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 �رزاد ���د�ور

 
!...����م �ردی را �� �ن ��  

 

و  �ردان ���ب ا�د���، ���ر و ���رز�، ��ن ����ن ��� از ���ن ����ات �� � ھ ا�روز ���دف
��وده و  و�ت و )وت �و�ش درک&�ق درد، ر�$ �ردم و  �ورش را �� ��دی از ������ ات،  � �

 ھ�، از  ا������، ز���� اش را در ��-ت، و �رای ر-, و د-, آنھ�ی  ھ� و ����ری ھ�� �� ھ���ری �*ت
�����ی ��� ��ش و �و��  ��ره ��ن و �ون �و�ش، ���� ��ھ�ی  �ور و  را �ر.� دا�ت، �� ھ�� 

�د.�ه ���د و آن را ���د ط�ھر �د��� �ردم �رز و �وم اش را در��ن  رد��  

ت رو�ن ز�ده ��د م. ط�ھر �د���، �� �� ���رده )ردا�ت، از ��و در  �ورش ـ &و �� ا��1د ز��
��ون -�د و ��4ا��داد و ا-��ر ��3*� ای 3رون وط���، در ھ��ھ�، ��  �ن آن�را و وا���م )�و�دی �� رو

ر ـ در ��ط�4 و � رد. و از وی د� ��داد �� ��6 ر �و�ت �ردم �� ��*� و ��ر� ا�زار د�ن و �ذھب
��7�� دوم، در )� �4�م  6ھ�ی �ر �وا�� از �� �ن �� م �ود و 3درترد �ر �7 �7�6ن -.�ی ��

���4*� �ر �وا�� �ود�د. ھ�9��ن از ��م و����زم و �دور ا�ن ا�د��� دور ��رو ��  ��دد 8روت ��7ن ��
 رھ�ری و �ر ز�ت ( ��و ) و ( )�ن ) �� ھم �ت در ر��3ت �ود�د.

�داری�� ��ن ���د در دا�ل �� �زو�ر د� �از ��رون در ����� ��ھم �ر  6و ا���1ر �� ���س 9�د ر
���ر �زی و �7ره  �� �رد��ن ��7ن و�� و <�رت، دار و �دار آن�ھ�  �ر �ر ��� �ود�د. ا�ن  ا
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ز��ن ���دف ات �� ���� دوم دھ� 79ل و ���� اول دھ� )���ه ـ ھزار و ��د �ور��دی ��د روان م. 
��ن  � ���ث �4ب ���دط�ھر �د��� در ���ن ���و��� & ه� �.�دھ�ی ���� و ��دار درون ����1 ا-@�

��  �ور در ا��1د ���*ف و �د���� �ردم اش �Aطو�ذا�ت  � &�ت �ده �ود ـ درت )� �رد و �� آن ا
و �ظ�م ��ر ��ت ) ��� �� ����ت �� ��ت ا��دادی �وام �� ا-��ر ��3*� ای ( �4ب ���ده �ر�ن ���ر 

��ن را در ��وادی �ط*ق، -4ر دا��� و �دال 3و�� ط��1�  � د�ارد، ���, ر�د ����1 �وده و �ردم ا-@�
وز دراز �دت 3رار دارد، ������ون ��4و �*��� ����را ����*� و ا�زار ���ن د�ن �ھ�9��ن از طر�ق رو

�*� و �و وار ط� و �ذھب، �� ��ن �ون �ردم را �� ���د و �� ��3ت ���ھ� ����1 و �ردم ��، �� ���ت
دھ�د. �و�ش ـ ادا�� ��  

ن دادن �� ر�$ و ا�ن �رد -رزا��، �رای �رون ر-ت از ا�ن و., (طرد �� ��ت ��3*� و ا-��ر آن )���
�� � ��ر���  �ور و �ردم آن ) طرح ا�و��& ه�ذاب �4ب ���دAد��ل �ی آن را  �*�� �*� �*� و راه 

�ن ����1 ��ود، �� از ا�ن طر�ق ��رر� ����ر )���ش ���رای ��ث و از طر�ق ا���د ( �ظ�م -درا�� )�
�� ا����ز و ��1ض �ر�ری �و�� و �ود  م ���� آ���ر و )��7ن در  �ور �4ط� )���ن داده �ود. د�ده �د،  

�ون  �� �*� �ذ ور، �وام �� �داوم ا����ز دھ� روا ���� ��وری و �� ا������ از ���ب �� ��ن و 
��ر �طر��ک از ���ب (�د���) )������ �ود. �� ��ف �� ا�روز ��ھد و ���ت او دا��ن ���1ض  � �

 .�ع )������ �ده �و�وف ھ��م.

