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  !�� ��د�� زرگ �� � ����� ای �د�ل �د از درس ھ���
 
 

�ن، ز���� �� �� از ��م ا�داز 	������ن ا ا��را�����ت 	� آ�د ھ�ی ������ن �� آن ا
 �� ��#��#�نو �د�ت  �ر�	رد�� ���د، آ"ود��، �ظر از �� ھ�  �دام �م �� �روه ،���زد

�م از د�#ری  دار�د،%$�� ا�����ت در  ���زد �ورد �ظر ��ن	�روزی  و ا�ظ�ری �� از
 د �رای ھ�� ����� �� در ھر��� ���ھ�ی �و د درس��� وا�، ارز���� �ود ����د"�'� 

�(��ن �� ا�د���د آ��دۀ �ردم وآ��دۀ  �� �����  . ا
�)� ��  ،��$م و *رار�� ھ��د ھ�ی سدر ،�دد�دون ر ،ھ� سدر ا�ن ����ری از �� ��

 ھ��م، �� 	دران �� ھم��-� ا�*����ت و 'و,ت  و ��ھد ھ��ون '��ت ھ��� �� در +�د
�� آن �� ا�روز  ، �� -�وت ھ�ی �� ��دان ز��دیا�*����ت و 'و,���ر ھ� ��ھد ���ن 

، �وده ا�د و ����د ��$� از �� ھ� �� ا�روز �و���دا�� �� �� -�و� ����ر د�رخ �� ����
ھ� 	�د و �داد وراز ا�ن �� �ذر�م، �دون ا�ن ��  از ���ر ا�ن ھ�� رو�داد ھ� یدردآور

�د�� �ردی و ز ن 0ر�� ھ��� ��ر ��ری ا� و �� 1�ر� �#�ر�م و 0ر�� ای ���دوز�م
�� �)ل  ،����ن �����م �ود و �$ت و ��ور و آ��دۀ �رای �)�ود '�ل '��ت �2�0 ��ن را

��زی ا-�ق ��-�ده و ھ�   +��ل در��، ���ن �� �و�5 ھ� �4ر'�رت ا�#�ز و ا�#�ری 
��وده  ھ� �و�0 آن و �ردم �$9 ا�ن ھ�� رو�داد ھ� و 'ق و '��ب و ��ؤو"�� ���ت

�ش �ز�ده و از 	)$وی ھ�� ون ز�ده، 0)�ن ز�ده"ی �"� ا�ت، �� ز�ر 	;س ا�د��:
ح آن ھ� را �� �دای � ا?;�ھر �ر �� آرا�� �ذ�� و د�<  و ��ؤو"�ت ھ� رو�داد ھ�

 ،�ود ا�ت و �ؤ�ن ��$��ن �وب و ��د��نو روزی �� ��Aن '-�ظت  ،��ر��ز
   !وا�ذا�� و �1ر را �� آ��� ر��ده، �م �� ز��د �� �وب و �راب �	ری �رده ا�د

 ھ�طرازان و ھ�2?ران �ود و از �و�ھ� �ر�� از ،�#ذر�م از �و�ھ� 	دران �و�ش
در �را�ر و  در +��ل وظ��ف �ود � از 	�����ن �ود �رده ا�د،�����ن، �� ارث �*ر�� � ��

�� �� ��طر ���� در  �)ر �*وت �ر "ب زده ا�د �$9 و �$تو در �را�ر �وب و �د 
�� در وھ��ت �و���ون طوری 4رق ھ��د ��  ;ش ھ��د در�ت را از ر��� �*��د

�)� ،ف �ردن �1ر ��+�؛ �را �� $وا+�2ت ھ�ی �$�وس و آ�*�ر را ��� وا��د �����د  ��
��� �� ر��: �ود �� ا�روز �� آن 1ده ای ��  ��ده ا�د�� 1�ث �ذ� 1ده ای آن �� �*ر
و ��ری �� �ده و +��ل ا'�F  ، آ�� �� ر��� ا�ت، �ری �� از ���ن �0� ا�تز��د

  . ، �و��دن آب در ھ�ون ا�ت���ت
�� �ذ�: �زد�9، ھ��ن ا�����ت  ��#�ھ ا�� �ون ھ�: �رد��ن �*��ن ����د، �)ر ا�ت

�ن 	�د و 1�رت و 0ر�� �رای ،و ���ذ�� �ذ��و ھوای آن را ����داز�م و ا�ر '�ل  ،�ر
 د ����#و�م در '�ل و ھم در ��%�ل، ، ھھ�� داوران ��*و ��Aر دار�م �� ��واھ�م
و �� آ���  ، ��� �� �ود، و"� �*رد���ن �� �رد �� ���ن ���د �� را �دا�ش ����رزد او

  �م.، �*ر ���� ���د �*��م و �*��م



www.goftaman.com 

و �� و  ا�� ا�ن درس ھ� �� ھ��د آ�و�ت؛���د �A� 9'*�  ��� �� ازدرس ھ :�-م
 ؟ �� ����م:�#و�� ���د از آن ھ� آ�و�ت

