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 ا��	م ر��	ر آ�	ج 
	و�د ی ����

 ١٣٩٢ د�و ٧ دو����

�	�	دا از �و�	 �رو�ز - 

 


	�% آن از ا�	 �ده؛ ار#	ل #% �% �% &	ر#% #	�ت �� ا��ری آ$	ی �و��� �� �	#" در �!	�� ا�ن: �	ددا�ت 
��  ٨0�1 ��روز�	 در �ط��ش �	 �رده �!	,	 �و�#�ده �دارد، ھ	 
وا��� ��ر �رای ای �	��#% �	د�ده #	�ت 
 .�ر#د ��ر ����3�	ن #	�ت و 

�� ا&�د �% ا�3	ق �4	ن �	ھ% %#� ا
��	8% ای �د�ده ی �	ره در ���	�% ھ	ی #	�ق و ��	ت �	 �7ری �% ا6ر از 
�� آن �	 �دارد $��% آ�	ھ% �و�� ھ�: �	 9	د�6 و �د�ده آن در�ورد �� �و�#د �% �4زھ	�% �	ر�7% ای 9	د�6 �	 

 .ا#ت ا#�وار �	�� �% ا&واھ	ت �	 و8	ت�#� ی �	�� �ر ھ	 ز���� درآن او و$وف

 #	�7	ری و9د�% از �ر7وردار �� �� ر#	�د �% ��	ھت �	�ر�وط ا��	�% �� ای ����� ��4ن �> ��	�ت در

 .#	ز�ده و رو�ن  ��	�% 9	وی �� و ا#ت

�#�ری و 
	و�د ی ����»	7 �� 	
 در�ت �8وان آن، ی �و#��ده �	م ��	ر در �� »ا&<	�% �	=و�#م از �	�ده 
 ا��ری �8% آ$	ی ی و#��� �� �� ھ	#ت ا��	 �و�� ا�ن از �@% ��د، �% �7ره را �4م »����9?ر و �و�#�ده«

 .ا#ت �ده ����ر #% �% �% &	ر#% #	�ت در ٢٠١٣ د#���ر ٢۶ �	ر�" �� �	&��، �?	رش

 

 �> ھ	ی �و�% ا��ده�ر �د �% �	�د �رد�د،  ��% ا�1	ق آن ی �و�#�ده �	م ��	ر در را »����9?ر« �8وانِ  ا�ر
 را او و �ذارد ��% را9ت را  آد�% ��دار و
دان در��% �د�ن �8وان ا�	 ا�?	�ت، �	د�ده را ای ����� ��4ن
��د �و�زد �و�#�ده �� و �ر��رد $�م �	 دارد �% �دان ����	ر از �وان ��%  E�	$ر�7%، و	و�� ا�ن �� 	� 
%� %�F	�� ذ�ت�. 

 #	�م، ��3�	ن �> �� و1ول ��	&% ھ	ی واژه و �وھن ا�3	ظ آن �ر&�ن �	ر �� �	 ���4% ا�ن ای ����� �ر�4
%7#	� را اط�ری آ$	ی #7ن ا�ن �ن، ا�	 �	�د، اد��	�% �4	ن 7ور در �� ط��د �% د�?ر $�	�% از 

�ذ�رم �% ��: ا#ت �?	���) �	ر�7% ��ن و �	ر�7% �	در#ت اط8I	ت( اش، ���9�	�� �!	�ت 1در در 
 ��4ن �> دا��ن �ظر ��9وظ �	 ھم �ن ،…” �ر�ردا��م اش ا�1% �#�ر �� را �9ث ا�ن ا��دوارم«

 و ا9#	#	�% ��9% �	 �	�د دا��� �	ر�7% و �و,�9% ��	�% ����ر �!	�ت ا�ن �	 ��م �% #�% ا��ظ	ری،
 .آ��ز اھ	�ت
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 :�	ر�7% ھ	ی ا�	ره    -١

 7و�ش �!	�ت در او. آ��زد �% �	ھم �%#	د �� را �#	�ل از �#�	ری �	ر�7%، اط8I% �% #ر از �و�#�ده
.» �د �	#�#س 7ور��دی ١٣۴٣ #	ل در �� �ود »��ر$% #	ز�	ن« 
	و�د، ی ���� ا�1% �	م: «�و�#د �%
 ی ����« #	ز�	ن ا�ن ��را�% ار�	ن: «�ود �% �و�% ��	$ض د4	ر �و�� ا�ن #و�ر آن �	را�راف �> و

 «.دا�ت �	م »
	و�د


وا�	ن #	ز�	ن و ا#ت �وده �	�� ھ��3 �> 
	و�د ی ���� �� ا#ت آن 	�?ر�� �	ر�7% ھ	ی وا$��ت ا�	 و 
 #	ل د�?ر #وی از. �رده �% د��	ل را اش #�	#% ھ	ی &�	��ت ��37	�� �� 4پ #�	#% #	ز�	ن �> ��ر$%،
 ای ��ر�� �8وان �� 
	و�د ی ����. ا#ت ��3	وت ھم از �#�	ر 
	و�د ی ���� �O#�س #	ل و #	ز�	ن �O#�س

