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��� ��رشدا��  ز	��� و ا��ام   
  

�����  
  

ا#%�ن در ز#"�� ا! ���� اش ��ھ� ���ن ��� ���ر ��ادث ��ر�� ��ار �����د �� 
د�" /�د را  ��+�� *�زد �� ���م �-�,+ ا! ���� و ا�%�*�ت ا#%�#� اش او را �'&�ر

  *��*� آ#�5 د�"ه و ا�%�س #��ده ��2ن #���".2"ون ��س و ��0-�ت 
آ�5#  �� �� �: �"ام ��رخ، #��%�"ه و ژور#�,�%� #�% +، و,� ا�%�*�ت �'&�رم *�/ � 

�� A�2"  ا�%�س ��ده ام A�� ی آ#�ا ���2رم.د�"ه و  ١٣۵٧در !���ن ��ادث ��د��ی ;�ر
�D � و �2ای #%C !�ان /�ط�ات آزادی /�اھ�ن را �2ز �� ��ده  E�&, و!"ان را +F�

+A�2.  
 �G�! ھی از "H �،0لJ *ی !�ن ھ�ی  �&�رز �� در راه ا��K� یLآزادی و ارزش ھ�ی وا

�� ��دا#� وار !�ن  �� A�2" ���ا����� ��رشدا���F� از آ#�M  ،#"ه ا/�د را �"ا ��د
�5ن ����دی ھ�، 2 ��ری ھ� و #�Oک ھ� �2/�. و,� *� �K-�+ �2 ا* &"اد ��ود #��ورد.

  �F# �Gد#".!�ن داد#" و *�ز��: /��P را �����K ھ� 
ا��  ؛�2 ا���F ھ��ز ھ+ #�م #��� ��رش در ذھ��� ھ� �� ��ل در/��"�� /�ص /�د را دارد

��T ھ�ی را �� در �2ره آن ھ� A ه ھ� و"�"U ت�K��اھ�  2%� وا���AV ز��ن /�اھ� #
�H �J�J�� �Tرت #���VW � و ا;�ی  �2 !� #��#"ه �+ از �+ در ھ�,� ای ��ا��A� ��و ��

   د./�اھ" �2
,VMا /�ا* + ا�� �� ��" *�Xی ھ+ A"ه �X2ر ��د �2د از ز#"�� �U ��!�ای دا� � ���+  

��رش ���2رم #� A�2" �� ��د او را در /�ط�ه ھ� ز#"ه دارم و �0�� P��/ را #%&� �2 او 
  ا�2از #���+ ��ن ��رش ا,��ی ز#"�� �: ا*�.

  
����م "� �       ��د 	! �د �� ��گ ��گ از او 	�م 	�#�$�و�� �)� ��د	' آ#�ن   
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���  ز	�� (
  

�&"ا,��F+ ��رش ��ز#" ��!� 0Zم �Zث در ���� �G2" آب ��Fن ���2ط #���� �A +�Aروا,� ھ�ات 
��T و ��U +Gوری �2د /�ر�A"ی �2١٣١٨ *�ل  �2* �نA �2 رش ا#%�ن"U .د���زاده  .د�"ه �M! �2ن 

��ری از *� ز��: ��ھ% �ن ���� /+  Oھ��U ا و�J� �2 زن O�# ری و ��درش�T#ای د��ر !��� و ا
  .�2د زر�� ���2ط و�U�� ��L%� ا�\�#% �ن

��2م ھ�ی ��!� ���" ��*�: �Aرش و دا� � �&�:  �2ددو �2ادر  *� /�اھ� و �&"ا,��F+ ��رش دارای
ی  ��C�T ��ز#"ا#P ا��ار از آن راه �2ااری ���Fد و از ط&U ،�K��! ]*� � �J"رش د��ن د .�Aرش

  ���A �2د. ��ز#"ان /�ددر ��T ای ��GK+ و ����2 ��#�  . 2"�:���د��Kش ��
���H ای �F� �2 +�GK ` ا2 "ا_�� *�XGن ��Zث ا,"�: �Zری در ١٣٢۵�&"ا,��F+ در *�ل  �2 �U ھ�ات

