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  دا��ر �دا
ر��ن ز����

�� ھ�ی  ���١٣٢۴م ��ل ��  ُ��ر
  )م� ���ت (

  

  ُ��ر�ردم  !آ��ده %� �ر�وب ��"��� !ادا�
را  ُ��.ر�.ردم  !�ر��د، �*و�ت آ��ده %� �.ر�وب ��."��� !( ���) ُ��ر�ردار ھ�-م ,�ن � �ران �و��  !+د از آ�*( )ر%

�-�ر و �ر�+�ر ��,ت . ر,� از�ن آ��ده %� ھ� ��رت ود�د از :   

.رای �2و�.ت �.وای �ر�.ز%ر�.ت �*و�.ت ��.��م  . �
���	ل دو ��وای د	�د ا�
	��طا�ف .  َ4، آ�+.ده از ��.��ری را �.( �.
دو  ا�ن !ا
�( �و�+ ��د. �ر,ص -ده ود�د، دو�ره ( ,د�ت ��*ری �را,وا�ده و آ� � را در دو 
وای ا����ط� ��6ده ��ظ�م

وده و در �ور�� �( او:�ع ( و,��.ت �>را�.د، �+.دادی از  ُ��ر ۀ
وای ا����ط� �روط ( =>و�>� ا�*-�ف  او:�ع در
�-*�ل دو 
وای ا����ط� %ر=( ���وا��ت ( وا�د ھ�ی �ظ��� ��ت �-ر�� ��.? ��.د، «آ� � دو�ره �ر,ص ,واھ�د -د. 

ود ا�"�(، ����ت آAت و 
�س رورو ودا�� دون -? �*و�ت رای ���  .» أ�) ز ��,�ن ا�ن دو 
وا 

��ل �وا از وا�د ھ�ی �ظ��� د	�ر ب . 
�D.ل ��.دھ�ر، C.4ن و �.زار -.ر�ف  ھ.م در �ظ.ر . ار�.�ل �.وا از )�ھ.�ی د�>.ر  ا�
د و���ل �را��6ور�� ا�ن %ر��( -د، ا�� از آ�)��E*( ا�Dر�ت Aری ھ�ی ��*ری در )�و� و �-ر�� ��روف ود�د، ��و

  �2ل و ا���2ل �وا از �را�ز �ظ��� د�>ر را ( �+و�ق ا�دا,�( ���وا��ت .   

   در�ن ز���( ا�دا��ت آ�� �ورت %ر�ت : #	�
ر . 
را�!"ور
�و!�	ل   
�	ج . 

.�رری ا�ر�*.� �* .زار �.راده �.و�ر  ۀ�*و�ت ا����C.��ن �.( از �.�Gرت ا�.�Aت ���.د : ا�ر	��'� ھ�ی &ری در	�%ت −
  ار��ل ��د. ١٩۴۵ھ��ن ��ل آ�را در  ۀ�راد ۴٠٨,وا�ت �� ، را ��2:� ��وده ود ) Aری(

�و�.ط )�.رال �G.ر ��,���.? .رای آ�.وزش  �١۴���م %ر��( -د �.�  ھ�: ا��/	س 
و!ط ا%-�ن ھ�ی �	+��	* آ�وزش −
 �E��.ر��م �.راده ).�ت ��زر��.�ر  و Aری ، دو �G.ر  !داد ده �Gر در ر-�( ھ�د ر����وی �ر���ده -و�د.  ( �+�و�ور 

  ,واھ�د د�د. آ�وزش�> داری و �ر��م ���ر ھ�  !6رزه )�ت، و دو �Gر ھم در ر-� !��و�"داری و �وا
 !در ر-�
�*و�..ت از ا�>"..�س ھ..� ,وا�..�( ا�..ت �..� �..ل از ورود �..و�ر ھ..�ی ..�رری  : &ری ھ���ی ���و
ر ھ���ی #���دی !���+
ن −

( ا������Cن ھر=( زود �ر �* زار �دی ا�ن �راده )�ت را  �E�*ر����وی ا�ر�آ��ده  ��.د. �.ل از آن در �ظ.ر در ھ�د 
ود ����6 )�رال �و�ور ا�>"��� ا�ن �دی ھ� را ( ���ت �� �راده دوھزار رو�6.! ..� ا�.��Gده او �.واد ل ھ�.دی در ��

