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رھ�د ���ب 


ق " ����ده �ر ��داا"   

 

!و�ش را از ن �� %�زی �$و�م ، �!ن  �ل از آ��� در ��ره ����ن ��ل ���د ���ره " ا
ق " در آ���ن �ط�و��ت ��رو��رزی �رز��
� :)� آ'�ز ����م �ا�*  

�4دا�ش ز آوان ظ�ور �+ر�� "�راج ا�!��ر" �� ا   +$1ت ا�$�ز و ��ر���ک ا�ت . �و��ت و اھل  .م در �رز��ن �� �ر-ذ+ت �طدا���ن 

ت +$1ت ا�$�ز ، ھو���ک در �4ش %+��ن �� �6و�ری )�ن !واھد -ر�ظر ا�داز�م ، ا-ر *� ���5ش از 5د ��رون +ده  ی�+رات ا�روز

 و ���7د  . 

��+�ر از ھ�� +�ھد دو !ط ، دو �ر�و+ت 5ر*ت ا�ن  *�روان از ز��ن �4دا�ش �� ا�روز �� در ا-ر از 
رو��ت و +رح *��ل �$ذر�م  ، 
. ط9 طر�ق *رده  و �����دآ�را  اھل  .م *� �ط�و��ت و و دو ���ر از ھم  )دا  !واھ�م �ود                                                        

�+�ن �.ت و �ردم  آزادی و !و+�!�9 ��ری در �: !ط �ردان �ر�.�دی را �9 ����م *�  .م ، ھ�ر و �وان +��را در راه �
 ���ر -ر
�رت و �� �ده ا�د و �� از ��$د��9 ،  ھرا� ، �� از �رو
� دار ���ده ا�د  � �4ی )�ن�ار��ن ا�درا�ن �ن راه و اا�در ا�د ،+�� �م و�و�

. �;�م )�ه وو ��  ه+�ن *رد  

� دھن �وپ �9 ����د �� ا�دا�ش *��د ،  را " �راج ا�!��ر  "�د�ر و �5رر او��ن " �و�وی وا6ف  �دھ�ری" �$ر �� %��ن �ود و �9 �
 :  �  .م و *�'ذ !وا�ت و و�6�ش را �و+ت *

وط� او��ن ��زل ا�ت . ر�رک )�ن و �رک ��ل و �رک �ر   در ره �+  

د : ���� ���ردر و ت ا��رت �.�ش *�   "��5ود طرزی "  �$ر �� %��ن �ود   

� ر�$�م �� �� !ون وطن <  +��دان ظ.م 
ر�$�م ��  �  

� �ردا+ت ،  را از ��د �� �رد  ، وط��ش در ��?�د -�ه�ود *� �ھ�و ��� ��:  5ز�ن و ��+;��*  

 در 'ر�ت ا-ر �رگ �$�رد �ن �ن     آ�� *� *�د  �ر و *9 دوزد *1ن �ن  ؟

ن ؟�� ��د �رد �وی �را �ر وطن �  ���وت �را �ر �ر *وھ9 �$ذار�د    

9�B��� "  ر داد : �� �زرگ �رد د�$ری از ھ��ن ���ر� �� �5ن )و+ش )�C آزادی ز�ز�* "  

 ��ز دارد �9 �رو �����9 ام         �5ر در �ر  طرهء طو
��9 ام 

 آ���ن ��ر ا�ت �ر -ردا�9 ام     �+�ل ھر *�ر +د آ���9 ام

  -ر �دا�9 '�رت ا
9��B ام           %ون �� ��دان آ�دی �9 دا�9 ام

آ!ر ز�د-9   دم �ر  �� و �.ت ھم 6دا و ھ�$�م �� �4ی )�ن و ا *� %$و�� �� آرزو ھ�ی �ردمن ر�ردان از ا�ن *�روا ��ری �9 ����م 
.��دار�د و  .م ��ز��د   

��ز -1�ن ا�ن رو�داد �)�م ���م ���ر��ت از ا�ن د��� ، %9 �$و�م  ؟  ، د ر !ط د�$ر...���ن -و�� در ا�ن �6و�ر ��ر���ک �9 ����م   

  و ا�ن !ط و ا�ن ���ر .