V �2 ا/ ١٣٣٧*�ل  در�Vا�A و در ھ��ن ,�%� درس و ��GK+ را �� a�H دوازده ادا�� داد. 2"�: *�ن 
��د�". bU از آن  C��# د������MA ��_اش از دوران ا2 "ا �� %��A د�". ��ن��C��A ا� ��ن ��#��ر 

در ز��ن  . ��رش����W* ��Jی #��د �2 �ب آن ز��ن �2د ا� ��ن ��#��ر راز�2ن زد ا* �دان �'
��د�" C2�� دا#���ه C��A زا_� ھ�"��� ��XG*  ه  ١٣٣٩در *�ل و"F�#از دا C2�� ی ط` دا#���ه

."A C�T� ,رغ ا��  
�DH ا�%�  #-� �2 ��ا#�: #��Vه ���ر ��ر�Z: دا#���ه ��2" �"ت �F%�ل را در ار�P �2در آن ز��ن، 

ش �"ت PA ��ه را در �GK� "�Z�� �5GU/� و � &��� را در ���� دا� � ��ر ا� ��ط /"�� �� #��د#".
در آن !� از ط�ف  وره *��2زی رھ%�WروA C2�� ��L".از ���Uن د. ��U bUده ھ�ات /"�� #��د ١٧ی 

��د�". aظ��� C2�� ���* :2ای ا �#�/�DA C!�� P���� آن و�� �DH �2 دا� � در 2 ��H وزارت  
  

�0�� ��"ی و ��A% �� �2ای ��دم /�د /"��  ��رش �2
�U �ن، ھOاره،  � ھ��ط��ن /�د را ��2مھ���5ھ. #��د

#�� ��A/� و �2ای ا#%�ن /"�� ���Fد.   زE�!��E2 و ا
bU رش��  ���� �#�/ ����K� C2�� "#��� از �"�� در !�ده
ھ����  /�د A` و روز ��ر ���Fد. ��دماوی و �2ای �"

�� �2د�g&�2 ر ��دم��و ھ�"ردی �Hد��#�  *�Gک .�"د 
�* �2 hA :ا��� او را در C2�� �MA و د��� و��Lت 

  ���ر ���Mر *�/�.
  

ه ارزش ا! ���� او را آ�FAر #��د ،�Hا�� ,M'� اش
ھ�ی ا# �Jدی و ا# &�ھ� ا��اد �� #��د و از � ھ���� #XJ �2د.

ش ھ���� �U �2ده ��ر ط�ف ��G �%: ا* J&�ل ����د�".
: ����D و از �%� �2ک #"ا�A ��ن ��ف ھ� اش *

�2ای /�_��: ��G و  2"�: ���ال�Hد��#� و 2� ر�� �2د 
  .�2د���ر ھg+ آن ��CF *�ز

�F� از ��H&�-�ان در ا��ر *��*� ���ر ھ���5: ��رش 
���" Z&�ر �F� از �2��ر �����. �� ا��0Z ��� �Fم 

��ن و # � ا��� ���"ه روز#��� وط: �2ای او,�: �2ر و #��%�"ه ا�\�#% �ن در �%��  ،&��ن ���ر��ھ�
iش ���2د. ،��ر��Zرا در آ �G�دا� � ��رش ط&j ر*+ و  /�ا*� �� از �2* �ن ا#%�#�� و �"ا,� 

رواج �G� /�د ��*[ �2ادر ارA"ش ��!� ���" ��*�: �Aرش، آ��ی �&"ا,% �ر ���k%� ��"� +Kل 
/ � آ��ی در ھ�ات و آ��ی ���" �% ��� و��L ھ�ات در آن ز��ن ر*��َ از دروز#���  ا��Dق ا*0م 
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�D � و د/ �ش دا� � د#�� Z&�ر را �2 �Z  "J&�ر /�ا* ��ری #��د#". E�&, ن�A � *ر �2 /�ا�&Z ی��آ
  دا� � �&"ا,��F+ ��رش در آورد.