ط;  ،رب ا"�Jل �� "ھر�� �� در��داول ا�ن ا�ت �� �� �?داق ا�ن Aدرس  •
ا���ن ھ�، � ز����  �رم و +ول و +رارف و �;م و "���د ھ�ی ���د �� 'ر ���ت"
، ا1��د �*��م. �� ھ�� 	را��د�� و ر �1ل آن ھ� را ا�'�ن ���وده ا�م�� د

� �� در 2ر�ف ��; و �� ھ�� ���زی �� �دان دار�م، �-)وم ����ت و0ود دارد،ا�
�  �ر ا�;ق ��� ��ده ا�ت و �1ل در �ط��ق �9 �ر�ورد ��0ش �را و ����ت
+�"ب �9 2ر�ف ���0ده ا�ت و آن ���ر در �ورد،� ا���Jی ��د ، �ا�روز

 درو %K  �رای ��ب +درت �� 'دا1ظم '�$� �ری;ش " 2ر�ف 1��رت ا�ت از
ن +��ون و و�ل �� �ر��*�ری �4رض ا�دو�ن Jروت و و زور و %$ب ��د�ده �ر

+��ون �ر�زی %$ب و ��زان �ر��*�ری و  ".و +درت ر��دن �� �)رت
�داران در رو�د د�ت ���� �� +درت و �� د���ل آن �رای 	���رد �%�?د ����

��?� �� �روھ� ��ن، ��#� �� ا�ن دارد �� ا�ن �����داران در �دام 0وا�< 
��ت ��2ل ز�د�� �� ���د و �ردم در ا�ن 0وا�< �� �� 	����� ای در ا�ر ��

�ل �����داران ��ن ا�1 �� �� ��زا�� �ر ،�د، �� ز�د�� �ود 1;+��د ھ�ھ��د
در 0وا��2 ��  .و +وا��ن ��ور �� �دام �'وا و ����ن وA< �ده ا�د �د�ظ�رت دار

?ورت �ط$وب 	�دا �رده ا�د و �ردم �ذ�ت ز��ن  دارای +وا���� ھ��د �� در اJر
از رس ادارات �����داران  ،��ز �� ارزش +��ون و +��و��داری 	� �رده ا�د

�5�A+ زار ھ�ی ر���� ای م،، �رد1د"� و�ر�ت �)�د ھ�ی �د�� و ا� ��ار��د  ،
رأت �� ���د �� �ر�ب �ردم ��ر �� �%ض +��ون ���درت �� ورز�د و ��ر 0 �د،

)�ی �و�ش ��ن �د، ��و ا�ر ��ھ� ھوس �%ض +��ون �� �ر�ب �ردم �� 	رداز�د�
� �� ����2 د � ��ا�ن ��ر را �� �)�رت ���ل ا��0م �دھ� �� را �� �رج �� دھ�د

ا�زار ھ�ی ر���� ای در ا�ن  �را0< ��ؤول و �و�0 آن  ��ود؛ ا�� �� آ�)م �ون
��ط و  ا�ر ھر از ��ھ� 0وا�<، �ذ�� از آزادی ���ل، ����ر '��س و ��2ل ا�د،

و  د�ا��F �� �و �� زودی ، �ط���ران?ورت �� ��ردھ� ��5 در ا�ن ��ور�ط
�رد�ده �رای 	ر�ش و 	��O ��  ا�F-2ا�ر ر�5س �0)ور ھم ����د، ���ز�ر �� 

و"� در 0وا��2 �� از �*طرف ا�زار ھ�ی ر���� ای �'���� ا'�Aر �� �و�د. 
����ر �وش +$ب ھ��د و  �2Aف و وا��� و 	و"�ور ھ��د و از طر�� �ردم

� را ��  �����داران�ب ����ن �رب و �رم و ظ�ھر آرا�: ھ���� �ر���$�و 
و  �� ا�ن �� ��ر �� ����ت �� ��رد، �� �ور�دد آن ھ� ?ورت در �ور

و  �1ب و ��ر�زاران +��ون +وا��ن �ر�و�ت �ود و ��ور ��ن 1;+��د ھ��د ��
رس و ھراس از  �����داران، ����د 2��0: ��، وده ھ��دو آ" دار�د �%?� ��

 �� ��رھ�ی ���درت �� ورز�د �� �)� �� �ود و ر���� ھ� ��ردم و �را0< +��و�
ا�����ت  �ود ��ن و �� �ود �و�ش و +وم و دار و د�� و '����ن ��ن ا�ت.

