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	�� ���در  

  

  �درت 
� وو�	داری ا�ت �وردن ��د �و روز ا�روز
 

 .د��	 و ا��	���	ن �را�ر در �ز�زا�م ھ�� 
� ��م

�� ����	��د �	د �و��د �ران 
� ھ	 �ور �ران. ا�ت �وردن �و��د روز ا�روز �
 �	ک ا�ن 
�� ام د�ده 
	رھ	 �ن.  ا�د و�	دار �و�	 ووطن �
 ! 	 �ردم و
� ه �رد ��	�ت �	ک وا�ن �ران 

 . ا�د ��وده ھ	

 �	�وان و و
رھم درھم ا��$	د 
ر
	دی ھ�	�	 ا��$	د در �رزی #	�د �	"� ��زده �	�� �راز
 ..ا�ت زرا��� و $�&�� �ط% در ا��	���	ن

 �ود(	ن ��	ن !�,+	ی در �رزی #	�د *��	�	ن ھم. (د�د ور()��� ھ�� دو"�� $�	�' 

+	ر - ا"�راج !
ل - ا��د -!�,.- ھ	ی �	
ر�)� ان ��و�� و �رد�د �	
ود را �و*	ی $�	�'.� -

 .  ا�ت و
زرگ �رد �	ر�	�� دھ	 و زر �*�ن - *.��ری

 ..��رود (ده �ر و
د ا�ت ا� �	ک �	ر�ر ط
�3 و2&�ت

 و �	���د !+	�� (+رت �ر�	ک ���ده �و"�د �	م 
� ا��	���	ن ھ	ی دھ3	ن زرا��� �	#� در 
 �&�	د و �ر�	�� �.�ون �- از 
�ش. �ر�ت �رار �ر�	ک ھ	ی ���ده $	در درراس ا��	���	ن

�
 . (د ا�زوده �(�ده 
� �ردم ا�ن !�' 
� ھ�رو��ن 

 ���رش ھ	 �	#� ھ�� در (ده و�$رف *و��ده و ���(���� �رھ�6 -�رھ�,� �	#� در
 . !	 ھ�� در �زر�� و �	ر�	ه و دا�(,	ه و �)�ب در ھم. �	�ت

 را د �و $&ودی �وس �(ور ا�ن از ھ	 و��ز �	ر ��روی �رار و (ده 
�(�ر 
�)	ران ��ل
�	ن ����	�د ط�	�� و اواره ن ھزارا و ا�ران و *	���	ن در اواره �.�ون *�9 از 
�(�ر و

 و ارو*	 در *�	ھ�د�	ن و��	ن �از ا��	  ھ	 ���ده �رار. ا�د �ر�ردان ا��	���	ن در 
��	��	ن

و!ود را ;ر�(� �ظ	�� در�	#�.  ��رود (ده 
�(�ر  وا��را"�	 ا�ر�)	 �� دو"ت اورد�د


ود ��   وز�	�� �رد �� را رو�� ا�.#� ا�ر�)	�� *ول 
	 ا��	���	ن	
 رو�� �و�رد 
 ()ل �	ن �.� (�ر ز�	ن از ا�)� �ط	�� ھ	ی �وا�	�� و ��زد ا�ش را ا�ر�)	�� �,رت

� *�(�ر از 
�(�ر !	�
� ھ�� -  
ود �ر��� �,��
 *رو�� ا�ن و ا�ت (ده �(�ده >�� ;�د وا
  .  دارد ادا��
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 و داد�د �	سآ �	#� ا�ن در را و=ر�ب �!�ب ا�راد �(ت �- دا�.� ��	�ت �	#� در

�(�ر �� *�دا�د�د �
 ھ	ی *ول 
� �ر
وط ھ�� و�&	ش �زد.  �دار ��	�ت �	 ���	��د *و�	�� 

 "�� و �(�	ب و�	=ذ �رغ ��م �	 و
ر�9 ورو=ن وآرد �(- �	ن از و (ده د�ر �(ورھ	ی
  .و ����	��د وارد �	ر!� از را *�*رز �	 ا(�-

 ھ	ی و�(ور ھ��	�� �(ور (ش از و �رد�د �ر �ر در�وزه ا��	���	ن #	ر!� در��	�ت.
 و ارگ �وان د��ر دور �داران ��	�ت. ��رود (ده �ر زده ���ت و �ر �	�ده �3ب !+	ن

�� ا�د ھ	�� *و�	�� *�را�و�(	ن 	
  . ھوا��رود 
� (	ن 
	د ��!	ق �- 

�(	�د�د �ط% �ر�ن *	�	ن 
� را و�&.�م درس �� � �ط% �	"� �#$��ت و �&	رف در�	#� .

