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�� �� ا�ن �	طر ��، �رای �د�� طو��� 
وی �وده  ���د، �� �� �	طر ا�ن آد��	 �	ھ� او
	ت �ر�� ��«��� ! �ف ھ���د، �
 »ا�د

 
  )ھر�	�و"ر(

 
 �رزاد ���د�ور

 ادا�$ی 
�ل
 .��ش (�* و (	�	�� –�)ث &�	رم 

 
   )»-ر�	ن 0 �$ی -	و�د« و » �	ز�	ن -وا�	ن ��ر
� ا/.	���	ن « ھ	ی  ھ	 و -ز�ره (	ر&�(   

�� و &�	ر ��ش �)ث ��و��  :ا0	ره�
�� �)ث - �) ��د�1ر �ورد �ط	" � و ارز�	�� 
رار �ر/ت و ھ�وز -	ی وا�	وی  �
�ت. در ادا��، ��ش (�*  ھ	 و ��ش در�	ره ھر �2 از آن �)ث�
�)ث &�	رم، �د�ت 56
��دان ارا�4  -ھ	ی �	د 0ده �	

�� �وا��د�	ن �)�رم، را در �ورد �واھ	��م، ا��د دا��0ھ�ز�	ن �ظرات ��د� .�ردد �����ھ	ی �و�ش را �زر�	ن، از  �� و �
 .�	، در�8 �� ورز�د

�	ل  -ا;ل �ط�ب: ��	��� &�د، از -���  1343در �ط	�>ت �	 
	�ون ا	���	ز�	ن -وا�	ن « �ور�0دی )�>	ت 
...�
« ا�-	د �رد�د. �	ز�	ن �ذ�ور �0ر�$ی را ز�ر �	م و آ�	ھ	ن �0ور،   خ �و�ط 6دۀی از (�10	�	ن 1344، �	ل »��ر

�0	��� 0د. د�ری �1ذ0ت، ا�ن » 0 �$ی -	و�د « خ �0ر ��ود. ا�ن �	ز�	ن �� ھ��ن �	م 1347در �	ل » 0 �$ -	و�د
ھ	، ا5�4/�	 و  ھ	ی را���، ��	�� و &(� د�1ر �0ور، ���ر ا�0 	ب -ر�	ن ( 0 �$ی -	و�د )، �	��د �	�ر �0��5ت

�روه ا�>��5... �	 �	ز�	ن « 	ی "رزان، 0���ده و �و�	ه �دت را �-ر�� �رد. از -���، دو �0�ل ����	ً ��رو��د�ر ( ھ و)دت
ھ	ی  �	�	 )، در �را�ر دو ��روی ���	;م دا��� ( رژ�م �	�ل و ��ظ�م» ( �	ز�	ن آزاد���ش �ردم ا/.	���	ن « و » رھ	�� 

�� آن�	د -�	ھ�ر 0وروی، ا�	�ت ��)ده ا�ر��	 و ھ��	ران ��ط>$ی و -�	�� ا�ن دو ) ھ	 (ا�) -�	دی ) و ھ��	ران ��ن ا"�
ھ	ی  �� 0دت -��1د و �	 از د�ت دادن ��ش �زر�� از ا6!	ی رھ�ری، �	درھ	 و �(	ھ�	ن رز�� �و�ش ( �	 در ز�دان

ا�ن ھ�� -زا�ر و ���� (	ره ھم �رد�د�د. از  ھ	ی (� رژ�م �	�ل و �	 در ��ردھ	ی رو در رو در -��	ت -�D ) د&	ر ا�0 	ب
�� از ا0�	ل �ھ	ی -دا 0ده و ��0 �ب �رد�ده، ا�د�� در دا�ل ا/.	���	ن، / 	ل �	
� �	�د و ���	
� در �رون از �0ور �� 0