�� #	ز�	ن و ��د �% آP	ز اش ��را�% �	ر �� 7ور��دی ١٣۴٧ #	ل در ا#ت، د�و�را��> ا&@	ر ر�	� 
. �ود �% �ذا��� ���	د ١٣۴۴ #	ل در �ل ��، ١٣۴٣ #	ل در -�و�#�ده �1ور �رI7ف -��ر$% 
وا�	ن

 	�%،#	ز� آ6	ر د�?ر �	 ��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن ��رات 
	و�د، ی ���� ھ	ی ��	ره از �> ھ�: در �� �4	ن
�رد ارا�� را #�دی �وان ��% �� �د8	 ا�ن �ر د�?ر د��ل. �	�د �وده #	ز�	ن �ر�زی ار�	ن ��ر�� ا�ن �و�	 

	و�د ی ���� ی �	�� ھ��3 �و�#�د�	ن �روه و رھ�ری ھ�	ت �� آن %��� ا&راد و #	ز�	�% ا�7	ص از �ود �ر

 .�Pر#	ز�	�%

 ���ن ��روف ��	ب از �I6 �رد، �% �	م �Pرد$�ق ی �و�� �� ھ	 �8وان و ھ	 �	م �ر7% از �و�#�ده ��4ن ھم 
 #	ز�	ن 7وا�د، �% دو�ت و ا�!Iب را ��	ب ا�ن �	م ھم �	ھ% و ��د �% �	د ا�!Iب و دو�ت �8وان �	 �	ھ%

 �	م �� #	ز�	ن ا�ن از د�?ر �	ر �	�د، �% »
	و�د ی ���� ��ر$% #	ز�	ن« �	ر �> را ��ر$% 
وا�	ن
 9زب ی ��ر�� �	م �� ا�ن: «�و�#د �% و �	�د �% 9زب �> را آن ھم �	ری و ��د �% �	د »��ر$% #	ز�	ن«

ر�	ن �	م …» 

�� را آن �	ر�7% و وا$�% �	م ھم �	ر �> �9	 ا�	 ��د؛ �% �	د �و�	�ون ھ	ی �	م �� #	ز�	ن ا�ن از �و�#�ده 
 .��و�م ��% �و�#�ده ز�	ن از ا#ت »��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن«

 

 :��9ث �7ط    -٢

 ��رد �% د�?ر 
	ی �� �@% را �	ر�7% ��3	وت ھ	ی رو�داد و ا�3	$	ت 9وادث، ��	م، ��	�F% �% �	 �و�#�ده
:  �و�#د �% او. �ردازد �% ��ری ���
� و �9ث ی ادا�� �� �Pر�	ر��P- %7روا$�% ����د ��4ن �> �	 �	ه آن و
�� 68�	ن دا��ر �	م ��) ��ر$% #	ز�	ن( 
	و�د ی ���� ا8,	ی از �@% �� �ود ای �!	�� �8وان »��ظر �س« 
…  �و�ت �	ری ا�رم �!د در �ود، ��4% �	ر�#�#م 7واه ھوا و �4ن در �رده ��19ل ���دس ا1ل در
 «… ای �	�7 �!	�� ا�ن 4	پ از ��د

 :ا#ت �	ر�7% ھ	ی �<	�ط� و ��8% ھ	ی ا���	ه از ���و �1�7ر �	را�راف ا�ن
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 ا�ن �	 ز�	�% ھ�: و �ود ��#�� 7ود �� را دا��ر �8وان �	 �!ب ھ%�	 ھ�: 68�	ن ا�
��ر �	دروان -ا�ف
 .ا#ت ��ده 7وا�ده �8وان

 وا9دی ی �و�#�ده �!	�ت ا�ن 9دا$ل �� �3ت �وان �% �	 ��ود 68�	ن ا�
��ر ”��ظر �س“ �!	�ت ی �و�#�ده -ب
 �و�#�د�	ن زا د�?ر �@% �ود �% ��	��7 ”�?	ر�ر“ ��7ص �	 ا�روز �� �,طرب ا#9	ق آ$	ی �دا�ت،
 68�	ن، ا�
��ر �	 &	���% وا�#�?% دا��ن از �ذ��� �,طرب ا#9	ق. �	�د �% ”��ظر �س“ ���دی و ا%�1

 .�ود ��ز او #�	#% #�?ر ھم و رزم ھم


	�% آن �	 -ج �� ی �و�� �� - �و�#�ده اد8	ی I7ف- ��ظر �س �!	�ت دارد، �	د �� �ن �	ر�7% ی 9	&ظ� 
 ا��7	ر در و �@�6ر �	��% ی �و�� �� ��	�ت در و �و�س د#ت 1ورت �� ��ر�� �ل ��ده �@�6ر �ده 4	پ