در راه �"ا,� ا! ����،  /�#�اده ای آ��ی Z&�ر ��دم رو�F� :A و �2 ا�%�*� �2د#" و در o�: �&�رز
 �� �Aرا دا pGq� CFA ر�&Z C���� ."#�2د O� * و ا* &"اد در +G�2 ظ ����ا*� آزادی ��2ن و ھ����د�
 CHر �2د#" �� �2 و�&Z ر و ا*" ا�%�ن�&Z C�G/ ���� اش rGo ر و دو�&Z "��� ��� در راس آن

FA ��\� �G� s2�� �2 اش �G���� pGq� ر�&Z C���� �2 ن ��رش"Aداد C. رش �2 �&�رزات اش��  ��G�
���H ی و!�د �Vا�A آ�FAر �� ا* &"اد، �2 �U.  

دا� � د#�� Z&�ر �� �F� از دا� � ھ�ی ورز�"ه ای 2P #%�_� وLدی  �2 ھ�%�ش دا� � ��رش �"�� را
�� و �&�رز در راه �"ا,� و آزادی زن از ��" ��د *�Lری  #��%�"ه، C2�� �,0� �#�/�DA:��5 و ھ��A

 �Fزم ���ر ا����� �Aدا �� �GF�� �2 �-# ر�&Z ��#دا� � د �Fی ��د. �� ا���W* را ���2د، ز#"
��د�".  
� &�ُ در/�ا*� ط0ق #��د  �"ت �F%�ل از آن د��ر #-� C��%� �gK2 �2 از دا� � ���+ ��رش  bU از

��D و از و�GH ای �� C���� �2 آ��ی Z&�ر دا�A !"ا ��د�".ھ+ /�ا* �  و ��رش E�&, اش را  
  

bU ر�� A". ازدواج د���ی�Uی �2"  ز#"�� �U ��!�ا اش را ورق زد. ��رش ،از ��AV ز��ن �2ز روز
��!� 0Zم ��روق  �2د و U"رش ز �A �MAم ���ر *�ر��ش ا��در��  ��د�� �2 ا�: �2ر از �MA ھ���ا

��رش ا�: �2ر ھ+  �T" و�GH ��د. �2د، �"�� H"را�-+ ���ر�� /%� �%: �Aق  M2&�زاده �2دار
 ���oا�2از ر �GHدزاده ھ� �2 ا�: و�&M2 C���� د و��د زاده /�ا* ��ری #�&M2 ی��ُ از د/ � آ��ر*

  واج ��د.�2 ��د�� M2&�زاده ازد�H :�"2رت #��د#" و ��رش 
���Fد. ز#"��  ۵۴در ��Fور��ن اول 0Uک  �اده. ا�: /�#�2ر د��� آ��A#� ای ���F� *�/���رش 

2"ان راo�  ز#"�� اش 2" #&�د و ��A% �� /�دش را #"ا�A �2 آن ھ+ھ� ��" *rX ز#"�� آن و�� ، 
  �2د.

  
  
   �ی و ا��ام دا�� ��رش�,ـ  د#- �,���	� او+�ع # �#� د
  

رژ�+ �Aھ� ��*�ده ای �CM *�,� ا�\�#% �ن از ���ن ر�� و او,�: !��Mری  ،�2 ��د��ی *�D" ���" داود
�AاV����H ای *��*�  �2 �U "زا_� ھ��د���از /�#"ان �� �F� ]*�� دوره ی د���ا�\�#% �ن .  

���&�ن  �*��* ��� �F� :Aرو."A �G� ری و�M�! �,از �"�� در دو "K2،  �#�/�DA دا� � ��رش از
� �K� �DHون �DA/�#� ای !��Mر�� �� #� ��*�b �2د از ط�ف وزرات ��H اC�"&� ���* :2 و 2

��د�" ���K� آن ز��ن ����.  
در آن  U%� /"��ت ���A#� را �2ای ��دم /�د ا#'�م داد �� �� ��ل ز�2ن زد ��د و زن ا�: *� ز��: 

�D �� ھ�ی *��*� �2د و ھ���5ه ��J"ه �2 ��ام  "�� ��0��2 ���ر و ��دم ا*�. دا� � ��رش ھ���� 
  /�د را ��F# �GK��Kد و �2ا�: ��J"ه �2 ,&�" !�ن داد.

