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ھ��ر�� ھ� و �
	� �پ ھ��� ��   
  

 �� ����� ھ�ت �ور
�را���  ؛ ����� "ا ق" ا�� ����!ر ھ�  

  
م ) در ز�رۀ ��د��ت ��م ��ر�� ����ر �  1945- 1939م) و  ��� ����� دوم (  �1799-1789�ر �را�	� ( ا���ب

��رات د%ر %ون ���ده  را در ���ن از &ود � �� %ذا#�� ا�د.��  �	�ب �� رو�د �� 

ن ھ�	و � ( �.�	�) در ارو-� و د%ر%و�� ھ�ی ���دی را  در رار 	�م  و �,� ��زی ھ�ی �����  ا���ب ��ر �را�	� �وا�	ت، 

� �رور ز��ن در 	��ر �#ور ھ� � و�ود ��ورد و ا�	����ی در ز���ر ا���ده را رھ��� &#د. در ����� در و�0�تِ   ،�	��	

ا�����6 و �.�� #5ون ز�ده %� �ردم ارو-� �رف �د�د � ���ن آ�د. وا�� -س از ��� ����� دوم �� ���1�ن ( ا�ر�,�، 

روس، >�ن ...) در رار ھ�.ر و ���د�ن آن ���ق آ�د�د، ���ن � د	ت دو اَر :درِت #رق ( #وروی)  و 8رب ( ا�7.�س، 

ا�ر�,�) ا���د. ھر �دام از�ن دو ار :درت � &�طر �ذب �#ور ھ�ی �&�.ف ، � -�ش �ش �ردن >را��8ی 	ز � ��ظور ر	�دن � ز�ده %� 

ا	����ر �و و���� در ا�ور	��	�، ا:���دی ، �رھ��7 و � و�ژه آ�دAوژ�,� ی �#ور ھ� د	ت زد�د، آ���  #��	�� از راه ھ�ی �&�.ف �#�وه ھ�ی

� 	ر �ز %�ری ا�د��Aوژ�C از �#ور ھ� -ردا&��د و � ��� 	رد ��و	ل #د�د.  

� #وروی � رھری �A�ن و 	-س ا	��A�ن؛ در %ر��%رم -�روزی در ���ل آ��Aن و ���د�ن آن � �و ا���د ���� و 8رور آ�دAوژ�C &وا	ت 	� �6

�ر ھ�د را د ���ر :رار دھ�د. ����ر ازان �� &وا��ی -�ر ��ر، ���� د	ت ����ن ��ر 	�م &ود، �#ور ھ� و �ردم �#ور ھ�ی ���ن را  ز�ر 

�����ِن ��زه � ا		��E�ا �ل ر	�ده ��,�م �� &#د و در ��ت ر	�دن �داری ���ب #و�د. ازھ�����	ت �� رو	�� رواط د-.و����C را از ��.� 

��C ھ�ی 	��ر ��ھرا�� ا	��1ده � �6ل �� آورد. ,�� اھداف 	�را��ژ�C از   

C��,���، د��Aو%�� ، ����� ھ�  ���و	ط � ��	����A و ��ھ�ی  روس، �زر�ق آ�دAوژی ( ��ر:� !!)  از -روردِن  ا#&�ص و اF6�# ا�,�ر ��ر�	�	

�ن -روژه، ��ر�,�، �د آب، زرا6ت، ���دن، اھدای ور	��ی ����.� ھ�>��ن ا�داث ��دا���ی ھوا�� و و �#,�ل �ر�����ی ( &�	 �� (!!�ا���

��	ف �� ��دادی از ��د #ده %�ن ا�د�#� ھ�ی ���ن ود. 	��E��6 و ���7 ا��ر د���ر�ت �ظ��� و د&�ل 	�&�ن 	�ح و ����ت �ظ��� در 	�& 

 �دا�F #�ھ�ِن ا��Eن، طوری در داِم رو	�� و ا�د�#� ھ�ی رو	� %ر���ر #ده ود�د �� �ور آ��� � رو	� �� ر&� ا��� �درک از 	��	ت ھ�ی �	