  � �( ��د.دا,"� 

.ودن �.? 6.ل  ُ��.ر�*� از �-*4ت زرگ ا��.�Aت ��.*ری از راه ز�.�ن .(  ..  ا���2ل ط��رات ��*ری ( )4ل آ�د د�
�ن ��ل  ۀ�ط�Eن ر در��ی ��ل ود. در آن و�ت �� � 6"� �( �ورد ا���Gد ?���.رار ��>ر�.ت �.?  ُ��.ر).4ل آ.�د و  ���را

ود. �*و�ت .رای )".و%�ری از ,را.� ا�.ن 6.ل �.( �� .� از�.ور �.راده ).�ت .�ردار )".و%�ری » درو��(«+�ف در 6ل :
  �و�ر ھ�ی �Nر دو
�� از�ن 6ل را ��ز ���وع �رار داد.   ۀا���Gد "*(��*رد، 

�ظ.��� �.وع  ۀوا�د ھ�ی �ظ��� از طر�ق ھوا ����م %ر�ت �� = �ر ط��ر !رای )ران ا�ن �-*ل و �2و�ھ�=��ن �*و�ت 
را6ور ا��,�را�� ا�>"�س ھ� �����ت �( �*و�.ت ا����C.��ن .( �2.ش  را از ��ل ( )4ل آ�د ا���2ل دھد.» - Hind ھ�د«

�-.�ر 6.� .رده ا�.ت .  �*و�.ت در �.�ل  �"��.�رو�.د ��٢۶وا��.ت از � ١٩٣٩ا���Gده از �وای ھ.وا�E در �.�آرا�� ھ.�ی � 
�رو�د آن در =�.�ن �.وا�+� ا�.��Gده ��.د.  ١٢از �� � » رو��و«وی ا�ط�
 ۀط��ر�رو�د  ١۶ !و از )�"» ھ�د«ا�>"���  ۀط��ر

�رو�د آن ��ل ا���Gده .وده، �.( �رو�.د آن ��.ت  ١۶ط��رات ا�>"��� �� �  !وی از ��ر ا���ده، از )�"ا�ط�
ا�� ��ل ط��رات 
ود�د�( و �( �رو�د آن ھم در ور�-�پ ���ظر ر��دن 6رزه )�ت �ر��م �رار دا-.  

                                                      

�ر��� ������ ا���د ا�����رات ���ا���� ا	������ن.   أ ،٧!��١٩  ١٩١٩. 
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�� ھ.�ی «را6ور ��Gرت ا�>"�س در ��ل �����ت �.( �.��.ورت و�.�+� ا�.��Gده  ُ��.راز �.وای ھ.وا�E در ��"�.�ت �"�.( 
�رد6-�ون، ,واھد -د. %ر=( �*و�ت در ��"��ت �"�( ���ل د�>ر �=��ن ����4 را �-.�ن  ،و ا���Gده از ��-��دار ��ن از 

   ».    ب�,واھد داد

�� ړ.� �ر�.� �.( از ����.ت %.روپ ھ.�ی � ��.د، .�)و�*و�.ت . ُ��.ر)"و%�ری از ��? ا�.وام د�>.ر .( �.ردم . ه�.�ی و 
�� ھ���  و ا�*�ن ا�)�د �-*4ت در �ر�و� آ� � دا-ت، د�ت ( �? �"�"( ا�دا���� زد.  ی ��رآ��وی ,ط د�ور�د از  

�.ر�دآزاد را ���.رف و د�.ت .(  !�6=�%.ل ,وا�.ت �و).( ا�.وام آن ��ط2. !�*ط.رف .� ا�.��Gده از 6.ول ذر�+.ھ�-م ,�ن از 
"��Cت آ��ده %� �"�( ��"�!  �
ا���د -وروی ز�د، �( ا
�( ا�ن ��ر � ھم آھ�>� � ا�>"�س ھ� �ورت %ر��( و �.وای ا����

