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 ا�
	�ر ���ر ا��ر 

                                

  ��ره �ر و�� �و
ود  از راه ��	ده ��رار، �رور ��د                  

�� و �
�وز��را�ِ� د	ر ��، در ھ��ھ��� 	���� ز�	�� #�زی ھ�ی آ%�ر $#�رش  ����دِه ! و�ت و و	را�� �

��.� ا�#�ن �)	ر وا��ده ��ول ا#ت. ا����ِل و+وع ا	ن �)	ر و  ���و�� ، در � ور�� ، � �ن �	دھد 
��	ت ���ول و �	��د ھ�ی ان، ھر	3 از 
وا�ب د!	ل، � �ول �
�و�1 ی : �ردم 	� ا�%ر	ت ھ�، �

را   �ی �زد��	ر ��ط8وی ا��7 د#�� ��ده و ��س ھ�ی دور  	ر	�� +درت ، ��ورأی ��� ھ� و !د���ذارھ
، ��و�� ھ�ی ��;�وت، �� ����و ا�دا!�� ا#ت . 1�ر:م د واری �.	ن #�ت و
7ت �ر�ت او��ع و 

�	 �	�� �	��د ھ�ی $وارا و ��$وار ان، ا��� ��	�وان در ���ر ان �� د:د:� ا	#��د و  ��� ����داد و	� از ان 
���	ت و ا1وان وا���ر، �� �� �� !	�ل $ذ ت، اھ�	ت ذات �روز 1=>م �)	ر و ���ول ا#ت . �!ش 

در 
7ت   ا�د ، �8ش ا��� �ر�ز ���ده   ھزار ر �� �� ���ون ھ�ی �)ذ	� ���ده ی �داوم ��
.� در ار���ط

دال و
�< ھم ��زر$��� ا#ت، �
�ی ��ن �;�< ا	د �� ��زار   ��ز $ �	� او��ع ��زی �	���د . ز	را : "


.� ا�ر	�� ھ� ا�د . �� 
�>	�� �� ا�%ر	ت ھ�ی 
��.� 	� ، ودر �8	8ت ا	��7 � ب ، ب" �� ����� ا�
ا��� ���#����	�7 و ��ھ�
�ر	�7 ��د دھ� ا!	ر � ور �ر�وط �	 ود ،  �#ت ، #را���د$� ،    +ر���	�ن

�� ا#�%��ی �ردم و �	رو ھ�ی ا��	��، ( در ��ل ���ر �	رو ھ�ی  ر#وا	� و �راِر �
�و�1 ذ	د!ل، ط�.� 
��	ت د#�� ��ده دا�#ت)، ھر$ز �ر�م و دA#وزی �ردم   ا ��	�وان ا��	�� ر��!د���ذار �رو��+رص �;ظ 

و �	ز و
دا��7ی :   �� را �ر�!واھد ا��	!ت. و ا�� ھ	E ا�#�ن دار�ده ی �د ا+ل و
دان ( �	 �ر: ا!=+� ، 
(��
دا ����� از ��� �وا�د �� #ر�و ت �	7ن و ھم �	��7ن �� �;�وت و!ود را ��   ��ر	!� ، 1��� و� ���

  ان �دا�د . 

�	ل �#�8ل�از #�!ت و ���ت 
��.� ا�روزی ��، ا#�	=   روا� ��#���،  -
��.�  ��#���   �8دان ��8	ق و �
�زد	3 �� ���ِل �د �رھ�< ، #����� ی  ���د دوAت ، �ظ��	�ری، ا+���د ���	�	� ... 1	�	ت ھ�ی ا�د 

�	��د و �.د از ����ش، ���ل ��رش را �� �%��� ��ر  �� �ژوھ �ر ��	د در ��ن ان �!#ت راه !ود را

7ت 	�ب، در �;H از�ون �8د و �ذ	رش 
��.� ��ذارد . �دور �ر��	ش ھ� و ��وا ھ� و �ر��ن ھ� 

، ���ن از ا���1ر ا���ده ا�د، �� �=در�< �.د از   �!�� ھ� و"اھل �ل و81د"   ا�روز، از��8م ���I 	ن   ، 
و �	 !�د #زاوارا�� �ردم �وا
� �	 و�د. �.�� ���� ا	ن وا+	.ت ا	��� �دور، �� ��#!ر و ر 	!�د 

#	�#� ،  -�وا��	� � !	ص دروغ از را#ت �1و�	ت 	���� ا#ت. در ��ن ��	ن 
و ��ری  ،
�� ا�د	 � رھ���ی �� �� روش ھ� و ھدف ھ�ی ( راھ�ردی و ��ر�ردی)�.	ن !ود، ا	�����7   �رورت


ر�� ����م و    ا�د	 � رھ���ی ����+ض �� ھدف و دا �� �� د، �رورت ا#ت. �ر�1س� ، ��روش و و#	
�ط ر#	دن   در ��ِم ، از : M	��� �� 8د�� ھ�ی در#ت�   �
	3 �%�ل �	�ور	م : ا�روز ��   ا#ت.در ھ�	ن 