�*� و د����ن وطن، از ���ت طرح ا�و�� ����   را ـ گرا�وش  رد، آن و3ت ( �د��� ) �زر����د -
��د. �� ھ��ن �ر��ب، �رای ��ر�ت ) ( ��ز�� ط*ب ) ��ظر ) ( ��راھ� �ل �*�� آن ـ �� ( ������7م 

��ون وا��� �� در��ر،  � ����ث  ا-�� ��ودن رو���د و  ا�زار در ا����ر ط��4د�ن اGم را �� �� ��ی 
����ھ�ی  ون وطن )رت �را��1  رد، �� ارزشدر ��ر 3رار داده �ود�د، ز�ده ��د ( �د��� ) �� رو

�دا�� ی اGا�G� از ��*� روح و ����ران دد��ش ���ت دھ�د.  ����ران 6م را، از 9��دا�ت )
��ظر �ود�م، �� ��6 � Hطران &اGم و د�ن �ردم ��، �وط ��7د ری و �� �و�� ای �� ا�ن �*� ـ �

�7ت ) ط����ن 3رون و ط��� و �ر�ر ��ت و دا�����&درو<�ن ( �ف ��7د�� ران وا13� �دا از ا�
را،  �زد ��7���ن 9��ن �ورد وال 3رار داده �ده و آن را، آ��ن و ��ت & ا��ر ـ ��ورای ا-راط� و ����د

ی  �ن ز�ده ��د ( �د��� ) در ��ره و  ���ر �*�� ی ��دن ��ری �1ر-� دا���د. 9ون  � �� �رف و
�ی ��د. و ا �ون �ردم و ����1 �� ��ظر �طر از دت   ���ن د�ن ـ �و�� 6اGم و رھ��� آن از 9

ص داده �ود �ن ��وال ��د روان م. ط�ھر �د���، ������ل ھو�ت و ھ�� �9ز �و�ش ا�د. �د دادن ـ ��ن،
و �زی و  )� �ر داری در ���ل ����� �ا����ری -�ری و ا�G4ل ��ل، ا� �ری&د����روی، �دم ���ر 

ت، 9ون رو��� �ور ��� ���ر � �د و �� را د� � �ردم را ��& �ر و �ز�ده�ی ا�� ط*�4 )ذ�ری -�
��  رد�د. ���������داران و ز���داران  �ور �� �� ا�ن �*�  *�دی و �� اھ��ت �ر �ورد ���زد. ا��   

د�ده �د ـ ���� ��ده ی �*��4� را�� ���ی �J �دا، �J )�@��ر، �J 3ران �� �را ز ا�وت ��7�� و 
�و ی ا���ل �و�ش را در (  �3*���  رد�د و �� د���ت 9)�، ����ر ��1دد ��ش از ھ���د دو -ر�3 �را�

��ه �رد�د. و ��G ارزش&) و ( )�ن ) ���و  رد�د و ( ��ھ�ی  �ور  روه ھ�ی ھم �� دا�ن ر���� ��7
ت، ��G ����1 �� را �� ����د�و ���رب ����1 ��ری را ��د�ده ا�و �4ش �ردم ����1 ���روه ھ� و &. ا�
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�� �ر )� رد�د، �� �4�م  رد�د و از ا�ن طر�ق 9��ن  �ر�ون و آ��� �� )ذ�ری -�ری �ھ�ی �� ھ� ��ش�
ھ�ی ��ط�4، ��7�� و آو��ش �ر�ن اراذل ا-راط�ت  و �رور�زم را �� رز��ن آ���� ��  )�ی ھ�� 3درت

رد�د.&و ھ�� ��دی و �1�وی ����1 ���ه  ���د�د   

ا�ن ھت ���3ت وا دا���د. ��ھد ھ�م، �� ���وس رز��ن و ��ت �ردم �� �� � ـ ���ن ��د�� ـ را ر
د���ل روی و �دم ا��� �� �ود  � ز�ده ��د م. ط�ھر �د��� در ��ره آن آواز ر داده �ود و ��� در ا�ن 