ھم در ا�ن  او-رم ا�ت "  ا��ن E !�ن '�زی " در ز��ن  �زار �ر 9 !واھ9 و �9 �،  ا�ت �د�ر و �5رر "��5ب ا���م "  دا���ن 
�7ت زده و �ر ��ر و 4ود ��ز�د ، ز������ ورق �ر ��$ردد و آن رو��� زاده ��!�ر از ھ�� )� �ر ار���  درت ���� را���  .م � 
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� ح ���;ش و�.�� *�ر���� ھ�ی ��د  .م و  د�ش را ،  ا��;���ش را ��Bر داده ،، ا�ن �ط�و���9 5�6ب  .م  �ط�ن ���+د!ط   ا���9"�
.  ��ر�د  ")�رال ��در"�� ا���� �و�ت ��  .*�ر �9 ا�دازد   

رو�ش   �� او �;��ل ��+ود ، " ��در " )�رال و �9 )�ت ��ر��9 �� آ���ن �و�9 او ��+���د، "  ��در " روز ��  درت ر��دندر او��ن 
��ز ھم ��در از او  ��زھم !ود را �ر %+م د�د ��در  رار ��دھد ، " ��5ب ا���م�+ر�� ء "را �ر ر�م  �ر و �1رت �ر ��$ردا�د ،�5رر 

ا�ت ؟  9 آواز��4ر�د *� ا�ن %�� ر�م �$�ن  آواز *+�ده و ادای "'و 'و " �ر ��دھد ، ��در  ا�ن آ �در ھ��ن �5ظ�  رو �ر �����د ،
�را  �ن ا��!وا�9 دھد �ن �د�5� �ن �$9 ھ��م *� ھر *9 �� " )واب ��دھد *�: در ���5�� �ر �� ز�ر ا
$�ده �ط�و���9 �.�د آوازه 

 ��Fم  -وی او  و+���� " .  

"داوی " ھ� ��س "ھ� و �ر !�ف "'�� ر "ھ� و " ا، �$ر دا+ت  �� آ!ر �ز�ز ���ز دا+ت او را �� ھ��ن -و��  آ
راد ��در %ون )�رال 
ز�دان ھ� و ��?�د-�ه ھ� 
ر���د ، و �� ���ود و ا�دام *رد . �� *ردار �دا+��د *� %��ن را د�$ر  ھ� 6دو  

��ز ھم *�روان ھم زاد �ط�و�����ن و  .م �د���ن را �9 ����م ، �:  ...، در ز��ن +�ه ، ظ�ھر +�ه را ��$و�م ا�ن رو�د ادا�� ����د 
اFر��*9 و��.� ��ن ��!�� ا�د ا�� -روه د�$ر آ�را و  �رد��ن +�وت و Fروت و ��م  .م و  ر�5� +��را ، ا�ن ود�?� !داو�دی را ،  -روه 
�ت( . E رھ��9 و !و+�!�9 !.ق  

 �� 'ر�و �ر را در ����د  ، ����* و �9 ��%�ر-9 و �� �وا�9 �.�ش را �$�ه ����د و �.�ش�رده  *� و)دا�ش �  .م �د�ت 5�6ب  ر�5��
� : ��دھد *  

 �5)�9 ���ت �� 4ر�ش *� %9 ��م ا�ت ا��)�

�ل را ���د و �ر 
;ر �;�م ا�ت ا��)�( 

� �ر ��زل �;6ود %��ن ره ����م ؟� �� 

 راھزن رھ�ر و !س دزد ا��م ا�ت ا��)� 

 "�.!�� " ���ت اد��ر ز ���9 �4دا�ت 

 %�ره ا�ن ھ�� ��داد ،  ��م ا�ت  ا��)�

��ده  �� �و�� �ر د�$ری ، �وض آ��� +?رش را �رد��ن )� و �;�م ��زد و *ر�9 ھ�ی 
.: را ز�ر �4ی ا�د� ��ری �زرگ �رد� �+
را�د *� :�ز�د  �� %ون " ھ�+م " ر*�ب )�دی  