  �ر�د آزاد آ�Nز ��ود�د. %�داب !ا�>"��� ھ�ز��ن  ا���ر ������ت �ظ��� را در ��ط2

�*.�ن از �.�د ا��.ر ).�ن  ار-.د %ل �.��ب، �6.ر���د �و�ف، �+روف ( از طرف د�>ر �4ش ھ�ی ھم �ورت %ر�ت �� 
ړه«�( (  را ا�>"�س ھ��+روف و �ر�,ت �,�
�Gن �..ل د�.وت و از او در�.ن ز���.( �+.روف .ود،  »�4 �.��ب �� ).

   د.و,واھ�ن ھ�*�ری -

»
( �وا! �ړه دو�ره رای   ��١٩۴۵ل   ٢٣ھ�G( وار -��ره  !6را%راف دوم ,4���ل ���Eد -ده ا�ت �( %ل ���ب 
ل ر��( ا�ت . �درا�ظم ( او %�G( ا�ت �( �� )�دد �+�ش او ��ت -را�ط ذ�ل داده ,واھد �ذا�رات �-�ر � ����2ت 

  -د:

i. .دد�+�ش او از طر�ق �6=�%ل داده ,واھد -د� 
ii. ر���ده -ود.�*� از �6ر�ل �� ) ان او ��د رای ��ب ����ل ��ت �ظ�رت �*و�ت 
iii.  ش ��ل�-�Nھ�ی �*و�ت را �( در دوران ا S�G� ده ��وده�Gوذ,ود ا��G� د از���و�ط � ��د ھ�ی  ١٩٢٩او 

ط -ده ود، �ز%ردا�د.او  !��ط2: 

 Tر��� )ر%-�( و ( �6روا�ش %�G( ا�ت  ١٢%ل ���ب و�ده داد ا�ت �� در �ره ا�ن -را�ط �*ر ��د.  او  )��, ))ون 
-رط %ر��ن �دد�+�ش از طر�ق �ورد ا��راض او  !�( ����م �دارد -را�ط �*و�ت را 6ذ�رد. %�G( ��-ود ��ده �ر�ن �*�

  . ج»، ��� �( �-��ق �:+�ف �Gوذ او�ت �6=� %ل ر��ب او ���-د

                                                      

 . ه%��$�  ب
 ا�����رات ا�4�56 . -!3١٩*ن ��ل  ٢٣، 0/رخ -٢. را+*ر �%�ر(   ج
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W ھ�>Gت 6ول (  و��"« .ُ��ر. ار��ل )وا��س و ����ف و ����� ھ�ی  !+د از )ر%( و �� �4ش�( در ��2ل  ُ��ر

، ,واھ�د �رد ، ��2و�ت �ډ�ل ۀو ��ر�4م ,�ن در Y �6 ۀ�"ط�ن ���د ,�ن در�"? ھ�ی -�ن، �*و�ت رای %ر���ری 
�ر���ده -د. ُ��ر !�+داد ز��دی از ���ور�ن ا��,�رات �*و�ت ( ��ط2  

 Tر��� )��م ��� و �6=���ز ��د ��-د�د] رای �"��Cت ( �G[ �*و�ت ����ف  ُ��ر�دان در [� ُ��ر» ��� ھ�ی«��ه ��  ٢۴
   .    د6و
� ����2ت را %ر���د"

  

  
  
  
  
  
  

را  ُ��..ر�..ردم  !��.."��� �....��م �....ر�وب  ,��....دان �....��م =....را �
  %ر�ت ؟

+
ھ�-.م ,.�ن �.ردار +د از �ز%-ت  ُ��ر�ردم  !�ر�وب ��"���ا���د ا��,�را�� ا�>"�س �ظر ��ر�د �( ����م  !از �ط�
  �"ت ��ده �2ش دا-ت : دودر %ر��ن ا�ن ����م  %ر��( -ده ا�ت .  ١٣٢۴از ��ت �-ر�� در ��ه ��ل ��ل 