. �#�ر�ده ا�ن ��ند�دی ا�ت �رای ��2ن ارزش و ��1ر +��ل ر �4ر���2ر �و0ود
���د آز�وده �� �د. ا�� �� �ذ�: ر�Q و وار�#ش 1�دP 1�دP ��� ��ود �� 

ز�ود�د و ���ر�ن رأی را او در ھم وی را آ ��ز �� 'ق و آزاد�� �� دار�د �ردم
 Fر ا�ن �ط�ر��، ا�ب �د�د؛ ا*ا�ن ا�����ت آورد. �ط�ی �زر�� �� �ردم �ر
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�$� ?ورت ��� 	ذ�ر�ت، �%�ب از �)رۀ ا�رف ��4 �� �ود را در '$� ای 
	����ده �ود، �� ���ر ���  و ��)ن 	ر�� و را�*�ری %وأ و درو����را�5 و 

ر�وای  ویو �� '��ی و '����ن ر�#�ر�Q 	رروی  انو ا�ن ا��د �ر��*�ر ر�ت
��ت �! ا�ن او"�ن درس �1$�� �ود �� ���د �ردم از ا���د��ص و �1م ��� �د

 !و ا1��د �ر آن ھ� ا���ن ھ� ؛ در�� �Fل و ا'��ط در ����ت�#�ر�د
درس دوم ا�ن ا�ت �� در ����ت ��ر ����� ا�د �� �� +درت و �و��  •

2ز��د ر ��ک و �ردم ��وده ا�د، 	�ت 	� �� )دی �� در �را����طر1زت �-س و 
دو"� و  �ن و ��0و��ن�و ھر روز �� دزدان و آد�*��ن و ا�-�ده 0و��ن و ��5

��)��ت  �*� از ا�ن ا�راد آ+�ی ��ر دو�ت ا�ت �� �� �د.در Q�0 ھ� �4ردو"
ی �رزی 1ط� و ���0ت '*و�ت 	ر از ���د ھ�د�� ���� �ظ�ر و 	رھ�ز از 
و �� ز�د�� �� آ,�ش و �'%را�: �ود  ی �رزی ����د�و�� وزارت را �� "%�

 در ��ور �� ا���ن ھ�'�"�*� �ر�� +��ل �;'ظ:  ، در. ���ن ا�ری	ردا�ت
و ن دادن �� ھر  ھ� �وع ���2$� ���طر ر��دن �� +درت '�Aر �� 	�ت ر�ن

در �0$س ھم ھر  واد! رخ �� دھ �� �درت ����ر ����ر � ھ��د،و ���0 ����ت
آ":  و و آد�*ش �ود0و و �� ���*�ران �ود	ر�ت� و ����� روز و در ھر ا�ر

ت �)� ��� ���ت �� �� 2)د �� ��0د"� �� 	ردازد. آ+�ی ��ر دو� د�ت ��#��#�ن
�� در درون �0$س و �� در ��رون و"�ت در �را�ر ���*�ران و ���*�ری ھ� و ��ؤ
ھم ھ��د �� در ی و �� %وای د�#رھ�ی �$� 1$م �رده ا�ت. ا���ن  +د�0$س 

و ��  �1ل. ا�ن ھ� در�د�� ��� و 2)د �را�ر �ردم و ��ک دارای ھ��ن ا'��س
ن �� �0$س و �ردھم آ�5 ھ� و ��ز�رد ھ� و ���ظره ھ� و� �?�'�� ھ� و ر

ھ�ی  �� ����ا�ن �1ل و 'ر�م آن �1ل ...، �دون ا�ن �� ���م 'ر�م �ظ�ھره ھ� و
 ���ن داده ا�د �� �� وا��د در ا�ر ���رزه �رای ا'%�ق '%وق �ردم ���د،��� ��ن

و ا�*���ت �رای ��ن  'دی �� وان دار�ددر �1لو ھم در ?�دق ھم ،ھم 0دی
ـ 1 در�� �� از ا�ن ��ن ���د ����وز�م دو 	)$و دارد: ����د. ��Jر �Jر ���ر ا�ت

در 'دی ���ت �� ا�ن ھ� �وا��د ھر �9 از ا�ن ا���ن ھ� از آ��0 �� وان ��-ردا�: 
ا'زاب ��*ل و ��ظم و +وی و �� ر'�� �� ��ل ھ� 'Aور دو"ت و �را�ر  در

ا�د �ر �ردم '��ل ��وده �� �ر�� و +�� و ��رد و -�Q و -�Q ��,ران ��ن را 
�� �����ھ�ی ��ط%� و  ��ور �� از�ر ��� ـ ��"� ـ ا����را� ـ �ظ���و از 	�

ی را در ھ� ا���د�� ���د و ��ر ،ھ��د ��ز �ر�وردار ن ا"�$$��را��ط%� و ��
>���ور �� �ر �ر����د، ���د، �� درک ا�ن �ط$ب، ��ری ���د  �ردم و را��ی ���

0�): �$� "�$� د�و�رات(�J;ً و�� ا�راد در درون �9 0�): �� ھ�: ا�ن �
�ظ���، �در�ن ��ل از "'�ظ ا����، �����،  �93ون ��ل ( "93د�و�رات 

����ت و 	� آ�د ھ� ر�وا�5 ا���،  �و�ژه '�;ت را�� �ظ����ن 	������ �� ��ک
و �'ران ھ�ی ��وش ���دۀ آن، 'Aور ��رده ط�"ب در ��د�ن و,�ت، ��*;ت 
�رار ��د�ن ��$��رد �ر���� از ��ور و ا�*�ن آ�دن �*� از  ،���"� ��ه ھ�ی �ذ�

ھ�ی 	را��دۀ ��ن ھم �0< �و�د و ��رو) دوردو �در�ن ا���ن ھ� �� �ر +درت و...
��  ا�وار و و ھ�*�ری �زد�9 و د�� رو'�: A�2 ،��*و را در �9 ����طت