7?��1ن �+��د زور��دان �+��د    ُ�ف �ر آن د��9 *� دل ھ�ی (
رق)�+�9 *� �Bز ��زم آن  

!�دم آ�م *� درب  6ر !� �ن �+��د     *.�� درو�ش را ھر *س �وان ��زد !راب  

 داغ ھ� دارم ز ا���داد و +�دم �� �ت          +و!L�+ 9 �زار �� %را'�ن �+��د 

 �ر �.�دی ز�ر ��O ا���5ن -ردد ��6ب        %+م "�� 9"د�ت  ��ل را �� �ژ-�ن �+��د 

 

و 5�6ب  �ط�و���9 5�6ب ھ�ر در��ن �� !�رج �1ر *رده ..در !ط د�$ر ... آن -�ه *� +�ه ظ�ھراً �رای ..%9 �$و�م  ؟ ..��ری 
�رای �;�� ���9 و �4ر%� ا��!وا�9  ���را�د : .م   

زد�دار �و روح ��زه در %+م زار آ�د       ��� ای )�ن �+�� �ن *� ���9 در *��ر آ�د     

-.���ن ،روز ھ)را�ت �� %+�م !�ر زار آ�د                         

�9 ��+د��75ر�9 ��+د   �را�4 �ر�5ت ، +�ه ��+�9 ط�و را %ون �و ا�.!و+� �.�9 *� ا  

از آ�ت �4ش �.ت  در و �ز�9 ��+د                         


را ش از �رای �� �� �ر �$ذا+ت �9 ����ن    +� ��5وب !�طر ھ� �1ر *رد از 94 در��ن     



www.goftaman.com 

��ن !رم و !�دان                       � �� وا6ل +د �* E�5د ��  

� -ر %�د روزی ��!ت ھ)رش روز-�رم را    *�ون +د !�ک ��4ش �ر�� %+م ا��ظ�رم را �� 

  دو�ش -ل �ر �ر -ل ر�!ت ا��م ���رم را                       

 

 

�ر وا<ی ُدر دری را �ر- �آن +�ه ��طل و ��طل و �9 5س ��Fر ����د �$ذر�م ، " %+م دردی " ای ا-ر از �� �رد�9 آن د�$ری *
د :� �رای د+�ن �.ت و �رد�ش %��ن ��را���ر�Q و �ردم  د-ر ا�ن را �!واھ�د �!+�د *  

%راغ آرزوی ��.��ن    +و �.�دار ��.��ن +و ���ن �ر��ز د�ن" ��7 ا�5ق " +و   

  ;�م !��دی ��دان �5+ر  آ
ر�نرھ�+�ی +�ر �زدان +و در !��ر *+�        در �

+�ن   آ��� ��.رزد  از او ھ�د �� در��ی %�ن  ���د ��5ود '�زی +��وار ُ�ت  

� اش ا ا�ن ���ر و ا�ن 5ر*ت.6�
 �� ھ�زاد ادا��  دارد ...ا�ت  ز ز��ن �� آ���ن ���7د و ���1وت *.
در ا�ن  �  

 

ا���ن �� "4و��$ون " ھ� 
ر���ده ��+و�د و 'ر�و آزادی !واھ9 *وی  آن ��9 در آن -�ھ9 *� ھزاران وطن دو�ت و 5�6ب ا�د�+� و
: � و �رزن زاد-�ھش را �� +ور آورده %9 و ���5� زوزه ���+د *

Fر *��ل و ���و وز و5دت د��� ا         از ��ر و ��5ت �Fر *��ل و ���و      

R.6 ا�ت و �16 از �ظر *��ل و ���و                                

ھد در ھ��ن د $ر در !ط �ردم ، در راه آزاد-9 ، آ��� ارزش ود�?� !داو�دی را ��: ��دا�د ... %9 �$و�م %��ن 'ر�و �ر ��9
 ز��ن ..

