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 �رزاد ���د �ور

  
  ��ر�� ا�������ن ���ل ��ز��ری و ��ز�و��� ا�ت! 
�وان ز�ر ��ه $رد، و��  #ل را ��«  -"دا��� ز��ن !ر�� دا ت، ا��طور: و��ر در ��ب �� 

  »�وان در �)� ُ$ ت  �وی "طر آ�را ���
�رز��ن ا�������ن ( ��  - آ#�ھ�ن وا�(�د ��ر�� ا�������ن ���ل ��ز��ری و ��ز�و��� ا�ت!  

-�ت اوراق ��ر��  -ھ�ی ��(�وت  �/ ��م - !دود و-�ور ��(�وت از ا�روز)، در طول ��ر�� 
 -ھ� �/ ا�ن �2ط/، ��4 �3د از د��ر ھ� و ��2دان �وده و $دام �1 از ا��راطورھ�، ا��ران،  �ه

ا�� دا �/ و 7/ $�ر$ردھ�ی �-�ت و�� ��(� از 2ود ��� #ذا �/ ا�د. ا���/ ا�ن !�4رو
ھ��ن �!دودۀ  - �و)و"�ت �ورد �!ث �و �9ی $�و�� ���ت. ا��4/ 7را ؟ و �/ 7/ �ر��ب

ھ�ی #ذ �/ آن  ار)� ��را�����، �/ ���$�ن ��  >رو�دان ا�روز �!��ل #رد�د و ھ���7ن ��م
 د، �2رج از �!ث $�و�� ا�ت. و 7را ؟ �ر�2 2ط ��4 �س از د��ری ����ر داده 

ھ�ی ��ط@/ و �>�ن و�ت ( در �(�ھم و �� �/ ھ�?  �و�ط �درت -ھ�ی �رزی ��3ن  ده و2ط
���ل �ذ�رش  - �ردن ز���داران و�ت ) ����B-�� �رای ا���ع (  >رو�دان $�و�� ) $ ور

�� و  د�/ ���3/ $�و���رای �ر�2 از � -ھ�ی ��د  دۀ �رزی �وده، ��ر �ر�2 از ا�ن 2ط
�� د ( ھز��/ ��دی و ��3وی ا�ن ��رش در  �Dر���ل ��ول �� –ھ�ی �7د دھ/ ھ�  !�$��ت

1��� د ) و ا�ن #E�9ی  ھ�ی ��  ��ر �� طول ��ر�� �2رج از �!���/ ���و�� ���
�ردر#م، از �ظر آ#�ھ�ن �وا�ق و ھ���7ن ��2�ف ��>�ن ��وده و ���ت، �4F/ رو ��ر از 

�>�ن ��ب �وده وا� �ن �/ $�/ �طFب �طJF و آ#�ه ا�د و ا�ن �و)وع ��ز"�����ً ���ل آ���ب 
�!ث �� ���ت. و ��#(�/ ����د#ذا ت، ا�ن ��FL/ ( ��� �ری �ر ا�������ن �زرگ ) �رای 

"دۀی ھم !�-��� و ھم ���و��  ده، �رای �د�ت آوردن آن ( ����4ن ا�ت )، �را �/ ��د آ�د: 
ز��د. �/ ھ��ن �ر��ب ����ری  را آ�ش ��» �و���ن «  -» $�1 « وردن دار�د �رای �د�ت آ

از �!�و��ت ��ر�� ( �����، �ظ���، ا����"� و �رھ��� ) ا�ن �رز��ن، "�د��ً �/ �ر���ش 
ھ�ی 2ود �!ور و �M 1دا �دو�ن و �/ � ر ر��ده و در ��Mب ����F3 ��3رف،  !4و�ت

�دون  1 و #��ن �راز �3ل و��Fو از ھو�ت دا� 4ده و دا� ��ه ھ� #����ده  ده ا�ت و 
!�� �ردی �وده، �� ��Nف ا�ن �رو�/ ��  - ھ�ی �1 ���ری زدا�� �Dر2ودی و ھو�ت �را �

ھ�ی ا����زدھ� و روا دا �ن ���3ض �� ھ�وز �/  4ل "ر��ن ��ش از ��ل، از  $�ر�رد  �وه
ده از د��Rوردھ�ی �ر"� و ���ر�L �� �وء ا��(� - طر�ق �روژه ھ�ی ��3دد و �و در �وی 

��4�وژی و !@/ ��زی ھ�ی "Mر !�)ر ادا�/ دارد، $ ور و �ردم آن را �/ �ر���ه ���3/ �
���ً $��ر ��ذار�م،  روع از ا!�د�2ن ا�دا��، �/  -$ ���ده  ده ا�ت... ا#ر ��ر�� دور را��"