آ�-#� و �'ران ��  )��از ا�� و ��0ت ��ور �و0ود ��5�� �رای �%��$� �� او����ن
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0وا�ر�ن و 0دی  ش �*�ش،���و ��ردو�ت و �4"ب ا�ن ا�راد، ����دھم �����ز�د. 
4;م و  و ��ھ�د �ر�د و ��2دی ن و �رس ر�ن �����ده در �0$س �����د��ن،ر�

، از و ا���ن ھ�ی د�#ری �� رو'�� و ا�;ق و 2)د ����� �� ا�ن ھ� ��?ری'��ن 
، � و ��ت و �ذھب و ز��ن ���م �)رو�د �� ���م +وم و +��$� و...�$ھر +وم و +�

در �';� �� ا���ب : ا�����ن ر �� �)� از �9 2داد +��ل �;'ظ'�ل '�Aدر
در �-�ر و �ردار ��ن راه ��  و 0د�ت �����د�� �� ���د، �� �� ?دا+ت�ده ا�د 

�� �دون �9 �� �و0ود  ؛دل ����ری از ا���ن ھ�ی �$� و ��درد ��ز ��ز ��وده ا�د
����� ا�ن 0�)� و ا�ن ا���ص ���ن 0�)� ای ھ�: �ردم �� درد و �$� آ�دن�	 �� 

ن ��  . �� �*ر�د ���ت�ر�واھ��#�ر�ده ا�ر ا5;ف و ا�راک �رای د�ت ��
 و ��0و��ن و �ران �روه ھ�ی ������5 �+�ران و دزدان و ����0ن�رای +��+درت 

و  ��9 ��م ��*ن ���د، �را �رای ا���ن ھ�ی �� �ردم از آن ھ� دل �ون دار�د
 ���ر ����د؟! ه �ده،آز�ود ھم �'دی، وا+�2ً �$� و �� �1ط-� و ��درد و �2)د

وا��د ���طر �ود و �%�ی  ز�د�� ���رزه ای ا�ت ���ن �وب و �د. ا�ر �دان ��
�د، �را ���د �و��ن �رای ��0ت �ود و ��ک �و0ود آور �ود �*ل اھر����� را

در�� �#�ر�د و �رای  ھ�� 0ر��از ا�ن  ـ �ردم ���د2و  ا�ن ��ر را �*��د؟!��ن 
و �-�د  ��#�ل ا���ن ھ�ی ����ب و +�ل و Q�0 ط$ب ن از��0ت �ود و ��ور ��
ھم  �� ھم در 'رف و را �5ا���ن ھ���#��� 	ر�ت،  �شو �� �1ط-� و از �ود

�1ل، �� ھ�� �طرا� �� آن ھ� را )د�د �� ��وده ا�ت، �J�ت ��وده ا�د �� در
�*ر �ود ��ن، �� �و ��0ی ا�رف ��4  ؛�داز�د	�ش �� ���ر در �*ر �ردم ھ��د 

 د�و�را�9 0�):���د ا�ن ھ�، و �� ا��0د و '���ت از ���ن 1�دP �� ا���?� �
، ��,�ره �ود ، و�ط ا�ن ا���ن ھ��$� ـ د�و�را�9 و �� د���ل آن �9 دو"ت �$�

 �و�ر ا�0�� را از �ر ا�ن ھ�� �;ه �ردار درو4#وی �%$ب �ر��*�ر �ود�'ور
��ؤو"�ت �ردم در �را�ر ��ل  ردد!؟ �1ری �� �� �ذرد، �ر ��� ���0ت �دھ�د

��ر ��ر 0ر�� �ردن ھم از ���� ھ�ی ��ن ��+ط ��� �ردد.  ھ�ی آ��ده، �� �*وت
و  و�را�وش �*��م �� �����داران زور� �رای ا���ن ھ�ی ھو���د ز���ده ���ت!!

F�و �� �ردم ز���� �و0ود �� آ��د �� �ردم ا�*���ت  +��ون �*ن و ���د و �� ا1
4-$ت در �*وت و �� �� -�و� و  را و0ود آ�دن ���ن �����داران�را5ط �

'ق و ��'ق �راھم �� ���د و ھر �1ل  �ر�و�ت �ود آن ھ� و در �را�ر �را�ر
�� ���د! و �� �*وت '�ل ���و�� ����  را �� ��#ران �� �1ط-� و �زدور

�5 �� ر�وا�5 و �رداری ھ� %$ب و �� ھ�� ر���ت �0)وری  �و��ن ا�����ت
ا�ن  ر�� را �� از�ذ�ت؛ ا�� �)�ر��ن و 	���0ن و... در 	�ش ا�ت. ددا�ت، 

�م���  ����د �را�وش ���م؛ و ����د �#ذار�م د�#ر ھ�ی ، در ا�����تا�����ت �ر
 ��ن �وا�ت� را �� دل �;ھھر ، ز�ردار �ر��#� م �)�ر � �)�ر �;ه��زھ