 .�ود �ده �ذا��� 7وا��د�	ن


وا�	ن #	ز�	ن ی #	�� �4د�ن 8�ر �!	طE از �> ھ�: در ھ�راھش �روه و 68�	ن ا�
��ر �	د روان – د 
 ز�را #	ز�	ن، �ریرھ ا8,	ی از ھم �� و ا�د �وده #	ز�	ن 8	دی 8,و ��) �و�#�ده اد8	ی 8@س( ��ر$%

 �8ن �,طرب، ا#9	ق 68�	ن، ا�
��ر( ��ظر �س �روه و ��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن ��	ن  ا#	#% اI�7ف
 #	ز�	�% و
ود از دو#�	�ش و ا�
��ر �� ��رد �% �	F  ھ�?	�% در#ت…)  و ط<�	ن 9#�ن ���	د، %�8

 .ر#	��د �% ھم �� آ�	ھ% »��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن« �	م �� �%37

 �د�ده و �7وا�ده را ��ظر �س �!	�ت اI1، �و�#�ده �	�د آ�د �ر�% ا��ری آ$	ی ی ����� از �� �و�� آن – ه
 ��@��I%، ا
��	8%، #�	#%، �#	�ل ��را�ون در ا#ت درازدا��% �!	�ت �و1وف �!	�ت ز�را �	�د،

 .�	�د �ده �و��� �	ری ا�رم �!د در 1ر&	 �� ��#ت �4زی �!	�ت �ذا. �	ری ا�رم �!د 
��� از و #	ز�	�%

 

 :#�	#% �1ط�9	ت �	در#ت �	رُ�رد    -٣

 �� را ھ	 آن 7وا#�� د�ش �� ھر�و�� ا#ت، �	ز دل و د#ت �#�	ر #�	#% �1ط�9	ت �	ر�رد در �و�#�ده
 ی ��وه �� را آن �	ر�	ر �و�T �	=و�#� �	م ذ�ر از ��د �� ”�#م“ �#و�د ا#ت 
��� آن از. ا#ت �رده �	ر

��د �% ا#���	ل �	در#ت. 

 �ورد �4ن از 7	رج و دا7ل در �و�T �	=و�#� ھواداران 
	�ب از ا1طIح ا�ن: ��4% �	=و�#م – ا�ف
 �	م او &@ری #�#�م از ا�د 7وا#�� ا�ر �	=و 7	ر
% و دا�7% ھوا7واھ	ن �ل ا#ت، �دا��� $رار ا#�3	ده
 .ا�د 
#�� ��ره ا�د��� �و�T �	=و�#� ا1طIح از ھ�واره ��ر�د،

 #�	#% 4پ ھ	ی 
ر�	ن ا&	,	ت �	 و
� ھ�: �� �� ا#ت ا1ط9I% د�?ر ا�ن: ا&<	�% #م�	=و� – ب
 ھ	ی �روه �	 ��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن �� ا�م ���ده �� و ا�م 7وا�ده 
	�% در �� �	. �دارد 7وا�% ھم ا&<	�#�	ن

 ”ا&<	�% �	=و�#م“ Eوا, �	 ��رو �� �	��د �رده اد8	 �	ن ھ	ی ����	ر �	 ھ	 ��3	ر در #	ز�	ن آن از 
دا 4پ
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 �Pرت ا&<	�%، ر#وم ا&<	�%، #�ت 4ون د�?ری ا1ط9I	ت �	 $�	س در 7ودش �و�#�ده ا�ر. ا#��د
 .ا#ت ای 
دا�	�� �	�I �9ث �	�د، �ردا��7 ا1ط9I% ��4ن #	�7ن ��…  و ا&<	�%

 �9ث ھم آن �د��ر �	ر �� را ا1طIح ا�ن ��	�� و ط�ن و ط�ز روی از ا�د 7وا#�� �#	�% ا�ر 4را، ا�	
 .دا�ت �9#وب #�	#% �ر��و�وژی ���ول را آن �وان ��% و ا#ت ای 
دا�	��

 �روھ%، �� �ود �% �رده �	ر ��  ھ�?	�% #�	#% �1ط�9	ت &رھ�T در ا���	ب ی واژه: ا���	ب – ج
%��
 ��@�Iت ا8,	ی �!�� �	 �� ھ	�% اI�7ف ا6ر در #�	#% ��@�Iت از �@% ا&راد  از ��دادی �	 
 .�و�د 
دا ��@�Iت آن ی �د�� از دار�د،

F	9 م����� �� �ر�ن 
	�ب از �@% ا�	: “��رد �% �	ر �� 4?و�� �!	��ش در را #�	#% ا1طIح ا�ن �و�#�ده 
 ”.�ود ��ظر �س 
ر�	ن ا���	ب 
	و�د ی ���� در ھ	 ا���	ب