، $ ��ر ا��-��ی �7د، ���و"/ !�$��ن ا�ن �رز و �وم �� !�ل ��4 �� د��ر �� زور، ا���2ق
�� �زو�ر و ھم ز��ن ز��دی از ا� �ن �/ ھم ��ری و در ����� �� �������ن �/ �درت ر��د�د و 

ھ�ی از �رز��ن را �/ آ�ش $ �د�د (  �رای !(ظ، �داوم !�$��ت و�� ر��دن �/ �درت، �2ش
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�� �/ د �ن ��رد�د ) و 2ون �4د��ر و �ردم را �� ر!���/ ر���2د. ز���� �ر���$�ن و��$�ن 
ھ�ی ارگ �/ ��د#�  !4و�ت را�د�د و در ��4ده» 2دا « � �2ر از د��� �/ "�وان ���/ �

ر"����� 2ود �2د�د�د. !�� �Mداً و آ#�ھ��/ رو�د �Fت  دن و �Fت ��زی �ردم ا�ن ���3/ را 
�7زی ���ل ��ول �/ ھ���ن » �F�« ، » �Fت « ���J  د�د. �/ ھ��ن �!�ظ �� از واژھ�ی 

��در�ت و ��ش از �و�د ��م #زاری $رده ا�م.  - ژه را ھم #>� ��4ر �رده ا�م�دار�م. ا#ر ا�ن وا
�3ر�ف ارزش ھ�ی ��F ��، ھ�/ �و�� 7/ $/، !�� در �و��ت � ری و ������� ھ�ت. �/ 

 �F� دار�م، دو�ت و د �ن� �F� ن�L�2 و �F� دار�م، �>ر��ن� �F� /��� �� ���� ،�� /ھ��ن #و�
ا�ت. �رود » ا����� « �� ھم » �ول ��F « و ا�م » ����� ا« �دار�م. ��م  >رو�دی �� 

���ل ��ول ھ���ن و �� » ��F� » �F و ��ر�� ��F ھ�/  �ول �دار�م. ME2/ ھ�? �7زی
�زد�1 �/ $ل �(وس $ ور �� د �دار�م. ا#ر �7زی �/ ا�ن ��م ھ� ���2/ و �ردا�2/ ا�م، �/ 

$��د و!��  ھ�ی د��ر ��2ن 2ط�ب �� �وم ھ�/ ���ل �ذ�رش ��وده و ���ت. �>ر��ن �1 �وم را
�ر  –�ورد ����د �ر�2 از �وم 2ودش ���ت. 7ون ھ�/ و ھ�/ �ر �!ور �و��ت 7/ $/ 

�4رار ����J ��  -�!ور�وم �ر��� � ری و �(�ن ��� ����/ ا�ت. ا�ن �Eی ا�ت $/ ����/ اش
ا)�!Eل  ��ری ا�ت $/ �ر �ر �ردم و $ ور �� آوردن و �وش و �وان �ردم را �/ 

$ ��د�د و در���ده ����2د و �>����ن �/ ر�ش ھ�/ ز���داران و �رد��ن �� د��ع �� از ا�ن 
ھ� و در  را�ط  ���ت �وز�2د دار�د. ��4 از ز���داران ا��-���� $/ �دا از ����� �����/

�2ص �/ ا����4 �ردم ��ت و �وم اش، �/ �درت ر��د، ا��ر !��ب S �2ن $���4F ا�ت. 
#ر "�F/ �ظ�م ا��ن S �2ن  �رد�د و �� ���م ا����4ت �/ او ��ت و  او را ����/  ورش ا��4/

�وم اش ����2د، �وط�/ $رد�د، �� �ر�ب دادن �/ �رآن $Eم S او و �� ��ران اش را �/ ��ر 
ھ� ����د. ��7ن ���ت. ���د �/ ��ر�� وا��3 د�ت ���ت، از  ���وا��ردی ����د. �را�ش �>�ت

#و�م ��ر�� �رز��ن 2و�ش را ��ز2وا�� و ��ز�و���  �� -و ���ت ھ�ی د��ر ا�ت���ت 
$��م. ����د Mرف از ���ت  ور �ری "�F/ ا��ن S �2ن $�� ھم  ده، �/ اوراق ��ر�� 

وا��3 �را�3/ $��م: !��ب ���4F$ S و �ردم  ���� ( $وھدا�ن و $وھ���ن او��ن �ردم و 
م او��ن  ورش از �وی  1924زد. �4F/ در اوا�ل ��ل  ��ط@/ ��ود $/ د�ت �/ "��Mن

« $ ور Mورت #ر�ت و �/ د���ل آن، ����ل د��ر از ��F/ » ��وب « در » ���ل « ����ل
�!�د �Mدق ��ددی « ��ز  ور�د�د. ھ���7ن » ����Fن �2ل « و » ���� « ، »ا!�دزا�� 

