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 �رزاد ���د �ور

 ادا�� ��ل

��ش اول –��ث ��رم   

.»   اداره �� �و�د ھ� ��� ��دار�د �و�ط ا��ق دور ����ترا از  ����� �� �ود��ن : «...�و�د� ا��طون �  

!د از $وا!�ن   -&%��!دان رو�دادھ� و $ر��ن ھ�ی !زد�  �� �  �رن ا��ر ��ور، ���ن �� ��ث ���� �طرح �ده   �!' ) ��' �!�
ظر ھ�ی رو�دادھ�ی !�م �رن ا��ر ��ور ) را در ,���وک و ���ت ھ�ی �را��ن ز��ن و .-'��ن، از ! در��,ت �+�+ت و وا�*�ت

واھ�م .ذرا!ده ���!د. ھ!وز $�ی .-'��ن، وا��وی و ارز���� در ��رۀ آن ��ث ھ� �����ت و در ,ر5ت د�4ر �� ادا�3 وا��وی آ!��، �
�ن ا�ور، د!��ل �� �!�م. از ا�!�� در ��ث ھ�ی ���� آ.�ھ» �ر��ن �! � ��و�د « �� �و�ش را ز�ر !�م 9ردا�ت. ��ث �!و!� و ��ر

آورده ھ�ی �و�ش را ( در آ!� :زم �� �*�و��ت و آ.�ھ� دھ� �ود، �� را ��ری و ھ���ری !�رد!د. �وا�'�م �� ��وه د�4ر، .رد 
 �!ظر آن )، �� �وا!!ده .�ن .ران ���� �طرح ��ز�م و ھ�ز��ن ��'ر��!�$ر��ن ���ور �� �*�3ی $�و�د، 9س �!ظر و 9�ش ��رۀی 

� ھ�ی وا�ف �� ���>ل، !ظر��ت '*د�ل و '����� �و�ش را در �ورد �و=و&�ت .رد آورده �ده �� ارا>� � �واھ��!د�م، ��5�ت
 .ردد، از �� در�? !� ,ر���!د.

�ن، �� ر '�و:ت و د.ر.و!� ھ�ی $��!� و �!ط+�، &��رBم �ر�وب �و!ا�!�د و �دارک '�ر���، ا�ن را �� د�ت �� دھد، '�ت '�@� 
C در Bل ز!$�ر ���دن و ��'�ر �� ر���!3ی ��روط� �واھ�ن و 'داوم !�=ت ھ�ی ���!� در ��ور و !د د�'� .� و '=�د �!�,

!����م ��!دان � و 9�ر�D�ن، $!�ح ���درون ��!دان ��ط!'� و �رای �و'�ه ���'ن د�ت �ر�� از ا&=�ی ��!دان 9�د��ھ� از 5دارت، 
�� �و�ت زد و �  دوره د�و�را�� ,ر����� را �� !���ش .ذا�ت، '� از ا�ن طر�ق �� � �'�» '�ر «  ��ط!'�، د�ت �� ��!ور '�

�ر�-�ن  �ردم ��ور را .ول زد، واز $�!�� �وا�ت،  -���ر �رده ���د. �� ا�ن 'ر'�ب از �  �و $��ن را ,ر�-ت » ,��'� « !د 
 –درون ��!دان ( از $��� ���د داود ) را �� ا!زوا ���!د. از ا�ن ���ت، ��!و!� ا���� را �*د ط� �را�ل �� 'و��F ���د ظ�ھر��ه 

G�!�'�ن �!��ث ا�'��ردار دوDت، �ردم ��ور و ���� �دا در ز��ن ا, - 9�د��ه ا,G�!�'�ن ر��!د. در ا�ن ��!ون �5و!�ت &�م و '�م ��ه 
 1352 – 1343ن ز��!� ا�$�د ��ز��!��، ا�زاب ����� و آزادی !��� ���ن و �ط�و&�ت را !و�د داد. ا�ن دوره ( �!��'� �د، در =�

!�م .ذا�'!د.                                                                 » دھ� د�و�را�� ��ھ� « خ ) را �� !�م دورۀی ��!ون ا���� �� 
پ، را�ت ون �ذ�ور، ھ�'� ھ�ی از ��+�ت، د�'$�ت و !��دھ�ی ����� �� .را����ی &��+�ً �'-�وت و �'=�د از �� ا�'-�ده از �-�د ��!