 ز!ون !ود !ط9 ���+م �� �وی +1ق

 %9 !وش ��+ق ا�ن �ر!9 �را�)��م

 �و�د  
�R  +����ن دھم  ��  رھروان 

���م  +ود  آوران  ��4م  رزم  �رود  

+�ن�9 ام  و ���وا��م   *ُ �;�ب  ز!  

 �$ر ��5ل �ود �5ظ� ی *�9   را�م

 

 �!وا��د ا�� رام و " 4و��$ون " ���م وطن در د+ت $ون ا�� �9 *1ن در ���ن ��4ھ��ن -َ -. ای�را��9 *� �ن �ر 
رازش �� ��ن <�
 د�ت آ�وزد+�ن �$رد�د .

  ��4وده و �9 �����4د ، �� ا�روز �� ھ��ن دم *� ���و��م ..  �� ھر �5ل . ا�ن *�روان ،  ه راراو ا�ن دو ���ر 

 %ون �!ن از ����ن ���روز �+ر�� ء "ا
ق" ا�ت 

      

� ��7ر و ���د �رض *رد ا���� : �!�ت  *  �� ��ور �ن ز+ت �ر�ن ا�راز �ظر ( %9 !وب و %9 �د ) آن !واھد �ود *�
 و)دان �دان -واھ9 �دھد .
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� وز�ن " ا
قدر ��ره ھ��� ��1 : �-ردا��ده آن  �� د���ن 4ُر�وان  ا�ن �+ر��  " ا-ر !.ص �ر�ن �ظر داده +ود ا�ن !واھد �ود *
��ر�Q �ط�و��ت �رز��ن ��   دم  �ر 
رازا�� در !ط �ردان  ز�5ت و ��ش ،  � �4ری *ردن ھ+ت ��ل " ا���د ��7ء ��7ء " �

 �وا���9$ �� ا�ن �;�م و آن 
.: " ���4ر و ���� " دور از آ�ش �1ر � و �?6ب و ��را از و ����د *�ج ��'9 *وه ھ�ی �ر �� -ذا+�
از !داو�د �زرگ  ا�ت .ر�+� ھ��ش را �� ا���ق د���ی 4ُر �4ش �رای آزادی ر����ده ( *� ا�روز �!ت ��زارش -رم ا�ت )د��$�ه 

� آرزو��د�م *� " ا
ق" �� ھ��ن ر�م و راھ* 9  ،  ��
!رو �ر و �ر 
راز �ر آ��ده اش را ر م ز�د .  در ا!�ر  ���د �ر�� ا�روز ر
: � �رض *رد *

 

!دا��ن زر و زور �� ھ�د��9 6د ھ� �.�� ھزاران *�ھن ظ.�ت -��ر  ھول ا�$�ز ا�روز *� د�وان +ب ، ا�ندر ��ر�����ن 
�  ا��د رھروان ا�ن وادی ظ.�ت  ھ�� راھ�� و رو+���9 ھ� را !��وش و ��ر�: *رده ا�د (ظ�ھراَ ���م �ط�و���9 و  .م �د�ت) ��$�

را �� ر��دن R�6 آزادی  ���� و ���� ھ��ن ���ر-�ن و�و *�ر�C آ���ن �ط�و��ت ا�ت �� در ���و و 4ر�و آن ھ� راه ھ�ی -�+ده !ود
و��م  در����د .  

*���دا -ا���ر�و   2016ا-�ت  17                                                                                               

                                                               ...............   

ه ا�ت   ا�ن �دان )�ت در ا�ن �و+�� ��+�ر از +��ر و +?ر �� �����د-9 �ط�و��ت و اھل  .م  ��و�� ھ�ی ذ*ر +د �ذ*�ر:  
 ا�ت *� �و+��  ��+�ر �!�6ر و ����د  ��+د .

 

 