» ��وب $ ور « در  م �ردم را 1927ھم "@�ده او در ��ل » �Eھ� «�� ���3 از » 
�!�د « و » �!�د "Fم �2ن « �/ رھ�ری » ���F/  �وار « د"وت �/ ���وت ��ود�د. ھ4ذا، 

آ�2دزاده ���ب « �/ ھدا�ت » � ر�� « راه "��Mن را در ��ش #ر���د. در » ا�)ل �2ن 
�2ش و��J ا�������ن در  -�2را�� ��� ) �ردم  ورش را از ���ب آ�Dز $رد�د. ز����» ( 
ھ� �/ $وھدا�ن و $وھ���ن $ �ده  د، در  ھ� و ���وت �و2ت و ��ی  ورش ��U �� آ�ش

ا�ن �و�J !��ب ���4F$ S $�ر �ر��ت و رھ�ری "��Mن �رد�ش را �/ د�ت #ر�ت و �� 
ا��(�ده از �و��3ت  ���� ( $وھ���ن و$وھدا�ن ) ��M�2ً �زد��4 آن �� �ر$ز $ ور ( $��ل 

م �/ $��ل �ورش �رد، $��ل را  ��1929وری  2�15ت در ) آ�>م در ��ود -��ت در ���
�Mرف ��وده، �/ "�وان �2دم ر�ول S ا"Eن ��د �ھ� ��ود. ا�ن �ر��ن �/ ھ�? و�/ �/ 
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�����/ و �����/ ھ� ار���ط �دا ت. ا#ر ��7ن ��ود ���د !4و�ت !��ب ���4F$ S، از ���ب 
� ت �رده �ران �>ر  ده �!�د��در�2ن آ#�ه  #رد�د، او را از ا"��ل �����/ ھ� � ������ ��

����2د، از ا"دام او ( !��ب ���4F$ S ) �Fو#�ری �� #رد�د. ��7ن � د. �ر"4س  ��
�زد�1 �/ �1 �رن �وMوف و �ردم �2ش از $ ور �ورد اھ��ت، �وھ�ن، �!@�ر و در 

  �واردی �ورد �ر$وب ��ر!���/ "ظ�ت ط��Fن �رار#ر�ت.
ھ�ی ��(� ز���داران ���F ا�ن �رز��ن $/ �/ �ردم آن �2ت  � ��F ����ت�� ا��(�ده از ��ر� 

�داران $�و�� و �/ M2وص �/ ���ب �!�د ا رف ��D  و ����ر #ران ���م  ده، �/ دو�ت
ا!�دزی، ر�Lس ھ��ن !4و�ت و دو�ت و!دت ��F ؟ �� �>�د ���MF2/ دارم، �رای ���4ر 

ھ�ی �F�2ف ھ�/ ا�وام ا�ن �رز��ن (  �ر �د�/ ھم  ده، د�د#�ه ��Fط �1 ���ری � ری را، $/
از طر�ق �ر"و���ن � ری آ�>� ) �رو�V ����/ و �!��ل #رد�ده ا�ت، �� ا���4ر 2و�ش ا�ن �د 
و دژ �ر"و�� را � ��4د �� ا���4ر 2و�ش ا�ن �د و دژ �ر"و�� را � ��4د و ا���2ر  �4ت 

د ا��ر !��ب S �2ن $���4F را ط�Fم ���ر#را�� � ری را در ا�ن �ر��ن �/ �2$���ری ��د
  �Mدر ����د. ھ���7ن �/ $���/ ... و �2$���ری �� �>�د دارم: 

�� Mدور �ر��ن ( �/ ظ�ھر $����و�� �وظف #رد�ده ) ر���ت ��>وری ���� �ر  -اول 
  ھ�ی �د�� $م ھز��/ 2و�ش ��ی �( �ر�م. �2$���ری ��دد !��ب ���4F$ S، �ر ��3��ت

�رھ��� �رای ��J آوری ���و"/ ا���د ��ر��2 و $�ر$ردھ�ی ا��ر!��ب  �1 $���/ -دوم  
S �2دم د�ن ر�ول S، ا���د #ردد و �� راه ا�دازی ���ت و �� ��ر����� ���م �وMوف ( 

!��ب ���4F$ S ) و �� � ر !@��ق ��ر��2 ��وان ذھ��ت �2دوش  ده �زد�1 �/ �1 �رن 
  #ری  �� و و رو ن ����د.  طر�ق �� رو ن �2ش و��J از�ردم $ ور را از ا�ن

�/ ھ��ن �ر��ب در �>ت ا���د �>�د �2ر�/ ���م ا��ر�وMوف، $�ر �ر��د�د �� �� �Fب  - �وم 
1�$ ���� "���Eدان �2دم ر�ول S و ����J � ردو����/ د��ر، "ر)/ 2د��ت ا����"� 

 رد�ده �� �م.راه ا�دا�2/ و از ا��طر�ق �Mدر 2د�ت �/ ھ�وط��ن ���!ق # -را
  

 

 