�د و ��ن از ���و��� ) �ودن ��7م اش  ���راه �4د ��ن ���ت. ا�� ر��3ی  و��ه ا�د�ش او، او را �� ( ا
��را  �ور �� را &�ت: ز���داران ��3*� & د ط�ھر �د���، ��ن ��د روان ����ن اش را �دا  رد�د. ھ�9

���7ت �4ب ���ده  ���ی ��ده ی � دا���د، ا 8ر�ت �زد�J ��  ل �رد و زن ����1 �� واد ا�د. ��رو�
ھ� ( دھ�4��ن )  ھ� ��*� �7� دت، �� واد و ����4�ده ا�د. آن دھد، ز��دی از آن  �ر را، دھ�4ن ����ل ��

����ز �� �ھ� دھ� Aزم ـ &آری و ��� رو� �*ت. �رای ا�ن �����ز داد�د. ا�ن راه دراز و ط�3ت -ر
 �درھ�ی �ر-� ای ات و ���ت �� �ر��� آن )ردا�ت و ����د در ا�ن راه ����زده ��ل  رد. ����د راه 
� را ا����ب  رد و در -�ر  ود�� و ��ل �دون �دارک �ود، 9ون ھ��ر دو ھ�ی 7ل �� 3درت ر�دن 

 -���1 ��ر ات.

د�ده �د  ود��ی ھ�ی ���د داود و ���ظ L ( ا��ن ) ��ک، -���1 آ-ر�د و ��*��ت �� -ر��م ��ورای 
��ث دوت �دا ( ھر �ب، ��  �� �� �ا��G4� در 9�د �ورد �وا�3ب �دی �د���ل دا�ت. ا�روز  

L ب�����ث آ-ر�د �ب و �ذارد �*�� ��Aی & 13� �� ا��دی ����1، و�ر ���1ت & ) و �� �� ز����ش �
ھ� ظ*م �.��ف ادا�� دارد و از ��1ن ر�و�ت �و�ش �� ��ل و �.�ون وا13� �ر�وم ا�د، �رف  آن

 ��د وار )�ی ��دوق&�رای ����ش د�و را���� �ود: ( &��ره ���9 �ود و �س در  ھ�ی رای �رده �� و
ت  � ھر��� ای �وار دا�ت ��ر آ��� س را �� �� ��وان و�*� ی �رای د����� �� ھدف  ���7ر�ن 

 �دا��م �� ا�G �را�ش ارزش ��3ل ��و�م).

�ز��، از طر�ق ارھ� ز�ده ���د ط�ھر �د���، ��4�1د �� )���ن دادن �� ��ت J� 3و�� و J� ن و &ی�
�ده ط��4ت، ا��3ر و��A ھ�ی ���*ف �ردم ز���� �ن&�� ار�ی ����1،  و ��د�ده شھ�ی ���د رھ�ری  

�7 ���د -را�� ) ���ر �*�، �زب راری &ر دراز �دت از درون ا�ن ���7 -را�ر �*� ) �ود �� د&ھ��
� و ��ر3� )���ن داده *� ��روھ�ی �&ردم ����1 ��رون آ�د و �� )را �دز������ن ��-ظ ���-,  �ور و �

���ر 3درت و  ھ�،  و������ �واھ�د �ود. ا�� در ا8ر �و��Gش �رای ����ب 3درت از طر�ق ھ�، �داوم ا
�ن از ��رون �رای ر وب �ردم ����1، ھ�� را �.�1ف &��� �ھم آن �� ����� ی ��  ود�� ھ� و ا��8ل

� را زوال و �� �ودی را )��ود�د و �� �� )�����د. ا���� ات  � ز���� �رای ����ود، ���ری ��7دھ�ی 
�ظ��� و �دا�Gت �� 6ر� ��9)�ول و �� ��ت ��-���� ر��داوم <�رت،  � ��رد�د و &�ن ���د &�

ون �� ���3ت ا�د�ش ��  �ور�� در �7�م �� �و��ت��وزد. ھ�ی ز���داران و   

� ا����، �را ���ن ا�ت؟ـ ���ون ��، ا�ر و �7� ��ز���داران و ����ن را )ذ�ر-��د و &��� ��ری از 
�د، ��ن  د����رو ا���ن �د�د و ز��ت ���ر را ��ود �داده�� ���� �و�ش �7ره G4�و از -�ر و ��ل �
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����وش ��ن آ�د و در  ���دن )�ی �� �و�ده� &ز��ن ��در وطن ��ن ھم ر��3ت )���  رد�د �� ر�ن �ر 
�ب  رچ و  Gه و زر و زور �ده ����د و �� ����1م م. ( �د��� ) �و�� �دا���د.�� 

��ون -�دھ�وز �دوم ا����،ـ ���� )ر��ن �� ر�م و �� �روت، ( ��ھ� و � ����)��� و �� ��د�ن و رو�
 و��د و  دا و �ردم  �ور ـ �ر -رق �ردم ��د�ن ) �دا (ج) را ���ث ا�زار در ا����ر دار�د و �� ا�ن د�ن �

  و��د. �د�د ھم ��

�� �رد و �4ش �ردم & ر-ت و ��&�ورد �زو�را�� و ر�� �را�� �ورت �ر �ردم ����1، �ر �� ا����،ـ 
�4ش &�، در ��1ن دو�ت و ��و�ت ��د�ده ر ���1ت ��دی ���1&����8 ا���د ��ر-�� �د و در ا�ن را

J�*��دار�د.     

��رم ا���� ،�- ������ر �ظ��� �ر�J در دو طرف � ،�ر����ت ��ردھ�ی �79ر دھ� ا��ر �� ا
 �J و ���دت ���� ھ�ی روری ��-���� �� ) پرو&م ��زی و �ذ�ر و �ر ��د�� �)���ن �� )�ری &

.� ای و ��ن ا��**� ��د�ل �ده ا�د��4د�ر ��ط4     

از ��م  ھ�ی ا�ن رز��ن �ت �����ک ا�د، ھ� از ا���د ا3وام و �*�ت ��-���� 3وم و �*�تا����،ـ  ���م
ھ� و �ذھب و اد��ن دار�د ـ آ�ش  دت زده ا�د و ���ن ا3وام، �*�ت �ری&ا���ن �� د�و�� و �7ره 

وز ���وش ��د�� را �1*� ور �ز�د، ���ت ھو�دار ��د روا����ن م.ط. ( �د��� ) را ���د آور، ��
 �ن و طو-�ن ��7ر ��د�� را در )� �واھد دا�ت.��*� �*� �و�� ��ود، -ردا �� �7ر ا�روز �� &ا

�د ـ ��  ��ر�� در )� 4وط �����3�ده ارزشد����ن دا�*� و ����ر �زی را ھ�ی ����1 و �ردم �� ھ�ا
�ده ����د و ��و��در  �ور �� )��ھ�ی آن در ��ش از �79ر دھ� ا��ر رو�ن �وده و ��ر  �� ی ا ��ل ر

���د �9 �وب ���� دارد: ( ھر دو �ز در -�ر (��ب) و (  ,��رو �� ����د را �� )����د. دا �ر 
ت/ -رق ��ن ( ��P ) و ( د��و رات ) )��� ��ش ��ت ) ��ر ـ ��ر از �ود )ر�دم و ���داد) �و�ش ��

�م، ا�ن درت ھت  �، �ر��  Gه �ود ھم �� ��*�ت ��ھ� و )�روان  �ر�وط �� ا3وام، �*�ت���� د
����وت ا�د  � ا�ن  6��4ده ��، رم ـ رواج و -رھ�ھ�ی -�ری،  ن و �ذاھب  �ور ��، دارا�� ���وتاد��

��ن، در ھ�R �ورد، و�وه ا��راک راری و�J ا�ر ط��1� ات. ا�� 9را �رد��ن و �7رو�د� ان ا-@�
�د، ��ر�P ر��  �ور و -دا �ری ھ�ی �ردم �ن و �ردم �� ا�ن ��ور��دار�د. ���ری از ��� یھ�� )ذ�ر

� دو�ت ا�G� ا�1ل �ده و �ورد �3ول ھ�� �ت، �3�ون ا����ن د���ری �ده �� و@-��ود آن ��  �
������ 3 ردد.& ھ�� ���ن �ط��ق ���ون ��7م ا�د. ا������ت �ورایذاران و ��ر��ن آن �� �4ض ��3�و 

