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    ا��ر ��در ���د  

  

  "��ـــــ� آزاد"، ��د از     

  در دا����ه ھ���ورگ                
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 -آ�����ش ���ون ھ�ی ���ر	�وھ� در ��� از	�م ���ر	���، 	��زدھم ��ه �ری، 	�ھد ���ل 

*روه �و�وم �� را  �ر���� ��ود �� �ظ�ر �ود. ��ز��� آ'ر�&��� دا�	%�ه ھ���ورگ �ود�م #� در �وع

وا���3ر ��23ن �و1و,�ت را ��ب �/�ر��ر�ن، �ؤرخ �ر,�ده دا	ت اد���ت دا�	%�ه ھ���ورگ 

  و�ژھ	%رھ�وطن ��.

  

                                                        

  

  

از �ر�وم ���د ا�راھ�م /�� �ز�ن 	ده �ود،  �� ,�س ھ��� ده 	ده �ود و���ل #� "8�7 ازاد" ����

���	ر#ت ��1ر �رای  م ر��ر �س از ��ر�&دم *�3نطرف ���م د#3ر��ر�ن ر��را�را�� ا'�33ح 	د. 

#��ده، در��رۀ �	�ت ھ�ی اد�� وھ�ری *روه اد���ت #� ���ر	��� ھ� دا�ر �� 	ود، 3و���1 ارا>� 

در را��3ی #و	ش  �� 	����د،را #� ھ��  و�ژوھ	%ر	د #� ��ب �/�ر��ر�ن �و���ده و�� آور ��ود

�ر���7 ھ��وا�� دو��3ن ھ�دل دارا �� ��	د. درھ�ی @?�� و �3&�&� �و�ش، ��م در �ور ارج �رای 

 �� /ورت '	رده ��را�ون 8�� در 	2ر'�ر�� و 8�� درا	�2ر���د ا�راھ�م /��،ا�	ب ��ز ا�	�ن 

/��ت �� #��د. �س از آن، آواز و *را����7 ا'��B��3ن �A 3ن از ���رزان آزاد��واه و	�,ر �?�د 

@�ی ,�دا�وھ�ب �ددی 	�/�ً در ���ل �دۀ آن ��ب آآھ�C "�ن 8�7 آزادم" را �� 	�و�م #� �را�

 Cو�ش در ��رۀ ا�ن آھ���1ور ��'�3 ا�د. �� د���ل آن ��ب آ@�ی �ددی، ��را�ون از ��طرات 

  و��&� در ��د دھ7 ��ش در ا'��B��3ن. �واھ�د *�ت، ھ����ن از �%و�%� و�21ت �
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از 1رورت 3و� دو��3ن ا�را�� �� �3ر�E، 	2ر،ادب و��ره ھ�ی  �1ن ا�ن #� ��3رم ��ر�ن

�� 	�ل *ذرا و��3/ر از اھ��ت �رر�� 8�� در 	2ر '�ر��، 	��ص در ا'��B��3ن �3ذ#ر	د؛ 

درد��د را �� 8�7 واژ*ون، داIدار رو��رد 	�,ران �� 8��، /��ت ��ود و د��ل 3و� ��	3ر	�,ران 

 /��ت �و�ش ���ت �� �2ر'� �ر�وم ���د ا�راھ�م /��J داد. در ��ش د�%ر ازو%ر�ون 3و�1

�ردا�ت. از او�1ع و ز���7 او و�ر�� ز�دا���ن *�ت و آ��� �ر�ر A3 A3 ا,�1ی ���وادۀ ��ظر 

���د /�ر��ن آ�ده �ود را 3ذ#رداد. آ�%�ه �� د��ل روی آوردن /�� �� 8�� �� ,�وان �A ���د طرف 

ن /�� �دود ,?K@� اش ا	�ره ��ود. ��ب ��ر�ن ��دآور *رد�د #� �3 آ�� #� ��ز�%ر���3 ام، 	�دروا

�A /دو 	ش ��ر در ا	�2ر �و�ش از 8�� ��م �رده ا�ت. وی *�ت: ا�ن را ��ز ���زا�م #� �� @ول 

�د /د�ق �ر��؛ 	�دروان /�� ��ری *��3 �ود #�، و@�3 در ز�دان �ودم، ��دو�ت *را�� ام ��ب 

ا'�3ده �ود  . . . ��د  ��� از روزھ� ھوا �3ره 	د و3و'���، 8�7 داIداری را د�دم #� در اNر وزش 	د�د

   د�دن آن /��� �ر�ن �NO3ر ����ردا	ت.

  

          

  

��3رم ��ر�ن /��ت ھ�ی �و�ش را �&د�� �� ����د �رای �1ور ��ب ��3رم ,�دا�وھ�ب �ددی و 

���ن ا�	�ن. �2د �� �2ر'� ��3رم ا��3د �ددی �ردا�ت. �س از 	��دن آھ�C �ن 8�7 ازاد #� 3و�ط �
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���م آزاده �وا�ده 	ده ا�ت، ��ب ا��3د از �%و�%� ���3 	دن آن آھ�C و��د آھ�C ا��3د �ددی و 

د�%ر، از�ر�وم ,�دا��Bور�ر	��، از و�21ت ھ�ر��دان، از�طJ و���ل 3����� و�وع �Nت آواز 

�� د���ل آن ��زھم ��د ������ را ���ن دا	ت #� طرف ,K@7 ھ�وط��ن ودو��3ن ا�را�� وا@P 	د. 

  ��د دھ� ��ش �Nت 	ده �ود، 	��ده 	د #� ھر�� ��	3ر �� ,K@7 	�و�د*�ن ا'زود. آھ�C ا�	�ن #�

در ����ن ���ل د��3 *?� از طرف  ���م ر��ر ا�را�� �رای  ��ب �ددی 3&د�م 	د و 	ر#ت #��د*�ن 

  	ب �� ����ن ر��د. �22رای /رف ��ی د,وت 	د�د. ���ل �وا�� ��,ت 

                 

  