  
#� ���م �� �2آن ��2" در#v ��د، ��0� ا*� �\�� #�A"ه و #���%� �� ��Fار #�اھ" 0�/ ��  ��رش

 دو* �ن ز��دی دا�A از ھ���� !���K  از ا�: رو .A". ��رش *: ���A� دا�A و ا#"��� ای ز�&�ی
G�! ن �� از ان�� �#��آ1�ی � �83م �7!� �3�ر، آ1�ی 0)!� 56 4 �3�ر ، آ1�ی � �� �ان از O2ر

9ی آن و�1، �� ���1�+� ا��ن هللا، آ1�ی ا#� ا�0�ن �3�ر، آ1�ی �7!� 	�� �ھ���	� ر> ; ا0:
�دق ا�,�	�، ���ا��وف "4A #��	�، ���0م ا	$ (� 0@ ? D ی�آ1�ی ا#��د �7!� ا��F د��ا	E,�، آ1

 ��رم Dا �����ی ��Gات و ��� از اا��ه ���ا��7 �� � وا�� ھ�J 8نK ط � ای�M �Nا ��ی آن ھ� 
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�ن �6د را از د#� داد،� O56 ن  90ب���	�Q/ن ا�7�د�� RJ�ا و 	���(��Mی ر> ; ا�6��� SDی وا�آ1
�(�ال ���ا���در، �:T@� راد�('،  ،���K ا��������ری، دا �V� دی��د روادر آن ز��ن، دا�� ھJن 

)�ر، آ1�ی �!,�	�، O��D ا0!� ا0�اری و ���0م ا#��د  �	�J�ا0!�ظ�ھ� آواز�6ان /�ا��ش 	
�ر��ن 	�م ��د#.  

  
ھ�� �Aن E� �2 ا#"��� در راه ;&�ت ا����، ا* 0Jل و آ�2دی ��M: �2د#". و,� ا�%�س �� #���Mن ط���ن 

را  ١٣۵٧ھ�D ;�ر  *��ه��د��ی *��ه �2 #��" وط: ��وA� در *�ز��: ار��#� �Aوع �2 وز�"ن #��د و 
�� ان ھ+ ���J2ی  ا�: اژدھ�ی /�ن آ�Aم او,�: ���2#� اش را در ��م /�د ��و �2د �2 ار�\�ن آورد.

  /�#"ان ���" زا_� ھ� �2د.
  

 Pوی ار���# E�� �2 ر�; �D�2 ��د��ی ھ +G*در#��وی ھ�ا_� و ا�J,ا"&�����#"ھ� !��ال 
2"�:  داود /�ن از �U در آ�" �� /�دش �� �  ����PG ز#"ا#� A".وط�'�ر#��وی ز���� !��Mری ���" 

���H ای و!�د  ��ی ;�ر ��Uوز ��د�" ود������`  �2 �U ا�\�#% �ن jG/ Eا������ری د��M�! ��2م
.�AاV�  

#�ر���" ��ه �� �2 ا��gی �2!% � ی �Oب /jG در ز��ن  ��د�� �2 ز#"ان دا/C وC2�� ��L ��&�س 
K2"اً �2 ����ن ��ه �� دو #-��� را �� *�K� +Mل  �ال  ���زی از ��گ #'�ت ��� �".��2د#" �� ��*[ !

ر را �DH �2 وز�� در ��Uوزی ��د�� داA �" ا*G+ وط�'�ر را �DH �2 وز�� ���2ات و !��ال ��د
!��ال ��در را �� از دو* �ن #Oد�E  دا� � ��رش �2د ھ���� �2 ھ+ ر�� و آ�" ھ�ی  د��ع ��K: #��د.

  A �" و �Oب /jG از ا�: ��!�ا آ��ھ� ���C دا�A.دا
  

ی و �Zب ا����F و #��� ا�: *�ز��: K2" از ��د��ی ;�ر ��"ان زور آز��_� �Aق آ���د !��ھ�� �Aرو
��د�". # ]J �2�دا� � ��رش ا�: #� ھ�'�ری  وJ#."A C�"&� �2[ ای ا�: ��ز �2م ز��*+ * �ران �2 �

  از �Oب /jG و * � ی آد��� و �"ا,� �2د و ھ���� ا# �Jدش راھ� را ����F# Cد ��ن دور از /�ا
ز�2ن ��رش A���� �2#"ه ای �2 ��ق ا* &"اد �2د.  �ن �� !� �K��* �2ً ا�0م ��"ا�A.*�ز� ��U+ و

jG/ ���F� +��U و  ����T از ! �#�/�DA��Mر�� د* ��� و در  ��۴ب #��ورد و ��رش را *�
در وز�� د��ع از ��!�ا /&� ��د�" ���oع را �2 #�ر ���" ��ه �� وزارت دا/�� �G��a #��د. ��ن ��

��ه وزرات دا/�G رھ�  ۴٨در ���ن �Vا�A و �2 ا*�ار !��ال ��در K2" از  �Aرش از �2زدا�� ���*
��د�".  

h آb�,�U aH ا*�.�FAه از �E ھ�D�T� و ھ+ د��ر /� ،درد�"ار �2 دو* �نA آن �� �Aد دا 
��D و� ��F �: در ����a 2%� �� �2دم آaH ھ�ا�� درب را ا��ق را �2ز ��د و ��ن �: را د�" 

از ��" ,�} دروازۀ ا��ق دو�2ره �2ز A" و ا�: ���&� bU  .#�!�ا#��دا#� درب را�2"ت 2%� و ر��
ون �"ام ا*"هللا ا��: �2 دو #�D �2دی ��رد �� د#"ان �%rG �� در آن ز��ن ر_�b !�*�*� ا�%� �2د 2"

�D�ا�� ھOار ��a ��  .��رش �&�رزات �� در #Oد �� ��ا��ش #�A"#� و ��C2 �"ر ا*� :��ف د��� 
*���ری �� �2 ,` داA + �2 ��ر�F� ان ا��ق 2��"م و در !�اب �D + ��  :��رش ��D ��ده ای ھ% �.

دام ا#"ا/ : ��رش *�ز��ن ا�%� ھ���� در !% '� �2  .�2 آرا�P در را 2%� و ر��او  ! ھ��ز �52 ای
  �GU ھ�ی اوج اش را ط� ���Fد. و ��U+ در آن ز��ن �jG/ ���F .و ھ+ ��Xران اش �2د

 ����K� ر�� �� در�M�! �#�/�DA ن �2 ز/+ ھ�ی ��دم �2د. �� در"����رش ���م و�� ��Tوف ا,�Mم 2
���ال *�Wی  ��د و زن او را دو*� دا�A و ز#"�� �2 ھ��: .�Aه و �"ا /�ا* �ر ��رش �2د ،/�#�

  ���Fد.
  
 AاV�� �2 #�م ھ�ی �����ث ��رش و دا� � �&"ا,��F+ ��رش دو ��ز#" از ازدواج دوم /�د �2 ��د��ر 

��v در آ�Zش #��� � �2د �� د* �#P �"رت /�د را از د*� ��ز#"ان اش را ھ��ز  .ش ��رش*��و
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� � ��#� و ا* ���J ز#"�� ���Hف 2 ������ و �� VZا ���رد. داد#" و ��رش  CF�� �2�G+ در د*�
   ا���ن دا�A و ھ���� �� ��D . ��دمP�U ��&�د و ھ���5ه #� ا��" #�" ��ن �2 

 ��َ+ �: درد��" #���ا#�
 ا*��ی /% � ای ا�%�ده !�#�

 �Vروی آ��Aن �2 �2د ر� �
  �2 دام ا� �ده ای از ��د ر� �

  
�� آن !�ا�� �Hرت �و,� 2"2 �#� ���2+ �� ��رش ��2" 2� در#v �2 ا��ق ��L�2 �� ����� Cی #

�"رت د* �#P را �2ز ��2" آن ھ+ در /�رج از ���ر و ,� ا�%�س �� ��رش ����O ی �FG2  ������د و 
.�_�Uآن ھ+ در ���ر ھ�ی ارو �Aدر /�رج را #"ا C��  

  �� �#� &A�/ �� +���2 �#� ���ر  �2ادر دا� � �&"ا,��F+ ��رش آ��ی دا� � ���" �&�: �Aرش در2"2
� j�د �� ھ�� �� ��"رت *��*� دا�A و ھ+ ��ان ��,� و �� ��ا#%� ��رش را �2ای ا����F ز#"