ت. )ول  ھ� و ھم ��ر�� �� دا�*�و��A�، )�ر����� و ر��ت ��7ودی �� ھم �ورد )ذ�ر�ش �ود ��ھ� 
��ن ���م ( ا-@��� ) در رار �ھ�ی آن (  *دار ) در ����   �ور ���ن 9*�د �دارد ـ در 3�تا-@�

ر  �ور دا�ر ا�ر����� ���1ر �ر از ا-@��� ات. ( رود� رش (�د���*� )  و��ن ) �روج ات و در 
ت&�� �ورد �وا-ق ھ�� ����د ��و رو�ن ھت ��  دام د��ل ا-ران و ر ��زان �� �� و-�   �ن  �ور 

ت �داران �� 3ران �� �ور�د و �*�� ھ��ن �ظ�م  ود�� �� داری �ظ�م 3م �����د. �   ���ور�د، ��ت 
�د. )�د��ه �� در 3را� ذ��� آن را ��&��د. در ���وای   �د �� �71دش و -�دار ��3� ��� ر�م �7ر �������
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�3�و�� و�ود دارد.  ��در �ورد   ����9 ی �7رو�دی ( �ذ ره ) �ود ـ �دل دار�م �� و�ود  � در ز��
�دارد.� آن �وا-ق ��و�� و�ود �و��ر و �9ھ�ی �J د� ��ط*��ت ز��ن  

�د �دار�م. 73ر��ن راری �دار�م ـ ھر ��ش ����1 73ر��ن �ود را دارد. ��7دی ھ�� ��ول و ھ�� )
�د ھ�� )ذ�ر �دارم �� ��ول ر������ ا��دزی. در �ورد دوت و د��ن <�س ��7ور آ�3ی ���ر و دا

�ت وا�د �دو�ن �ده ی دا�*� و ��ر�� ��دار�م. اGم در وطن ـ �ظر وا�د و ���ن و�ود �دارد. 
�ده �ردم در ھ طول ��ر�P در )7*وی ارزش�  $�� ،��ر  �ور �ود و ��ل �� ��ش از ھ���د را �ی ��7

��ن از دت 79ره 3�ت ���م اGم ��د�ل  رده و  ٧٢دو -ر�3 ��دل �ده و �ردم ره �� ��ش از ��*�ون �
د�Aل ھ�� ا�ن ���را ھ� ا�ن ات:ـ 9ون �*ت  ھ� ـ ھ�� روزه �� روی ز��ن و ��ده ھ� ��ر�ت. �*��ن

�د ���م  و �� �*ت �دن ھ�وز راه دراز در )�ش ات. ا-��ر ��3*� و �� ��ن ��3*� ��وا����ده ا�ن و �*ت 
��ن �*ت �ود. 9ون �3*� ای -�ر ����د ���ول ����ل  رده  �� �ردم  ا-@���ن آن در <رب ���م & 

��� ھم �ردار�م. &ذا���د �� وی �*ت �دن ��� �ھ�. � ھ�  و د�و رات ���و رات  

�� �9���ن  ��د �ده و �� ��U آ��ود از ��*� ( رود �*� ) �ز �وش ���ن �و�ش  ��� ��&�م �*ت ا-@�
ت، -ر�بری ��زی د�9��  �9�ر-ت &�� آ�د�م را ���ت ��  �د و  �و �&و د�ل ات و �رای �*ت �دن آ

��� ی �.رت 1دی &رد ا�� ���ھم �*�. در <�ر آن �� ��ر د���ل  و ��ث و ارز���� را در ��ره �
وار.&�زر  

 

�د �� ا���ق&��� Rر ھر دو د�ده ھ�  

�د �ط�ی �و�ش��� ��7ر ز د�ده ای  � 

 

�ده �زر ���&�ده ��د ���د ط�ھر �د��� �� ز�د " ا��د وا�ف ����ری،  گی ���ر و �و��  �7�او ھم 
�ده، ھم �  ���".�و���ر �در�� �ود و ھم در���� رو �� �و���رھ��ود و ھم   

ھ��ش �ز و ����ده ����د.، ���� &ران �ن�را���ن و -رھ���&  

 

 روان ا�ن اطوره ��ر�P ��د و ��د اش �رای ھ��ش &را�� ��د...!

  


