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	د وارۀ ���و�� � آ
	ی �ر���!  

 

	  ، ��!ول ھ��� �	�� "ا�ق" ا��را�	�و��� �

  

ی روی ز	�ن، راھ� ���� و �	��� �وا��� ا�د �� �طر �ود �ن، وطن �ن و ���ره ا��	�� �� ��آ��

ت  �ط� ھی ا���� ����و ���د، �� �رد�د ��ز �� �ا�د��$ 	���	� �� �وی ر#ه و ز��ت �ھ	� در "و

  دار�د �� آن ا�د��� �رای �ود �ن، ���,ن و 	�	و�� ھی �زرگ ا��ن *�ل )ذ�رش ��د .

ا�د��$ #ردی � �	�1، 	/0ول ��ل / ر � "�د ��ل *�ل ���ت، *وام آن �� �ر�- ا��ن    	� ر�د. 

ا �)ری 	��4د، ا��	ع ��ز در �دا�,و�� �� ط2ل 	را/ل �4	�3 ا	�ر �و، �و�و�دی، ط2و��ت، �و�وا�� و... ر

دۀ ز	ن ا�ن 	��ر را ��ور �رده � ا�د��� ھی �	�1 �� )��� �6 *دم 6ذارد . �  

ء �42ر �	�1 در )�و�د � #رد و �	�1 ا�:راً � ��ت و اراد ۀ ��8 در ��ت ر#ه ا��ن �� و�ود آ	ده ا�ت. ا6ر �� �ر�- د�ن ��	

ن �دا6�� 	را��1 �ود، 	31وم 	� 6ردد �� ر��� ھ و ا�د��� ھی د��� �� �طر ر#ه و �0ورت �ل و �� �ر��"$ ھر �8 از اد�

آ��ش در 	��3$ ا��ن �4ل �#�� ا�ت، ا���4 در 	رور ز	ن ازان ",و�� و � "� رو�4رد ھ ا��2ده �ده، �/ث �دا6�� ا�ت. از 

/�� در د�ن 	<دس ا��م د�ده 	��وا��م �� ا	روز �	و�$ �رز آن در  �	�3 ��روی ھ و ��راھ� ا��2ده �ردن ھ را در ا�:ر اد�ن و

ت 6روه ھی �رور���� ز�ر "�ر ا��م �� 	�ھده 	� ر�د.  ���  

ر�- ا��ن )�و�د دارد. ���ت � /4و	ت ا�:راً � د�ن 	�	م ھ	د�,ر /ر�ت �رده ا�د. در �رخ 	وارد ���ت د�ن را � �ت ��ز ���

ر ُ�رده (���و�ت در ارو)ی *�ل از ر���س) و ز	�� د�ن ���ت را ز�ر �:�ر �ود *رار داده ا�ت ( �� /�ث و��$3  �� �� >

وا��4ن و �	�وری ا��	� ا�ران ). و ا	 )س از ا�<�ب ���ر #را��� و دوره ر���س در ارو) 	�	و�� ھی #4ری در 	��ل 

ر���زم �� /�ث ا�د��$ �و�ن �رض ا�دام ���� رو �� ا#زا�ش 6ذا�ت، � آ��4 ا�د��$ د	و	 � ���را�� و 	�4ب ھی 	��3ف ��

���ن آ�را �� 	�0$ �	ل *رار داد. F3ر ا��	د Gرد، و و�  

�� 0دای، /ق،�دا�ت و ر#ه ا��ن را �1ر داده  ��ر ا�2ق ا#�ده �� اد�ن و ھ	"�ن ا�د��� ھی ���� �� و�ژه آن ا�د��� ھ���

ر از �ود ا�د، �� 	رور���م، ���J ز��� و �دول 	�ر�ن از�وھر � /<�<ت ھ	ن د�ن � ا�د��� و� �دِم 	د�ر�ت ����	43ردھی �

ی 6و�6ون را 	�<�ل �ده ا�د. "��"� �	و�� ھی �رز آن را در ���ت زده ��6ی ���ش 	ردم ا�ت �� ز� �� ً�� 6ذا���، ��� ��

ن و �ر د6ر ���ت زده �6 ھی ( د	و �را��) /4و	ت ھی �رزی :ور و د 7�	و���� �ود�ی ���ن زده �6 ھی ��ظ�	� ھ و ط

  و ا�رف ��M، ط� دھ� ھی ا��ر 	�ھده �رد�م و 	� ���م.