2�اھ" و از ��گ � �� �� در ا# -�زش �2د از ط�ف رژ�+ د�����ا��jG/ E و  �Fاوی �2 ا���"�
�U ی ��گ �"ر�'� �� �2 آن د*� و��ا�%�س �� !��ب آ "H د #'�ت دھ". و,� ا�%�س و�F�� م�# �'

  دا� � �A `��Hرش ا�: O2ر��اری را �2ای �2ادر ���E اش #�Fد.
و در ��ض �G2 �* �2"ی و ا� �ری �� ھ� �O ��ا��ش #�اھ" A" �2ای �����ی �'�ھ"�: ا�\�ن �� �2  

دو,� و�� ا����F دا,� در���� #��د و وط: �Aن را #� �2د ��د#" A �2 �ب زده �� از  ،/�ط� �Uل
/�#� اش را و��ان ���" و ��دک ھ+ د�: و ھ+ آ_�: �Aن را �2 /�ک و /�ن �GK� "��F2ل و  ��* �د ��

  �5�2ره ���" و ا�: ��ر را ھ+ ��د ��ر��A iھ" ا*�.
�ه �E � 02/د. �,� ��رش ا�: L�* � %��Aر *�ز��: رازی  و ا#�Tری از D�# �U �د و ��Jو�� ��و 

� ا��F#�ت �"ه �2د �2 ��رش ��D �: ��ا ��C �� ��+. ا�� �F�_�F���2 در �DA/�#� ی !��Mر�� آ!�اح ا
��ن روح  ��T" ز#"��%�. ا# �ب �2 ��*�. T��١٠" ��گ و �J[  ٩٠ا��F در�: �DA/�#� ا*�: 

 ،�Aدا ��� A�2" 2"ون ا���W* �Fس �Oار �% /O2 �Xرگ ر ا در ز#"�� �&�ل ��د.��رش ا�: O2ر
��دا#� وار �2 ا��ق ��C ر�� �� �� دو* �#P ا*�ار ز��د ��د#" �� ���Tف �Aد و,� ��رش 

.����VW# ،#'�ت ����.2"��%�ن ��از ��گ �   
#�  ��ص ا* �Dده ���Fد. ��١٨  ١۵و روزا#�  �"#"��رش *� ��از از ا��ق ��C ��2ون آدا� � !�اح �2 

�� را�* PA C���Vا�A �� �"ت  "��&# � D� .����  در �2 
دا� � ��رش �M! "��2 و���O �2 /�رج از ���ر����� ��ن دا� � !�اح  bU از ��AV �"ت ز��#�،

�� � �2د.  �2 �Fو,� ��رش ھ�2 ا��� �o�� را �,�U 02/�ه ا#"ک �� �Aرا #"ا �D* ���O و ����
."A ر ���ر ھ�"و* �ن�W%رھ  �Aاش دا ��در �2 ��� و�K�o !%�� اش �E ا#"ازه M2 � �2د و ز#"

  /�ب ���".
��ر �� آن ھ+ �2 ��رش �� ��ده �2د. و,� داد از رو#" روز

�ش ��اد;� A ."A&�#��ھ�ن رو#" *��*� ھ+ در ���رد* 
!��ال ��در وز�� د��ع رژ�+ /jG و ����#"ھ�ی #��وی ھ�ا_� 

و آ��ی ��� �G� ا�&�  ١٣۵٧در ��Uزوی ��د�� ھ�D ;�ر 
 �%�ر_��DA b/�#� ای !��Mر�� �2 ��ا�j �� !� 2� و ا

در #-�رت /�#� ھ�ی  د* ��� A"#". 2� در#v دا� � ��رش
� روا#� ر��*. و د�� �� ھ+ ��� ����a ��ار ���� H"ارات

 ."A jG/ +رژ� �D� b�,�U �� �%�در PA ا�%� در آن ز��ن ا
��: �2ادر ��D} هللا ا��: ا*"هللا ا �����K داC2��.�A  درگ

  �E ز��#� ر_�! b��Mر ���ر، ر_�b آن *�ز��ن �2د.
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���، و 0@? ارزش ھ�ی واXی !��ز	�ه ��د ��� ��رش ��� از ���رز�Y راه آزادی ا	��ن، ��ا�� ا
� ��د.� Y ز� �ی در #�)R� O56 ه ای 90ب�	���ه را �� وی  و K�"� دو�� د#� 	)�ھ ] ��ه �Mان �)
�#���R از �J($� ھ�ی ز��د �[�D 4 ھ�  ا��� ��رش را در �(� 	,�Aا�J. 	�اA� �J\ا #�ز��ن # 