0�): �)�رم �����د. از ھ��ن '�,  د! ��ظر روز ا�����ت دور��#ذار �ر ��ن
و و �1$#را  ����ت �داران �$� و د�و�رات و��< و +وی �رد�� را �� رھ�ری

�)�� �را، �� ��ر  ،�ژا�د�ش�ود0و، �و0ود ���ور�د و �� �����داران رو��-*ر 
�پ و را�ت  ، ھ����ن �� ����ت ��زان �وھمو ��#��� از وده ھ�از 0)�ن، 

و رو�ررو ھ��د  �رد��و ���ن �دھ�د �� �� �9 ��روی +وی و ��'*م  ،ا�راط�
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Aد�$�،4رض آ"ود،  ز�د�� �ردم را �� ا�*�رد�#ر �� ��� �ر?ت ��� دھ�د �� 
��ز  ��� را��ل ��ز�د و �� ا�ن ��  �4ر�1$� و ��ز�*�را�: �ود ���ر از ا�ن

را  ��� و 4$ط ��وده � ا�-�دۀ ����روع��و از و0ود  ، ��م�-ر��د و از رأی ھم
  	�ت "��ود ���ه" �-ر��د!! 

� ا�م �� ��*;ت �ر�وط طور ,زم � و ھ�وز��  �و��ن درس ا���ت �� •���د �#ر
و0ود ���ن �%�?� ای در ���ن �9 �$ت وا+�2ً  را �ود 'ل ���م. ��ور �ود ��

� �زرگ"�0� �� �آ�دن وز�ر  ا�ت! و �Aرر ���ده ����ر دردآور و آ���
ن �$ل �'د، ا'�د�: ارو	� و ا�راد و ا���ص ����� ��ز��ا�ر�*�، 	� در 0:��ر

*�ر ھ�ی ,زم 4رض 0و�ز راھ �رای ...دا��ل ��$د�ن و د�#ر ����د �9 ��ن و
�� و 	� ��ری �ذا�رات 	�ش �رد و ادا�: �را��د ���رش و ا�ط�ل آرا و �2ر

� ? �$�"و'دت '*و�ت " �ر���: �*�ل����، ا�ت ورت �ر�تـ �� آ�*� ا�
�د، رأی داد�د و ا���ب �رد�د� ـ �ردم �ط��ق +��ون �� 'وزه ھ�ی رای دھ� ر

� ا�ت�. ���ن ا�ری، �� �?وص ھ�� در ��0: 	�در����� ��ر��0ن �*ل �ر
�� �*ل آ�*�ر  ، ھر��د �'دی ر�< �طر �رد،	�در����� وز�ر��ر�0 ا�ر�*�

�ن از��������ل، آ�#و�� ��  ����� ا�%;ل ���ن دھ�ده ا�ن '%�%ت ا�ت �� ا
و ا�����ن +�در �� 'ل ��*;ت  �ر�� ھ� از آن ��ن �� �و��د، �ر�وردار ���ت

. ��, �ردن د�ت �0ن �ری �و��$: ا�رف ��4 �2د از ا��*� �0ن �ود ��� ����د
وا�%� را �و0 �����ود ���ورد، ���ن ���2 �� �ری �و�ق �د ���ن دو ���زد ا�

�� �� �رد��ن �� د�ت و  آ+�ی �0ن �ری، وز�ر ��ر�0 ا�ر�*���د  ز�دهدھد �� "
�A1ر ��و  �	ره �� ��دورا از ا�ن  و ��,�ق و �ل "ن �ذر ھ�� د�واری ھ�، *��

�� د�ت  ،تا�ن �$ �����داران �%در ���د "!��0ت ����د "�)$� ���ن"و  "���
از  د �� �9 �-ر���� 1$�ل�� �-��ت و و 	� و �� 1ر�A و 0�1ز و در���ده و 

"��*� +$�2" �رای ر�< ��*ل ��ن، �� آن ھ� �وا���م آن را 'ل ���د، +دم ر��0 
�2طف و �)ر���� و ��ز�� �و0ود �� ا��و�� �� دارد ��  ���#�ن ���ند و �ر���

ورد و... �*� ���ت �� ا�ن و�2Aت ���وار را �����داران ��: +درت و ���
�رم و ا�ر��ل و ��2دت و  �رف ��4 و 1�دP و���د ��ور ��، ����د �رزی و ا

وا��� �� آن ھ�  �روه ھ� و �م ھ�ی ،ا�راد ?��م و �و����� و �ور���� و �ور و
���ت ��  �ردم� '���ت �� �� -�و�  ،�و0ود آورده ا�د، و"� ا�ر ��9 د�ده �ود

 ��ن �ر�و�ت �ود�� -�و� در �را�ر �رم آ"ود و  ���ن ا�راد و ���ن ا��1ل
وا�د د�ت  �ردم�م �����ده و و��ل و ر�5س �0)ور و0ود �دا�� ���د، ��� �� ���

�� آ�رو�� ھ��5 را �رای �$ت در �'ران ھ� و ���ن �� ���ن  ز�د� ن ��ری�� ���
�داران ،. ���0 ا�ن ��	� دا�� ���د���� �(��د، �� ھم  در ا�ن آ�رور�زی �� 