 ا�ن �� ا#ت، �ده �	ر�7% �وھم �> د4	ر �و�#�ده �	 دا�#ت �ذ�ر ا�@	ن �وان �% را �1ور دو 
	 ا�ن در
	��� ���رده �1ور �4	ن او  �� و ا�د دا��� را ��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن 8,و�ت ”��ظر �س“ �و�#�د�	ن 
 �1وری ��4ن �> �� ا#ت؛ ��و#�� و$وع �� ا���	�% ���
� در ا�د، �ده 
دا #	ز�	ن آن ی �د�� از 4ون

 .�دارد #	ز�	ری ز���� ا�ن در �	ر�7% ھ	ی ��توا$ �	) ام داده �و,�0 ا�ن از ��ش �ن �� �و�� آن(

 ��ده $	�ل &ر$% ��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن و 
	و�د ی ���� ��	ن �و�#�ده �� �ود �وا�د �% ��4ن د�?ر �1ور
�� �	�د ا�د���ده �4	ن و �	�د %#� از �دن 
دا ���	ی �� �د، 
دا 
	و�د ���� 
ر�	ن از �� �روھ% �	 

 ا���	ب ی واژه ا#���	ل �� �ردا��% ��4ن �> �ر �@�� �	 �	ه آن �	��@س، و ا#ت ��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن
 �	ر�7% - #�	#% ھ	ی �د�ده و 9وادث از آ�	ھ% 8دم ی ��	�� ھم �ردا��% ��4ن. �	�د ورز�ده ��	درت

 .�ود �وا�د �% ��ور 7ور��دی �4ل ی دھ�

۴-    %� %�F	�� ن �ز��ش در	واژ�: 

 �4ز، ھ�� �ر �!دم �	�د، �% ��ز #�	#% �#	�ل ����9?ر آن ��	ر در و ا#ت �و�#�ده 4ون ا��ری آ$	ی
 �� ��	#ب ا�3	ظ #�	#% �!	�ت �> �� ���	 ا�ن �� در�	�د، در#�% �� را واژ�	ن از ا#�3	ده �	ه 
	ی �	�#�%

 �> و 7ودش �,�ون ھوای و 9	ل ��	#ب ھ	ی ���� اد�% ا6ر �> و ط��د �% �	 از را 7ودش �و,وع
 ی �	�� د#ت را واژ�	ن از �> �دام �� 7واھد �% �	 از 7ودش ��9وای &,	ی در7ور زآ��زط� ی �و���

 ر8	�ت را ا�7	ص 9ر�ت و �9ث 9ر�ت �Iم، 9ر�ت ا9وال ا�ن ی ھ�� در و دھ�م $رار 7و�ش �	ر
���م. 

 راه &,���% ��4ن �> 9ر�م �� 7و�ش �و��	رھ	ی و ��3	رھ	 در ھ�وز �	 �	 ا�6ر�ت �� #و���دا��

 7وا��د�	ن $,	وت ���?	ه در را ا��ری آ$	ی ی ����� از #طرھ	�% و ھ	 واژه 
	 ا�ن در �ن. ا�م #���

 .�@��د ��!% ا#	س �% و �	�� �% ز���� ا�ن در �را اد8	ی �	 دارم �% ارا��
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	و�د ی ����“”  …�� آن #و��	گ #ر�و�ت ��	�ده �	$%…  آن 7	طرات 7	�#�ر 
ز �4زی ا��ون 
 از �ود �ر���% دا�ت، �راژد�> ���> #ر�و�ت ا&<	�#�	ن در 4پ 
��ش.” “ا#ت آ�وز�ده و ا�?�ز �8رت


	 �> را ھ	 و�ژ�% ا�ن ا�	 
	و�د ی ����…  ر#�د �% �Iھت �رز �	 ��…  ���د�ردازی و �و9% #	ده 
 7واھ%، ��	��ت 4ون ھ	ی و�ژ�% �� ��وا�#ت �	ه ھ�:…  ا&<	�% �	ر�#�زم“ ،.” �رد �% ��	��د�%

 د�?ر 7ز�I�8% و.” دھد $رار �و
� و �!د �ورد…  را ا�#	�% �?	ه &!دان و �9دود ا&ق و ر�	�ذ�رید�?
 .#�	ق و #�" ا�ن از

 :�	ر�7% ��ن از 
دا ھ	ی داوری    -۵

�س �رھ�: �رد، �ط	��� 7ودش �	ر�7% ��ن در �	�د را ای �د�ده ھر �� ا1ل ا�ن دا�#�ن ��م �% &@ر 
 �ظر در و �	ر�7% ��3	وت $,	�	ی  درآ���7ن ھم �	 ا��ری، آ$	ی ی ����� زرگ� �8ب ا�	 ��#ت، �و��ده
 ار
��د 7وا��د�	ن ��	 �	ز�?ری ا��ری آ$	ی �!	�ت از ھ	 �رش ا�ن �� ا#ت، $,	�	 آن و$وع ز�	ن �دا��ن

