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  آخر ما ھم دل داريم
 تو آواز دھده دان بــن شھيـــگور خوني

 را که فروزان شده خاموش مکنآتشی 

 ای تو گذشتيم زجانــد وفـــه اميــا بــم

 اموش مکندوستان را مبر از ياد و فر

 تقديم به ميرويس جان

انسان خرد مند !! تواند باشد   سلطانی  نمی بره و گوسفند ھيچ پيامبر و،پذيرد   بندگی ھيچ قدرتی را نمی،انسان آزاده

يستی در جوی آرامش  و ھمز و ست ج  انسان در،ھای سالم  خويش است ی و حاکم بر انديشهھای ھست  پديدهۀزائيد

 آن ، مبارزه و پيگيری آن  بدون ترس از مخوفات  و موجودات مرموز  مسلط  تباه کن تا بتواند با،اجتماع است

 انسان مفھوم خرد و انديشيدن خود را بايد بداند  اگر ،پذير سازد  حيات سالم را امکانۀاجتماع را سامان داده  و ادام

  !!ی برسد  آزادی و سعادت مردمتواند  به نداند نمی

کشند  ھمان اعتقاد و  کنند  و با آن نفس می  مردمی را در اعماق وجود شان حس میکه آيده ھای انسانی  وی آنان

و آنھا !! سازد  ر  و شکست نا پذير میھا را چون دماوندی پر غرو باور ھای سالم انسانی و مردمی است که آن

ھا است  که دو باره در   و نور ھمين ستاره،گردند  م خود  میسمان زندگی مرد در آیخشانرھای د ه ستارهبتبديل 

ر لحظات دوران ساز ھا ھستند که د آن!! آفريند گی می دھد و زند  می رو شنی،ابديی محيط و اجتماع  انعکاس م

يه  خود و مردم ماۀادالنانی و ع انسھای امع بشری  از زندگی و حيات خود برای تثبيت حقانيت خواسته  جوتاريخی

شور انسانی و مردمی در پر فکر ،و اينجاست که  سخن  از تبديل آيده !! شوند   و تبديل به حماسه می،گذارند  می

عدالتی را لرزان  ھای  بی  و با جھش انقالبی پايه، به جنبش آيد، حرکت کند،آيد  تا تبارز نمايد وجود میه قالب عمل ب

 ،رين و شريف ترين فرزندان  ديار خود را در مقاومت و پايداریو ما افتخار اين را داريم  که پاک ت! سازد

ايم و داريم و ھيچ مرتجع و خاين به  عدالتی  و تجاوز  داشته  بی، ظلم،ايستادگی  و نبرد در مقابل اھريمن جھل

آن انکار تواند از  گشته و خاين به ملت و مردم خوشبختانه نمی راه برۀنيماز  ، ھيچ زبون تاريخ و سازشکار،ميھن

زندان صديق و راستين اين ميھن الزم است تا به ھمه جانباختگان راه آزادی و انسانيت با تواضع نمايد و بر ھمه فر
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 بايد  …م گرامی بايد داشت  اما را ھ  شاننمايند و يادفتخار توأم با قدر دانی از اوشان ياديسته و با او احترام نگر

 ؟!!اشته باشيم وقع دکه چرا ما بايد زياد ت  توجه داشت

  اسالمیمتجاوز ن شنيع ترين جنايتکارا  اجساد  يت مردمش  اسير و منتظر کرامت و معجزاتکه اکثر یدر کشور

ھا انسان مظلوم و ون ليي سر نوشت  مۀن کننديفرزند شيطان وجنايتکار است تعيباشند ؟ در مملکتی  که ھر چه  می

در  خاکی که  سرخی خون ! کستر  غربی و عربی  به ھزاران رقاص دارد  که  اردر محيطی! باشد  دفاع  می بی

و آن ھمه ! ھا فروغ بخش باشند  در چنين سر زمينی  نبايد توقع داشت  تا آن ستاره! فرزندان  قھرمانش  رنگی ندارد

ستيدن و عوض پر آن ھمه رقاصه ھای سياسی  شرق و غرب  صاحب وجدان شوند  ،غالم شيخک ھای عرب

ازده امام و چھارده معصوم  بيايند از فرزندان دلير و با شھامت زندان ديده  و ھزاران جان گذشته  که جز َمحبت دو

 ھمين سر ،خاطر ھمين مردمه   چيزی ديگری نبود و ب و در عمل شان، در افکار شان،  در وجود شانوطن مردم و

  ؟؟!!د اين پيوستند  يادی نمھا  به جاودانگی زمين  و ناموس ھمين

) خواجه عمر(غالم سرور ھا  ،بھمن ھا  ، سيدال سخندان ، محمودی ھا ، غبار ھا ،که از  مير مسجدی ھای  آنان

 يادی نمی نمايند  چنين توقعی  با ،،،،،،،، و موسی ھا،عزيز ھا ، لھيب ھا ،مد ھا سر ،ا  ياری ھ، ھاانيس آزاد

 د ر جمع ،ندارد و مھم نيست ؟ چون ھنوز ھم در  بين اين مردم اما فرقی !که مأيوس کننده است نبايد داشت  وجودی

کنم اشتباه  فکر می!! ريند گ ھای شان  میبانی آوردن ھمچو انسانھا و قرياد  ه اين جماعت  کسانی ھستند که از ب

 مردی چون وقتی! کنند  يه میکنند و سخت گر  میيهرد ھا گرم) ؟؟!!کنند  يه نمیھا گرمرد (يند گو میاست اگر 

که  ی حال آنانه  بحال خودش ؟ه حال گذشتگان؟ نه به نه ب!! ايد بگريد و ب!!  سخت درد دارد درد داشت پس بدان که

  ؟؟يه داردھا گر و بيدار نمودن آناند   در خواب ھزار ساله فرو رفته

آخر ما ھم دل  !! (يه بنويسم گررا  بنويسم و با  توانستم از صد ھا خاطره و ھزاران گفتنی  فقط چند تای  آن کاش می

 ،ره گم کردگان  ھمين،فقط بايد بگويم که ھمين مردم !! توانم  متأسفانه نمی!!  سنگ نيستيم  اما و از) داريم 

واھد رسيد گه از خروزی  ھستند  و اسير کدام خرافات  و مجھوالتی ھستند  ه و چهدانند ک ی که ھنوز نمیئھا ھمين

 مبارزات شان افتخار و مباھات خواھند نمود و وياد ه اشيد  و بما پيکر خواھند تر  ۀ  جامعساالران مبارزات انسانی

!! گفتيد  کجائيد  شما راست می… و ای ، ای پغمانی ای توخی، ای موسوی،  انسانای نجات بخشان: خواھند گفت 

 پيروان خرافات  اضافه تر پرواز ما در چنگال و پنجه ھای اھريمنی  تقلب روز کار اسير بوديم و فکر ما از حدود

وقت از وقت  و!! ؟؟ ولی آنوقت خيلی دير است !!ه بودتشمنان شکسرا تيرھای تبليغاتی د نداشت چونگه بال و پر آن

ش با زجيح داده است تا سامرگ رفتن را تردست و تا پای  ه  اسلجه ب،تا ثابت شود کی وطنپرست!! گذشته 

 ؟؟!!دشمن

 ؟؟!!سته اند پيوين راه به جاودانگی اکه دری  اسلحه برداشته  و آنان،مبارزان زندان ديده« افتخار دارم به آ 

 ؟؟!!ای  ام تا تو زنده من زنده!! ای ھموطن

 

 

 

 