�� �( در �ن = �ر �وم ��ت �-ر�� � آوردن �-�ر ر   -اول ��از �ظ.ر  :.+��Gر، و �.و=*�راز �ظ.ر �G.وس ��.��َ �وم 
 �و�[ دا-ت ���.�م ، �*و�ت  و از �ظر ا�*���ت ��
� �� �وا��ر ود 6را%�ده �ر ُ��ر��ن و �� 
C �>�ب�و�+�ت )Cرا��وی  از 

2و�Aد. ا�ن �6روزی .ر ی ھ.� ���وا��.ت ���.��� �.4ش ھ.�ی ھ�-.م ,.�ن را ُ��.ر)د�د �*"�Gت ��*ری را ( آ���� ر آ� � 

                                                      

 ا�����رات ا�4�56 . -!��١٩ل  80 ١٩، 0/رخ ٢٠را+*ر �%�ر( .   د
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�.�Gرت ا�>".�س در ��.ل  ١٩۴۵ھG.�م ).وAی �.ؤرخ  !در �*�.وب ��ر���. )�ره و ���Dت �*و�ت ,��دا��  را ا��ده ��.د.
�� ھ.� از طر�.ق در��
�*( [,��دان ���م] ا��Cن  «در�ن راط( ��,وا��م �( �.� �.از ھ�Y �وع �4-� در�W �,واھد �.رد �.� 

,.�طر �G.ظ ���D.ت و 6ر�.��ژ �*و�.ت در  ��Aَ ا��.�س ��*�.دا��[,��دان ���م] ا���ل �-�ر �� �ذا�ره ���ر ���د، آ� �  ).�
�� ھ� درس -د�دی دھ�د، �� ).ول �.ردن ���.�م )د�.د �*"�G.ت  ���ن ا�وام ��ت �-ر�� ��د� ).در � ��ت ���م ا�وام را 

     .   ه»وادار ��ز�د

�)�.وع �و).( را از �و:.و��ت د�>.ر دا,".� �)ر�.د و در  ُ��.ر�*و�ت ,��دا�� در ��ن ز��ن ,وا�ت �� �و:وع   -دوم 
  ��� ( S�( ( �و:و��ت ,�ر)� و   ���رف ��زد.�ردم را از �-*4ت و ���Eل دا,"� 

را ھ.م ����.وان ا,�4��ت و د-��� �ردار ���د ھ�-م ,�ن � �ردم ُ��ر و رھر �.و�� آ� .� N.�زی ��رز�.�ن ,.�ن  ا
�( �2ش
,ود �Nزی ��رز��ن ,.�ن ��.ری در�.ن و�.ت  د.�ر��>ردا����  ۀطو��A دا-�( و ( دور !����2د�ده %ر�ت . ا�ن ا,�4��ت 

��4دی ��ن �4ش ھ�ی �.�ر�,� اش .رای ��*.�م �6د-.�ھ� N.�زی ا�.�ن d ,.�ن  ١٩٢٩در ��ه )�وری ��ل (، ���ت �دا-�
  ا������Cن ھ�>�م ���ز ,�Gن در ��)د -��*وړک ��ر ھ� ( - �دت ر��ده ود.,�ر)� و دا,"� در �? د���ٔ( د-���ن 

 Tر���دا-.��د. +.د از آن .� �+.دادی از  !در ارگ ���4ت ھ�ی ��ر��� ١٩۴۵ ��رچ  ٢٩-�ه و �درا�ظم و وز�ر ,�ر)( 
، و ����.�ت ا����C.��ن ا�:�ی -ورای �"� در �ورد ا�*-���ت دا,"�  �-ور و ا�*-���ت )�S ) ��� دوم �-وره ��ود�.د

�.N.ور و رر�.� �.رار داد�.د. -.�ه و را �.ورد ا��.�د )�.�ھ�ر -.وروی  � ا�>"�س ھ.� و ا�ر�*.��E ھ.�  و ھ�=�.�ن ����.�ت 
�ث ھ�ی -�ن �6را�ون ا�ور دا,"� و ,�ر)� ادا�( داد�د ٣١و  ٣٠�درا�ظم +د از آن ھم ( ��ر�T ھ�ی  )    . و��ه ��رچ 

                                                      