���ر درد��ک! ا�ر �$ت در�� ا�ت � ا�ن د.�ردم �ر�9 ا������داران �وب و 
�ر���ن  آ��ھ��� و �2وری 	� 	�ش �#ذارد و د�ت ���*�ران ا�-�ده 0و را از

�2� �2د از ا�ن 	�ش ����د. �ردم ���د �� �و�ش �و�ه ��د، �*ر �Aم ���ن و�*
ھم آن را �رای  ،ھم �دان ا���ن 	�دا ���د ،ھم 	� ��ر�د ،��روی 1ظ�م و �ر��ر �ود

�و��  ا��0د �9 'ر�ت +وی و �زرگ و و ھم از آن �رای�< �دان �*�ر �#�رد د
و آرا�� و ر��ه و �ر�$�دی �ود و ��ک ��ن ا�-�ده ���د. ھ�  دزدی در روز 
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رو�ن، ز���� �� ا�راد �9 ���واده ��دار ھ��د، �رای دزدی �� ���� ای دا�ل 
ا�ت �� ھ�� در  دزدی �ب ظ$���� و �و+�2 �رای ��� �و�د. �)ر�ن �و+<

 ای �ردم، ��ور ���د �� ��داری �وب ��زی ا�ت!!! �واب ھ��د.
•  �$2��ن ��������وار و �� و�0 �� وا+�2ت ھ�ی �)�ر��ن درس ا���ت �� ار��د ا

 +وی +��و���را�ر0<  ���ز �� �9ذ�� ��د�ن دھ: � �$�وس درو�� و ��رو��
ن ا�� ا�ن ا� رد،ا��1ل +درت �رای ا'��ی �ظم و +��ون و ا���ت دا�ر از آ��0 �� ��

+وی ا��1ل +��و�� د"�وز و  �1دل، ���ر،	�ک، ��%وأ، ���ن �9 �ر0< و ��2ن 
���ن �� �ر0< ا0را��5 و  �*� �� +��ون +درت ��ر ��ده ای ���ت، ���د +درت

A+ *ل وا+�2 و �1$��%��� و� ��م �ود �� ا�ن �� �ر0< ���5 ��%وا��د �ر ��ر  �
د. ?;'�ت ھ�ی �� 'د و '?ر و ��ظ�رت دا�� ��� �1;ً وا+�2ً و  �9 د�#ر

ا�ر ر�5س �0)ور ��ص ��ردان و �1دل و ( ا�-رادی ر�5س �0)ور آزادی �1ل
و �را�ش ھ�ی  �ود ����د �$�/�رد�� د"�وز و 	���د ��وره �� ���وران ژرف ��ن

دا��  �ز����د و � در �9 ��ور ��Jرا,+وام +و�� +��$� ای و ��� و ز���� �د�د
��  )و در اJر ا�ن �را���ت '� و'دت �$� ��ور را �� �طر �وا�0 ��زد ���د

و ا���ت و ا�*��ف و  آ��ز ?$^ ����ری در را��ی ز�د��در ��� �وارد �وا�< 
در  ��وا�ت �� �رزی*رد �1$. ، ���د �'دود �رددآورد�� ر��ه ���1 �و0ود 

ارا�5 ��د، ��م  و ����< �$� ��ن��?� از دو�ت و د2ر�-� � ��ل 13طول 
زور�و��ن ، د�ت ھ�� د��م �?$'ت در اطراف �ود �0< �ر� +�;ن 0)�دی را

���ا�وال ��%ول و �4ر��%ول �ردم و  �ورو  4?ب را در ��ور �رای دزد و ��
��ز ����� و ا�;+�  ��"� و و ���د اداری وو رو�_ �واد ��دره  +���ق و"�د و
�� �� ھر روز �� +��وت ��م  �رد��ن �� ���ه ا�ن ��ور را ط�"�� را ، �ذا�ت

و 	������ را �� �وا�د �رادر  ،د�� ��م �رگ �� �ر�و0)� درد��ک و و'����� 
 ��ور �)م زدن آرا�ش و ا���ت �رای راو 	و��ده ��ز ا�ن ھ�و,ی �و��وار 
 ��� �ب �)ر ھ� و رو�� ھد و �رای ��ن �ردم و �ر�و�ل و 0)�ز �� ��

�ن ا1زام �� ���������ل و و ھزاران د �����زد�9 ر از �رادر  دو�ت ،دا�+
و  آد�*ش و ا�'�ری و ا": د�ت 	����ن و 1ر���ن و... را �� �� ;ش ھ�

� �� �وی �ر��زان �� �)�+ر���� ھ���د، �� ا1زاز و �ت ا����� �� ا��رت �ر
ادا�� و اط-�ل � ��ن ز��ن زھم ��� د ��رو ��ز و �وازش دو ��ره آزاد *ر�م 
���� ھ�ی  �4ردو"� و ھ�ی دو"� وا���ن د��� و �����ن  0د و���دھ�د، 

�ورد '���ت +رار ، را �� ا�-�0ر و ��ر را�ت �� ��ک �*��ن ���د �ردم ��?�
و  ��2وب �وع +��ون ���� از ھ��ن ھ��#�ه �� �ود ا�ن �$ت ��وده و ���ت و د،دا