رک ��ر�ل �� �Aب �رز�د د�ل #ده ود. >���>� � ���0��� �6�دۀ �ر ���د�ق &.ق ا�د�#F  ��ر�	�زم �A��زم  و �	.�م #دن آ��� � رھران ��و��	

�رز داده ود �� 1%�� ا	ت:( ... ����ر وطن دو	�� و ا���� را -ر>�� ھ� ��� %� اش  را � رو	�� 	� او داده ود�د، ا�ن �رد �د�ق!! >��ن وا

رک ��ر�ل �E�ر �رد، ا�ن �رِد � ا���ن � �����ِن رو �� #وروی ����ن �� ��د). ا�� ز���� �� �زاج رو	�� �	ت  ��س و ودن �� را دو	

#F ��ر�	�زم A����زم طوری از اوج :درت �  %ودال ذAت �#	ت �� در آ&ر�ن روز ھ�ی ز�ده %� ا	1�رش در ���ط &.وِت ��ر��ن � ا�ن ا�د�

����7 دو&ت...) ا6�راف �رد. � ھر ��ل د�ده �� #ود �� ھ�ز � Nد >#م ط����� ��ن � 	ر������ت:        ( ... ���د د���A َرو ��7��7ن ود و �

��ن، 8ر� ھ� و از ��.� ا�ر�,� ��ز د	ت ز�ر اO#� ��� �#���د و ��#�ن ھ�ی 	��	� را در 	��E�در ا ��	رو C�وژAو آ�د �	��	ذاری ھ�ی %

� >ر&ش �� ا�دازد �� ��و�� ھ�ی �رز آ�را در �ر�����ی 	��	� .... ���ن د� و�ود �ر�����ی �&�.ف 	��	� � آO�#��ی د���، :#ری، :و��، ز

��ن ��ر� �رده ا�م. ا�� در�ن ���ن رو	�	��E�در ا ����وا�	��د، -�#�ر از ر:�ی 8ر�و ��ھو5�زم >�ن �وران، :وم %را��ن، د�و�را��� و �,�و�را � �

ر	���د و 	رط�ن را � -�روزی  26-رورش دادِن &.�� ھ� و -ر>�� ھ� و ا	��1دۀ ازاری از ��م و �#�ن ���6وی 	ردار���د داوود، �ود��ی 

��ر ر	��د. ��� و �ر���0ِن ا�د�#� ��ر�	�زم A����زِم �وع رو	� را &�A�6#��ِن د �A��� ،ور��Q&ره � �ود��ی ھ1ت   

��ن � :درت �� ر	د، ا��ر�ت �ردم ر��د�ده ( ا��،  ز����,�	��E�ق ا.&  !!C���ود��ی �ور � ����ت رو	�� و رھری ( دا&.�) �زب د�و�را

�� �8�ِل)  اA6دا ���ن � #��دن #��ر ھ�ی د�A#�ن �� در 	� �.��:  ( �ور، ���A، دودی) &��� #ده ود واز 	و�� ر>�ده #دن �1�ر ظ.م و 	��E�

�ن ��ذق و &.�� ھ� و �رک و ا��ن را طرا از ���رۀ &.�� ھ� و -ر>�� ھ� �� #��د�د. �زب د�و�را��C &.ق را ا�	�ر، �ور���د �ره ��، 

� را �ر#�� ھ�ی ���ت ��ور �رد�د. دران 	وی &ط، �ر�.�ن � 8رور ��16�0 �� -س از ��� دوم ����� از آ	��ی �����، ارو-�ی -ر>�� ھ

.��ده :��س �رده ود. در�ن ���ن، رھران &.�� و -ر>�� ��زه � دوران Fن را ط����	��E�ود، ار	�ده،  #ر:� و �� ��و� در ا�ر�,� ���ل �رده 
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� ا�ط� �� �	��ر و�Aو	� ط���1 راه ھ1��د 	�FA #وروی را در ھ1ت #ب  �ح �6م ( ��د�ده) &وا	��د � ����ت از �وِس Oل ( ا���د #وروی)،  

  -���ن ر	���د.

