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�ور
	���» و�� « ��دی از ا
	�د ���ظ �   

 

  

د و ��
وش » و��« د ��ظ ا � 
ر�وم ا������ �
�ل �راش و �وش �وس د�ر �ب �ر ��ور����� : �"�ش ، ��!ر ، �و��ده ، ھ

 ا�ت

�ود  ��د ��ر  ��س   �ن ا�ن  از                �ز�ـــــــز  ار���د  �ر 	و �رز�د      

��ــ�رم   ��
�ود  $�ر#د �   	و   ��ــــر   
�ل                ر� ــــت ز�ر  �ک     

�ود    %رد��ر  ���ظت (ــــــطف               و در ھ�� ��ل    ھر %��  �ـــ
ــرم    

�ود    �-,ذار   �ر 	را �ــــــــــ�ر             ��*د» و�� « ��   ��ز   �ــن    �ک  

: �  - ز�د�����ــــــ

:  - �ـــــــــــــ/�ش

:  - *ـــــــ��ـــــر

:  - �و�ــــــــ
�ده

: ھ��ل 	راش    - 

:  -  وش �و�س

: �   - ز�د�����

� در )�'& �ل و وا�&» و��«ا���د ��ظ %��در  �ور����� ���& �رز�د 
ر�وم )�رال 
��رک ��ه �ور����� ,و
��دان در 
��ذ (
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 ) ،��ت ,�دت ��ه ا
�ن % 
� ���د.1919)�2 ا��"1ل �0وردر(

6 ��
ل رو����ر1296وی در �� ل (�& ا!1ن )�2 �� دو�ت  )در �� دده �& )'�ن ��ود؛ و ���و �ر ���س در و8ت (

����ود،��
ل �ود  ا��?س داده �د ؛ )�رال 
��رک ��ه 0& در آن ز
�ن ر��: =�د 
�ری دا�ت و ,و
��دان ,ط;: �و(�9 در و8ت (

� ،��0ل �ود�د 0& �
برا �& ��0ل �ر���د ،�� از آ�ش )�2 در ا
�ن ����د ؛ 9ون ��
ل 
وAوف در ��6  راه ( ��ا��ن ھ�ی ا��?

ن ���&، و��
)و 
��CA �1919;د از ��م (روز 
�دا�: )�2 ا��"1ل در ( �0دک �وار را �
��رد
�ن 0رد�د   ,�
ت ارگ ��ھ�،

ر 
��رک ��ه در 
��ز (�ل و وا�&)و ار���ط�
م ��ه ا
�ن % �� =�د 
�ر 
وAوف و آ��ھ (روزی �9"��
� ��ه ا
�ن % از 

ا��ور �رای =�د 
�ر 
وAوف و�وا��ن وی ا��دا �& ��0ل و �;دآ ��د?� وی  )�'�ت )�2 و ا
ر ا)رای �ر
�ن ر��: )�را�� و ���ن


د ��ن ، ��!ث ��م�
 E��A ن ���ت  �& ,�دھ�ر �& )�ی�
� ()�رال ��در) �د و وی را ����
��ذ ( �
و ���دت ,و
��دان !
و


��� �ر�ب داد�د و 
��رک و �& ا
ر وی'
ش  � � &��� F�) ظ % 0& ھ�وز (�ر 9'�رـ
وم �����د. 0& �& ان �ر�ب ���
��ه را 

��ود ،(درش را از د�ت 
دھد و 9ون �ش ���& 
�ود 
�درش �ز دار ���� را وداع 
� �ود و �ودش �� دو �واھر �ورد �ر از 

���د�ود �زد ���& اش ز�د�� (ر از
�"ت را 
 آ=�ز 

   :�/�ش

&��
��ب ا
(ا��"1ل) 
�ود و �� �Aف ��م اول �
رۀ �Aف �ود 
� ���د.و �ظر�&  ا���د ��ظ % �& د��ور ��ه ا
�ن % ��
ل 

دا 
� �0د؛ �و�ط 
ر�وم ا���د 0رم ��ه ��ن 0& از )
?: ا���دان �ر)��: �"��� �ودو ��ص ��ظ % وی را ) ���"� &� &1,: 0!

��ب��
�: ��0ل 
� �ود و در ��ل   ت �ر
ت دا�ت و او را �
�ول Aدا,ت؛ ��,ت و ��0ت 
� دا��ت ، ��
ل �� K��A

K را �� اول �
ره �� �& (��ن 
� ر���د1318(��A ب ا��"1ل و��
ل 
� �ود، وی �
�م دورۀ Aن ا   )��رغ ا���
?;
ا��دا �& دارا�


�ن �& �ث 
;?م ر�م 
"رر �M) ����) د و �(س در ��ل��ب ا��"1ل1321رد
��دل �د و (س از 9'�ر ��ل �درس در  ) �& 

) در ان ��& �د
ت 0ردو در ��م ھ
ن ��ل �& ر��: دوم �"�!د 1352ان ��& ؛ �& ��: ا
���(�)�ت)�وظف �ردد؛ و �� ��ل (


ود و �(س دو��ره �& �Aت �"�ش در 
ط�;: دو��� و (س از 
د�� �& �ث � &�
�& �� ا)رأ وظ
ا���د در 0ور�'�ی (رو��ر 

!'ده دار ��د و در 
�زل ���A �ود وا,K �0ر�&  ) ���ت 
;�ذر ��A د�ر وظ�& ر�
� را�1362
ود و ���8ره در ��ل (

  �& ��0ل 
Aروف (رورش �?'� و �رودن �;ر و �و��ن دا����'� �د.


� اش ھ
& ���& �& �A  ا���د و��  ?;
���ه (���ون �زان ) ���ردان 
;�رفدر ���'�ی �
وزارت  از طرف 
"�م  ت 
�وؤل �

ل 
� �ردد�� ���Pش ا�;

�ه  6 6ن 
� �د و در ��م آن �ظر �& ��ن ا)راآت آن �& ;� :ا���د و�� در 
دت   �;?م و �ر�

��ل 
"رری �ود در 
���"�ت ���ون �زان در او�ن    �د
ت �ود �& ا�ذ ���ن ��
& ھ� ؛ 
دال !��� ھ�ر؛ 
دال ر��ن؛ و ھ
��9ن

ر��
� ا���دان در وزارت اط1!�ت و  )در 
���"�ت1337از ھ�ت در)& �& 
"�م (�)م ��ل �د و )�زۀ �"دی ا�ذ �
ود و در ��ل(

ت �& در��  در )�ن ا��"1ل  ر��
� ا���دان )در 
���":�1322رھ�2 ،
"�م ھ�ری �وم و )�زۀ �"دی �د�ت آورد و در ��ل(

����ت �"دی و �0ب 
"�م دوم ��ل �د.
   