 ���نا1ط�ی . �� �� �رزی داده �ده ا�ت ا�ت �ت ��زیو د ا�د��: ����ر
و  ، �� �� �-ر �ط$ق �� ���د9 رو�5 در ����ت و ادارۀ �9 ��ور ?;'�ت و

��ر در�ت و �ود��دی ���ت. وا"� ھ� و  د��� د�ده ��ده ا�ت، در ھ�  ��وری در
در  ھم ��ز ،�د�2د از ا���Aح �$ب ?;'�ت �� �و وزرای �� از �وی �0$س

و  �د	ر�ت ��... �*�ر ��ن ادا�� �� دھ���م �ر �رزی �و�� +��و�� �ر زوری اJر
و ا��0د وA<  وی در ا�����ت ر�وای �و0ود و �دا�$: �رم آور ��ث��,�ره 

، �� �� ھ�� و ��2دت و... ا�ر��ل�رم و  ،شا���ر ���� از آن �و��$: �زدورا�-
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�� ارگ د1وت �� ��ز �رای ادای �0رم و ����ت در روز �1د از طرف �رزی 
ا�ت �� +��ون وی را ��2ل  ��0: دا�ن د�ت ��ز ر�5س �0)وری ھ�� ،د��و

�رزی در 'ل  ط�ھراً ��ر�واھ��: �����ی ��ور ا1;م ��وده ا�ت. �دا�$:
��ت ���ن دو ���زد، در '�"�;��ور  در ��و�� ����د د�وان �1"��را0< +*� ا�

 �ر�� و از�ؤا�-�ده  +��ون و �� �ردم و�� ا1���5 وی ������#ر  ،و0ود دارد
+درت و0ود �دا�� و+� ا�*�ن ا�-�دۀ ��*و از ���ن ?;'�ت و  +درت ا�ت.

���د، �)ر ا�ت آن را �'دود و %��م ��ود. -و�ض +درت ���'دود �� �9 �رد، 
در 0وا��2 ����د 2��0: ��، �رای �9 ز��ن �'دود، و+� در�ت ا�ت �� ا�رادی 

��  و �رد�� �?�م��ر�وا و و �1+ل و 0دی و  و ��9 ا�د�ش � و �ر+�وا+�2ً �$
:%��ر �ر +درت �����د. ���ن ��ری در روم +د�م، در '�"ت  �ردم �����د��ن �وا

 1)ده ایرو���ن +د�م و+� دو"ت +��و�� ازھ�ی اAطراری ?ورت �� �ر�ت. 
وا�� �� �رد،  ا�راز��ور  �5��J �رای ��Fن ا���ت	���رد ا�ور در �را5ط ا���

، �� آ�*� در روم د�و�را�� �وع ھ��ن و آرا�ش ��?� را �رای ا�1دۀ ا���ت
���ن  �رای ز��ن ��2ن ��2ن �� ��ود�د.�� ?;'�ت ���ل ز��ن '*�-ر�� �ود، 

�'را�� ���ر�ن و�K و�2Aت  �0)ور و ر�5س ا�ری ا�� در ��ور ��، �ون
��*ن ���ت. 	س �)� راه � دھ�د، �و0ود را ���ت �� آرا�� در ��ور ر�0^ �

ـ در 2ـ +��ون ا���� ��ور در �0 ھ�ی ,زم 2د�ل �ود. 1ھ��ن ا�ت ��: 
�ردم و�0 ���د و �)� ����� را �� �0$س �� ?-ت  ،ا�����ت و�;ی �0$س

��ری ���د  ـ3ھ��د. و ��ر �� �*ر �ردم و �$ت  �����#�ن �ود �-ر��د �� وا+�2ً 
�(�دو�ر "و�� 0ر�� در ?ور� �� از طر�ق �0$س وA< �و�د.  �� ھ�� +وا��ن 

 ،���0"س �ورا و ��F و0ود دارد و �� وان از �����د��ن �ورا ھ�ی و,�
2د�ل +��ون  در ���ر و�;ی �0$��ن �)رداری ھ� و و"�وا"� ھ� �� >Aرای و�

�� ا�ت و ھم ا;ف و+ت. �����د��ن �ورا �Aده ��ود، ھم �رج ا�-ھ� ا���� ا�
ـ �ظ�م ����� ?دار� 0واب �و را 2و  �دون آ�)م �����ده ھ�ی �ردم ھ��د!
��ی �0)ور ھ�د ����د رؤ ظ�5ف ر�5س �0)ور����0ن �ظ�م ����� ر���� ���د. و

ن �-رأ ا�راک �و 	����ن ���د �'دود �� ���5ل �ر�-���، ا1ط�ی ���ن ھ�، 	ذ�ر
طت ���ن ار��ن �� ���: دو"ت و��ی �� روز ھ�ی �$� و در �ر�� �را�م ��ور

در ?ورت �روز ��*ل و از ا�ن +��ل ����ن ���د. �� %��م +درت، 	�د��ھ�ن 
ورا�� ����د �رزی �ط$ق ا"����2�و د�#ر ����� �رای �� +درت ر��دن  ،و د�*