 .�(9ل اول ����ط ز	�ا	 �ن # �#� ا	���ل داد ٢را �� ز	�ان ��Vف E5K�8K �6ک  او���رز د�,� 
�6��ی و� SD6 9، وا�  ط�ھ� ��6)� در �` #�5ل ��د	�. دا�� ��رش در ز	�ان ھ!�ای ا#��د ر#�

  
  

 b�_ر ���ود �� ��*[ دادو /�ن او,�: ر��رگ ا�\�#% �ن �2O2 از ز#"ان ھ�ی �F� �/�5GU ز#"ان
در ز��ن �jG/ ���F ز#"ان �J� �/�5GUرات /�ص /�د دا!  ]*�� �� �A��Mر ���ر ا�'�د ��د�".

ھ�  .�2د L�2ی ��&�*�: ا���ل ���" ��رن *�" �&"ا,� ����#"ان ز#"ان �� از دو*� ھ�ی #Oد�E ا��:
VZ رب ز#"ا#� ا!�زه ��* �دن��ز#"ان داده ���".��ه دو ���&� �2 ا C/2� ز#"ان  ا و ,&�س 2"ا�Z درب

 �� �5GU۴/� ھ� O#�Uده روز �Aھ" ھOاران ا#%�ن �2د �� �2ای !��� A"ن ا��ال ز#"ا#� �Aن از *�
,&�س و VZا ا��F از /�#� ���"#" �� �A �2�#ن *� ر*".  ��T در *��� و ���� ا# -�ر �� r&H۵ ا,� 

 /�#�اده اشاورده �2د#" �2 *� �2ز ��ظ�F�� +�G%� aد#". از آن ط�ف ,&�س ��ک A"ه ز#"ا#� را �2 
�% �د ���" و *� �2ز �� ��H�� �� �Dف  ھ�ی ز#"ا#��ن ,&�س �K"ادی ازورد#". در ھ� ���Uازی � آ�

  ا�"ام ز#"ا#� �2د. در ز#"ان #�%� و آن #��#� ای
  

�Vا�A �� ��رش �2 ا��ن هللا b�,�U �� از !�ده A��s��! "'%� �, ھ�ات �2د �2 /�رد  "��&# � D� �#
/�ش آ��" #"ا�A. ا�� �2 ان ھ+  ز��#��F ��رش در ز#"ان �2د ا��ال او را �2 /�#�اده و از /�#�اده  �2 

 C/�2 دا �D/ در �Aورت دا�o �Fھ���O�� س او ���*�#" و�W* :��رش �2ای ھ�� C���� .ز#"ان ��&�د
�Vار آ��ی ا��ن ا,� !�ن b�,�U ا*�.  

  
روز��ر �2 ھ��: ���ال *�Wی ���" و ��رش در ا# -�ر زن و ��ز#" در �2" �2د و ھ���5ه ا�: ا#�-�ر  

 Pهللا ا��: ��*[ ار� {�D� �,دو �F��5ن در ز#"ان �2د �� ا���ن #����. ��رش ھ���U ��,�\Aن از ���ا
ر�� و ��M� Eه د���ی از روس ھ� ��2م 2&�ک ��ر�C �"رت *��*� را در ���ر 2"*� ����. ا�: 
وط: ��وش و #�J ���"ه ای ��Jق ��2 در A` اول �"رت  *��*� #-��� را �� 2"*� ��� � �2د، #� 

ر !�ا#��دا#� دا� � ���+ ��رش، ا* �د ر* �/�O و آ��ی ط�ھ� 2"/�� را �H Cq" ھ� �&�رز د��� د
��ن ھ�ی �5GU/� ا�"ام ��د �,�Uر از /�د  و رو#" *��*� /�د � . 2"�: *�ن��� iدر ��ر� :��� ��

�AاV�  .ا���ل را �2 ��د ��ر 
  

  ************************* ************** **************-*****************  

  شر��s ��ر
  ���+ ��رشدا� � �2ادر زاده ای 

١۵  C��١٣٨٩  
  