ر  �1وف ( &.�� ھ� و -ر>�� ھ�) Aا �� ���ره �� و �� �� 6.�� ) #�ن �� �ر�.F ��� �� ا�Aور���د �&�ک ��ر�ل ر	�ده ��ز �� #دت �6�دت ( ا�

�دون آ�,� ��� طر��F و0و%ر��ن ا�د�#F ��ر�	�زم A����زم را دا��د، ا�� ھو#��ر �ر از ا� ،��	�� و�6ِل 	��ری ھ�ی  ود. رخ آ��� � >#���ی 

��دن...، � �زب د�و�را��C &.ق ا���ن ���ل �رده ود�د. Aا �� ����6ر و   ��Aا �� ���  

��ور�	ن # � ���وھ�ن، ����ر، ھ�ی �ود ��1��ش ��6�د، ز�ر �ظر %ر��ن و ����ب ا�راد ���ر�� از &#و�ت ھ�ی 	��	� #��ل: Aوری -رو�����ر د�,

Aرا��، و ا6دام �رد���ی -و�ن ھ�ی ���� ا�راد از &���، �زار، د��ر، �زر�6، ��ر�,�... �#Aرور ھ�ی دو���د، �و:�ف، ز�دان، ��7و�� و ��د�د، 

� �� ���� ���رد��ن ھ�ی ھوا�� و ھر ����ت د�7ر در�S �,رد�د. از ھ�����	ت �� اژدھ�ی 8رب از �را��د ���1 	��	ت رو	�� و و�Aو	� د	

��ن و �#ور ھ�ی 6ر�، رو	�� 	��- � ����و ا��دی ھ�ی  د �ر��م ��6ُل &.ق و -ر>م :دم � :دم ا	��1ده �رد، � ����ت از ��ظ����ی ���دی در 

  �و �#��د.رو	�� را � زا

�رو -�#� ا���د #وروی و 	�وط �,و�ت دا��ر ���ب U، آ�ش &#م 8رب در رار رو	�� و ا&�ف ا����E آ��� � &��و#� �� %را�د.  -س از

��ن -	��E�ن در ز��ِن ا��	��- F.�	و ���ده ��د. ���� �� 8رب &وا	�� ا	ت، -�ن ھ�ی �د�د را � &�طر د	ت آوردن ����N 	��	� و ا:���دی اش 

��ن �رد%ر در دام ����7ی ��ظ��� �� ا��د. روز و روز%�ر �ردِم &	�� از ��� 	��E�ر از -�ش ��  14ا�� رو	�� و روس -ر	��ن، 	��ه  �A�	

ود: ( >�م! �ن -درت ھ	�م، >�زی �� ��7و�م، آن را ا���م ده. �رز�د%1ت: >#م، ا��� ��� -	رش 1% ����م ��دھم. -در #ود. >���>� �C �رد رو	

  %1ت: � 7Aد � دھ�م زن و د	����م را ز�ر -�ھ��ت 7Aد ��ل �ن. -	ر%1ت: ھر%ز��� ز�م و از -در &وا	ت �� دA�ل را دا�د.

ودم و � ھ��ن د	���، د�6ی ������ ���ھد�ن را �رده ودم ....). از &دا -�روزی ���ھد�ن را -در %1ت: � ھ��ن دھن،  ��  &وا	

�ن و  ا�ر�,� و 6طشAز�ن ط����ن 	��E�ش ا���ن �رو�ش ��� ��د. � آ	��E�ل &ون از ا�	ری #دن �� ���ن در و:ت �,و�ت ��ظ��� ھ� 	��-

ر  11ا6��Aده را �� ر�ز�د. #�.� ھ�ی ا�ن آ�ش در ���دا�ن ا�ر�,� را �� 	وزا�د. ��1را�س ُن � ���ن   �� آ�د و �رزی � -�د#�ھ�!!  2001	-

د�7ر 	��	ت ھ� �E�ر �� ��د، ط�Aب، �����، ... دا6ش � ظ�ور ��ر	�د و �� ا�روز دوAت ھ�ی �رزی و ��8 ��ر ھ�ی &���7 ا���م �� ر	د. �ر 

�� #�ن را � ا���م �� ر	���د.����  

   