0/رخ   (  9:� �*ب 0;��0 ���ن . 0> ���ا���� ا	��� �����رات  ���د ا 3*=�  ٧. ا
 .٢٧، AB@:9 ا�����را�8 ه?�: وار �%�ر( !-١٩

 �0( ا+��C ا�����رات ا�4�56. ٧، 0/رخ !١را+*ر �%�ر( .   و
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� ا����.� ت او:�ع  ا�E در -��ل و و,��ذ��ط� �واد N ، ,را� او:�ع ا����دی-�ول  ت دا,"� �-ور�در 6 "وی ا�*-�

و ���.��� �.درا�ظم ھ�-.م ,.�ن در  در �.�ت )�.و�، ز�رک ,�ن ).دران�وم )دران ��ت رھری  !���م ��"�����-� از 
�..وص  :..+ف  ،در ارو6..� ا�*-..���ت )�..S ) ..��� دوم  ،�ظ..�م )د�..د �*"�G..ت ��..*ری در �..�ت �-..ر���6..�ده ��..ودن ,
و ا���د )��ھ�ر -وروی  را در ��راق �و)(  ز���داران ا������Cن �.رار  ( �>را�� ,��دان ���م �� ا�زود، ��2و�ت آ
��ن

    ��داد.

.ر ����ت �*)�� ��ا�*.� .ر دو
.ت ا�>".�س و دوری  !����ت ,�ر)� ,��دان ���م (آل ����) �ل از )�S ) ��� دوم �
� ا�4ن � طر�� در )�S ) .��� ا�.ن ����.ت �.( �� .� ����.�ن  . از ا���د -وروی ود  ).*"��.? ھ.�ی  ادا�.( دا-.ت ، 

2( ���ت�� � . �ظ��� و ا��,�را�� ا�>"�س ھ� ( ,��دان ���م و آ�وزش ��درھ�ی �ظ��� ا��Cن در ھ�د ر����وی ا�زا�ش 
�ن اردوی�در و -.ر�ت آ�.وزش ��".�  ۀ) .�ت )�.S در �.ر�دات ر�.� ��.ز .رای %ذ-.���دن دور.( ا�C.�ن  ���ب ��

 .  ��-د�د �ر���ده�ط��2ت �ظ��� 

.( در.�ررو�.���ون  �درت �ط"ق در.�ر، د�.�>�ه ��4.�ن و ��-*ل از�( د��>�ه ���م  )�.� ,.وا��ن و�G.وذ و D.روت  ، ووا
���دا,"� ود  ��ظر او:�ع ھم �>ران و ,ود  !رای �Gظ �"ط ، ود� �( �����د%�ن -�ن در -ورای �"� �:ور دا-��دار

ر �> ��دا-ت ,� S�( ت�   . و ھم  ,ود را از او:�ع ,�ر)� و ا�*-���ت )
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� ا���د )��ھ�ر -.وروی ,.واب را از =-.��ن ھ�-.م ، ا,�ر �2وط ر
�ن و ��"��� آ
��ن  S�( د از+و �رس از �����ت 
و ���ز ( �-وره ھ�ی طو��A �ر را �-�ر ����,ت . ���ل د�>ری �( ر    زود روده، ,�ن، ��2در�ر�ن �رد ,��دان ���م 

 !�ر�و-ت 4Nم �.د�ق ,.�ن =ر,.�  .ود. N.4م �.د�ق ,.�ن =ر,.� وز�.ر ا�.ور ,�ر).���م �� ا�زود  ۀ6ر�-��� ,��واد
.ود، در .ر
�ن ز�.د%� ��*. ۀدور ).��رد. =ر,.� از ا���� �( +د از �2وط �"ط�ت �Nزی ا�.�ن d ,.�ن .� وی .( ,.�رج ر

�ن �,.�
ف ,��.دان �.��م  -.�رده ��-.د و در آ�).� �و�.ط d �.واز ,.�ن �.�Gر  !)�"�.+������ن � .م N.�زی ا�.�ن d ,.�ن و 