ً #ردی ��دام ا�د��$ ���� ���ت، ز�را )ذ�رش د�ن و ا�د��� ا� ھدف �و���ده در �ن �د دا�ت ���د � �رد�د �دام د�ن �

���ت. ھرد�ن � 	�طق 	�/0ر �� �ودش )�و��� /<��ت �ود را 3�ََم �رده ا�ت، ھ	"�ن ا�د��� ھ و 	�4ب ھی ���� ا�د �� وا���

�زم، �	و��زم، ����3زم ... �ود �ن را /ق 	1ر#� �رده ا�د.   ھر �دام از د	و�را�� � �و��
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Oدن ز�	را وادا�ت، ا�ن �طور را ��و��م، �� 0دا آ	 ���23و�� ا�ت �� دوھ�2$ )�ش، �8 �ن از �وا��د6ن �را ) *رص  "�زی 

ت، ���ت �� �و��ن ا�ن 	ط3ب:  �(....و از ھ�� �)��ر '� &�%� ھ	 و �ر��� ھ	 در $	ن )ر"	� ا��را �$ �ود را �وام � ا/�

ز و�4ت -را�د�د و دل &وش 'رده ا�د و���0د؛ �	 ( &وب -ودم& �- ��� در 	�ِن ��ِن   . 9 8ول و7!)5و�� و'�	ر رو-	ه ���	�

  �� ��ر ر��ده، � 	ن در 	�ن 6ذا�ت.	ه 	� �ل روان) ھ��2 �	$ "ا#ق"  5	ورخ  198 ھ�2ِ� �	ره (

	$ "ا#ق" � اط�ع  �وا��ده ھی �ز�ز ر��ده ا�ت �� ھر6و�� )����د، ا��<د و �وا��� ھی �ن را �0ورت 	�4وب  �ر �ر ھ��2�

#� �دارد � �� )ر�ش #رد، #رد �23و�� �واب دھد، �زھم �� ا/�رام ا�ن آ*، �را�ش �26م:� ار�ل ���د، ز�را ��ر�� و*ت 	 ��  

ن" را � ��د 	���4د؟) 	و0وف �� �واب )ردا�ت: ( ... 	ن در �ھ�وز�	43رد ھی /زب  ( ...آ����T#را��8 �3ق ا�ن" /زب د	و�

�س را اذ�ت  Fده ام، ھ���س  رر �ر� Fھ� �� ن *رار دا��م، ا	���T#را��8 �3ق ا�ی ���3 ��3دی و )ر *درت /زب د	و����

  �4رده ام، ... /�� ��� و �ر )�ه �� �م �ود �دا��م....) 

�� �وھر ���ش در�ن ���4 ���0 	� 6ردد: 	� ����م  

� ھ; 'س �رر �ر�	�ده، و د��ش -� &ون '�� آ�وده ��ت و -	 و4دان را8ت   ز�ده �5 -� �ر �� -رد ... ( - .(  

�U و�*ل �� دارای ��	ت ��	 آدمِ � و رو/� �رد	�د، �� �و�� 	�دا�د؛ ا��راض، �ز دا�ت و 	دا��3 در ا�د��� و �42ر ا��ص �

 �دام /ق و � �م آ�را �	� )ذ�رد. ز�را ��د آزادی ا��ن 	Tز 	�42ر او�ت. )س ��� ھ�F د�ن و ھ�F ا�د��$ � ��د، ا	ر��ت �ط�

���ر ا�ت �,و��م (د�ده درا��)،  �ر�� از �3<� ھ و )ر"	� ھ 	��واھ�د ازھ	ن �42ر و ھ	ن رژ�م و �	ل رژ�	� �� �رادر و 

	را و ھزاران )در، �رادر و�واھِر ھ	وطن 	را �� �رم آزاد ا�د���، د6را�د���، ا��م ا�د��� و وطن ا�د��� ز�ر  ا� ی ��وادۀ

�رده �ود�د و �� 0ورت #ردی و �	�1 ز�ده �� 6ور  �1<�ب، ��د�د، �/<�ر، �وھ�ن، �و*�ف و �1ذ�ب 6ر#�� �ود�د و روا�$ ز�دا��

��� �ود�د، دھت، *�0ت و و�ب و�ِب و� ���طن 	 را �	�رد	ن �ردده �ود�د، 	�3و�� ا��ن �ر ز	�ن 	 را از وطن �� وطن �

ه ,�ل ��4ر روس �رده �ود�د، �و �وا�8 ھی ھ�وز �وان ��دۀ 	 را �� ��وان �د	ت ز�ر ��رق �� *ر�	��ود�د، زن و	رد 	 را )

*ط و ده ھ و 0د ھ و �	/دود �د ���� ھ را �ر 	 روا ھی ��4ری #ر��ده �ود�د، /ق آزادی #ردی را از #رد#رد 	ردم 	� 