��م �% 
�ب را: 


ر�	�% از …�ذرد �% ا&<	�% �	=و�#م از $رن ��م از ��ش“ �� #ر را 
�	ن �رو��	ر�	ی ��@ل 9ل 
 �� �#�ت ا&<	�% ی 
	��� ���ش ی �و#�� در ��وا�د �� &@ری و &رھ�?% ا$دام ھ�: 
ر�	ن ا�ن …دھد �%

 .�	ب و &1ل ا�ن از د�?ری ��	�� ھ	ی 
��� و.” ا#ت �داده ��	ن 7ود از �	�د، �و6ر 
�	ن و 7ودش

 

�رد �	رها �	ر�7% 9وادث از �ر7% �� �	�د �	�ز�ر �9ث ا�ن ��ط!% ی د��	�� �رای: 

 �	 ١٣۴۴ ھ	ی #	ل ��	ن �	ر�7% دوران ”��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن“ ��	س در ا&<	�#�	ن 4پ 
ر�	ن: ا�ف
 .��رد �% �ر در را 7ور��دی ١٣۵٢

 د�?ر آن از �س �� ا&�د �% ا�3	ق #	ز�	ن در ھ	�% �	��دن ازھم و ھ	 �##ت 7ور��دی١٣۵٢ #	ل از: ب
 .�رد �	م ��ر$% 
وا�	ن ز�	ن#	 �	م �� ���@�% #	ز�	ن از �وان ��%

 ��	�% �وا��م ��% �� ا#��م ��3	و�% 4�% ھ	ی �روه آ�دن ��	ن �� �	ھد �	 7ور��دی ١٣۵٢ #	ل از: ج
 و د��ل ھزار �	 را  ا$دا�% ��4ن ا�9	�	 ا�ر و ���م ��دی د#�� ��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن �8وان ز�ر را ھ	 آن 


	و�د ی ���� وا9د �8وان �9ت را ھ	 #	ز�	ن و ھ	 �روه ا�ن 8��@رد �وا��م ��% #	ز�م، 8��% د��ل ��� 	� 
 ا&<	�% �	=و�#م 8�ر از $رن ��م از ��ش: “�� ��و�#�م �	 �?و��م و ���م �رر#% ��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن

 ھ	ی د�د�	ه ی ز���� در ١٣۵٢ ھ	ی #	ل از �س 4پ ��@�Iت و ھ	 #	ز�	ن از �#�	ری ز�را…”  �ذرد �%
�� آورد�د و
ود �� ��ری �4م �<��رات و ھ	 �	ز���% 7ود �@��I%� و ا�د�و�وژ�> �
 را ھ	 آن ��	�ز و

 آن �	 ا��
	�� �8% ا#��د، ��9وا�% �4 دارای ھ	 د�د�	ه ا�ن �� ا�ن. دھد �% ��	ن �	ن #	�ق ���	�	ن ھم �� �#�ت
 #�	#%، ����9?ر �> ��ن ذره ز�ر ھ	 #	ز�	ن و ھ	 �روه ا�ن از ھر�دام �	�د �� ا#ت آن ھدف. �دارم �	ری

 ���� را ھ	 آن ��	م �� آن ��. ��ر�د $رار �ط	��� �ورد ��3	وت ای �و�� �� �	ر�7% ��3	وت ھ	ی ز�	ن ط%
���م ��	ھده �@ل �> �� ھ	 دو$�و. 
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 ھ�:“ ��ر$%، 
وا�	ن #	ز�	ن و 
	و�د ی ���� 
ر�	ن وا$�	 آ�	 �� ا�ن �ر ���% د�?ر ای �@�� �	�د �% �	$%
 �� ؟.”ا#ت �داده ��	ن 7ود از �	�د �و6ر…  ا&<	�% ���ش ی �و#�� در ��وا�د �� &@ر�% و رھ�?%& ا$دام

 :�و��د �% �4 ز���� ا�ن در �	ر�7% �واھد �� �����م و ���م �را
�� �	ر�"


ر�	ن ا�ن در دا�ت، 7ود �	 ��و#�� را �	 ی 
	��� ط�!	ت و ا$�	ر از و#��% ط�ف 
	و�د ی ���� 
ر�	ن 
 اھل �	 دو�ت �	ر��د از �19ل، �	 ����م از رو��3@ر، �	 �	ر�ر از �Pر�ذھ�%، �	 �ذھ�% از #�	#%،

��#� ھ	ی �ردھ�	�% و �7	�	�% �ظ	ھرات ا1�8	�	ت، در. دا���د �ر�ت �Pر#	ز�	�% �	 #	ز�	�% از و 
 در ش7و� ا�@	�	ت 9دود در ��ر$%، 
وا�	ن #	ز�	ن. ُ
#��د �% �ر�ت �ن 1دھ	 از ����ر 
ر�	ن ا�ن

 و 
��% ھ	ی �7زش در 
#�ن �ر�ت و ھ	 �دان �ظری و 8��% ���7دن آ�	ھ% ھ	، �روه ا�ن #	�7ن ��9د
 را ھ	 �ردھ�	�% و �ظ	ھرات �ورز�ده، �3Pت �	ه ھ�: �	ن 9!وق آوردن �ف �� 
�ت آ�	ن ا�8را,	ت
�رد �% رھ��	�% و ھدا�ت داده، #رو#	�	ن. 

