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 است ادب ،حيوان و انسان ميان فرق
 چند با که دارند می پا بر مراسم زادیآ راه شھدای و قھرمانان از بزرگداشت برای ھا کشور تمامی و تاريخ طول در

 که کسانی و قھرمان برای نه و معياراست شھيد برای نه ما کشور در اما شود می ختم شعار چند با و غازآ سکوت لحظه

 اطالق قھرمان فروش وطن ھر برای و شھيد ۀکلم ناکس ھر برای د؛نباش نمی اھليت دارای دارند می پا بر را یمراسم

  .شود می

 بريژينف شان ارباب فرمانه ب که اش تطبيقی غيرارتجاعی و  ۀھفتگان فرامين خصوص هب و ثور ننگين کودتای از بعد

 که قانانیدھ .بکشانند مردم رخه ب را خود کميت تا کشانيد ھا شھر طرف به را از دھقانان ھزار ھا صد گرفت صورت

 تبديل وبيکاره عاطل خاصاش مشت يک به بر مبنای سياست ضد انقالبی رژيمخوردند؛ می نان جبين عرق ديروز از تا

 شده روسی ودکای مست شد؛ باد شان برای شاخی به افسری ھای رتبه نداشتند سواد که ھا اين ؛بودند شده جذب خاد وبه

 اگرجاسوسی کردند؛ استفاده بطیھای ض خانه از گرديدند؛ " ھا شورا "کشور ۀروان در امور استخباراتیتحصيل برای

 معافيت دار زنجير کارت شده موتر و تفنگچه صاحب دادند می راحل اسکان و تجمع مقاومت م يا و کردند می را فاميل

  . برای شان داده می شد.عسکری از

 یئنھاآ بردند؛ پناه ھمسايه ھای کشور بهًنمی خواستند به خاد جذب و با دشمنان مردم ھمکاری نمايند، اکثراکھ یاشخاص 

 زمين رب سالح با فرار رروسھا متباقي هشد شھيد ً قسماجھاد جريان در دداشتن ايمان خود يالوژی وای وطن به که

 پدر از شان فرزندان حاال پرداختند الطريقی وقطاع دزدی وبه کرده استفاده جھاد نام از که تعدادی در اين ميان  .گذاشتند

 شھيد ۀھفت مراسم ۀکنند زاربرگ که یاشخاص اکثر . بپردازند طفيلی زندگی به جامعه در چطور که موختندآ خود ھای

 ؛ ھا غارت ھا؛ ادبی بی اين ۀھم وليتؤومس باشد می مجاھد نامه ب یدزد يا و ماشينی ابطض يا شان پدران ھستند؛

 برحالت جامعه زمانيکه تا .اند کرده بيرون طبيعی حالت از را جامعه که است ثوری ٧ چيان کودتا دوش به کشتارھا؛

 .کاسه ھمين تاس شآ ھمين نگردد بر اولی

 

 

 