د دن ��ن ھ�دی وا���د   �
ا���د و�� در ھ�ر �"��� از �Pور ا���دان ��ر)�؛ 9ون: (رو��ر !�دا�;زز ��ن ھ�دی و 
���ر 


�& ��؛ ا���د 0رم ��ه ��ن» ا��دی« �رخ 

د ��ن �
ر
وز و  �ض ھ� �ر��&  �ر�0، ا���دان دا�?�؛ 9ون : (رو��ر =1م 
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  ��ون ھ�ر �"��� را آ
و�ت. 9���9& �ودش در 
ورد �ود ���&:

�
�ر�� �
ت   �ن ھ4ک #�,	م         ��رس  ز �ن از �و�3 و ر�2م  ھر1��

	م   �رد ��  

ا���د و�� در طول ��ت (ر ��ر �ود در !��م �"��� �د
�ت ����& ا�)�م داده ا�ت، او در �دود �& Aد ���?وی ر�2 آ��، Aد 

در  ?وی ر�2 رو=��، (�)�ه ���?وی ذ=��� و �وک آھ�� و �دود �� ���?وی (��?� و (���?� �"��� 0رده 0& �;داد ز�د آن���

���ه ھ�ی دا�?� و ��ر)�؛ 9ون �و�& ا����وت ��0ل، وزارت اط1!�ت و �رھ�2،
ر0ز �رھ��� ا��Mن و �را��&�
در (��ور،  �

��
���ھS در �'ر ھ�
�ورگ آ�
�ن،��
���ھ'�ی )�ن ا��"1ل �0ور و �& Aورت��
ا��رادی �& �روش  ��ه ���ون ھ�ی �زان،�

  ر�ده ا�ت.

)در اTر �"��Pی وزارت اط1!�ت و �رھ�2 0& �و� در ���ری 
?� ا������Mن �& �;داد 6 ���?و �"��� اTر 2006در ��ل(   

��& ھ�وز در ,د ��ت �ود�د، ��
زده ���?و اTر �"��� �ود را ،از طرق وزارت اط1!�ت و ا���د و�� 
و)ود ا�ت؛ ا���د ز

�وژه و 
وPوع ���?و'�ی ا���د و�� را �& Aورت !
وم 
��ظر ز��ی 
��طق 
��?ف   �رھ�2 ، �& ���ری 
?� اھدا 0رد�د

؛ =ذا ھ�ی 
ردم؛  ا������Mن؛ 
?& ھ�؛ ��زی ھ�ی !�;�وی؛ 9ون : �ز��0؛ ا�ن 
?�؛ 
?: )�&؛ ر�وم و !�دات 
ردم ؛ طرز ز�د��

طرز 
;��رت؛ ���س؛
را�م و �پ ھ�ی 
ردم و �& Aورت 
��ص 
�وان ��ت 0& در 1�8ی ���?و ھ�ی ا���د آ�9& 0& 
ورد 

��� �
   و �و� �� ددن ���?و ھ�ی ا���د ، ز�د�� �ذ��& را 
�وان �دا!� 0رد.  (��دت ���د 

  :*��ر

ر ��ر ر��& ھ�ی ھ�ر �ز د�ت �وا�� دا�ت؛ 9���9& �ش از (��زده ھزار �ت �;ردارد 0& ا���د و�� �& ��'� �"�ش 
�ھر �ود ؛ �?�& د


'ورت ،  اT0رآ در روز ��
& ھ� و 
)?& ھ�ی �0ور ؛ 9ون : ژو�دون ، (��ون ژغ ،آواز،دا�� و روز��
& ھ�ی ا�س ، ا1Aح(

دار �?Y و �
�ر د�ر �& �9پ ر�ده ا�ت� :
� �ود را در ا�واع �;ر از �ظر ��ل و 
��وا آز
وده و ا���د �وا (?و�& ، روز����

وی ���ر �و��ده و ��!ری ا�ت 0& �"�ق را �� (رده ��ن 0رده و از ���: �ود ��ک   �"� 0& �& در��� از !'دۀ آن �در �ده ا�ت

  �دارد.

�ن 0رده:� ��
ت و 
و)ودت �داو�د ��9ن زP! ورد
  وی در 

  دھ�      �دا��   ��ن   	و  د�ر را             دھ�  ��� را �
ر 	�ج *�ھ�

  ��*��ر       6م و ز��ت  د�ر را             �زت و ا�	 �ر  ��� را دھ�

  ��ن   د�ر را 	و ��	�ج �3 (/��        ��� را دھ� ��ش و �وش �$�ن

  د�ر را 	و 
�زی �ر�ض از � 
ت         	�در
ت   ��� را %�� 
�(م و

  �$�ن      �%ش   ز�ر   %��   د�ر را          ���ری ��� را 	و �و در �$�ن
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  د(�ر    �درد    را    د�2ران    %� 	�       	و 9درت دھ� 8�1 و د�دان *�ر

� �3 آن 	
ت� �� �	

ت  �ر��ن    ��  ھم  ھ��  ���ی          ھ�� ھ	  

.... ��  

  � ون 	� %� ط�� دردت دوا ھ
ت           *ور و �وا ھ
ت  د; 	� %� 	را

1� ���و
� و ا�)�� �  ھ
ت     دا   را  ��(م   �و��د   �*و          ز دردت 1

  ھ
ت    ���    ر (��2   �3   ا��د              ��     9
�ت  ���*د  �ر  ط��ره

....��  

  �ور�� �ر �� �وا��ن *�ه را 
ر 	�ج زر       ھر %
� را (طف او از ھر 1� ;�ق د�د داد

  �-$�ی 	ر   ز  �ک  *3 رو����د اوھم          (طف او ��دا ��ود ا�داد آدم را ز  �ک


ن ا��"�دی   �P
  و (�د و ا�درز دارد 0& ا�0ون  ا���د و�� در �;ر از �ظر ��ل (رو ��6 �106 ا�ت و در 
��وی ز�د 


(ردازم �& �
و�& ھ�ی از ان �و�& ا�;�ر   

   �  د 	ر ا�<�ن ط�ب �

� �#�ب 	و �ود ��(ت      	و �� اطراف �ظر %ن ز�ن  -ق �ذر %ن   ای د 	ر ا�<�ن% �  زاری �� 9-ب ��2ری   ور�

    �� :  ط�ب �� �وا��ن وطن

  وطن  ای 1*م ����ی  داروی درد وطن        �A1 ا�روز، ای �ردان �ردای وطن


ر �وا�ش� ���د � : ��  


ر ��دت � �ر                  �$	ر از ��ن �در ��دت � �ر  ای �ز�ز�  وی �را ��زو 	و ای ز��� 


رخ رو	ر 	� *وی 1*م �در��دت � �ر                ن ا�در �� 	�#�ل %و*� 	ر �*و�  ��ن  


ر ��دت � �ر          ��ش و�*رت را دوا�� ��
ت در�ردش �2رد�  ������� را %���� %ن 
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  � �ر   ��دت   وز ر��ق �د �ز�زم %ن �ذر                ���    آ��زش  ��3   �� %
�ن  	وا��  	�

  ���9ت روزی دھد �$رت �Cر ��دت � �ر            ��ن �ن   ��ن ��2ری�2وش   ��را �ر  ��د

  ��ش %و*� در �� �-م و ھ�ر ��دت � �ر              ��ش و �وش ز�د�� ��*د ���ب روی آب

A	
  	� �2ردی ���9ت  ون �2ر ��دت � �ر             �*و    ھر�ز   د(�ران    �و�� 
��ه   �

� %ردن دل �� زر �
��ر %�ر �� ���	
  �-م و دا�ش ��*دت 1ون ��D زر ��دت � �ر        
ت�

A*�   ��   �  ��دت � �ر  ز�ن آب *ر   #د �4  �زد 	را        �$ر  دا ھر�ز �ده   ود  را �

� ��*د �1ر 
و�ت ��  �ر ��دت � �ر       �� 	را �-م ا
ت و��ش و�*رت و %
ب وھ�ر�	�  


ر ��دت � �ر   د *��ل �� ��(ت	� *و             ا
ت   1*م ا��د(و��)دا�م �� (طف  �(ق�  ای 

  ا���د در )�ی د�ر 
� �ود  :

  %�ر��
ت  �ردن %�رت *�ن زان رو %�  �(ق          �ک ��ز �� �� 1*م 
ر %*�ن 1ون طوط�� 
ت

2
ت  ��� و 
�8 (�د  ر��ه *�ه ا
ت      ��� و  ر��ه *�ھ� �3 دو روزی ��ش ��
ت�
 �	 	  


ر ���
ت   ھ�1و �*م ا�ن ر�ش د��� �� رود      ��ه و �4ل ��م و %ل ��ش و �وش و ���ت و ��  

  را �زا
ت  اھل و ��	ت  1ون �$�دی �ژه �ر ھم          د�ده 	� ��ز ا
ت ھر �� ��ش د��� ��#ل ا
ت


ت   ا�در  %�روان �رگ ای ��6ل ���ن                    �� �ر    ود  ای �� �6-ت  �	A در ��ش از ��9  

  �د��
ت  ھزاران   ا��� در  �طر 	را ر��2ن                   روا   د ���	ت ھر�ززان ��� ھم �� �2رد

��*ش  
�ده %ن 	
-�م �� ���*ش 1ون �دا
ت   زا��� *�ھ�ن �$�ن     �� ���ز  *و 
ر � �
ر ���  


ت  آ ر   �� �*�	ش   زا��� ا�ن د���ی دون             �رد 1*م %س �*و ، �ری ز ���� را ��ش ���  

  1و%� و ��ه و �4ل و ��ل و ���ت �� �/�
ت              ���د   %*� و دل در ا�ن ا�واند�دۀ �6-ت 

  آ*�� 
ت   د�2ر  %�ن �روس دھر �� ھر �رد                   6ره �ر ا�ن �و �روس دھر ز�$�رش �*و
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ت���� *ود آ��س %� �� ���د  دا  ا�ن �$�ن                %
�   ��� ���د  ا�در�ن د���ی دون ھر�ز  

ا���د در ,ط;: د�ر 9& ز�� ا�درزی دارد :

  ا�ن ��*د  *�وۀ روز��ر                      �-3  �1د ��(� ز �ور 1رخ

 �ر1� در %��ت ا���2ن ��*د                    ���د   ��   دوام  ��ش د���

    �رگ در %��ن ��*د  ���9ت                      �-D و �<داد ھر %�� ��*�

  �� *د   ھ��ن  آ ر ز�د��                            �ک 	�$�����روی ز�ر  

  �وض اش �
	رت ز��ن ��*د                     9و   ��A �رم و �
	ر �ر

  ��*د   
 	� �ز�ت ا����1ن              %*د ز د�دۀ 	ر   و �و*ت    ��ش

  ��*د  آ�ر�ن   �ر 	و از  -ق                  ز�د�� %ن ����1� �,د از �رگ

  از�ن ��*د   ��ل ��   %� 	را                     ل از  و�*	ن ���ش (و��)��6

  ا
	�د در ��ی د�2ر در �ورد دو
	�ن ھر ���� ا�	/�دی دارد:

  آرا��   دل    ا�د ��  ��*�                      ا�ن �-ف د(�ران *وروا��

�  %� و���ت %��د ھر ����                    ��*د   او  ط�   �
	ن دل �


  �� %��د  و�ش را 1و  ود ����              	�ن د6ل ��1ن ��*�ددو

  ��ت د(1
پ  ود �� *�وا��            وه 1�  وش ��	� *��ر*�وا

���� �� �  *�ر ���     �رد    �2
���د                ا�ن د6ل دو
	�ن %

  	�$���    ��ل   	و ����� ��                روز �د ��-� از 	و دور *و�د

  ��را��  �4 و    در ���ن                   ردد و 	و �
م ��  دو
ت �ن

   ود ����� و #د �ر�*���                    ھ�� ��  �ده از �رت �رو�د
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   و�*	ن را �زن �� ��دا��                 �س �ذر %ن ز دو
	�ن د��


 ت در   %K ر %�ر                   %�ر   ��ش آ�� (و��)در اول   ����  

��0م)�� د �
6 �ت آن ا���0   ر در ��د ����ن دل ا���ن ز�� �رودۀ دارد 0& �& 

  را *�د �	وا�� �ر�*��ش ��ن   �ر د(�       *�د %ردن �3 �ر�*�ن را %��ل �رد�� ا
ت

دو�ت دا�ت و �� دم 
رگ �& ھZ در�& و در��ه �ر !)ز و �;ظم �م ��رد ؛ �� ار����ن   ا���د و�� �ود!زت ��س را ��ت



داران ��ت در 
����ت �ود و ھZ و,ت ��?م زر وزور ��د؛ او �"را�& و�� �� ا����ر ز�د�� 0رد؛ 9���9& در (�ک ����وز� 

A     &9���9دا,ت و !زت ��س �ود ،ز��ن زد ��ص و !�م �ود و �ودش !زت ��س را در (�9& �;ری ���8ر از �?ط�ت 
� دا�د

  �ر
وده:

�ر ��� ��ش و ��ر 
� �*و�د                 ز �$ر ر��  ��ر
� �ر *وی  

  �*و�د    1ون �دا    آ�رو ر�ز             �زت ��س �� ز 
-ط�ت ا
ت

  �*و�د   %�ر��   و   	
-�م   ��ش              ذا	ش    �#A     %�ر�� �
ت

  * ص �ر رو و �� ��� �*و�د             ادب ھر ��
ت �وھر ذا	�

� آ*�� �*و�د�س �د�ن *,           آ	ش �*ق ا
ت *,-� ھ�ی ھوس-  

�س �� آن ذات �� و�� �*و�د           آ��� دادت ھزار �,�ت و �وش  

  �*و �د   �� ر�Mی  دا ر�M                 ھ�� را در ر�Mی او �و��د

  *رم  وب ا
ت  �ر �� �*و�د            ��*� �ر ز 1*م %س  �ری

  ��و د   دو (�    
Tل �وان دد                دارد   آد
� از ھ
& �رف

�ن 0رده� ��  ا���د و�� در ��� از ,��!ت ��س �وددر 
"��ل 
�ت دو ��ن 9& ز

�	
  دھم از #د �4و ��ت 	ر��N ��ن و *ور�� را       �� ��ن ھ�ت ر�8 1رب دو��ن %� ز�م د


م �A� ��9ن در
ود آھ�ن �ود ا���د 
رد �� و,�ر ، �� ھ
ت !��� و �� ,��!ت �ود و !زت ��س را دو�ت دا�ت و 
�واKP �ود و ھ


م �ود را !وض �
� 0رد، 9���9& ���ردان و دو����ش از �A?ت A� &(و Z
م 
� �ر�ت ،�& ھA� ری
، ھر ��ه ا�ر در ا
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�وی او آ��ه ا�د و 
دا��د و �ود در ��� ز�� �روده:  ھ�ی �

