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د آ��دۀ ز�د�� ��  �ود درس ��رت ��ر��ِ�
�داری � از �ذ�����
 ر م �واھد زد�
�� اش را �د�ر از �ذ���  


	 ����� ���ی ��
�ران در ا����
��ن از ھ��ن �روع ��زش ھ�ی ���رزات �
��

��ری از �����ن و � ����
ر ��ت ���

	 ا"زاب و 
�ز��ن ھ�ی ��ر �ودی د���	 ��
� �#���ن �$% �
	 و رو�ن 
���ن ���#�، �ر%(س آ&�ھ����
ھ�ی 
��م 

 �
	 و آ�د�و�وژ�(	 را در ���ن درس �وا�ده ھ� و �وا��ن ,�ور &
�رش و �رو�. داده �ود�د، ,� �ور�������
ھ�ی 

	 از ا����ھ�ت &ذ��� درس ا�روز ھم �� و�ود "وادث ���#� ��ر و ر�داد ھ�ی �و��
���ر �3د دھ� ا��ر ھ�2 &روھ	 

%�رت ��ر��� ا
ت، �� آ�(� ا"زاب و 
�ز��ن ھ�ی د�روز �� ,�ر���� ھ�ی �وب و �د ��ن ,	 ھ�
ت ,� در ا4ر ر ��ت 
ھ�ی دور ��زل ا�ر  درت ھ�ی �زرگ و �دا�8ت ھد���د 
�ز��ن ھ�ی ا
����را�	 ��ط6� �(	 5	 د��ری �� �زا�ر 

,و3< و دور ا���ده از ھم �6
�م &رد�ده ا�د، ,� ا�روز از آ�;� ��زء ا���ح د��ر 3�زی ��� ����ده ا
ت، ا�� �� آ�;م ھ�وز 
� ,��,�ن "د��� را �را�ر دھ�ن �3ه �	 ����د" و ھر&ز ��	 �واھ�د ,� از 
��ھ�3ل ھ� , 	��
ھم ,م ��
��د از ا�ن �ر��ن ھ� ,

دی ھ� و �ر�(
�ون ��زی ھ�ی ا"زاب و ��ظ�م ھ�ی آ�د�و�وژی زده، ��ر�A زده و ���ر و ز�دا�;�ی ��@ و ��ر�< &روھ��
 .زدۀ �ود وا #�ت ھ�ی �;�ن ��رون را آ�طوری ,� ا
ت �����د

� ��س �وک 
ر �	 ز�م �� 5��م ھ� و �و��� ھ�ی �#D	 از ھ�وط���م "�ران �	 �وم، �	 ���م  در � �ا�ن اوا�ر ھر و �	 ,
را در رواق �$�د %��د���ه ���8ت ذھن �ود &ذا��� ا
ت و آ�را �� ����د » رھ�ري«ود �Gو�ری از ,� ھر ,	 �� ذوق �

� �ود�
م روی آورده ����د.� � ُ�ت �6دس �	 ,�د؛ �و &و�	 �(�ب ر��� ھ� و درس �وا�ده ھ�ی ا����
��ن ھ�
� �رز�د "�8	  %ده ای از ��رک ,�ر�ل ���م "رھ�ر �زر&م" ��د �	 ,��د، %ده ای از دا,�ر ���ب������م "رھ�ر �زر&م و "�

� �رز�د "�8	..." �
�ره &�	 ��ش ��
ت، ا�ن 
	 ��$�ون د��ر...؟) %ده ای از ���د ����ردم ا����
��ن" ��د �	 ,��د ("�
%ده ا�د�ن ر���	، �#دادی از ��رال دو
�م و  آ��، %ده ای از ا"�د ��ه �
#ود، %ده ای از ���� �زاری، %ده ای از �رھ�ن

� �� دا��ن ا�ن ھ�� رھ�ران �زرگ،  ;ر��ن، ���
ای ھم از �"�د ط�ھر �د��	 ���م "رھ�ر �زر&م" ��د �	 ,��د؛ ا�� ���
�;�د، ��زی در ��O راھروان "د ا ل �(	 را ��	 ���	 ,� �ودش راھ��� �ده و ھ�ت ��وده راه &م �ده �ود و ھ�وطن 


ردر&م و 5ر���ن �وده �ود را 5�دا ,رده ���د، در ا����
��ن راھ�ر  ��راوان ا
ت، ا�� راھروان ھ���
                                                   ا�د.

