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    	�	د ��در ا��ر

  درا�دوه �� ھ�ر	�د �ره د�ت          
������ن، در دا�ل و��رج از��ور، �ر��وه ا�ن �� از �ھ�ر	�دان، ھ�ردو���ن، �رھ� ��ن و 	ردم ا
������ن ر�' 	$ �ر�د، درطول �% 	�ھ$ �� #ذ�ت در !م وا�دوه �� ھ�ر	�د �او(�ع �� �� ��	�ن ا

	و��-$ و����ر�����د. ھ	� �� �و�$ 	�دا��د �� ھ�ر	�د �دن، ھ�ر	�د 		��ز و������ �ده +*�ن 
���ت. ھر�دام ازا�ن ھ�ر	�دان درطول ��ل  �� �ودن و ھ�ر	�د 	��دن ��ر ھر�س و�����$ ���ت

ھ�ی 	�وا1$ �� /�ول ھزار #و�� 	���3$ �� �د راه ��1�2ت ھ�ی ھ�ری ��ن /رار دا�ت، ���� 
  � ر����د�د �� ھ�ر��ن 	ورد /�ول  ھ�ردو���ن /رار #ر�ت .�5ر�رد�د و�ود را �� آن +� ھ

  	و	ن ��ن ���6ون 

������ن �ود �� �� ���ف  �� روز ��-رب  ١٨ا���د 	و	ن ��ن ���6ون �3$ از ھ�ر	�دان 		��ز ا
�� اAر 	ر�($ �� ���د ��1ش �ده �ود، +*�ن ���$ را وداع  �٢٠٠١۵وا	�ر ��ل  ٩	;�دف �� 

  #Bت.

 در �ور��دی ھ+ری ١٣١١ در��ل ���6ون ��ن 	و	ن
 +	�2 5درش.  #�ود +*�ن �� د�ده 	زار�ر�ف �*ر
 از �5ش ���6ون. �ود دھ-��$ اش ���5 و دا�ت ��م ��ن
 /رار 	ردم در��ن و	��و��ت �*رت اوج �� �� آن

 ��ود ��ش �ود�$ �� #�ه آن ��2$ /�ل، ھ�ی ��ل � �رد،
 از 	و��-$ �� ز��دی ��/� و آ����د 	و��-$ آDت ��

 �� �ود � �وده د��� �� �م ھ�وز وی. �	ود ا�راز �ود
 �و3$ طBل ھ�وز و #��B وداع را ���$ د���ی 5درش
 از 	�روم وطBل داد د�ت از را 	�درش �� ��ود ��ش

 1و#ر�� و�Dت در �واھرش ���� در وا1د�ن �وازش
 	��3ت ھ	� و+ود �� ���6ون. داد ادا	� اش ز�د#$
  �ود، �ده ����� �$ از �� �و�1 �$ ��  #$ ���ره �-رو

E$ را ھ��$ آھ�	#�ھ$ #�ه و �وا�ت   ���آھ ���آھ 
 در5$ و �رد�د 	$ ��و�ق را وی ھ	���Dش و دو���ن.   �رد 	$ ز	ز	� �ودش �� را آھ� $
 ھ� آواز و ھ� ��	� �� را روا�ش و��/	�دی �3��5ر �� او ھ	ز	�ن. آ	د�د 	$ �ر آوازش ����ن

 را ���ورش ��رھ�ی �و3ش ھ�ی �5+� �� ھم وز	��$ �رد 	$ �6وت ��زھ� و�� ����د 	$ ھ	�ھ� $
  .داد 	$ �وازش

 #�ھ$ و ���ت 	$ #رم ;دا�ش �� را ھ	���Dش دو����� �زم دو���ن ا;رار اAر �� او/�ت �2($
 �5و��� و ����د 	$ رو�ق �ردوش و ����ز را 1و#ر 	�ط-� #6$ ھ�ی /�26 ��6د ھ�ی د�واری �ر ھم

 و ����ر روز �� روز آوان ھ	�ن از ��/	�دا�ش و�	�ر ا� ��ت 	$ �ر را ھ	 �ن ����ن آ�+� ا��+�و
 ��ل *�ر و �5و�ت +�ن �*��$ ��#ردان �6-� �� �ود 1و#ر در �� ز	��$  ���6ون. #�ت 	$ ا�زو��ر