دا��� �ود�د، آ� 	� �ود در �را�ر "��ن رژ�م �2ک و ��ور �را�داز و در �را�ر 	�ر�ن و ھوا�واھن آن 	�ر �4وت �ر �ب 6ذا�ت 

ل ا/ � ��ن ���T#3ت ا	اھدا �ود؟ �ر��ف،  ز ��1ت ��داد آ�� 	� �وزد و د�	�ن 	��ن و� �� �ظر ا�ن آ* د��� ھی 6ل �� آ��

ت و #ر��دن �2ر�ن �� آ�� /ق � ا#�ی ��� از ھر طرف �� آن ھ�زم ��وه 	� ���د، �و"�4ر�ن �4س ا�1	ل 	ردم �� �ون �$�2 	

  	�3م ���ت؟ و � آ��4 ��ن ا�ن /<�ق 3Mط ا�ت؟

�ب ا�ن�� ھ و ���ت ھی /زب، ا�ت �� �ر�� از ھوا داران �ر�)ردۀ �3<�، )ر"	 �2� ،��ل �� /�	�� و ��ر ��ظ�م ھ در 

� ���رد�م" ...) )رده 	� ا�داز�د و دل �وش 	� ���د  " ت ( ... 	 ھم �,ن ا���ه دا���م �	3� ا�ن � ً رژ�م و 	�ر�ن �ن را 0ر#

ر�- آ�� را �	� ���د، آ�� �26ن ا�ن �3	� ھ �راYت /0ل 	� ���د. ���ر! آ�� �ود �ن را 6ول  	� � ��د دا��� ���د �� ز��د، آ��

ر �,و��د: ( �د �رد�م، �8 زد�م� �رد�م" ...) ��ص �	� �و�د، ��43 ا6ر 0د ھ "  �26ن(( ... 	 ھم �,ن ا���ه دا���م �� ��� �� 

  ...) #4ر ��4م 	ردم و �ر�- آ�� را ����د.

ری 	���4د:       ( ... ا�ن ار��ع دا��3، 	�ط<وی و  )ر"	� ھ و �G �>3زم �� �د آور��ت �� ا�:راً  �# ھ �� ا�ن ���4 ��ز )

ن را 6ل   و 36زار 	� ����م...!!!)���T#6ذا�ت، ور�� ا ��م ��ن ا�	�33 �ود �� �د را در 	<�ل 	  ا	)ر�
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و �� *درت ر��دۀ �3<� و )ر"	� �ود �� �وا���د آ�د�وژی � 0را/ت 	� 6و�م: ا�ن رژ�م �ود�ی :ور و رھ�ران و �	ل � 	4رراً 

واردا�� 	ر���زم �����زم را �دون ظر#�ت �زی در �8 ��وِر �<ر��ً 0د در0د �دا )ر�ت � �وا�ب �� �وادی و �� ��ری 	ردم 

  از ���ت ز	ن،  �� �ط��ق �����د. 	,ر "��ن ��ود؟

ر	ل ز��زد �ص و �م ��د � ���� 0دا ��3د 	� �د �� ، رژ�م  ه �ود:آ� ا�ن 	<و�� �� د�ن ا��م ا/�رام دار�م!!) و از ھر 	 ... )

�� د�ن ا��م �� ��� �<�ده �دارد، ��43 ھزاران ا��ن را �� �رم 	�3	ن �ودن، �� *�ل ر��ده و ده ھ د�ن ���زی و �	/دود 	ردم 

  ���زی د�,ر...

 �ران�� 	� � ���� اش 36ب ا�د�ن #راری و "�د � 	�ی 	���4 و 	در�� �� ( �� ��ره از ���ت ا�ن رژ�م �ود� �ود ��43رد ھی �

ت � )ول ��رات، ذ� ��د�ه 	<رر 	�4رد�د) را ( ن 	�ددی و ����6 �� آ���و�	دن ا	روزی) و "�د � 	�ھی 	��د ( 	��ی آ*

 	د��ت �0ر آ���� �دا���د، ���0ت ھی آ�� را در 0/�$ و ا�<ط روز6ر 	� 6ذ���د�د، و از ��ن ��رون از ا#� ن و ����T

م ���ت ھی ��ظ�	� ز�ر �ظر ,��ت، 	��ور و 	1روف ��ت. آ�,ه، ��ISI  ی��ور ھ � ��ن و آ�و�د ھی ا�ران در �����(

1ر ھی ا��م 	/وری� ��ون  Mر�� و �ر�� �� د�ت �ن ا#�د و �وده ھی 	�3و�� را � �� آ�را ��د�د �� د����در �<ب �و�ش 