و �	 ,� �ن %Dو�ت 
�ز��ن ا��86	 ز"��(��ن ا����
��ن "
�زا" را دا��م �� ا�ن ��ور �ودم �� د �ق �ر ��و�م از ھ��ن 

	 ام �$6�ن �ده �ودم، ,��
� ھ�� �6د
�ت و ارزش ھ�ی ا����%	 �وب ا�
�ن از درون ھ
�P �ر,زی آ��ز �#���ت ھ�ی 


�ز��ن �� �$�ر �ده �	 &ذرد و ,$�د "ل �#��ی ���ت ,�ورھ�ی ا
�#��ر زده �4ل ا����
��ن و د��ر ,�ورھ�ی "
ردر&م" 
� ھ��ن 
�ز��ن �� ��;داری �	 �ود، ,� ���د آ�را �;ر �($	 �
� �	 �ود �;�ن 
وم Gرف در آر��ف �"رم و 
ر�,

�د
ت آورد؛ �3م ھ��م د���ی د��ر را ��	 د�د�د، �وان ����ت د���ی ��رون را �دا���د، رھ�ران 
�ز��ن را 5����ران آ�ر 

	 را ��
ز��ن و ر��6ی 
�ز���	 �ود را �ر��� ھ�ی روی ز��ن �	 �5دا��م و �ر%(س از د��ر ا"زاب و 
�ز���;�ی 

 ��ط��#� و دا��م ,م ,م ����ر �د و �� اطرا���ن �ود و ��ر�ودی ھ� ����ر آ��� د����ن �ردم و وطن �ود؛ ا�� و �	 ,

	 و ا����%	 �(ر و %6�ده ام را از ر��� د&ر&ون 
��ت، �#د آن ��
�دم، ژر��ی �����م در ار���ط �� د��ر 
�ز���;�ی 


�ن ��#Gب ـ ا�
�ن %� ل و ���S �وب �;��دم و �;�ر ا��را درک ��ودم ,� ا�
�ن �وب ـ ا�
�ن �د ـ ا�
�ن ��ھل ـ ا�

	 و در ھ�� ا����%�ت ��ری ��
(د��دار و �	 د�ن) �� �5دار ھ� و %�6�د &و��&و�ش در ھ�� �� در ��ن ھ�� �ر���;�ی 

� %�6�د �ذھ�	 و ارزش ھ�ی �رھ��	 و � �و�ود دارد، آ�ر ا�
�ن در ھر ���	 ,� ا
ت ا�
�ن ا
ت، ا�� �� �< ���وت ,

	 و ا�8 	 د���
�ر ا�
��;� �Gد ��� ا"�رام دا��� ���د، در ��ر آن او �� �و�ود ا�
�ن ����	 �	 ���د ,� �� ھ�وز 

 �را"ل �(��ل �رد را �� 5��وده ا
ت.

� دو ���ر ,��T ��ری در �(	 از ���6� ھ��م �و� �� �ودم، �;�ن ��ری �� و�ود ���� ���رک، 5�دا�ش و �
��ش �� آدم او����
����وت از ھم �6
�م �	 �ود، �(	 ���ر ا�
�ن ا
ت و د��ری ���ر ا�
�ن ��� ھ�ی ا
ت ,� ھ�وز �را"ل �(��ل %6ل و �رد 

      را �� 5��وده ا
ت.
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 :�5 �و�س

� �#د د��ر �� ھ�2 ��8دی %Dو�ت 
�ز��ن ا��86	 ز"��(��ن ا����
��ن "
�زا" را دا��م از آن 
�ل  ��1988 ���
��ن �

	 ار���ط ��(��8	 و 
�ز���	 �دارم و ��	 �واھم در ��رج از ,�ور دا��� ���م��
 ."زب و �ر��ن 


	 رھ�ران و ��
��و�ود ا����ر �و��� ھ� و ,��ب ھ�ی ز��د در ار���ط �� "وادث و ر�داد ھ�ی ��م  رن ا��ر و ز�د&	 
� ھ�و���

	 در ا����
��ن �����
ز ھم �
��ری از "�6�ق ��ر��	 �� از %دم آ&�ھ	 �و�
�دھ��ن و �� �� ا���زه �ر��ن ھ�ی 

 Pدأ در "��ظ�% (	�
ھ�ی د��ر (�ر�(
�ون ��زی ھ�ی درون "ز�	، روا�ط  و�	 و ���ری و �� ,�ش ��G�ت و رھ�ر5ر
� �6د 
��م Dرورت دار�د، ا� ���د ا
ت ��ر�A �و�
�ن و �
��ری از ��ر�A �و�
�ن و ��طره ���ران ,��,�ن ز�دا�	 ا�د، ,

��ران �	 طرف �� ا�ن ,��ودی ,8ن �و�� �����د �� �
ل ھ�ی آ��ده �� ����د �ن و ھ�
��Wم در ��ر�(	 و �	 � �وا #
 .اط%8	 �
ر ��ر�د

�راوان D�� ��ری   �� درود
                                                                                                                                                                                          �;�ری 

                                                                

  


