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  ن �� ��و�ت �زرگ	وت �ددر �وگ 
! از �� �� ت دوازده ��ل از ��ل ��ری ���ر ��� ��ر�� دوم ��ه �����ر روز   ���%$�  ظ�ر؛ ا

���ت و ��&�زه ,! و ا+��ط و د��(�ن در )�$! &� ھ�� د�ت ھ�ی &��  ��ر	ت و (م، ادب و ا/%ق، 

��ت او از &�را�! ��ز��دد، ا +�ی /�واده اش را ���  از ��(� د���ن ��/22�ن ���$�ش �رای

,ذا��� �� ا�د�ت ��و�ت. آری، او &� ��(! از ا�� را در ����ن دو���ش ��ری ��/�� و ����! 

د؛ د,روال �)�د ا�(م "��ران" ��ر �)�د ا��ن /�ن �ود.��  دو��داراش را در ���م 

��د از ا���م آ�وزش  ��� و>�ت $;��ن ��م �� د�� ,�ود ودر �ر�� $١٩۴٣ران در ��ل �)�د ا�(م ��   

�د. وی در�ت در ھ��ن ا@�ز زد,! &ود&�< /و�ش از ��ر �در )ر���  $��< دوره ا��دا?! روا< �=�ب

��ر��ن و �رادر �زر,ش ا	��د &� او   �)روم ,رد�ده و ��دا از آن �ر��ت او ���B���َ �ر دوش �)�ر�� ��در

  در �=�ب )ر��� �ود.�ز �2روف ا�وزش 

$���ت، ���=�ر، ا/%ق ��، رو)�< ازاد ��! و ا��B%ل 	=ری &� از و�ژ,! ھ�ی ا���! �/2�ت  

�� دورۀ ��ق�ش ا$Fو ��/�� �ود. ��Gرا &� در   و �ر از آز�ون �)2�ل وی �ود؛ او را در ��ن ھم 2

�!واری و ھ�ت ��> و �� ا/ذ �رات �(د ���ت ا��  �ود؛ �� $���ت، �� �ن و+��ت و ����Fھ! &�ر آ��

/�طر ادا�< �)2�%ت ��>�ر ���ل ا���ن ��د از /�م دورۀ $���؛ � و �دال ھ�ی ا	�/�ر ��ت �ر ,ذا�ت.

)ر�! �وھ�ون ,رد�د. �)�رم �)�د ا�(م "��ران" در ا�ن دوره �ز از /ود $���ت و ��F�ری ��ن داده و 

�دال ھ�ی ا	�/�ر �� ����ن ر���د. ���رده &� ھ���� از ��(<  �)2�%ت /ود را �� ا/ذ �رات �(د و

��,ردان >�ق 2ف /ود �ود؛ در &�در  (�! )ر�! �وھ�ون �� )�ث ا���د ��ول ,رد�ده و �د ��$! را 

 ،!ھم در ھ��ن وظ��G �� /د�ت �وا�ن اردوی وطن ��ری �ود. وی آن وظ��G را �ز �� درا�ت، &�ردا

���ری؛ �� ظم و $���ت و )ب ا��ت، �� داش ا&�د��� و ��(=! اش در ر��< ا��)=�م و ا��ن و ا

دی �ردم د��(�ن ظ��! �� )ب وطن و  �ق �ر��ر �� ا��B%ل �(! وا��!،  دا$ت ا���� ! و آزا

�د�دۀ�ری ا	;����ن ازھ� ر�د. ھ=ذا، ا���ن �/�طر ,ر	�ن �/2ص در ر��� ا��Bط�ران /ود  Bب 

  � &�ور ھدو���ن و ��داً �� �وروی ���ق ا زام �د.او>َ �
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�س از ا���م آن دوره ھ�ی آ�وز�!؛ دو ��ره �� وطن �ر,��� و �� ھ��ن وظ�G< ا���دی  �)�رم "��ران"   

در )ر�! �وھ�ون &�ر /ود را ادا�� داد. وی ھم ��ن �� دورۀ ��B د؛ ��$��ن درازی را �� /د�ت �Bدس 

�ری ا��)=�م و �� G2ت ���ون آن از  ا	;����ن �� و�ژهظ��! در �ط��ت اردوی �طر�ق ر���ت ا

  اداره در /د�ت ا��ن ھ�ی ھ�وطن /ود �رار دا�ت.

�ر)وم د,روال ا�(م /�ن ��د از ,ر	�ن ��B د �� &�ر در ھ��ن ر��� /ودش �� ار,�ن �ر�وط �(ل ��)د   

�� �ده ���ر روس در &�ورش �ردا/ت &� ��داً در �و�ط ار�ش ا�;�$F �� /�طر ��ک &ردن ���ن ھ�ی 

�ز وی �� اF�زۀ آ ھ�ی 	B�ر ا	ر��B�! ,����� �د. در�� &�ور  ،ھ��ن را��� و �� �2Bد &�� �G�ن وظ

  و /د�ت �دی ��  ھ�ی ا	ر��B�! /(ق ھ�ی &�ور/د�ت �� 

N زده �Mل &�ور /ودش �� &�ر و���ذ�ر  ا��ن ھ�ی �ظ(وم ان د��ر  !F��/ ادا�� د  ��=�ر ���اد. �

�ر��ن در�و2وف   

��ر ��2د	! �� ���ن دا�ت؛ �� اMر ا "��ز��ن �(ل ��)د" �راردروس ���ن رو�! &� ز�ر ظر ����Bت G

  &ف د��ش؛ در

  /ود را �ز از د�ت داد.  %وۀ �ردا��ن ز/م در وا)! روی و ��؛ �� ا�Fت �ر

  !�=! از �G2ت �� ا�ن ا��ن �زرگ ھم ا��B%ل 	=ری اش �ود &�  ،ا$��� �� ا+�	< $���ت و &�ردا

�وھری �ر�ن و ��رز �ر�ن و�ژ,! �/2��ت وی را ��=�ل �! داد. و�ژ,! ھ�?! &� او را در ��ن ھم  

��(=�ن و ھم �ط�راش �)�ث �� ا	�ر ��رب، �� د��(�ن، &�ردان، ���=ر، ���ع، �ر��ر از  �ق �� 

� �ودن �� ژاد  ��ر	! �! &�ور !&�ر و  %�� �� آ��دا�F�� ،!�وم ,را�زاری از �� ��دا�ت. وی &� 

��وری، ���زه �و�! در ��B�ل ���(و�!، ��ه ط(�! و ���و �ر��!، �ر��ر از  %�< &�� �� �ردم �ود؛ 

N ھ�ی ازاد�  	(�G! د���  (�! ودر راه ادازی ,���Gن ھ�ی ا&���/ش و �)ث ھ�ی �Mر�/ش ��را�ون 

و اردوی  /د�ت �� �ردم ا�رد�Fر �(! در ��ن ا��رب و دو���ش ز��زد ھ��Fن �ود. او در  و ����ل

وع �MP�ر د���ن؛ ا م از Q�وطن /ود �)ت ھ ��و  ��	رو2ف ��(�;�ت و  �پ ���زی و را�ت ا	راط! 

���ر  ر)وم د,روال ا�(م /�ن ��ران &� ��رو��,د ھ�ی دوا�داری �ر +د وی، �Mل &وه ا��وار ��د. �ر

��ی �و��دن د���ن دارز �ده از ��رون &�ور، در اF(��! و رو�! ��(ط دا�ت؛ �ز��ن: 	�ر�!، ���و، 

ش ��  �ق و �&��د ھ�=�ری ���رک �� ھ�� /(ق ھ� و ا�وام ز)��=ش و �ر ا	�/�ر �(ت ا	;����ن ھ��

)�ث �� ا	�ر ��رب و آ,�ه، از 	رھ� �����N ��ر�! ��ری �ز  %�� �� 	رھN �(! و ���ر	ت 

&� �Mل  ده  �! آن �ود�Fھ! در در دا/ل &�ور ادا�� داد. او ھ�� ��ره ,ر	��؛ �� /د�ت �ردم /ودش

ای �د از ���وران �� �ردم و �رز��ن اش �� رخ روز �ن �/ورد و �� ��	M�( ،T�ت و آ�روی �(ت 

  ازاده و در /ون ���< /ود ��ت &رده ���د.
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   �در &�رزار  را ھ�ی ھ�و �ش ا م از زن و �رد�! ا)�رام �� )Bوق و آزادی او &� 	رھN ا

 �و/�� �ود،  %�< �Gرط! �� &�ر وھ��ن آوان طGو$�ت از ��ر و د��ر زاد,�ھش آ زد,! ���رک از

��ی �رز��ش دا�ت.��  ��=�ر ���رک �� ھ�� ا

	راد و ا	�ران ��دوش /�(! وی در ھ�� )�>ت و او+�ع ظ��! و در ھ�� وظ��ف  �=ری، �� ا  

ا)�رام �! ,ذا�ت و �� ھم ��(=�ن و ھم �(=�ن /و�ش د�ت دو��! دراز �وده و ��ود ھ�ی ��د,�ر 

! ا���د �! &رد. ���ر ا�ن /ود وی �ز در ھر �ر)(� ای از ز��د,! اش �ورد ا)�رام دو���ن و ا

)�>ت؛ $���ت و ا��=�رات او �و�ب  از دا�ت. )�! در ��+! ھ�=�راش؛ از ھر �وم و ���ری، �رار

�ز �رار �! ,ر	ت. !�  �و�� و ا)�رام ���ور�ن /�ر

�و2وف �ر  %وۀ ا�=� در ��((� ظ��! �� ا	�ر ھو���ر و ����ر ��رب �ود، �� �/2�ت �د�ر، 

&�در ��� �� ا	�ر آ,�ه و و	�دار �رای ���ن و �ردم /ود �ود �(=� �� �ردان و د��(و��ت �ز �ود. او 

/وب �رای 	رزداش، �� �وھر /وب �رای /�م ��ر��ش و �� �ر�! و ��ور �2��! �رای وا�� 

�� در وا�T ���م  ظ��! را �ر 	���ل، ا��رب و دو���ش ���و$! ��/ت �(=� � ھ��ش �ز �ود. �رگ او �

!G�ذ�ری در )ر�م ط��از ھم ��(=�ن  از ��ی /�$! ھ���F! ا���ن 	ر��د @م اF�ز �� ذا��< ��ران 

  وی و اردوی /��� و ��روح &�ور ��د�د.وطن دو�ت 

  رو)ش ��د و /�طرا�ش ��و�دان ��د!

�Mر ا)�د "ا��ر"  

 