رای وھ�دو��	ن *	���	ن 
� ر��ن �#�	ج را �ردم *�(�ر از 
�(�ر �	�� $#ت �	#� در 

  . (د ا�زوده �	 �ر��2 !�.� 
� ھم ا�دس و ا���	د و ��وده �ری ��م و �ردردی �داوی

 و�ط �3ر ودر�ط% دا(�� و���ر 
�ور ز�د�� �ردم �	ط' �Bر�ت ا -  �� ا!��	 �ط% در

ل ھ	 �دا.  ����	��د ز�د�� �3ر ز�ر	�  .ا�د �	"� ($ت �	 �	"� (ش از ھ	 (+ر وھ�� در(+ر


د �� �داوم �(ور درا�ن !�	�ت ھر�وع و (ده �ر �راب 
روز روز درا��	���	ن ا���ت	� 

� را �ردم د��� (&	��ر و و�ذھب د�ن.... وھ�� ووھ	
� و�. � �#ر�ر #زب �	 ط	"ب واز 

 .ا�د �ر��� 
	زی


� را ای ا�دوزان ��9 و (ده ا�
	(ت ر (�	 ا�,(ت ای �ده �- �(ت 
� اورده 
	د Bروت 

ود �د�ده ا��ر �	ل $د در را ��	(� ھ�;و ھر�ز ا��	���	ن �� ا�ت اورده ��دان.  

 وھ�روھ�ن و�ر�	ک و!�,ل ;وب و و�	ز ��ل �	 �ر��� ز��ن از ر�,	ر�,	ر�6 �	��	ی 
 و !+	�� �	��	ی �ر�ز ا��	���	ن. دار�د �در*�! ا��	*وس ھ�;و را �ردم ز�د�� (ر�	�+	ی

 ا�د �وا���� ھ�� و (ده و!+	ن ��ط�3 �(ورھ	ی ھ�� ا���
	را�� ھ	ی �&	"�ت �ر�ز ھ�;�	ن
  ..��!�د �� دا"ر 
	 را ا��	�� (را�ت و �را�ت. ��	��د ��ری �ر
	ز �(ور ا�ن ��	ن از

  .  د�ر �وی در �3ر و �و �- در Bروت

��ن �روه �- و 
ر�د �� 
�ر و�&�ت در�	ز �� ا�دوز ��9 �(ت �- �� د�ت 
	�ر��,� 

��وا�	ن 
رای ھ	 ارا�� �	 ھ��. ا�ت �در���دان 
رای ارا�ش ھ��. ��)��د �رم *�!� و  .

 �$�و�� ()ل 
� ��)و(�د ای �ده ا�	 دارد ط
3	�� و��2ون ()ل 
	زھم ا$ل در !	�&�

	زھم �

دھ�د و�و�� �ذھ
� (�	�ل و ()ل !	�&� ا�ن  .  
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,ذار ���� ��	�د �	د �و��د =�� ا(رف  �
 اش و��#د�ن �و�و�	ل (ر�ت و !+	�� �ر�	�� 
 ز�د�� ز�د�� و�&�ت �	ز در 
	زھم ��	��د�� �	د �و��د ھم وزرا�ش. ا�ت و�	دار 
	زھم

  .��رو�د �(�	ب �	 �.و"� 2د ھ	ی �و�ر در �ردم �رس از. ����	��د


دا��د ھ�� 
,ذار  �� و �ز�ده ھر و (ده �ر ا"ود زھر و�ت ھ�� از 
�(�ر �	 ز��ت �#�ط 
  .�)�د �� را �ردم !	ن (�ره و (ده �+�م �درت در ای �ز�ده

 و ام �و(�� �	
�	�	�� ھزارھ	 در�ورد واژه ھزار ��زده از 
�(�ر �ذ(�� �	ل در��زده �ن 

ل -  � ��	ن ا��ر���� ھ	ی ر�	��	�
% ھ(ت -  ���ت -  وط�دار -  �را�	ن - �	ور - *رس $ 


دھم �ر درد (�	را ����واھم درا��!	. ا�د �ن �د�	ی (	ھد.... و �	�د�	ر -.  

 و 
دھم ادا�� را ��(م ا��	�� !	�&� �	��ن 
رای �� ��)و(م ا�	 ��	�م ��� �	د �و��د �ن 
�	ر#	�� از و دا�(,	ه و د
��	ن �	 �ود���	ن از را �وا�	 و و��رو��د �وی ا*وز��ون �- 	� 

 از و 
دھ�م ()ل د�و�رات - �.� و آزاد��واه ��روھ	ی 
	ھ�� ھ	 ده �	 ھ	 (+ر از و �زر��
  .��	��م !.و��ری 
�(�ر ور�وا�� و�	
ودی �ون #�	م 
� ا��	���	ن �3وط

 را د��	 در دو"ت �ر�ن �	�د و(ر�	�ش �رزی #	�د �	"� ��زده #	���ت 
ر�ت از ا��	���	ن 
 وا�ن #	�د �	��د ��
	(د و�و�و�	ل !+	�� �ر�	�� 
� و�	دار �� ����	�د �	د �و��د ا(رف. دارد

 و
روت ر�ش ا$�ح. ���	زد �ر ��#ول ا�دوزن ��9 � ' 
� و ��
�(د �داوم را #ر�ت
 ..ا�ت �+	�� (ر�ت ��	�� �	ر�	�� !ز زور�و�	ن 
	 �را�� وھم �در���دان


� �ن ا�	 �
	B� ن ��وول (+رو�د	���	ر ا��
�(ور و �ردم �ر�رازی و �&	دت ای  
 ......دارد ادا�� �	 د �
ر. ��دھم ادا�� �	در��+ن �	�ران از�ران را ام روزی (
	�� ��(+	ی

 


