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  ��ا ���ر واھ� ا����� در ��رد آ�	�ی د��ر��    
���� ��� ��د؟                          � ���   � ���ر و ا

  �%��ا$�ام ا���"�!�                                                      

	�� �� ھ���� ��� ����ر ����� ا�������ن ھ��* از !��. �� و$�" ,�  %+* از ()'&�%�ن $�#" ! زی ر

ا(;م آ��د (  دا	/ �� �� �8ل �6دش �4 %�ت ��#2� #"�* ��!���ن را در #�رد (��(/ ا����* دو0/ 
 �� �&���!���ن ��'�د و 	�ھ" ����ن �"%" و (�ز�"ه در ا%� را�<� ��	". ا#� او !� ���>� ا%� (  و �

 *# .��! @AB /ر واھ* ا������ در ��#2� (��(* و #"�* ��!���ن را در روز��#� ھ��C� از ،"�%��
#�رد ��وت د%"��ه و (��(/ دو0/ و ��#2� #"�* ��!���ن �  (  (��(/ ر(�* ا(;م آ��د در #�رد 
ا�������ن ()� #* ��%". او ا%� � دا	/ و ��Cر را !� 	�%" ��#2� #"�* و (��(* ��!���ن د%"��ه 

%� !��ر %� (��(/ ر(�* دو0/ ��!���ن دا	�� ��	'" ��ھ���ن �  (  ا�������ن �� $�!��ن ��4#* و #E+* ا
و ا%� د%"��ه #��وت ���ا�" ,�#. ���ر در ��/ ���  (��(/ ر(�* ��!���ن 	�د و �� EB@ و �AFت در 

  ا�������ن !��C� H% ،"'! Hر واھ* �GE* و 2# �* #* !'". 
ن ھ� در #�رد آن (�ی ا#� �+�� اEB* و #��* !� #�+� ا(/ و$�" ,�  در #�رد ��Cر واھ* ا���

د%�ر�" � ا#�ش ! ده ��	"، ا���Gل ��ر%)* ا%� ��Cر واھ* از ��. �� ��. د%&  (��(��"اران ا����* در 
ا�6  ا(/. ��K از ھ/ دھ� #* 	�د !� ����ری از (��(/ #"اران ا�������ن �J در  ده ھ� (�لط�ل 

L واھ* و  %�C� H% ،در �� ون از آن �J وا28* را در #�رد آن (�ی د%�ر�" �� #�'" 8"رت (��(* و  �
�6د $�. #* !''" و ھ�/ و ��د ا�������ن را #'H% M�N !��ری !� ��%" �� �AFت و ��(�2 � ("، در 


ا	�� ا�". ��ھSِ: دا��������ن ز#��P. ای وط'� دO6 ���E20ا�* ز#�. 0  او � � Sو ا%� ��ھ �،  �%
  ا���ن......................

O �� ,'�ان ��ان � %� ��2ل (��(* ��. �"%" ��#2� ا����* ��O در ا%� ��Cر واھ* �� (  و$�" ,�  ��
#* � د !� ��#2� #"�* ��!���ن و 	�%" �� �C6ص ��#2� ����ن و ��Eچ آ���ی د%�ر�" �� ��ھ��ت !��.، 

اوراق ��ر%W ��(AV# W/ و ھ���%* ���ن دھ". آ%� ��ز��/ �� $��4� ��ر%)* #�ن و وا��28/ ھ�ی ���� در 
  (  ا%� ��C%  واھ* !� ھ �A# /�G�G$ �� O"ل ��"، #* ��ا�" #� را از ا(�رت ا%� ��ھS � ھ��"؟�  

!��ب "ھ'" آزادی � �/"  #�]�� ا��0+;م آزاد %+* از رھA ان #���Eن و آزاد%)�اه در 	�A �8رۀ ھ'"، در
�ن آ���ی د%�ر�" در #�رد #'�طa از #�`_ �� ی �6ن ,A"ا�0�ر�6ن #2 وف � %� رھE#  A* � ای ���

�ر �6ن �Jن ,O$ /%�bب !��& %� را دا	/ �����ری #�+ د !� L �8ره #* ��%�" !� �6ن �A	 ن����
�ر �6ن �Jن ز%�د L دد. �6ن �"، ��%" # ��ط ھ'"و(��ن 	آزاد !� �2"اً �'�م ��������ن %�د  "$ ) aط�'#

#>�Aر 	" !� 	)�Cً �)�ط  #�`�ع، ( ی  20. �� و""��اھ  �� #E,"�N* �'�ح 	"%"اً #)�0/ دا	/، 
'"و(��ن �)���� B"را,S4 ھ�� و  �� #'<G� ( $" ���ده و ا#+�ن ,�E* �����ری �6ن را #<��20 ���%".

