�� در:  

  �:�د ���م و9د �:�د �ظ�م ���ور ھوا�� �1'� ��'و�4 ��ه �)�د. 

  

راه آزادی وطن �B ��ت ون �ر���� ام. د9م در ون �� �,د. ���د � B�B �)�دان �� ��م و ����م 
ھزاران ر�ش ھ�ی �رھ�� �رای دل  ���د ؟زم ھ�ی دل ر�ش ود را �رھم �$ذارم �ود $و�� �� ���دا�م

  و.ود �دا��� ���د. �� �زار  �دان�) ۀ�ن ��ز���د

او را �� ��ون ,�دا �رده ام. و��� ا���ن از  دو���ن�ن از   �د�ن,درم ا���ن ���رز و ر*�ق دو�ت �ود. 
,درم ��د �� ���د ، ��6��دی ام �� راه و آر��ن او �7و�ت �� ���د و �رو�دۀ ا6ق و =�2ت ��B او �� 

�ر�) ��1و��ت ����ر :�=ل ��م. از ر*�7ی ��ز���� و  �وم. آرزو دارم را.[ �� ,درم و ��ز���ش)
����7 دارم �� �ن از �ر 9طف و �72ت ���س �$�ر�د.  � ا�د� دا������� �� �� ,درم ھ�'�ری و آ����

�� ,درم ، از *���9ت ھ��ش ، از ا*'�رش ، از ز�دا�� ������ر  �ز ھ��ت �� ���د �دا�م. از �ذ��� ھ�ی �
  �د�ش . . . 

ران ��'� ھزا����د 2ر���م . ��دا9ت را �� �ر���$�ه  ا�� ����د. �)�دان د�$ر ز�ده ��� �و�د�ن ��دا�م �� 
را راه و ر�م ���رزا�� ��ن  از ھ�� �)��ر ا�ن �����د. ��� :��ب و �� ���ب وطن  �)�دانِ  ون ,�کِ 

�� د�ت ����ده ا�ت. در :7�7ت N�رۀ ون و آ��ن �2ت ���رزا�� ا�ن راه و ر�م ز�را . ز�ده �$)دار�م
  �)�ر�ن ا���ن ھ�ی ا�ن �ک ا�ت. 
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�ف �=�ت و ��ر���4 �)�دان آزادی دو�ت و ��ر�� در ,رده ای از �'وت و ��ر�'� �ذا��� �ده ^� ��
ا�ت. ��ر ھ��� �� در ز���� ا�.�م ��*�� ��1 ا�دک و �� ��*��ت. ر*�7 و ھ�رز��ن �)داء ��Rو�9ت دار�د 

��ر*� �$�ر�د. �ن ��دا�م ا�ن *دا��Rن راه �.�ت �ردم را ��  �� �ظ�ت�� د�ت �� �1م ��ر�د و  )ره ھ�ی 
 ���� ,�)�ن �ردهھ�ی ��ن �� ��ران و ھ�'�ران �)داء ��.��� ھ��� از اط��6ت �)م و �درد �ور را در 

��.��� ھ�ی ارز���د ز�ر �ک �رود و �� �ک �'��ن �ود؟ ھ�� . آ�� =واب ا�ت �� ا�ن ا�د  

���ن آرزوی �6��� و ,�روزی �رای ھ�� رھروان راه رھ��� �ردم ا��ر ، �:��ج و �$و��ت ا*��D
  دارم. 

  �)ر �9دن -ا:�د ���ر

  �١٣۶٢وس  ھ2دھم – ٢٠١٣ھ��م د���ر 