  �ده �روی 	
-ط از %رم ھر �� 
رو�� را      و�� را ھ�ت ��(� ز (طف  ود دھش ��رب

: د�ر در ,��!ت �وش ���& )�ی

�� Nط� Oد��� �دارد ھ� �	
  ز�م �� 
�8 �6رت 
 ت 	ر ��م 	��� را       ط�N از ھ

��د
ت ��
م �د�& ��(ذرش �A� ل��"
 در �ت د�راز !�)ز 
��دن درد و 
رض در 

  ���*د  ھم در ��ش 	#���م  ��(ت   درد      ا�ن �ر��M ھ� �*�رش ��9ت ��  م ��رد


�?و,�ت را �ر �ر و �'�ر از �ود  �� و)ود &
��د و ھ
 ���� &����& ا���د در آ�
�ن ھ�ر 
� در��د و�� 9& ز�� �واKP و��ا


دا�د؛ 9���9& �ود ��ت:

  �د ��م   ��-�  وب ا
ت و ز %ل  -ق 	�$�      1ون �ظر %ردم �د9ت ��3 د�دم ��-� را

ز�د�� 
�و)& �ود �� !زت ��س ،آ�رو،�را�ت و و,�رش در ا
�ن ���د ؛ او 8زم  9���9& ,�] ا��ره �د 0& ا���د و�� در ھ
& ا
ور  


رگ �'�ر ا�ت از ز�د�� �دون آ�رو  ��;
دا�د A ��� &0د ھزاران )�ن را �دای آ�رو ��زد و آ�رو را 
رادف آب ��ت 
دا�د؛ 

�ن 0رده ا�ت:� �� و ان 
"و�& را در ,��ب �;ر 9& ز

�روا �ر�ز   ��9ت ا
ت ا�ن ��س           آ�رو
ت  دو ��(م  �$	ر از ��ن ��  

  �ر�ز  ����  او  آب ��وان ��*د                     آ�رو   #د ھزاران ��ن �دای


�زد 1*م �
	ت را  راب �  �ر�ز   ا*3 6م زآن د�دۀ *$4              �ر�

  �ر�ز  �-وه د�2ر 
ر%4! �ر��               ز(ف داران از(و��) دل �رده ا
ت

��ز �را�ت و آ�رو را ���8ر از ��F و �وھر 
دا�د ؛ �و� ھر    ا���د و�� در )�ی د�ر 0را
�ت زر را ��ن 
دارد و ا
� در �'�ت

د؛ 9& ز�� �روده:�
� �

وده در �'�ت �& دا��ن �را�ت و آ�رو �\0د � &��"
  دو را 

  �ر زر �دارد 	وده  �%ش �ر 
ر ا
ت���وا             �رم �ردد د(�ر دل 
�8 ھر �� �ر زر ا
ت


� ���C و �� �*�ل %*�ه ھر �� زر ا
ت           *ود  آ
� ن  زر ا�ر داری �$ر �� �*�-ت��  

  و#ل  و��ن ��#-ت �ردد ��
ر �ر زر ا
ت          ھر د(� 
��2 *ود 1ون �وم �ر زر ��*دت
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  ا
ت   زر  �وCر از  �زد آ�ر ھ��1�-و
�                       ھ�   ا���ز   �وت ��%� ھ� ����ب ����د

  ���ش �ر زر ا
ت    �ده �و*د �ر دھ�ن آ���           در��ی ا*3   ���وا را ر�زد از 1*��ن *�ن

  ای (و��) ا�ن ��Q و �وھر �ر 	و  و*	ر از زر ا
ت           آ�رو   �-�د و  ��*د و ط�N    �ر *را�ت

��0 را 0& (�س �
6 را �
� دا�د ، �ز 
ردود �
رده از �وان ھم �د�ر  ا���د ���9�& در Aدا,ت ، دو��� و 
��ت �\0د 
� �0د ،


دا�د ؛ و ان 
وPوع را �9ن ��ن 0رده:  

��س ��3 دا*ت در�<� %� 	را ��
ت 8
              �	

ت 	ر ھ� 8
  ا�
�ن 	و �� ای �-�� ز 

��س ���ت ��                     ھر �� %� ��3  ورد،از آن در�� �رون ر�ت�	

ت 	و در�ده 	ر ھ  

� از 1*م و ز��ن                    رو   #��    �� 1*م و ز��ن  ��A ا���ب% �  �� اCر ھ
	�    آ�2و�

�  ھ
	�  �� �رد 	ر   �� �رد 1� �و�م %� 	و                     �ردی   �3 #دق و #�� از 	و �د�د�د �

�  ھ
	�    در �ذر   آ�$�ی د�ر   ود ��ز 1و                        �و*� ن    وادی   ��ران ھ�� ر�	�د �

 �
� �ود ،�& ا���ن ا�'�م ���& ,�[ ھم �د آور �ده �ودم ، ا�;�ر ا���د و�� 9ون �?'�ی ���رن ا�ت 0& �� !طر ا����� و ز
�,

��د و �ر �9م ���: ��ودان را ��  ���د ، ��د 
� ��زد ،�ر�ت 
� �0د و رھ�
ود ز�د�� و !�ق ا�ت ؛ و�� �� ��ر ھ� ش
ز 

دل زور�و�ن ، F0 ا�د��ن و �ود �واھ�ن 
� �?د و 
��K �0ر ھ�ی 
��� ��ن 
�ود و ا�0ون �& طور �
و�& �& �9د 
�Tل ا���0 

م��
  

  در ان ,ط;& �;ر ا��"�د از ��در ، �رادرا�ش و ��و
ت ظ�ھر ��ه دارد و ��ل 
ردم =
دده را زار ور�وا �;رف 0رده ا�ت:

  ��N �*	�د و �� ��و �دو %و*�د�د                    ھ�� *ور�د�د  �ن  �ک�$ر آزادی ا


رش %و��د�د �
��A د*�ن د�ن، *�ر #�ت در�د�د             �رج و ��روی  ودش را �  

� 	ن ��دود �*د  
  *��ل ��ل وطن ��ف %� �$�ود �*د                   (�3 �6زی �� �زاز 

�ر*داز ا�ن دو(ت و دارا�� ��                      ��   ر�ت در ��ب د�ر ھ� ھ�� دارا�� �$����  

A#9 د*� ���
  *������ ��   �*ت (�ر�ز د�ر #�ر و                     ��  ر
وا��    ھ�1و ا�

  دا�ن و
,ت ا�ن 9,ط� و ��داد �س ا
ت                ��ن ا�ن �-ت �6د�ده ا�ر�رد %س ا
ت
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د و ���ت 
?ت ��9ره رادر 6 (�ر9& �;ر د�ر از �ورا و و10ی ��
� �
�د  رداری �دۀ دوران �?ط�ت ، ا��"�د � �
واژ�ون 

  و 
�راد

  ا�ن ھ�� *ورا و ا���ن دام 	ذو�رو ر��
ت                 �� آ(*�  ��*د ����د  *طر�Q   �و	3


تا�ن دو�دن ھ�ی �� �� ا��/� و �� ���                  ا�	 �ب ورای �ردم �3 �ر�ب ظ�ھر ا
ت  


ت             آن و%�-� را %� �-ت %رد از #دق ا�	 �ب��
  �و�د از ��; %� ا�ن %س ��رس و ھم ��

  ا�ن %
�ن از �$ر �-ت ��6ل و ھم �� و��
ت                    ارز*�  ا�ن و%�4ن  ر�داری �دارد