 	2ر��$ �� ���ت ��ر �رای ���Dره ��)   ١. ( آ	و�ت ز��دی ھ�ی �2ر او واز را�رد وی �د	ت �	�م
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������ن راد�و 	�3رو�ون �-ب �� ��5ش �5دا �رد، 1و#ری دری ا���د �� ��� او�1ن و �د �����ده ا
  . �رد دو���ن ھ�ر �-د�م راد�و ا	واج طر�ق از را آھ� ش

 +�	�2 �د	ت در ;	�	�ت ��;�Bو را وھ�رش �رد ز�د#$ �ود 	ردم در	��ن �� ھ�ر	�دی �ود ���6ون 
 آوازش ��/	�دان �� #�ت ظ�ھر	$ ھ� و���رت 	���ل در �� ��ری ھر او ز�را داد، /رار و	رد	ش

 �� �ود �ردوھ	�ن 	$ ا���س و�زد��3ر �زد�% �ود 	ردم �� را �ود �ر�د و 	$ را ��;�6 �وع ھر
  	$ �رد.  درک �و�$ �� را 	رد	ش ا���س ھ�ی ��ب ��ز

 از»  	�6$ 	و��-$«  ��ل ھ�ر	�د ��ث �� ��ر �ر اش، ھ�ری ھ�ی ��1�2ت دورۀ  طول در ���6ون
 �6و�ز�ون طرف از ��ر وآ�ر�ن  ازآن �ود ���ت را ھ�ری 	دال �5' و �ده ������ 	رد	ش طرف
  .#رد�د ا����ب 	و��-$ 	�6$ در��ش ��ل ھ�ر	�د 	���ث ��ز ���ل ی آر����

 در���رت و دا��� #و��و�� �و و �6��ر�� ، �ر��� 	���د ��ور از ��رج �� ز��دی �Bرھ�ی ���6ون 
������ن از 	*�+رت �2داز  ا�ت. #ر��� /رار ا��-��ل 	ورد ھ��ش� وا	ر��3 ارو�5 ��  ھ�ری �Bر  ا

  . #ر�ت ��ور��ز/رار از ��رج در ھ	وط���ش ا��-��ل 	ورد ز��دی #ر	$ �� ��  دا�ت ��ز

 ��ث �� �	ر ���5ن �� �� �ود ا�ن آرزو�ش � ��� و دارد �رز�د وھBت �	وده �ود ازدواج ���6ون ا���د
 در ��1*�ی 5ر ر�' ز�د#$، ا���د �� درد و در�K ;د ��. ���د دا��� /رار 	رد	ش �د	ت در ھ�ر	�د
 آ�را �وان ھ��ش �5+� ز	�� �ر �د د� ر ���� ��' در و داده ازد�ت را اش ��وا�$ و �����$  ���6ون
 	�3ل ����ر و�� ��وا�د ��وا��ت آواز د� ر و ���ورد ا��زاز �� را ���ورش ھ�ی ��ر �� �دا�ت
������ن �6و�ز�ون راد�و �	و	$ ر���ت و و�رھ�E اط���ت وزارت. #Bت 	$ ��ن� �� و ��وا���� ا
 ��ر+$ ��ورھ�ی از �3$ �� 	1�2+� +*ت را ��ور �د�ل �$ و واD ھ�ر	�د ا�ن ��وا���د ھم ���د
  . �Bر���د  ھ�دو���ن 	���د

�م از +*�ن 5و��د وز�ر اط���ت  Dد وا�	$ ا�ن ھ�ر��	ت وز�1$ ��وا�ت و�رھ�E �� 	�زل اش ر
  	رد	$  را  �� ���� /�ر 	����ت �	��د .+��زه ا�ن ھ�ر	�د 

������ن ��ز #زار�$ از 	را�م �د��ن ا���د ���6ون را �� �;و�ر ���3د�د وھ	� ر���� �ر���� ھ�ی ا
������ن �و�ط ھ� 	;روف #زار��ت �ظ�ھرات �	ردم، �� ��طر �� /�ل ر����دن ھBت �*رو�د ا
  �رور����ن ط��1$ و دا��$ �ود�د.