در 
��.�   +�ول ا	ن وا+	.ت، �� ط��8ت و 
وا�� ط����8 و
ود 1	�� دار�د،  .�ر ���رزه ط����8،  ر:م 
�	�	ده $� ھ�ی ���ول 
�< ��د دھ� 	�، �ظ	ر 
��.� ��، �و	ژه در �1ری �� �را�م ی �� دا �ن 

و ��زدار�ده و �#7	ل  #ردر$م ���ده  �8ش دو$��� :   ��و�� ی،   وا��� ت داده ھ� ، اط=�1ت و ا�د	 � ھ� 
زان ��زی �	���د ؛ از 	�طرف واز 
���� د	�ر، ط��8 دوران #�ز ! �� �ر!� ���ر  ���ده و رو ��ر، 

���ی ا#����ج ھ�ی �ردی و � �ل ھ� و ا�زاب و �8 � ھ�ی ��ر�ردی و راھ�ردی !ود ھ� را روی ان 
�1ر 
�< ��  $ذا �� ا�د ، ھ����د $ذ �� و
ود !�ر
� �دا �� و در 1وض ا+ �ر و $روه ھ�ی 
د	د 

ر ظرف ھو	ت ھ�ی 
د	د، 1رض و
ود �رده ا�د . ا	ن ھو	ت ھ�ی ��ھ��ون و ���وع ا
����1، ���7 د
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��ش ھ�ی ھ����� +���	ت  ���  ���.�ل  دن دار�د. ز	را ��ل �1ل ا
����1 #	�#� از ��ر!��� ی 
�� ��زار �)	ر ���ن ��وده ا#ت. و ا	ن راد	و ��زار ا#ت �� ا���ر ���1 را #�ت    و
ود �دا ت و�دارد،

ی ا�%ر	ت ھ� ) . د	ده و#و �	دھد( ا���A در �ورت ا����ع ر#��� ھ�ی ھ����� از ھ�#و	� �� !وا#ت ھ�
و ����7 ھ� �رای �رھ	ز از وارد  دن ��   �	 ود �� ا	ن 1وارض ، ھ�� و ھ��، �و ش ھ� 

���رزاِت ازاد	�!ش و ا#�8=ل ��ور و�ق ط����� و1دا�A!واھ��� و د��را�	3 $رد	ده ا#ت. و ا	ن  ��ن 
  ��ِ�ل ��
.� ا#ت.

ا
����1 ان در  -#ت. �ل،  را	ط �#�1د #	�#��)	ر و��ول آ�د�� ی 	�د  ده ، ���ول 
�ر ��ر	!� �	
�راورده ھ�ی 81ل ھ�ی      ��!ت در �	و�د �� ��و��� ��ر�ردھ� ؛   ��ل ��و	ن ا#ت. ���ر �#�ن روش

�ط��ق 
�س، �#�� ��دی �	��د. در ا	ن ��ب �ر��7ی �;�	�� ���را $;�� ا	م . �و��ه #!ن   �#�� و ازاد را
، ��� �ر +��و���دی ھ�ی   ری ان +در��داری و ا	د	وAوژی ا	��7، ���د ا	��� ، ا�8�1د �� 
�ر و ا#�س �ظ

�� ، و+�� � �� ھ�ی �)ذ	� �!ود ا�زا	� +درت 	� زور �
در ��ل �ور  دن �� �د ، � ���   ا��7 ، و از ان 
، �را#	ده ا#ت. ���� �)ذ	� +درت �� �� 	ن #	�#� ��رف زور �وع   ا�#ت �� ز��ن ا��=ل +درِت 

�ود   ���� �ود ، ا+���دا#�.��ری و �ظ��	�ری ( ��ل ر�ن 
�#و#� و 
�#وس �روری) رو#� �� ان
�� در �و ش ا	د	وAوژی ��و�#�� 1ر�� �	 د. ان ���� و+�� از ا%ر ��8و�ت و
دا  دن �و#�� دروغ 

�� ا��=ل درو��  و �� �ور  دن �
رای �)ذ	� ، ر	 � �� ! �	دن ا:�ز �رد ؛     1ر	�ن  د   از�ور�ش
رو#� و 	�	م  دن د#�� ��ده ھ�، ا�
��	د . 
�< و $ر	ز #ر��	داری A	�رال �� #رد�داری ا	�Iت    �ظ�م

�ده ا�ر	�� و � �ور	ت ا���	س و ... ا���� از �د ��ھرا�� �وده و ���ن �� ا#�;�ده از �
�رب �وع ��
پ( را#ت ا�راط�) و ھ�دی ، �� ا��=ل ���ل �	ش �رو�د.  �ھد �	�ور	م . �� از��	ش $ذا �ن �را� -�	��

#	�#ت   #�در ( ����	ل �� �پ) از 
��ب اط�ق ھ�ی ��ر #ر��	داری A	�رال ا�ر	��	�، در را#��ی

�7ن  $ذاری ھ�ی �.دی ، ��8دش در 
�< �رخ �.�وم ��ودن ا#ت. در ھ�	ن 
� ��و	#م :  �� ��	<�
 ��

	��7
���ن ا	ن �ط�ب از    �ن ا#ت.ز	ر #�ط� �ر�وط �	 ود، �	روزی ھر ��د �����ن �را�پ، �� #ود 
�� �� ! و�ت زدا	� �.�8د  �#��وه  +�م 
و �� ���د �� �%��� �	روی ��ر��، �� ��ور ا#ت ، ����.�رف 

�� ��= �  دن ا��را�وری 
�< ا�روز را، ��� �ر �ر !��� ھ�ی    واھد ا��دا	� � �ن �	دھد  ��د. و ا�� 
Aن د	د. �� ھ�	د  ده +درت، #ر1ت !واھد �! �	ظ�م � �
	ل  	وه دو��Aداری او���� را �� �8ش ��

#ر��	داری A	�رال را، در ��ن ��را��7 �� #ود �ر�	م �� 	ن #ر��	داری ا�ر	�� ��زی �رد ، �� و�ف 
�ر �	�ر ��در وطن �	دا�م . دA	ل   � 	دن +#�� +وا	ش از ا�)��#��ن، ��1ل وارد  دن �د �ر	ن ا#	ب ھ�


دار و ��ر	ز ، �� ��8د �و
	� $را�� �و ��دن ھو	ت #�ط� $را�� !ود ، از +وام ، ان ا	���، ا	ن #	�#ت 
�رد�� �� #ود ازادی و ا#�8=ل و �� ��ل ��ودن ! و�ت �
�وزی و���  � �ل و�.د !	زش ھ�ی #�ز�ده 

�و $ر��� ا#ت.   �ران از "ر د �ر�	زان 1داAت" در 
  �	7ن �� ، 

و �	7م ، �ردم �� را ، در ا#����  � ��ر ھ�ی �
	� ��داوم در ���ر #�	ر �ن �#ت ھ�ی !;�8ن اور، +�ل و   
��	ت د#�� ��ده ��ا��7، +رار داده ا#ت.  ���	م $	ری ھ�ی �#�8ل از +درت !�ر
� و �	رون از �وزه 

�� #!ن د	�ر ، �ردم �	روی ��8Aوه Iزم �رای �ر #ر
� � ��دن ��
�وز	ن � ���ره �و�� و ھ�د#ت 
د را، در ��زو ھ�ی !ود �Aس �رده ا#ت .( �
ر�� �7ل #�ل +ر���� دادن �	���� ی ا��7، �ر�8وق !و

ا	ن درک ا��7 را در
�	��ه ���	م $	ری ھ�ی   �#��ر آز��	 ��ه ����� وز���� ا��7 ا#ت) . 
د وار�ر�.�ر د وار$ذار�1ور
� داده ا#ت . در ا	ن �	E و!م ، �8ش رو ��ری، � ��� ��ودن راه ھ�ی 

و ��ز ، اھل رو ��ری ��	د �� �راغ �.ر�ت از �	E و!م ھ�    �	�وا�د �� د. #7ل اA.�ور و �م ھز	��
����زده $� ھ� و ��ر +درت زده ، ��ون �� �د،  و از �ور ذھ�� ھ�ی د$���	3ِ �	 �ر �� � از  �
7ز 

را در ��ر	�� ھ� ، !وا�ده �وا�#�� و راه را از  �� �8 � ھ�ی ھردم ��)	ر  ��� ھ� و +وادان  ��رد 
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�� ��ه :��	دن رھروان  و�د. �#��د ھ�ی ��طق �
ر�� ھ�ی   ��	ز داده و ���� از ���A �	رون ��  ده    ��ه

�<   %ور �	�وا��د، �� �د. �	�	�	د ، #ر و ��ر دا �ن �� د
�Iن +درت و 	� +درت د
�ل و 8و7؛  ��

ل ��	� $ذاری ط��	ده 
�ن و �� #	�ھ� ر��ن ھ�، ���� �د از !ون دل !وردن و از !ود �م $ذا �ن و از 
ھ
ری  �#� و  60و ��40،50 د واری ���رزات  
����1 ���رزان 1دا�A!واه دھ� ھ�ی   و ھ�ز��ن ، 

  +�ل از ان در 
��ش ھ�ی � روط� و د	�ر 
��ش ھ�ی ��ر+�، اذ�1ن ��ودن و ��� $ذا �ن ا#ت.

  #ت��زل ا  در ره � روط� اول  –�رک ��ل و �رک 
�ن و�رک #ر                  

�را �و �� ا�د             و : � �� ��  	�ران ر��� �� +�م �� �و �� ا�د –!و�	ن !ط 
�ده ھ� 

از ھر �وع  7	د ���	� و  7	د ���	� ط���، �ر
#�� #�!�ن ا	ن وا+	.ت ھ�ی ��W و 	ر	ن ، در    
دا  
�� �� ��%	ر $ذاری در #ر�و ت ا�   ھ�ی 
�� و 
ور ���دِه �	رو ھ�ی �وا��   ا	
�د ������� �	7ن، در �ر

  �روری و �	��� ا#ت .  �1ور 

                                                

  