   �ک �ر �رق و%�4ن ا�ن ھ�� ��-س  ط�
ت                 %�ر �-ت ��*ود ھر روز از �د ھم �	ر

  از �$ودان �ور و ظ-م و  �ک ا�را�ش �وا
ت              %� *ود دردی دوا از ��-س ��ن ا(�-ل


	�                  ر �� ھ� ا�2-�س ا��2د
ت �ر ا
4م ��

ت   ا���ن   ا�ن  را�� از ���ق و ��  

د و آن در ��ل �
�
ا�ت 0& ��ن ,�ط� �ده �ودو��ن (زی ھ� از    ��1346ز در (�ر9& �;ر د�ر ا��"�د از ��و
ت �� ���وت ��ه 

  طرف (و�س ��0رول 
�د و �رای ھر �رد �& �و�ت دو ,رص ��ن داده 
�د

�د �ردم �� ھر 
و ای  دا��! ��ن %��
ت	 ��      �  در��ن %��
ت%ش *د �رد��ن ا�ن درد را    ��9

  �ر ��س از 	ن �رون *د، �رده را �ر��ن %��
ت        واب ��ز ا
ت ای  دا�� *�ه و �-ت در �ذاب

����ن %��
ت   و  9
�ت %و  	/
�م %و   و�ده %و           �رو   *د ز 9رض ا���� 	� �وش ��ن �-ت  

��دا %��د    ��#��                  #د ھ� ر�Q و 6م   دم �زد �-ت �ز�ر ��ر    �
ت   ���;ن     ا��2و���%  

ت از��  ���0ر ھ�ی د��& )
;� ھ�ت Tور ، ��ت !�وان (���: روح �'دان)دارد   ا���د در (�ر9& �;ر د�ر �

� ��ل ھ
	م �1ن �م %رده ام	
  %رده ام   �م   وطن    #��دم   ظ-م  �رار  �ن               �ر36 �*�

  %رده ام     �م   %�ن  *دادم   	�R    *$�د  �ن              ���رم را 6رق  ون �ر��ن ��  �ک ا�دا 	�د

�    ھ��   ا%�ون   د(�ران   ز(ف  �1ن��
  �ن %�  ود را ��ن #د �1ن و*�ن �م %رده ام          *د   ا�

� ز�رم داده ا�د راه                   ��	�ر ��
ت  *�وه �
��ر ا
ت ا�� ط�9ت�
  �م %رده ام   
 ن  �
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  ام   %رده  �م  دھن  در  �ن   را  �� ��	�   *�وۀ        �ر�م ا
ت  �1د ����(� (و��) ز م وطن ��


وزا�د 0& از �ن (روری وا!
�ل =را�1
� و =ر ا����� �
��د و �& آ�'� 
ا���د و�� )وا��ن وطن را �& �0ب !?م و دا�ش ��وق 

�ن 0رده ا�ت� ��  ا)���ب ��0د و ان ا�درز �ود را در ,��ب �;ر�9ن ز

� رو 	ن �رو رو �� ��رد�ن %�� ��% �  ��ش   �� �-��2 *و ��ش 1رس و �� �#وار       ��ش   	

  ��ش    ��زار   و   %و1�    ژ�ده �وش  �� �/�ر           �� ز �ول ر*وه و دزدی ��ن �ر ��س و ��ب

��    �طر         ��ش     ا�
���   د
ت  �ر �	���ن  د��ت   ��		
  د(دار ��ش    ھر %��   را در   �*�


  ��  وری روزی �
ر ��  -ق �� آزار ��ش             %�ر و %�ن آزار و 6رور   *�خ  	�ای %� ھ

� %ن وز��ض �ر  وردار ��ش         �رض �ق را �ق %ن و از �$� او %ن ا�	��ب*��  ا�ن روش را 

   �ر ��ش  �� 1*�ش   �ر د*��� ��*د   ھر %��          دو
	�ن را ھر %�� ���وب *و ھ�1ون �-�

  %�ر ��ش    در    �/�    آب  ا�ن   	�#�ل  ��   در          A�*1 ��ض ا
ت و آب ز�د���-م و �ر��ن 

ن ,رار دارم و �) �?�ری �� Eدر �ط �
د 0& �
� �
��د و در وا,K ا��"�د 
 &��"
ا���د در )�ی د�ر 
ردم 
�را �� 
ردم )'�ن 

   د��ی 
�ر,� در آ�
��'� در �ر0ت ا�د

������ A*� ھ�وز�م �� ��و  ود و                �  ھ�وز�م  دردا %� درا�ن �#ر 1و د�وا�

  ھ�وز�م    �روا��  �-�ل و   �ل و   در ��ر                    �ن و 	و   ا��6ر �� ا�4ک ر
�د�د و

�     ��دو     �,	/د   ��                   آ�$� ھ�ر آ�و ت و �� ا�4ک ر
�د�د��
  ھ�وز�م       ا�


ر  ��    �/�ری   %�د   ��                رۀ �-م  ز �$�ن را   	
 �ر ��ود�د   �  ھ�وز�م    *��

��2�  و ھ�ر ��ف  �-م   از                      ��2	�م و �ر�	�م   از راه (و��) ��د�� �  ھ�وز�م   %

 &�
دار ، �9دن ا���د و�� در ار���ط �& ا�راط و ��رط ز�د�� 
�دی ،ر�F و ز�
ت دھ"�ن و �0ر�ر و 
�ت �واری ( ��ن)و �ر

م��
�ش �  (�ر9& �;ر دارد 0& �& طور �
و�& �9د �ت آ�را (

  �� %�د    ��ن    از ���ت   زھ�ر   ��ن      ��ر    دھ/�ن     ود  %*ت   �ر   �� 	�د
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  %�د   ��       �ن     %�دوی    ���ن   �ر       �� د
ت  و�ش  �,د ��#ل ��-� را

×××  


ر         
ر���� دار  ا�ن   ��*د %�    ون �� �  � دان �� %�د  ��ن  در  
ر �

  �� %�د   �ر��ن   روز  را %و    -ق           از دزد *ب   1و%� �د	ر ا
ت   دزد

  �� %�د    
ر���� داران  ��ش را              6ر�ب  را     ��(م  ��ن دو  ���د


Y) 0& ����& و (ردا��: �ودش ا�ت �;�ر 0 F�) ) :A, &� را ���0س �&   ھر ��ه رده او 
�ود 0&ا���د و�� 
"�م و 9و�0 د�

ت �دارد ،زود �ود را �م 
� �0د ا��دا دو 
Y در دو �9
ش 
�ورد 0& وا,;ت ھ� و A�� 9ون او �9و�0 و 
"�م �ر�د �و

ق را دده �
�وا�د ودو 
Y د�ر در دو �و�ش 
�ورد 0& ا1A �ر�د �0را �
��ود ودراTر�����ر �وردن 
Y (�9م در..�"� .