�� �9 و ���!�، &�د'�ً �'�@ر از '�و:ت $��ن، �!ط+� و �� د!��ل ,راز و ,رود و د.ر.ون ھ�ی �@�ت و �!-� ��D��ی ��ل ��ور، �
�زاب ����� �د. �� ����ت ھ�ز��ن �� 'و��F ��!ون ا���� و �ط��ق �-�د آن، ��!ون اد�4ر ا�$�د .رد�د، !�را'� !د !�ز �� !�ر ر�

                'و�ط  ���د ظ�ھر ��ه، 'و��F �� .رد�د �4ر !�ن !�د، ا�ن ا�ر '�@�رات �د و !����و!� را �� د!��ل دا�ت.   
�ور��دی از 'ر��ب ��-���ی د�'ر  1344&+رب ��ل �ود، �� �� '�ر�K �وم » ��ز��ن $وا!�ن �'ر�� « ��� از ا�ن '��ل ھ� 

�ق $�*�ت د�و�را'�  �« &�داDر��م ���ودی، ���د ا�رم ��ری، ... ���'ری (؟) و&دۀی از !��4�ن د�4ر(؟)، &�د'�ً در =د�ت �� 
ف و رو�ن. س. � -�*دھ� �زب د�و�را'�  ��ق ا,G�!�'�ن و �زب وطن ) و '-�رات �زب ��و!��ت �وروی ز��ن �����ت » ( 

رد�د. �� 9�روی از ا!د��� ھ�ی �زب ��و!��ت $��وری ��ق �ن �� رھ�ری ��>و'�� 'و!M، �� رھ�ری ���د ا�رم ��ری، ا�$�د .
��!!د  !دی �*د ��-ل &�دا:�D ر�'���ز ( ��-ل ھرات ) و ��-ل ا!$!�ر ���د &@��ن ( ا�'�د ر��=� ) �� آن 9�و�ت. ا�ن ��ز��ن

�*�� « ھ-'� !��3ی را �� !�م   )خ 1348'� �رط�ن  *, ) 1347�D�'ش را آB�ز !�ود و از $وزا -ن ز��ن ھ�ی ����� آ د�4ر '��ل

!��ر ا!د��� ھ�ی د�و�را'�  !و�ن) ار.�ن !�را'� آن ��ز��ن ( ��ز��ن $وا!�ن �'ر�� )، �� ا�'��ز و �د�رت » ( $�و�د 
» و�د $ر��ن �*�� $�« د��ق 'راش  –ن �ذ�ور، �!�م �*�� $�و�د دا�'ر&�داDر��م ���ودی �� !�ر ر��!�د. از ھ��ن ���ت ��ز��

   �!��'� �د. ھ-'� !��3ی ��د �ده، �� !�ر ��زده ���ره، از طرف ��و�ت و�ت 'و��ف .رد�د.                                             
ا!+%ب  ن �و�� ��� �� داد و �� و�ژه �� ا4Dوی '$�رب، �� '$�رب ا!+%��ت $��!� ��5'�ً $��»��ز��ن $وا!�ن �'ر�� ا,G�!�'�ن «  

��د $��ھ�ر ��ق �ن '���د �� ورز�د و آن را .ره .���� 9�روزی ا!+%ب �رای ا,G�!�'�ن �� دا!�ت. در =�ن �����ت �وراھ� ( ا'
وا�'� �ود. �*د'ر �� ���رزه �ر� �وروی ) را �����ت �و���ل ا�9ر��D��'� و دارا�� ا!د��� رو�ز�و!��'� '�+� �� �رد و &��� آن $داً 

ب �د، ا�وان ا����D�ن ) �رار .ر,ت و �ر�وردھ�ی �����!� و رو��روی ���ن آ!�� ��» ( ��ز��ن $وا!�ن �����ن « !�ز در '+��ل �� 
�ه دا!�4 ، در $ر��ن �ظ�ھره و ��'�!M در �5ن»��دال ��!دان « �� !�م » ��ز��ن $وا!�ن �'ر�� « '� ��� از ��در ھ�ی !��دار 
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خ �!��ث 9���رگ ا�ن !�ردھ�ی �����!� $�ن ���ت.                                                              1351$وزای  29���ل در 

در ��ل  �� ز!دا!� �دن ���� از رھ�ری ( ��ز��ن $وا!�ن �'ر�� ا,G�!�'�ن )  ا�ن ��ز��ن در آB�ر �� �وی '�دت ,�ری .را�د و 
!د از رھ�ران ز!دا!� و �درھ�ی آن از $��� ا!$!�ر���د &@��ن ���ور ( �� D!دی )، ا���ق �=طرب ���'ری (   خ1349 �!'

.روه « ��  ، از �د!3ی ا��5 ��ز��ن �ذ�ور ا!�*�ب �رد و»9س �!ظر'�ر��� « !4�ر.ر)، &�ن &�� �!��د، ���ن طG��ن ...) �� !�ر 
                                                                                                          �*روف .رد�د.               » 9س �!ظر

    ادا�� دارد.

                                                                                                                      
majidpoor2@gmail.com   �رزاد ���د �ور: - ا���ل آدرس  

 

  
 

 

                                                                                                                    

 

 


