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  نين مرده استنين مرده استلل

 

اش  ، زندگییستی ين سياهی که بر کار شریان ها جارقوان. لنين دیگر نيست

داروهددا ندداتوانی رددود را از بدده انیدداآ رسددانيگن رن  دده قویددا  . را از پددای دررورده

    اميددگش مددی رآددت، رن  دده قنددا مينيددون هددا ن ددر از انسددان هددا مددی  ن يددگ، ن ددان 

 .داده انگ

ردون  ه یهيچ تردیگ و تأمنی، تا رررین قطدر اضرنگ بی ه شماری از مردآ ح

رود را برای زنگه کردن، برای نو سارتن کار شریان هدای ره در بد،را، اینديچ 

لنين، یگانه آردی که نمی توان جایگ،ینی برایش ُجست، آگا کننگ؟ اما جدایی کده 

  ایددن . و اکنددون لنددين دیگددر نيسددت. عنددن ندداتوان باشددگ، مییدد،ه ای رد نمددی دهددگ

يکری که در دریا آدرو مدی رید،د، بدر ریداهی پ ون صخره های غولمچواژه ها ه

 .ما سقو  می کنگ

ریدداهی کدداریران سرتاسددر جدددان قددادر بدده درن ایددن حقيقددت نيسددت   ددرا کدده 

ر ت، و کداری عیين،عیدين تدرین کدداسد دشدمن هندوز نيرومندگ اسدت، راه  ددو نی

لنين نياز داشت، رن  ور کده کاریر جدان به  تاریخ، هنوز پایان نياآته    قه ی

 .یویی تاکنون به هيچ کس دیگری در کّل تاریخ جدان نياز ن وده است

         بيمددداری، کددده بدددس شدددگیگتر از اولدددی بدددود، بددديش از ده مددداه  دومدددين حمنددده ی

       بدددازی »شددریان هدددا، بنددا بدده توضددين تندددخ پ،شددکان، پيوسددته . بدده درازا ک دديگ

نده آقدب بد دود، تقری دا  . ان با زنگیی لندين بدوداین یک بازی ده تن. «می کردنگ

مددا انتیددار بد ددود  همدده ی. ی آاجیدده نيدد، قابددل انتیددار بددودبد ددودی کامددل، کدده حتدد
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ش سدر بداز زد و مرکد، تدن س م،د،، از ای دای ن د. داشتين، ولدی آاجیده رد نمدود

 .ب،را را راموش کرد مرک، ذهن این ناب،ه ی

کداریران یتدين    قده ی. ب، یتين استح،. چ دیگر نيستو اکنون و دیمير ایني

 .این همان حّسی بود که از ار ار مرا مینن و ره رمان، در ما برراست. است

 ه یونه پيش رواهين رآت،  ه یونه راه را رواهين یاآت،  ه یونه سردرین 

 !نخواهين شگ؟  را که رآقا، لنين دیگر با ما نيست

جدداودانگی در لنددين،  . کنددگ مددی سددختی آ جددان،لنددين دیگددر نيسددت، ولددی لنينيدد

او، در مددا زنددگه اسددت  در ح،بددی کدده  روش او، نموندده ی او، کددار او، رمددوزه ی

بنيان نداد، زنگه است  در نخسدتين دولدت کداریری کده سرپرسدتش بدود و رن را 

 .هگایت کرد، زنگه است

به یُمن  ما، و انگوه دآن است،  را که همه یقنا ما اکنون زیر رروارها غن 

، و از او لندين بده دنيدا رمدگین، بدا او کدار کدردین را تداریخ، هدن دوره یلطد  بد،

اریران آ اسدت در پراتيدک، حد،ب مدا ره دری جمیدی کدحد،ب مدا لنينيد،. رمورتين

ن حيدا  دارد،  يد،ی کده بدتدرین کو کی از لني در هر یک از ما، پاره ی. است

 .هر یک از ماست پاره ی

 ده یونده راه را . مدان آ در دسدتان،يني ه یونه ادامه رواهين داد؟ با  راغ لن

 !جمیی ح،ب راه را رواهين یاآت ين یاآت؟ با ِرَرد جمیی، با اراده یرواه

آدردا، بدرای یدک ه تده، یدک مداه، ردواهين پرسديگ کده ریدا لندين  و آردا، و پس

أیی و رون ردود د نواقیا  مدرده اسدت؟  درا کده تدا مدّگ  هدا مدرا او بدرای مدا هد

 . تنان   يیت جنوه رواهگ کرداست گاد ناممکن و وح

شایگ دردی کده احسدام مدی کندين، دردی کده هدر بدار وقتدی آکدر مدی کندين کده 

مددی رورد، بددرای هددر یددک مددا یددک  لنددين دیگددر نيسددت، رنیددر بدده قنددا مددا آددرو
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 ید  . مسئوليت شما اآ،ایش یاآتده: سرزنش، یک ه گار، یک دررواست باشگ

 !ره ری باشيگ که شما را رمورت

ن، انگوه و پری انی، ما ص وف و قنا های رود را با یدک دیگدر با وجود ح،

رآقدا، . پيونگ مدی زندين  مدا بديش از پديش بدرای م دارزا  ندوین متیدگ مدی شدوین

 !بگرود ره ر! بگرود اینيچ. برادران، لنين دیگر با ما نيست

 لئون تروتسکی

 ۴۲۲۱ ژانویه ۲۲ ایستگاه تفلیس،
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