�رد ا�	ره �@�� ا�ن �� �	�د 
	 ا�ن در �� رھ�ری ی �8ده از �وا�#ت ��% �وارد �#�	ری در #	ز�	ن وا$�	 
 �ودن �#�رده و #	ز�	ن ا8,	ی ��داد �ودن �9دود در �	�د را آن د��ل ا�	. �درآ�د در#�% �� 
��ش

�رد و
و 
#ت �7	�	�% �ظ	ھرات و ھ	 �ردھ�	�% ھ	، ا1�8	ب. 

��م �% ا�	ره #	ز�	ن ا�ن &رھ�?% - 	#%#� ھ	ی &�	��ت از �	ر�7% رو�داد �4د �� �ن �1�7ر ا�ن در: 

 :8!رب #وم ی 9	د�6 در #	ز�	ن ا�ن ���	د�ذاران �!ش – ا�ف

 �روه. ا&<	�#�	ن رو��3@ری 
��ش در ا#ت 8ط3% ی �!ط� 7ور��دی ١٣۴۴ #	ل 8!رب #وم �7زش
 �9ت �زد�> از را �ورا �
�س ا�8�	د رای 
ر�	ن 7وا#��د �% روز ا�ن در رو��3@ران از ��6ری
 ھ	ی ��رو آ�ش ی 
و�7 �	 �	ر��	ن �!	�ل در �ردم و رو��3@ران $	�و�% 8�ل ا�ن �	��د، دا��� �ظ	رت
 �I19ن و �ردم ا1�8	�	ت و �ظ	ھرات آن، از �س. �د�د ���د و  ز7�% ��دادی و �د داده �	#" ا����%

 �8وان �� وال��و�د ھ	�م �9�د و �د ا3��#	 �� �
�ور �و#ف دا��ر ���
� در. ر#�د 7ود اوج ��
 ی آ#�	�� در �� رز�% ھم دو#�	ن آن از �س روزھ	ی و 8!رب #وم روز در �د، �ر�ز�ده 1درا8ظم

 31وف ��ظ�م و 
��ش دادن #رو#	�	ن �� دا���د $رار ”��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن“ �و#س ی ��?ره �دو�ر
 �9!!	ن از �@% و �	�ل هدا��?	 ا#�	د 1	8د، ھ	�م #�د دا��ر �	د روان. �ردا��7د �% �ردم �زرگ 
���ت
 9,ور ١٩۶۵ 8!رب #وم ی 9	د�6 در ��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن: “�و�#د �% ز���� ا�ن در ��ور دا����د

 د��ور �و�#�ده.  ��#�م $رن در ا&<	�#�	ن ھ	ی رو�داد و ھ	 در�	&ت �ر7%: �ر در�?%…”  * )  دا�ت &�	ل
 )(١٣۵(ی �931 ٢٠١٠
�وری 4	پ �	ر�" 1	8د، ھ	�م #�د

��ور �	ر�ری ھ	ی 
��ش �	 را�ط� در #	ز�	ن �!ش – ب: 

 آ�	ن ��	ر در ��ور �	ر�ران �ظ	ھرات و ا1�8	�	ت ھ	، �7زش در ھ�واره ��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن

	�% �	. ورز�د ��% در�Z آ�	ن رھ�ری و �����	�% �و�� ھ�: از و ا�#�	د �% �� ا�ن دھد، �% ��	ن �	ر�" 
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 �ظ	ھرات و ا1�8	ب ��#ت از ����ر در 7ور��دی ١٣۵١ �	 ١٣۴٧ ھ	ی #	ل ��	ن طول در ���	 #	ز�	ن
 :ا#ت دا��� د$�ق رھ�ری و &�	ل �ر�ت #را#ر��ور در �	ر�ران


	ری و 9
	ری �	ر�ران ا1�8	ب ��رP	ن، �	ز و �3ت �	ر�ران ا1�8	ب و ���	�% راه در �ر�ت� 
�	ر�ران ا1�8	ب 
�?�>، ی &	�ر�@� �	ر�ران ا1�8	ب �	�ل، %
�	ر�ران ا1�8	ب ��7�ری، �#	 