  آ!�� ھ�ی �
	� و ��!�ر ازان آ!��ھ�ی �ر��! �ط�ب ��

   

ر و �C و:ت  د�ده ��& ���داد �&�ط�ن �8�ل و از ��ن  C� �#ود �� ھ�وز ھم، در ��7ن %و#� و ���ر، در ��.س ھ�ی &ود���� ��ن و ز���� 

��، ا6��Aده، �,و�ت ھ�ی �رزی و Aن ���ھد�ن، ط���د�7ر در و	��ت ھ�ی &.�� ھ� و -ر>�� ھ� و از ھ�� ز��د �ر در �1�� ھ�ی ��	وک ھ�ی 

�ن وا6��Aده را و�#�. �C و:ت  ��8، ا�ر�,�A7ر، ط�Aم �� &وا��د، ���ھد�ن را دزد و >-�و	�A�� د �� ���د. ا�ر�,� را ا�-ر���و 8رب را #د�داً ا�

��	�ح �� ر�ز�د. � �و�6 ��&وا C#ن آب �� #ود. ِوش و آخ �� ���د و ا��	��E�ه ا��- �ھ�د د�7ر دل ھ�ی ��زک!! ��ن � ��د ر�زش &ون �ردم 

����ن ود �� �� را :ول �,رد�د!!!	��E�ود�د و ا�ن �ردم :در ��#��س ا  ن ���د �� %و�� &.�� ھ� و -ر>�� ھ� �ردم &وب 

�ل ر	��ده ا�د، آ�� و ا��:: �  دروغ ا	ت؟ � ��د ��ور�د �� ھزاران ا�	�ن وطن را 

  آ��ن، و�رھ�� �ردم ���وز �رد�د، دروغ ا	ت؟ � د�ن،

  �#� ھ�ی رو	� ��ن � �,ر و ا�د�#� د�7ران ھ�Y و:�� �7ذا#��د، دروغ ا	ت؟&ود ��ن و ا�د 8�ر از

  را :.� آ��ل &ود دا�	��د و -�ی 6	��ر #وروی را ر 	��� �ردم �� %ذا#��د، دروغ ا	ت؟  �ر�.�ن

� ز����ی � :ول #�� �#ور  و�� ود، و �� 	��ر �#ور ھ�ی ارو-��� ا�-ر��A�	م �� 1%��د، ھر%�ه �	� 	�د ����.� اش از ا�ر�,�  �رگ ر ��

�� 	&ن �� %1ت، 	�A��د و ھ�ی ا�-ر���ر 8رب &1�� ا�د و Aذ�� !!! ا�� ا��ون &ود  ز�دا�� �� �رد�د، دروغ ا	ت؟��� آ�را 8رب زده �� 1%	در 

�ر �� ���د، &��Oت ��ن ھ�وز ھم روس را در آ8وش دارد و از ھ��ن	���ر، %پ ھ�ی ��ر�� %ذ#�F 	� را �� از�ن �ق ��ل: ��ر%ر، دھ��ن، ا	

ر ز�ن �� را��د. س ا	ت، #رم ھم &وب >�ز ا	ت. ... �  ا	����ر، ا���ب و ا���
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  وطن را �رک �رد�د.ا���ب ر %#ت ��-ذ�ر �ور �� 1%��د و #��ر ( �� وطن �� �1ن ) را 	ر �� داد�د، ا�� &ود ��ن :ل از د�7ران  #��

���دا��د و ھ�� ��دا &ود��ن ��راِن ��در زاد ��:  ��د � �ز ُ�#& ����F ا�ن ھ�� ر�\، درد و ��8 �� ا�روز دا��7�ر �ردم �ظ.وم ��� ھ� و 

��ن #ده ا	ت، ��6ل آن #�� ود�د و ھ	��د. 	��E�د �� #د.اAو� ���  در 8�ر آن �� %.د�ن �رأت ���د را ��,رد و �� ط�Aب از #,م #��واز 

   
�) ��ت در او ,
	� دام ا�ت �!�� ��,  
��ن ��. ���!د ، �ب ��م ا�ت آن �ب (�  

   
 #�� >� �ظر دار�د؟

  
 