  دا��ر	�	د ��2م �ر��ن 

 و ��رز ھ�ی ��;�ت از �ر��ن ��2م 	�	د د��ور �� �����م اط�ع �راوان �ALر و �L�ف ھ	��ن ��
�وا	�ر در�*ر �د�$  ٢٢ھ�ر	و��-$ و����ر ��ز �� ��ر�M   د���ی آ���ی ھ�ی *ره از ��3ن

  ا��را��1 +*�ن ���$ را وداع #Bت .

 +*�ن �� د�ده /�دھ�ر �ور��دی درو�Dت١٣١٧ ��ل در �ر��ن ��2م 	�	د دا��ر
  	�3ن #ز�ن �د. ���ل �*ر �� اش ���واده �� از 5س و. #�ود

 ر��� در را اش �1���س  و ����� ��1$ در�1��  را �و�ش ��;��ت �ر��ن دا��ر 
Mو ��ر� ���. �	ود در���ت ���ل دا�� �ه اد���ت دا��3ده از ١٣۴٢ ��ل در +�را
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 ��2$ ارو�5 ھ�ی دا�� �ه �*�ر�ن از �3$ در و 3و�6وا��� ر�ت �� ��;�ل ادا	� �رای �5س
 +*ت #رد�دو ��رغ آن از د��ورا 	-�م ��ب �� و �	ود ��;�ل ��ل ده �	دت 5راگ �ر1ز دا�� �ه

  . ��ز#�ت ��ورش �� �د	ت

 ��2م �2دآ و ��62 ��2م ���م ا��دا ����ر؛ در �	�Aل و آواز�وا�$ ھ�ر �� +وا�$ آوان از  �ر��ن 	ر�وم 
 و 	�ر+م ، ��ر#ردان ��2وان ا��د	�% ��;��ت از �2د �� ��1�2ت ھ�ی ھ�ری اش  ادا	� داد و �ر��ن

 و �و�ت ز��دی ھ�ی �	�����	� او. �د �ر�وردار �راوان �*رت از ����ر �ر;� �راز�ده ��ر���س
������ن ����ر ��� �ن ھ	راھ$ �� و �رد �ر+	�� ���د، ��دا1-�وم ا���د ��3ر، ����� ���م ون ا
  .ر�ت ;��� �روی �+�	$ 	�رور و +��6 �	�د ;�دق، ر��ق

�راوا�$ ھ�ی ��	� �-د�ر و +وا�زو ���ن ھ� ، 	دا1*� ، �رھ�E ������ ��ر	�د 1-ب ��ب �� 	و;وف 
 ر�Sس ;Bت �� �2دآ و ا���د ���ث ا��دا �;ت دھ� در و آورد �د�ت ھ�ری ا���3رات ���طر را

 را��� در�ن را �راوا�$ ھ�ر	�د +وا��ن و دا�ت ا��د	�% �ر�$ ���ل دا�� �ه در ھ�رھ� دا��3ده
  .�	ود �ر���

������ن، ���Sر �ر+��U ��ز� ر ا�ن ���ص ��رھ�ی از� ��م: ون ھ��$ �	�����	� �� �وان 	$ ا
 #ور�$، 	�در �	��� 	ردم، ����ی �ود �ور �ب، �% �$ ��طره !ر�ت، �ر�ت �;�$، ز��ن ز�د#$،
��ن، دو��زه 	�$1� ھ	� ����$، /*ر	�ن �و �3ش، 	را �ز�زم ھ�، /6م 	�رزا +�د��ن، و +��ر��ن ا

  .�رد ا��ره 	رگ، ��+ر و 	�رد 	$ ��ه ا	�ب ا�ت، 	�درم 	�دران

  در�*ر �د�$ ا��را��1 �� ��ک �5رده �د روا�ش ��د ��د.+��زه دا��ر ��2م �ر��ن 

  ا���د ��6م ��ش

��ر	رگ ھ�ر	�د ������ �ده ��ور ا���د  	��دی ٢٠١۵و���Dر �� روز �� ���� اول د��	�ر
��6م ��ش 5�ر �*���ی !زل ا���د ر��م ��ش از طر�ق  ����وک  +��ب ا�+��ر 	�	د ;د�ق /��م 

������ن  از �وت ا���د ��6م ��ش ��ری را ا����ر �داد�د وا�ر  ا����ر ���ت. ر���� ھ�ی ھ�ی�ا
  ا����ر ����� ���د آن را 	ن �د�دم .