+.د از �.2وط .ر
�ن ,��.دان �.��م �.,ت   ا�>"�س ��.ت �ظ.�رت �.رار دا-.ت . ا��,�رات  ا������Cن در آ
��ن و ���ور�ن 
  . ح-�ن آ%�ھ� �6دا ��د !����*و-�د از �ر�و-ت ا�ن د-�ن د�ر

+
�.ورت �.�ظم در )"�.�ت  !ا���د و %زارش ھ�ی ا��,�را�� ا�>"�س �-�ن ��دھد �( ا�:�ی ر)�.� !�ط�,��.دان �.��م 
.رای ,��واده %� او:�ع را رر�� ��وده و � ���2م وظ��ف و ��Eو
�ت ھ�، ھ�( � و)ود ر��ت ھ� و ا,�4�.�ت �."�2وی، 

 آ�.�ده %.�ذ�.ل �.(  !در�.ن ز���.( -.��د ذ�.ر ��و�.ھ�*�ری �زد�? و �.+� د�.�( )�+.� دا-.��د.   �Gظ �"ط(  ,��دا�� -�ن 
� ��Cرات او:�ع ,��دان ���م   )"داؤد ,�ن را �-�ن ��دھد، ,�
� �ردار ���د  !رو��( ����4ت  !او
�ن �-��و  رای ��2

�6 ��-د:�=
      از د

  

 
  

 

−  Tر��� )ت ��وده و ( آ� � �واد �"����C :د رو�.� را �درا�ظم � ] ١٩۴۵[)ون  ١٢��ا�:�ی د��ر ���ل 
 داد.

[��..�*( از �ظ..ر وظ�G..( ھ..�Y %..زارش داده -..ده ا�..ت �..( �..ردار ���..د داؤد ,..�ن، �و���..دان �..وای �ر�..ز ��..ل،  −
در ���4ت ھ�ی ا,�رش � ���ور�ن رو�� ا����.�ت ھ.واداری �رو��ری � د�6"و���� و����ت ,�ر)� �دا-ت] 

 رو��( را �-�ن داده ا�ت . ��2ده ر آ��ت �( او ��,واھد ا����د ��Gرت رو��( را ���ل ��د. از 

�و�.�َ ��Cر��Cر,� ،���. ( S.�( ت� �-.ور �.? ��.ث (دو �-.ور�*( %و�.� ا����C.��ن  �و:.[ �ر��.( و ��.رات در )
��2..در در ��ط2..( �..��� دن داد�..ت �..رس از  ا���..�ل آزادی ھ�..د ودر ����..ت ,..�ر)� از آن �6..روی ��*..رد)، ا�..��4 

                                                      

�0ض    ز  :F �Bن   G� @JراGHI ه� ه�   4�5 �����را�8 ا�6 ��ت ا ��س KLار F: ا  .
) 8Fا*��FInsomnia. O� ) A��0 و �;J� Oاو� �Pار دا

 ا�����رات ا�4�56 . !-80١٩  ١٢، 0/رخ ١٩. را+*ر �%�ر(   ح
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ب -.ده  راس �*و�ت از ����ت آ-*�ر ����[ ا�>"�س ھ.�ھا�����ت :د ا�>"��� �ردم  و  ۀ�دار -دن دو�ر، )ا�>"�س(.�
 �.ود �� �*و�ت ,��دا�� از �*طرف رای  6ر �ردن �*�( %�ه آ��ده اش �6ش �ن وده و از طر�ق �ردار ���.د داؤد ,.�ن 

را �"�( آن �-ور :د ا���4 راه ا�دا,�(  :درو��  "��Cت  و��[دا-�( �-د و از طرف د�>ر �������� ا���د -وروی 
( )�[ آوری اط��4ت رای ا�>"�س ھ� 6ردازد.  �Eرا�,�.درا�ظم «و � ا���Gده از � �)ر�ن  ).�2.دار ھ�>G.ت 6.ول را 

�.ت ا
+"�.� ��.ز ,وا�.ت در�.ن راه .� ا�.��Gده از ��Eب ا
�*و�( ھ�ی و��Aت رای �"��Cت ا,��.�ص داده و از ا�:.�ی )�+
  .  ط»�Gوذ �ذھ� -�ن ��? ���د

  

   (ادا�( دارد)
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