%
�	ر�ران ا1�8	ب Pوری، #��ت �	ر�ران ا1�8	ب �	�ل، 4ر%7 �ل �	ر�ران ا1�8	ب ��	ر، �ل �#	 
 ی �ط��� �	ر�ران ا1�8	ب �را�#�ور�%، ھ	ی �ر�ت ا1�8	ب �	�ل، �رق �	ر�ران ا1�8	ب آھو، �وت

�	ر�ران ا1�8	ب �	�ل، ��7� ا1�8	ب �وھ#	ر، ��	�%#	7 د#�?	ه �	ر�ران ا1�8	ب زر، #��ن ی 
�	ر�ران %
 و �3ت �	ر�ران دوم �	ر ا1�8	ب آر�	�	، ھوا�% �ر�ت �	ر�ران ا1�8	ب �?را�%، �#	

 . …و 
�?�> ی &	�ر�@� �	ر�ران دوم �	ر ا1�8	ب �	ز،

�6ر �8% ا&<	�#�	ن �	ر�ری 
��ش: “���و�م 1	8د دا��ر �	دروان ز�	ن از ��ز ز���� ا�ن در �� ��	��دFا 
�رد �% ��دا �را�ش �@�% و9دت و ��I% و �3ر$� #وی �� 7ود ��ری �% و ��	رزا�% وا9د #�ر� از  …

 در ��	رزه و �Pر��9رک 9	�ت از را �	ر�ران �	 ورز�د �% �Iش…  ��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن �ر8@س
 #ر �� �ود �9	ظ ھ��ن از دھد، #وق ھ	 آن #�	#% ی ��	رزه ر#	�ت #وی �� ا$�1	دی �ط	��	ت 4	ر4وب
 ھ��ن 7	طر �� و �ر&��د �% $رار �	ر�ری ی ��	رزه �!دم 1ف در دا�م ��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن #�رد�	ن
 راھ% ���7ف ھ	ی 8ر�1 �� ��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن ا8,	ی ا�6ر �� �ود دFورا�� و ��را�� �% ��	رزات

 )١۴٢-١۴١ 931	ت ��	ب ھ�	ن.” **) �د�د ز�دان

 :�I19ن و ا#�	دان ھ	ی ا�9	د�� در ��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن �!ش – ج

 �	 ھ	 دا��?	ه و �@	�ب در و�ژه �� رو��3@ران #�	#% ھ	ی &�	��ت 7ور��دی �4ل ی دھ� ھ	ی #	ل در
 ی ا�9	د�� ١٣۴٨ #	ل در �� �ود #�	#% �وق �ورو ھ��ن ی �	�� �ر �ر&��د؛ �% �	F ��ری �4م #ر8ت

 .�د�د �O#�س �	�ل ا#�	دان ی د��ا�9	 7ور��دی ١٣۵٠ #	ل در و �	�ل دا��?	ه �I19ن

 و �I19ن ی ا�9	د�� رھ�ری در �� �4	ن �ود�د، ��
	�س �	 �#�	ر ھ	 ا�9	د�� ا�ن ا8,	ی و رھ�ری ھ�	ت
 ��3	و�% ��@�Iت و ھ	 #	ز�	ن و 8!	�د و ا&@	ر از �� دا���د $رار ا�7	1% و ا&راد ا#�	دان ی ا�9	د��

�	ن و رژ�م ��	��?	ن و ا�	د از دی��دا �و�� ھ��ن ��. �رد�د �% ��	��د�%I�  و&�ودال 	دو ا�ن در ��ز ھ 
 .دا���د 9,ور ا�9	د��

 و 
و�	�� ����ض �	ر�ردھ	ی �ر ھ�واره ا�9	د�� ھردو دا7ل در ���رو و آ�	ه ��	��د�	ن و �8	1ر
 ر#	�% �	 را �	ن 1دای دو�ت ا#���	ری ���� &رھ�T ���8 و �Pرا�	د��> و �رو�را��> ھ	ی #�	#ت
 $	�ون �> �دو�ن �	  �	 7وا#ت �% و$ت ��	رف وزارت �� ھ�?	�% �� �4	ن �رد�د، �% ���د ����ر ھر�4

 �8	1ر دھد، $رار ���وع را �I19ن #�	#% ھ	ی &�	��ت و ا�	د��> ھ	ی آزادی ھ	 دا��?	ه �رای 
	�را��
 ا#�	دان �����	�% �� I1ن�9 �را&را���، $د $	�ون ا�ن �!	�ل در ��	�ت �	 ا�9	د�� دو ھر دا7ل در آ�	ه

 .�	ز�د�د د#ت �	�ل دا��?	ه دا7ل در  8ظ��% �ظ	ھرات و ھ	 
�#� �دو�ر �� و �رد�د ���د را �	ن 1دای
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 دا���د، ��ری �4م #�م ا�9	د�� ھردو رھ�ری �ر��ب در �� ��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن ا8,	ی ھ�?	م ا�ن در
 ا#�	دان، ی ا�9	د�� در �6	ل ی �و�� ��. �رد�د �% �����	�% آن از و داد�د �% #و و #�ت را 
��ش ا�ن