�ر�6ن را در ا�N0ق (  �� از ا(�G;ل 	�A �8رهL �8رهھ'"، ا�"%�� و ط ح �A	 �0 ب��	ز#�� �������ی  
  �L ط ��������ن را �� ا�������ن درھ'" �� !��ر ھ'"و(��ن�A/. �� و ار�	ا"'� *# *E�,  *E�, ا%� #�رد

B ف �4 از ا%'+� آ%� او �� �6ن ,A"ا�0�ر�6ن و (�%  رھA ان ����ن آ���ی د%�ر�"  �  �GE* #�+ د.
L ق �� ا�������ن ����"%�'" %� ��، ا#� �� �6ن�N0ق �� ھ'"و(��ن در #�رد ا�N0د �� �� ��ی ا ! ��B�� ر�6ن�

و �� (�%  رھA ان ����ن آ���ی د%�ر�" ھ�h&�ه و در ھ�g ز#�ن و � �B* ا%� #<fE را �� ز��ن ���ورد�" 
  !� �6ا(��ر ���(�� �� ا�������ن و ا�N0ق #'�طa �������ی 	�A �8ره �� !��ر ا�������ن ھ��'".

( $" !� %H دوره دا!� �6ن f$�B � ادر �Oرگ �6ن ,A"ا�0�ر�6ن از رھA ان ����ن در ا0�%/ 
A8. از ا,;ن ر(�*  B1947"را,S4 ا%��0* ا%� ا%�0/ ��د ��O در��#� ای ���ر%W دوم ��]ی 

  ا�N0ق �� ا�������ن ��Aده ا%S. . . ھ�h&�ه در ا�"%���� 	�� اط��'�ن #�"ھS «!��ر��!���ن �� �� و ��	/:
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ا%� �C6ص ر��ع ! ده ا(/.  ھ'" در� ای �)���� ��ر #< _E����S !� دو0/ ا�������ن ر(��ً �� دو0/ 
	 ا%j ���6ش آ%'"ی #�ا�� ھ���S. دو0/ ا�������ن �� �� ه � داری از و`�2/، �;ش  �� $�ل $�`  در

  »دارد #�`�ع را �� �_ �6دش ���م !'".
�G>'# �8ره �� !��ر ��زد%" �� و از �A	 ی������� aق #'�ط�N0ف در ا�B�# O�#و �4 %�ت � د%" آ "$ ) 

� %����� در  (��ن، �6ن ,A"ا�0�ر�6ن را ���ی ط ح ا%>�د !��ر #��G. ��������ن � د. و�8* دو0/ھ'"و
 در (�%  رھA ان ����ن �;ش �6د را ھ'" را ا,;ن دا	/، �6ن #
!�ر و �) ��E	�A �8ره 1947(�م ��ن 

�#�2 ����ن آ���ی �� از ا� اد و ,'�B  ��2ل �#��O! ��# ������� .G ! د�". B"ھ�  ��+�. !��ر
��ن ھ��� (�ل �"و%  %��/، �6ا(��ر ا%>�د !��ر #��G. #��+. از  21"�'�"!� در د%�ر�" در � ��

د%" دو !��ر ھ'" و ��!���ن #�رد �  ا%� � ��، اد�Lم �� ھ  !� در �������ی 	�A �8ره � د%"�". در 0�$*
�0�ر�6ن !� �2"اً �� ,'�ان �ا(/. �6ن ,A"ا�������ن B"ا%* � �)ا�N0ق �� ا 8 ار � �/، از ط ح و ا�"%��

 Aن ����ن (���0ی #"%"ی را در ز�"ا���ی دو0/ ��!���ن ��  � د ,�"ه � %� رھ�AEل ط;G�)و در دوران  ا
  .ھ� �� ا�������ن ( ! د، ھ �O از ���(�� ��������ن �� ا�������ن ()� �&/ آزادی �6د ��ر

�8� از �6ن ,A"ا�0�ر�6ن از رھA ان 8 �A	 ره"%�* ������� در�   �G� �� �6ن #���ر *E, *��$ ،"'ھ
�L ان #2 وف ����ن در آ���ی د%�ر�" ��د. او ����  از �6ن Aاز رھ *k%ل ا;G�)ر �6ن �� �"ا%* و ا

� ھ� در  �������1939 در 	�A �8ره #* ا�"%��" و در ا%� راه #�Aرزه #�+ د. او در (�ل  ���2#�E&ا� ��E,
� ���ا���'" �� ��G  وز% (��ن 8�E&د%". �� وھ�ی ا� �0* آ��0ن و ا%����0 � �6ردار �# H�! م ! د و از��

� و ��+�. !��ر ��!���ن،  �� از ا(�G;ل 	�A �8ره از (E<�ا%k* د(/ %��'" و او را � ���ر !''". �E&ا�
������� را در  ���ادا#� داد و 	�رش �"ا%* ط�G� AE  ا%k* !��!�ن �� #)�0/ �6د �� دو0/ ��!���ن

) �� ق ��������ن را در وز% (��ن �  1328(د�0 1950وز% (��ن 	��0* رھA ی ! د. او در �A وری 
./  ا� ا	/ و �� ا����ر ا,;#�� ای از ��+�. !��ر #��G. ��������ن ()� �

������ن، �6ن ,A"ا0�0* �6ن �� ,'�ان ������ �"رش �6ن ,A"ا�0�ر�6ن در #�Aرزات ا(�G;ل �6اھ* ��
 *E, .م �� ��!���ن ��� داد�Lھ� اھ* و اد �� *AEل ط;G�)ه و (��(/ �6د را از �"ا%* �6اھ* و ا��د%"
رSL آ�+� او #��'" �"رش روا�O� jد%H �� دو0/ ا�������ن دا	/ ا#� ھ �O از ���(�� و ا�N0ق ��������ن 

./  �� ا�������ن ()� �&
�  �� ا�������ن در (�ل  ��f0 ا%� ا(/ !� �6ن ,A"ا0�0* �6ن �) H% ق ��������ن 1963از ا�>�م�N0ا ،

�� ا�������ن را ��در(/ و E�,  �L* �6ا�". (  او !� #�Cدف �� آ6 %� (�ل B"ارت ( دار#�N"داود 
"$�Gق"��������ن �� %n'� *#"8 H ��  (  $��%/ از ��د، در �B *0�$رت � �/ !� ا�������ن � 

$�Gق  !��ر 8<_ � د%"ه ��د و � %�د $��%/ از A8;ً روا�j د%H���#�Ek #��ن دو��!���ن ��K ر��� ��د. 
  ز#�ن د%&  �&�ش #� (�". !��. ����  از ھ  ������� و آ���ی د%�ر�" در

�6ن ,A"ا0�0* �6ن �� از ��ز��/ از (  �� ا�������ن در #�0�G ای �� ��EN. ا%� #�`�ع � دا6/ !� 
ا%� �MN  وی در« ���(�� �� ا�������ن ���  ا(/ %� ��8* #��"ن �� ��!���ن؟ � ای �������ی 	 ق د%�ر�"، 

و ��V# .�ENل ھ�ی ز%�دی را�_ �� �����* ا�������ن و ��� �/ ھ�ی ��!���ن ارا�� ! د. %+* از #�Vل ھ� آن 
���م  �  ��د، در $��0+� ��9000ھ'��ن ���ور  دان ا��ث !�o0 د�6 انھ��ن (�ل �2"اد 	��  ��د !� در

  ��د. �������2000ن در $"ود ��ھ'��ن !��.، %&��� ��ھ'��ن ا(#CN;ن)	�� دان�«  
��د و J'" ��ر �  (  ��ھS ن �������� در B"د ��%� آزادیا#� ( دار #�N"داد !� ����  از ھ  ز#�م د%&  

ای �  (  ا%� در��  180وارد %K6 J H ، (  ا�>�م آ���ی د%�ر�" �� آ(���� �'n �� ��!���ن ��K ر�/
  . (��(/ 	" و �6د را �� ���6اده اش در ارگ !��. 8 ���* ��ھS آ���ی د%�ر�" ! د

از  ا#� ،����ن و ��Eچ (�6/ ت !�H � ادارن$�r هللا ا#�� در #�'" 8"رت در $� داود �6ن، �� از 
��� %H ���م #G"س "��ر%W :«اظ��رات #�2"دی �  (  ا%� ��ھS دا	/$�r هللا ا#��  . !�H آ��� A6 ی ��"

�6د در آ���ی A�6  را � ا#�ش !'�S. ��!���ن #* ��%"،  ا��S �������ی � ادر و �� د%"ۀ#�"ھ"، #� ��* ��
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������� و ��Eچ ھ� را %�د �+'�". وJ �# *0&��� #* ��ا��S ا%� را �A8ل !'�J ".S'"ی �2" او �� ا	�ره �� 
0�ن ا� اط* #���Eن را ,��E رژ%S وی �H% N #�+''"، 	�اھ"ی !� ���ن #�"اد، ا(;م آ��د و وا	'&�� �(#

�+hو ������� در ��!���ن ��8م �6اھ'" ! د و از#� د��ع �6اھ'" ���د. ھ� ��J�E�":/��* ��ا�" ا�+�ر  �
 �Ev�# �! "'!������ ب ا�������ن و #�`�ع;Gط دار�"."ا��Aن �� %+"%&  ار���«  

4, *A� �8ل �' ال �� O�� .#ک !�ر A� ر�/ و K�� "�6%�* �� ����ن ھ�ی آ���ی د%�ر� "$  ) �� *��
. ھOار ھ� #�. (;ح را در ا���6ر ���ی د%�ر�" در آورد��  %+* از �6ا��� �A8%. آ�+�ح د�6  �6د را �� 

��ھS �� ا!'�ن در #��ن آ��� 8 ار داد، ا#� (;ح را � د�" و �� دو0/ ��!���ن ���(�'". ا%� (��(/ و ا%� 
ر�/ و ا%�  �� ا(;م آ��د $�" ,�  ھS در �A0س �L  ر(�*و ��ن (��(* ا���ن ھ� ادا#� دارد. و �A6)A&�ن 

��ھS را درک ! د. ا#� (�ال ا%� �� ا(/ !� آ%� ��Cر واھ* ا���ن ھ� از آ���ی د%�ر�" �� ��Cر وا28* 
  #A"ل #* 	�د و �6د را �� !��ر �6د #* ��ا�'" از ا(�رت ا%� ��ھS �>�ت دھ'"؟ 

 