��د 0& 9را �9ن ا���ق  �
9'�ر 
Y د�ر دو��ره ��رج 
�و�د و آن و,�� ا�ت 0& او از 
"�م و 
�ز�ت �ود ا��ده و آ���ه در 

�?  ز�� در ,��ب �;ر ��ن 0رده ا�ت ا��د 0& ھ
& از او ��را�P �د�د ان 
ط?ب را �

D�� Q�� :    

  ر
د    �وا��    �ر    ���وا    ��و                  �� ���� ر
د  �� %س   �M9 را 1و

  رود �3 9-م از 
رش �/ل و ھوش    دو �� � �� 1*�ش  ورد دو �� �وش


ر�2ون �M9 م                  1و روزی *ود از��� D�� ون   �$���    ورد% ��  

  وی   ھوش  آ�د �
ر  ھ�� ��D و                 وی   و از �وش  �را�د ز 1*��ن

  ���ب   �و��   %� 1و%� وی �ود                    ب ورد ��ف از ا�ن �ر�ب و 
رآ

 �  دود *د   ھ�� �ز	ش ر�ت و 1ون                 *د    و �� �ود  ���� %��د
ت  %

  ھو*��ر *و    1رخ   وز�ن �ردش               *و   واب �3 (�ظ� ��دار  از ا�ن

  و ��2ر�/ش   �و��   �د�د�د دو #د               �� %�ر   ھزاران   %� آ�د 1و 	و #د

   و�ش   ��م  �رد��ن  �-�د از ھ��                  و�ش     در %�م  �د�د�د  �$�ن را

  زد    آ��ق   �دش را در     %� ��م                      زد    1ر ش �� 	�;ق   %� ����ه
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  �*ت   دار    ر
ن �ر �-و د�د ، �ر                   �*ت   ��دار  در آن (�ظ� �� ��ه

  او   از %�ن    ��ش  �ذر    �ر    (و��)              او   آ��ن   1رخ و  ا
ت ا�ن  ��1ن

ل ز�د�� را از�ظر ��
 &
�د آور �دم ا���د در ا�واع �;ر از �ظر ��ل و 
��وا ,درت �ود را آز
وده و �و� ھ ]�, &�
�,

رات در �وۀآراش وھم �ذ����ده و در 
ورد ��Aرۀ �ود را �
وده ا�ت ؛ 9���9& در �ر)K ��د 0& ا�0ون �& �واM� ، مر� �
�ش 

�& د�ر !Aر !�ق و !��"� ��م �ده و ا�0ون 
ردم در ��رآوردن�رات 
�Tت در ز�د�� 
�دی ��ن ا�ت  اM�  ط��ب را در
ان 

�ن 0رده ا�ت:� ��  ,��ب 0?
�ت ��!را�& ز

��
  *د  ��ر���د (�ران    و#ف �ژ ��ن دراز           در �#ر را%ت %$�� *د   ��دوی 1*م 

  *د  د�ر���   A#9    (���ش   �وش  *ر�ت         *د    آ����      *�ن   ����ی    آرا�ش   *��د

  �ر�ت  ��وا    ��M    ا�در    	�   ا��6ر    را%ت

  #د ھ�  ��A دل �� �ر�ت  ��   و#ف و 	,ر��ش

  �3  ط� زد �وض ا�رو و در ��دش ���ش          	راش  و ا�روی �ر�رو��ن  �*ت  �1�9   ز(ف

� *د ا�ن و#ف و د�2ر �ر �روت  ود �*�ش        �ژه ھ�ی �#�و�� و �ر %�Q (ب  �(� 1و ��ش�$%  

  �ر�ت   ��;   رو�ق 	 ��3 و �ن 	� در �$�ن

  رو�ش �� �ر�ت   و#ف  از   9-م  �3   دل ز د(�ر

��ر �در��� �در �ده 9���9& �;ر �
ن �ز د�ت زده و از !'دۀ اP� ت;�A ر �;را در�
;روف )��ب Aو�� ا���د 9ون د

رم�

ن 0رده 0& ا�6 �& �وا�ش P� ری را"�!

« � 	��ز% �
ر 	�        ور%� %�  ���*د  �,*و9   ��  ور%�  ���*د   ��ز   9دم  �% » 

�<��ن و (ب *ر*رۀ A-�� وار   �ر �وش            آب   در��
�   ور%�     ���*د   % 

�  ور%�  ���*د   آ�1ر   �
1Aون %           ا(وان ط,�م ا
ت 
ر وان  �ر ده ر9م% 

�  ور%�   ���*د    ر�دار  %�  آ�را            از ��ه و*�ن ھ
ت �� ھر �و*� �راوان%  

�  ور%�   �ر �$ر 	و د(دار ���*د           د(�ر �ود ھر ���� ، �� ھر �و*� ھزاران%  
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�  ور%�   ���*د  1و ��دار  در روز           �ود زن   و ا�	�ده   ھر �1د �� *ب �و%ر%  

�  ور%�   ���*د    	�ر   ا�ر    در ����               ھ
ت در آ6وش و#�(ت   د(دار ا�ر%  

�   �ر  واب *ب 	�ر ���*د ور%�          در روز ا�ر  واب  و*� را�ت ��ن ا
ت%  

�   ور%�    ���*د    ��دار    د�دۀ   �ر    ��*د ھ�� را 1*م و �2ر �رف در�ن ا
ت%  

دو��ره  ,��P د8ور �روده ، ا��دا �و�� 0رده و ا�د�0 �� (رده ��ن ���& و   )واب �;ر 
ر�ومو ا
� در (�ر9& �;ر د�ر 0& �& 

   از )��ب د8ور ��ن 
;ذرت �وا��& ا�ت

« %���    ���  ز��ن   ھر  �����       %���   ���  	و    در 1*م  ��
ت » 

  %���    ز��  *�و  �س �وا��                 را  ��;  *,ر    ��	�د  %�    ای

 %���   وا    و�ش    1*م   ����              	
-�م   �*و   ���ن   و��ن    ��س

  %���   �� ، *��   �M�9 *$ر                   را    %�ر����    ��روش     زھد

��   ز�ر   ��    ا�	د  ��ه                 ��*د   ��ر   �ر   ا
ت    وب  ��ر   ���%  

��M�9    و    �زت   ��د	و��«  %ن *و �  ��و              �زون      «���%  

در  در را�ط& �& �;رف ھ�� 0& از �;ر دارم ؛ 
�و�د �;ر ��ن ا�����ت و آ8م ،!واطف و �واھ��ت درو�� ا���ن ا�ت 0&

ط و 
��و�ش  ,��ب 0?
�ت 
وزون و �� ظرا�ت ھ�ی ��ظ� و 
;�وی آرا��& �ده ���د�
در وا,K از �8& 8ی �;ر 
�وان ��!ر و 

�ور����� در را�ط& �& ز�د�� وی ��� 
ط��ب را 
�وان » و��«��ظ %  و در��ت . آری از 1�8ی �روده ھ�ی ا���د را درک 0رد

\س و �و
دی �ر او ��& ا���ده و�� �� آ�'م او ھ�وز �رو
�دا�& �& �ور و &��م �� و)ودا��
ن در  در��ت ؛ 9���9& در ا��ت (�

��ت (ری و �Aر و �;ف )وا�� و !�ق !"دت � K��� ورد و ھ�وز� �

ردی داردو 9ون )وا��ن 
ط��ق ذوق �ود =ذا و (�

� ��ده ا�ت 0& ھر �وع (ش آ
د���  را �(ذرد ؛ 9���9& �روده:�

��
�ر      �رده ا
ت   در د(م   ا��د  �   �	
  ��(م   �ر��6    1و  *�

  آ�� (م     
��ه     �ک    ز�ر           �ن  ھ�رۀ  ��رود ��  ���9ت

�-و �  دا(م   و   �1�%    
 ت   د*�ن     وش �ن رو�� ا
ت و 9ور�

   وش دارم  ��ز   آش    �ر �ود             (ذ�ذ    *ور��ی   از �را�� و
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  ��(م  � ود   (�ش    �1و*م   �ر           او    دھ�ن و  �دۀ  �ر   ��*/م