ن و دا�ش 	�ھده 	� ���م. ��  در و�ود ط

 ��د ��  ا�ن ھم( ���د؛ ھر ���ت 	دار، رھ�ر و ���0ت ھی 20و#� �� ��1د �ن را � #�ر 6و�� ���ت و آ�د�وژی �� 	� ��26 �

ت /<وق ا���� *رار 	�د�ھ�د و � داده ا�د، ھ�",ه از "�م 	ردم ���2ده ا�د و 	ردم �� آ�� /ر	ت آن 	����د و �� �Z2 	ردم در "و

ن را ��0وص در *�	ت �دم ر�وه ���� /ر	ت و ���T#را��8 ا�ن �راز�ده �6 ھی /زب د	و���T#ردم ا	ن 6ذا��� ا�د. ھ	"�

ن ���T#را��8 �3ق ا� �0و	ت ھی ��/� )ر"م و �3ق 	وا�� ا/�رام 	� 6ذار�د و���د #را	وش �رد؛ و*�� �ران /زب د	و�

 �ود �ردن /�2ظ] ا	�ن 	��<�	ً )ردا��� ا�د و �ود �ر *درت ���4 زده ا�د، ا	� ��ت 6ذا��ن �� دھن �ره �� و �� � �ده، آ��

�* �� 8��ل را � را�ت و �وپ و��4ر �6ری ��O ھی ��ظ�	� زن، 	رد، )�ر و�وان � ل ر��د�د و ��ر /4و	ت ھی ��ظ�	� �

  را �� و/�ت �را 	�دل ����د.  

0/ب ھر ا�د��$  )س ای ھ	وطن، ��0 �و آ*ی )ر"	� �� �را�م �23ون ا��را � زدی! ا6ر �3<�، )ر"	�، ��31 ��، ا�وا�� و �

�س /ق �3ب و ا��راض �� �<�ده و ا�د��$ ��� را �دارد، 	,ر Fد: ھ����م "��ن /4م 	� ��  رر آن ��  د�,ری ���، 	�طق �

ت *وا��ن 	د�� ��ور ھ �/<ق 	� ��س د�,ر �ر�د، ��ران  رر��زاز 	�ری /<و*� �ر 	��ی 	��ور ���� /ق ا��ن در "و

�د.�  

ر �ردن 20ت ( �4رار 	��و 20ت �� 	را�ب �د �ر و ر��8 �ر ھر6ز �	��وا�د در �را�ر ر�زش �ون ھزاران  رو -	ه)��م: �� 

�� از ��1ت رژ�م �3ق و )ر"م � ھ�وز �ون ھ	وط�ن 	 در ا:ر  ا��ن وطن 	 و ا�س 6ذاری �را�� ھ و وو�را�� ھی ��ور 	

�د. �   ا��/ر و ا�2�ر �� ز	�ن  	� ر�زد، �دل ��

 ز�ده �6 	��4د، ��وری �� دران آزادی ��ن �ر 	��ی د	و �را�� ����ل �ده ا����ت، ا�ن آ* �1�ب��ی )ر"	� �� در ا��را

ر�4�ور �,ران �� ���� ھی 	��3ف از �ا�ت، آ� 	�و�� ��ده �� در ��ور ھی )�رو د	و �را�� �و���ده 6ن، ط�ز �و��ن و 

ن ... را �	�ر( ،�����ر�ون �,ری "�ن �دا#� 	� ���د ��  �� (رو�ه) ر�Yس �	�ور � 0در ا�ظم، � *3م، ��ن، �0و�ر و �� و�ژه 

ت را از طر�ق 	3�ن �د�د �ر�ن ���T#ردم ا	روز 	ا ���ردن، �� ��ل آن �	� ر�د، و � "را ا�ن آ* �� ��ر ازان ا�ت  �����
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��� اظ�ر 	� ���د. ��د ��4 از د�Gل �23ون �ردن ا�ن آ*، ر��� ھ در �را�ر ��روی ھی ر�Yس �	�ور و ��3د )�� �ر�ن ر�ل دو

 	�ر �	و�� �و��ده �ده �ود.���ب ھ ���� و �ر ز� ���	�ت رژ�م �3ق و )ر"م ��د   ھ	ن ��Gِت دوران 	�وف /

 $	ر#<ی او را ���3 آ�"� "ا#ق" ا�ن ظر#�ت را دارد؛ ھر6و�� ا��راض آن آ*ی )ر"	� و  در ا��ر �طر ��ن 	� 6ردد �� ھ��2 �

  در�ن �طور��26 آ	د�م، �� 	 ار �ل ���د � �� ��ر �ر��د. 

 ��4راز�	س� 	�  

  

 