 �ط�ف ا�
��ر و ��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن رھ�ران از رز�	ن ظ	ھر دا��ر و �	ری 1	دق دا��ر 4ون ا&رادی
 .دا���د ای �راز�ده �!ش 
	و�د ی ���� ھوا7واھ	ن از …و ��ر�	ن ھ	�م  دا��ر و �9�ودی

 #ر�د داوود و ���ب �9در روا��	د 4ون #	ز�	ن ا8,	ی از دی��دا �I19ن ی ا�9	د�� در �و�� ھ��ن ��
 .دا���د ���ده رھ�ری �!ش 
	و�د ی ���� ھوا7واھ	ن و #	ز�	ن ا8,	ی از د�?ر ای 8ده و

 �ورد  ا�ن در �ود، ا#�	دان ی ا�9	د�� رھ�ری ا8,	ی ی 
��� از ھ	 #	ل آن در 7ود �� 1	8د دا��ر
 و ط��% �#��م ر7وت ##�%، 7ود از ��	رزات ,�ن در د�?ر �و4> ھ	ی �روه ��,% و: “… �و�#د �%

 #ر9د �	 را ��	رزه ا#�	دان دو�	دوش �	��ردی و ا#�واری �	 ھ	 �% ���� ا�	 داد�د، �% ��	ن �#	��9
 (١۴٩ ی �931 ��	ب ھ�	ن.” (داد�د ادا�� ��	�% ��روزی

 �?و��م، #7ن �ظر و 8�ل $��رو در #�	#% ��@�ل �> ھ	ی �	ر�رد و ھ	 &�	��ت از �	��م 7وا#�� ا�ر
 در 
�ت �دان ھم را �1�7ر ھ	ی �6	ل ا�ن. ��
د ��% �1�7ر ا�ن در �� �ود �% �	Pذ �ن ھ�3	د ��6وی

�� #	ز�	�% ��@��I% و #�	#% و #	ز�	�% ھ	ی �	ر�رد از �	�د 7روار ی ��و�� ��ت �	 آوردم 
	 ا�ن 
 .ا#ت �رده 8�ل اش ر�7%�	 ھ	ی �#وو��ت �� 7و�ش �وان 9د در و �را&���دا��

 #7ن &ر
	��ن

 ��@�ل ھ�: �	 
�	ن در �� ا�ن �ر ���% �	�م دا��� ا�	ره �@�� ا�ن �� در�T �% �	�د �9ث ا�ن �	�	ن در
 ��ده ا���	ھ% �	 7ط	 �ر�@ب �� دا�ت #راغ �وان ��% �	ر�" طول در را ا
��	8% �	 &رھ�?% #�	#%،


	�� �ود، ��% �رده� ��	ه �ردن ا���	ه �ن ��دار ��. �	�د 	
 �	��7ود�% ��	ه �@ردن 8�ل و ��#�ن 
��د �% ھم ا���	ه ��د، �% 8�ل �� آن. �ود �% �9#وب. 

 ای �	&�� ��ز ”��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن“ و ”
	و�د ی ���� 
ر�	ن“ �� ا#ت ا�@	ر�	�ذ�ر وا$��ت �> ا�ن
 �� ��ر$% 
وا�	ن #	ز�	ن و 
	و�د ی ���� ��#و�	ن. �ود �وا��د ��% �	ن #رز��ن �	ر�7% ��ن از 
دا�	&��

 �	 و �7ز�د �% �	 �� �	ن ی 
	��� &رھ�?% -ا$�1	دی -ا
��	8% -#�	#% ی ظ	��	�� �#	ط �ر�4دن 7	طر
 در و رو�د �% ��ش 
	ن �	ی �	 رز�?	ه ا�ن در 7و�ش �	ر�7% �#وو��ت ا9#	س و و
دان دا�ت 9,ور
���4ده &رآ��دی ��4ن �> در. ھرا#�د ��% ��ز �	ن 7ون �دن ر���7 از -ا#ت �واه �	ر�" �� �و�� آن-&ر
	م 

 .�ردد �% ��دل �	�ز�ر ا�ری �� ا���	ه و 7ط	 ار�@	ب د�وار و

�� �?و�م 7واھم �% �ل �#	7ت، آ�@	ر را ھ	 ا���	ه و �رد �	�% �	#ت �	�د را ھ	 7ط	 �� �و�م ��% �ن 
 �ر �@�� �	 ��	�د و �ر&ت را ��دار و
دان و �	ر��7ت ا�1	ف، 
	�ب $,	وت، و داوری 
ر�	ن در �	�د �%

���د آ�ش �� 
	 �> را �ر و �7> 
���	ت، و �#�و8	ت ا9#	#	ت،. 