  م��� ��(  و 6م   درد   از  د�2ر       »و�� «�� 8�1  دا��ش  �ر �	د


ت ،ا��"�د و روی د�ر آن�م ا�;�را���د 9ون ��& دو روی دارد در 6 روی آن (�د، ا�درز، �   ,��ل �د آوری ا�ت 0& ��و


� ا�)�
د . آری ا�;�ر !��"��:  ���
وا�و�ت و��  ��ت !�وان» و��«!�ق ا�ت؛ 0& از !�ق ز
�� �روع �ده و �& !�ق آ�


و!: )دا���& آ
�دۀ �9پ ا�ت.(
 6  در

�0م : �

و!& ا���0 (
و ا�6 �& طور �
و�& �& �9د 
�Tل �;ری از ازن 

  �دارد   �$1   
	م  ز   �ر �ن       �دارد    و��  �,*و9� ��ن

�$�*   � �*3 �و�ت   �� %��د   ��*م      �راق ��د رو�ت  �

×××  ��  

  �ل %�درا �
    -ق  ��2ھ�   �� ��م  �� %�       دل %�د   *��ر  آ�د 	�  �ر�رو ��ز  آن

  	� �ر�ض  و�ش را �� #د ��� ھ� 
ل %�د          آ�ده    -ص �ط-ب �رای �ردن دل

×××     ��  

�
   ون دل را  ورد (,ل �وش و  �دان %
�    د�ن و دل در �رد 1*م *وخ و�	�ن %

×××   ��  

  او �� �<�� �رده ا
ت  د�ن و دل را �3 ��2ه    
رو ر��� �رده ا
ت   �3  ��ز ھو*م را ز
ر

  *وخ از �� �رده ا
ت   *��د آن ���1ره را �3      %ردم ��ود از وی �*�ن   دل را �
	�و�رغ 

×××��  

�  آ�روز   ��د%  �  ا�*�ن ��ن آن *وخ 
رو 
ودا دا*ت  دا�ن          دا*ت   �روا   ز��   �����

� 	/ر�رو ���ن   �2$� دا*ت� �� ���ت �%       A���   �  دا*ت   �,��  �
�    �� وا�ده   �ود %

×××��  
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  از ��ز ���دا�م  ��روم و#�ل ھ
	م            #د ز م �دل دارم  از ��وک �ژ���ش

��
  ��� دا�م    ا�داز    �ن  �د�دم   ��ن   1و       
	��2ر ا
ت آن *وخ �ری 1$ره  از �

×××��  

�� �ود   دوش   در �زم �6ت� N�* �	 �%             Q�% �9س �-�ل دل   در   �
را �ود   �<�  

��
  از زاری �ن �ر�� %��ن *�N �واه �ود              �*��دم   ن �6ت ا*3زھ�را   از�

  �ود    ��م  دا   ��م  دا ،  دھ��  از ھر            �� ���A �-2ون 1و ز�ن دوش �ذ*	�

×××��  

�   �ده ات را دو
ت دارم ای �ری 1ون 1*م 	ر            و�	ر  ��(م   و��ن   از ھ��   ھ
	�  ا��

  ز�ر و ز�ر  �/ل و د�ن و دل  %رده ای ����د             در�در   و�ت   ویر  ���د   	� ��� �ردم

×××��  


��ن و��
ت  %*ت   %*	A �3  �دۀ ��*ق       �ور و ��ز و �*وه و ��*ق %*�$� 	� %��
ت�  


ت   و#-ت �-�د و د
ت 1ون   دا�ن�
  در دا��ت �9در  دا
ت  ر
��د د
ت �ن  %و        �ن ��ر

: Aوطن  وا�ن �3 ��و�  �	
  دو

  ��د   آ��د   ��� اش  ��د 
�زد  ��را  ھر %�         �ر�	م ، دو
	�ن را ��د ��د   �ن %� ز�ن د���

  د(*�د ��د    دو
	�ن   دا��  دور ��د از 6م         روی  و*�  ���ت 
را  ا�در�ن   �ن �د�دم

��ری در رۀ ا�ن  �ک 1ون �         ��
ت   9رن  	و#�ف در�ن   %و %�دن ;�ق
  رھ�د ��د��ن 

  ��د   ��*�د   ا�د   	�   ��رب    �ک  ا�ن   د*�ن      �ک در 1*م %
� %و د*�ن ا�ن  �ک ��
ت

      ھ�� �ر ��د ��د  را ��D و ����دش     ����ن           دا  �2$دارش    ��دا    ��   �-3     #�د�9ن

  :  دا
	�ن �و�س
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&
���& در آ=�ز ، ز�د�

و�'�ی  ره �د ؛ وی 
رد ھ�ر ھ� �ود ، ��ث روی ان 
وPوع و �ر ا�;�د �و���ون ھ�ری ا���د ا��   ,��


رور 0ردم ؛ ھر�9د �\
ل �ر 6 (�ر9& �;ر وی 
�وا�د �9دن  �;ری &��
��) را )��& و �رT ن
��A& را  9ون از (ھر 9

��د �� در ان 
ورد ��

& �& دور ا�ت ؛ و ا)�ب ��
ل و �;
ق ���ر ����0  رو�ق ���د ؛ و�� از �وان و �وA?: ان ز�د� \�


��ه ��ن 0& �ود از ا���دان �زرگ �"��� و  �و�ت و �
�م ا�;�ر ا���د را از �ظر ��ل و 
��وا �& �ر�� ��ت)��ب 
ر�وم 0ر

�ت (�F 9راغ ا�ت  ��ظ )�ن   «��ت:   
�وق اA?� ا���د و�� �ود ، روزی �& او?0 F�)«  

  ��;�ل �را���و (�F ھ�ر داری ، را��� او (�F ھ�    ر دا�ت : �"���؛ �;ر ؛ �و��ده ��؛ �وش �و��؛و ھ

   دارد 0& رو
�ن �'1 د��ر دھ"�ن آ
�دۀ �9پ ا�ت» ھ�ت دا���ن« و » �'1 د��ر دھ"�ن « ا���د دو ��0ب دا����� �& �� 
'�ی 

   �و��& و (ردا��& �ده ا�ت 
وPوع اA?� ان ��0ب !�ق و �دا�0ری ا�ت 0& در 6 )?د )دا���& ، �& ��ل 6 دا���ن 
��"ل

  ا�ت   و�� ��
ل !��ون 
�;دد و �� ھم 
ر��ت

ل دا����� از ھم د�ر ��
و ا
� ھ�ت دا���ن 0& ھر 6 دا���ن )دا���& و 
��"ل ا�ت ؛ �وژه ، 0ر�0ر ھ� ،اوج و �ره ھ� و ��ر 


� �ود :;
ه 0& ا���د آ�را M�A: ھ�ری داده و �& ��ل دا���ن ���وت دارد در وا,K ھ
: ان ھ�ت دا���ن وا,;�� و ,A: از درون )�

   . در آورده ا�ت

ر 0
� وارد ��ود دود�ر از �ظر 0�� و ھ�ری �و��ده   دا����'� 0و�ش �ده �� ���ت �&  در ���رش  M� وعPو
   ا�A �ت 