	�دا ��� ���د. �ردم ھم آرام  ��ور در ا�ور �دا�;ت �� '��ب و 4ر��Aدا��
�را0< 1د"� و +�5�A ��ور ھم ��ل و 	ر ��ن ��ز ��  ،رت�� �و�د!! �� %��م +د

�ود و ���ر از ا�ن، طوری �� ا�روز ����ره و 0�1ز و ���� ��ن ا�د، از ?'�� 
و ��4 و 1�دP  ���ر زده ��� �و�د و ا���?� ����د ا�ر��ل و ��2دت و �رزی

دارو  ل وو �$�$� و �'%ق و ���ف و ار�4د�وال و �'�دی و ھ; مدو� و و �ور
��$*�ت ھ�ی �ردم و ��0وز�ن �� ز��ن ��ن و �4رت �ران ���9 ھ� و  ھ�ی د�

 �واد ��دره و +���+�ران و �رو�0ن آن و اط-�ل و ا�ط�ف ���د��ن و و"�د���د��ن
و  ���ن آزادا�� و �� ا�ن ھ�� ��ر و ��وت و ا�;س ���د��ن و ر�وه ����ن و...

ن �� �%�م ھ�ی �1"� دو"� �ر��واھ�د آ�د!  در ;ش د�ت �دون واھ�� و رس���
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: 1د"� +�5�A ا�ن �*ر �*�م �� �� و0ود �9 د�#�ه +وی، ��%ل، آزاد و �1د,�
�ن �����د! ھ� 0رأت ���د �� ��زھم در����� ا

�ردم ���د �� 0ر�� ای �� در  �ردد �� �ردم و ��داری ��ن. �;?: �;م ھ�� ��ز �ر ��
 از درون "0�): �$� د�و�رات  '�?ل ��وده ا�د، ���د �9 �-ر راطول ا�ن ھ�� ��ل 

 در ا�����ت آ��ده �� ?-ت �����دۀ �ود ا���ب ���د و او را "ی �� 	���)�د �ده ا�ت93
����ت ������داران �� ا?ط;ح 	�ش ����داز�د. �� دا�م �� ��ر ��ر ��ا��د �دن �ردم از 

ن ���ر �ردم � ��زان 0رأت�ا���ب ��� را �� ?-ت ا�����ت و  � ����ت و1;+� �ر
���ن  � �$ب ��وده ا�ت، ا�� ���د �	ذ�ر�م �� ھ�: �����داران�����دۀ �و�ش از آن ھ

   و �� �و�� ای �ز�دن ھم ��ری را از 	�ش ��� �رد! ����د
�#رد�د و �*� را از ���ن �ود، از درون ��ور، ��� را �� آز�وده �ده ���د، ����د 

 � از طرف د�#ر �#ر ا�*�ن  دارد �� �ردماز آن ھ� ��م �ردم، 	�دا ���د. �� در ��, ذوا
�د و �� ز�د�� �� ��ر و �� �ر�و�ت �ود ��ری �دا�� ��� از ����ت ���ره ��ری ���د و

�د؟ آ�دن ��ھ�ن، آ�دن �$ق و 	ر�م، آ�دن �0ددی �داری و ��� �� -�و� �ر�ورد � �ود
-�و� �ردم ���ت �� �ر�و�ت �ود ��ن و ر���� و ط�"ب و �رزی ھ� �� :0�� در �
   آ��دۀ ��ور ��ن �وده ا�ت.

����ری از دو��ن �� �و��د �� � ا�ر�*� ��واھد ھ�  ��ری در ��ور �� 	�ش ��� رود. 
در�ت ا�ت!! �$� �� �ود �رای ا��0م ��ر �ود �� 1;+� ���د و ��ری ا��0م �دھد، 

؛ ا��، ا�ر �وAوع ا��طور ����د، آ�#و�� ���ت �� ا�ن ��رش �� ھ��ن �0 ھ� �� ر�د
   دو��ن �� �� �و��د؛ آ�)م �رای ا��*� ��ؤو"�ت و ��$� و ��*�ر�� �ود را �	و����د!!

در  �� -�و� آن ھ��� �ن �ط�5ن ھ�م �� ھ�: �ردم، ����د �ن، �� ا�ن ا1%�د ھ��د 
 	س ����5د آزادی و ر��ه و �ت.��ر در�� ��وده ا �را�ر ز�د�� و �ر�و�ت �ود ��ن
، �)�ر �� �)�ر � ��ر,�ن �� �%دار دھ�م و �#ذار�م'%وق �ود را ��0: ھ�� ��ز +رار 

�� را ���ر از ا�ن ، آزادی و '%وق و 'ر�ت �� '�$� و زو�ر و دروغ � دزد و ��5ن
 ق �و�ش����5د �� �رای ا'%�ق '%و 	���ل ���د. ز�د�� �را�ر درس و ���رزه ا�ت. 	س،

�ون  �دون ، ا�� �دون ��و�ت ودر �9 �*ل ���0م و +وی �$� د�و�رات ���رزه ���م
     !و �دد ر�زی
  

   