 �وا+� #ذر در �ور��دی 1329 ��ل در ��ش ا���د��6م 
 +*�ن �� �م ھ�ر	�د ��	�ل �% در ���ل �را��ت �وردک

�� #و�ش ا���س �رد ��ز ���د و�� �م ��ز �رد آDت .#�ود
��د ا�Aر اھل �را��ت �� ��ز و�رود �زرگ و د�د و	� 	و��-$ را

 و #رد�د ��رغ !�زی �1�� از �ر�د �2د ��	ل 	�3ب �ده �زر#
 �� �روع دو�1$ 	ط��V ر���ت در ����3$ ��ر	�د ;Bت �� �2د
������ن راد�و �� �2دا. �	ود ��ر� اداره �(و و	���ث ر�ت ا

������ن  ا��Bی وظ��B �رد. 	و��-$�  راد�و ا

و�2دا ��   #ر�ت �را ��ش ر��م ا���د ��د ز�ده �ود 5در ���ت �زد را 	و��-$ ھ�ر ��ش ��6م ا���د
 ��#ردی �� ��ن �6$ ��	ت ا���د و ��ن �6$ �زا�ت ا���د �زد �رادر �ود ا���د ���ن ��ش

. ا���د ��6م ��ش و ا���د ���ن ��ش �2داز آن �� �� وطن �ودت �	ود�د �� �3ل دو#��� ���ت
  �Aت آھ�E ھ�ی ����% و �*	ری آ!�ز �رده و�وب در���د�د.�� 
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ز	��$ �� ا���د ���ن ��ش �� ھ�دو���ن 	*�+ر �د ھردو �رادر ��#ز�ر �د�د �� ��*��$ ھ�ر�	��$ 
    �	���د .

������ن �6و�ز�ون راد�و درآر��ف ا���د ��6م �*ل و ;د �% از ��ش ا � ����%، آھ�E �5ر
  .ا�ت �	وده (�ط �	ری و !زل

	د�$ �ود �� ا���د ��6م ��ش از 	ر�($ �3ر ر�' 	$ �رد، �� ا���3 دراAر ���3 	�زی  در�$3 
از��	�ر���ن ھ�ی ���ل دا�ل ���ر �د. وزارت اط���ت و�رھ�E +*ت �داوی ا�ن ھ�ر	�د ������ 

 �� �ده ھ�W #و�� 	���د�$ را روا �دا�ت . ��� در آ�ر�ن �1ظ�ت ���واده ا���د ر��م ��ش وی را
�*ر ��5ور ��5���ن ا��-�ل داد�د ا	� 	������B ����ر ��و/ت �ود و ھ�W #و�� ���+ٔ� �و�$ را در $5 

و �د �دا�ت و ���Dردرھ	��+� دا�$ ا+ل را B# %��1ت . +��زه ا���د ��6م ��ش �� ���ل ا��-�ل داده 
ه ا�ت �� در 	را�م �2داز �	�ز +��زه  در	�+د��ده در�*دای ;���1ن �� ��ک �5رده �د. #��B �د

+��زۀ او از او��1ی ا	ور وزارت اط���ت و�رھ�E ��$ �(ور�دا�ت، ;رف ر��س راد�و 
در 	�+د ��د#�ه �(ور �5دا �	ود و1$ و/ت ���V +��زه ا���د #را	$ را �� �*دای  	6$ �6و�ز�ون

  ;���1ن �دا�ت .

�رھ� $ ���6ت 	$  ��ن و��ن �وزۀ ھ�ر را �� ���واده ھ�ی ا����رر� �ن و��ت ا�ن �زر#� U2	�+
  #و�د.

....................................................................................................................  

  

������ن 	�2;ر 	و��-$ �ر#ذ�ت  ــ ١�  . 	ددی ��دا1وھ�ب ا���د:  ���1ف  ا

     

 