&Tر ا�ت وا,;& و ��د   ا���د و�� در ���رش ان دا����'� را �� ھ�ر و ��ل ��راد و از آن اTرھ�ری ���ر�د ، ھ
��9ن  ���ذ


;& را �& ��د ا��"�د �ر��& و ا!
�ل �� 
ط?وب ؛ 9ون �را��ت ، ���د ا�1,� ،ر�وم و !�;��ت �� 
ط?وب را ظ�ھرو ھودا 
��زد�(  


& ��ن �وم« ا���د در ���رش ان دا����'� �& ��ن ��!ر : �( �� ، ���
�ن را (�& 0رده و ��ت !ر» �� ��ده �0م   

�دآور    ��ن 0رده 0&   و ھ�ری  ���& و ��� در �0م �ری، �ذت و ��8ت را �& �د ز�� ��ن  ]�, &�
�, ، ���
د,"\ ا���س 

  �دم

   او ��6 ��ص �ود را دارد 0& 
�وان ��ت ا���د و�� د�ت !�د زا���0 را در !ر�ن �و� از (�ت ���& ا�ت

   وش �و�س :

�و�0ت و�ر
�ن ھ�ا���د و�� 
د�� در �

ط�;: ��وک در �ر�م 
'ر ھ� ی د���ر ر�
� و �و��ن 
�ون و �0ب ، �واE و    

ش !1,
�دان ز�د دا�ت��
Aروف �ود�د 0& �ط ��Y و ���;?ق ز 
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& ھ�ر �ط ؛ 9ون�
0?� و 
ر�وم ا���د �د داود ���� و 
ر�وم ا���د !ززا�دن   ا���د و�� در ھ�ر �ط�ط� �& ا���دان �را�

   (و(?زا� ارادت ��ص دا�ت

  : ھ��ل 	راش


ن ا���� �"��� �ود �را�ر�ت . او ,��ب �ری �م �P
�: ��0ل ، در ('?وی �� K��A ب��

& ��زی را در �(
ا���د و�� ھ�ر 


ل و ھ
��9ن ا�واع دزان �& ��ل �106 و )دد آ�را آ
و�ت ؛ 9���9& �
و�: �0ر ,��ب �ری و�
دزان او ھ�وز  رو& و روی 

 ھم ��د در �"ف ، ,Aر �?���: ر��ت )
'وری ا������Mن 
و)ود ���د 0& ��ت �ظر او ,��ب �ری ،دزان و �Z �0ری �ده ا�ت

�ژ ھ�ر 
�دان �ود ودر �و��ن درا
& ھ� ��ھد ا�ت�
ا���د و�� ان  ھ
��9ن ���ر �?د& و (وھ�� ��داری ، ا��;داد او را در ��ش 

دا����� ھ�ی  � �دل اT0رت !
ر (ر ��ر �ود را در راه �د
ت ���م �& او8د )�
;& Aرف 0رد ا و ھZ و,ت از ا��"�لھ�ر 
�د �


ت در_ ��ر
ود�  �ود �رای د�ران 0و��ھ� ��رد ، واز ��ن (�د و ا�درز و �

   وی در اوا�ر !
ر P &0;ف (ری و �و
دی �ر او 9ره �ده �ود 
�ود

��د �*ت و 
��د   ط��	م   �*د�و�م 
         �� د(م  �د � 	� ام ���ن %�
� �رگ ھم �  

×××   �  

  %��د  آزادم  ھر �1د   %� روم دور از �9س     �را   از #��د ��رت ، �� �9س ا(�ت  ھ
ت

�دان ��رت دا�ت ؛ و�� ��,�س ;�� وطن !ززش 0& د�
��ن ، وطن اش را ,�س ����& �ودAن و��ق ا��ت و!   آری از زور �و

��د 0& ا�ر در ��د ���م

رم وا
� آرزو �دا�ت دور از وطن �
��د   دا�ت و ا��ره 

��م و 
� آزاد ،��ز ھم در ,�س � وط�م    

د :�
در )�ی د�ر 
�ر

  �ن ا
ت  ��ن  �
م ��  وداع   �و��  ا�ن 	�ش          د(م   ��	�د در  ون  �رغ 
ر �ر�ده  ھ�1و

� در *Uن   �� �$*ت  در�$�م       داد ا
ت و �
�ب��روم ������ آ��� �دل و% � �ن ا
ت  آ�1

:;
�د و ھZ راه �)�ت وطن را از �ر د�
��ن دا�?� و ��ر)� �راغ �
�وا�د ؛ ���8ره  ا���د 9ون �� !دا��� )��
���ذر   را 

ری و) Fدل و داد ���د ، �رود��ز از ر�! &���د 
�ود از �� !دا��� �رار �0د و �& )�
ت ��ری آ�ت ا�ت �) &��  ا

Qری   ر���  آ�ت ا
ت   ��ر 
ر دوش ا
ت و ��ری  ز�د��       م %رد و �*ت �� *�
ت   ��9	م  

 ���د و !
ر را �& ���ب روی آب واز ز�د�� 0& �را�ر ر�F و 
��ت ���د �ر�د �و
ا���د و�� 
"�و
ت ��س را �& ��ر 
و 
���د 

��د
    وداع 
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  ����د   ��ر ��   �� را   ھ
ت   ����� روی آ��        ا
ت 	� از 	ن رود ��رون  ��د  ��س  �� 	�ر �و

�          وا�س  �*�ل �� �*�ل ��رود  ��س �� آ�دم��
  	�8 آ�د از�ن 
�ن ز�د�� �ر��د   د(م در 

�ن 
دارد:� �ت �وAر و�  )�ی د

� و ����ر و �� �1رم �دا �م %�ر  و�ش	
  ر 1�  واھد %رد �� ����ر  و�شآ   
ر�و*ت             

   و�ش    آ�Cر  *��  �ر   ��د ��ری ��2ذارم                    ��روم ای دو
	�ن آ ر �� *$ر ر�	� ��ن

  د
	�ر  و�ش  *ف  از 6رور آن 
�ن �زن ��;        در ھر %�� ا�	�ده ��ش» و��« ھ�1و  �ک ره 

�و�� اش    12/12/2006د,"& روز �& ���&  10و   8 ���8ره ان 
رد �رھ��& و ان راد 
رد ھ�ر ھ� ��!ت�
در 
�زل 

(ر  �& �'ر ر��& ��ن ر�ت و �� ر��ن �ود ,?ب ھ�ی» 
روم ای دو���ن آ�ر �& �'ر ر��& ��ن « در�0ر�: �& ��0ل 0& �ود ���& �ود 

و �دش �را
� �& ��ن ���م �ت  رو�ش ��د!از درد و \ س 
�را 
��Tر �ر ���ت و �� ر��ن �ود 
� را در ا�دوه !
ق �رو �رد

   ز��ی 
ر�وم ا���د و�� را 0& ���� از ��?م �ودن وی ا�ت ��رر 
دارم

� %�م �ن  د���   �*د          ��(م   در �ن  �� زن �/��  �رد د���  �2*	م�  �
�زم %�ر �/�� را  1  

   0رده ا�ت�"���  �1360
�Tل ا���د و�� را ا���د )1ل در 
ط�;: دو��� در ���'�ی 

»و��« �و��ده و 
ر�ب !�د% 
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