��	� -ھ	 (�را�ون ا/.	���	ن، ��ط>� و -�	ن ھ	 و �)��ل ��ر�D �ود را )Eظ �رد�د. !�ن �)ثھ	ی ا"��ر��� )!ور  در ر
�م �	ر �ر/�� و از ھ�G �وع �	�زا �وی در�8 �ورز�د�د. 6��$ی  آنز�	دی از 
�د�1ر ( �ودی )، از �0�0ر ز�	ن و � ���ھ	6

�م زد�د  �	رج از �ودی
ھر �2، �	 ��	�ت �ود Jرق  - ھ	  ا�ن .�	0د در -	�ش، &ون ذ�رش �زم ���ت   -ھ	 &� �و��0د و 
�رات ��	�� �و�ش، ���	ر 06E� �� ر�ردان �وده و�ھ	، �ود در �0ورھ	ی ارو(	��، �	�	دا  ق �� ورز�د. �0	ری از آنو 

�� و /رھ��1 ر�	�$ی �0.ول ا�د. ا�	 / 	"�ت ��ش �� / 	"�ت –و آ�ر��	 ز��ت دار�د و �م 	���� و /رھ��1  ھ	ی 	��ھ	ی 
 ( -�	�ت ( ��	�تھ	ی ا�ر��	��، �	�	دا�� و ارو(	�� -رم و  -زا�ر �وع �ود را در دا�ل ا/.	���	ن، ز�ر �	�$ی 
وت

�� و /رھ��1 �ود، را در دا�ل �0ورھ	ی ارو(	��، ا�ر��	 و �	�	دا، ��	رزه و (��	ر ا�>��5  �0رده، �1ر / 	"�ت	��ھ	ی 
 Dد �� آورد: ( د�	را �� � ��K�"وت، !رب ا	!
!) د�1&� را ���E �ود، رو�ت ��	ه ا�ت؟ –�� �0	ر�د. ا�ن �وع )�م و 

�� رھ�ری د��ر ر�ول ر)�م �	0د...�� -�	ب د��ر » ���0 از 0ورای د�و�را�� « د"�ر�ن اش ھ	، �� 	 ���ن در ��	ن آن
ھ	 و د��ل  ;رف �ظر از 6�ت ...ر��1ن داد/ر �(��	 از از ا�ن ��ش �ر�د و راه و ر�م )	�د �رزی، را ا���	ب �رد

�	ز�	ن ��ر
� -وا�	ن « ، »-ر�	ن 0 �$ی -	و�د «ھ	ی ��رر در  ا�0 	ب «���	ی � دی -دا 0ده از ا�ن دو و در و �0
�ل ز�	 �داوم ا�0 	�	ت � دی، ا�ن���� ( ا�0 	�	ت، �� �دام �2 ذ�)ق �وده و �	 ��ر؟ و ;رف �ظر از ذ�ر �	ر�M و �

ھ	ی �	د 0ده را  �م �����د، �0	ری از �0��5ت - ��  ھ	، ھ	) ھ�&�	ن ا�م رھ�ران ھر�2 از آن ھ	ی آن ھ	 و و)دت ا5�4ف
-� �ت «  - 3». �	ز�	ن رھ	��  –ھ	ی ا/.	���	ن  �روه ا�>��5 ��ق«  - 2». (س ��ظر...« �روه   -1:�م�� /�ر�ت ��

�	ز�	ن آزاد���ش �ردم  » - 4�	ز�	ن رھ	�� ).   –-�	ح ز�	ن �روه ا�>��5... » ( راوا « �	 » ا�>��5 ز�	ن ا/.	���	ن 
���0 «  – 7». 0ورای د�و�را�� ا/.	���	ن «  - 6». ھ	�� �	ز�	ن ر - ���0 ارو(	��«  - 5�	�	 ). » ( ا/.	���	ن 

�روه « - 10». )زب ھ�����1 ا/.	���	ن «  - 9». �	ز�	ن ا�>��5 ا/.	���	ن «  -  8» 0ورای د�و�را�� ا/.	���	ن 
�	�	  » - 12 .«آر�	ن ر�-�ران  –�	�	 «  -  11». (�10	م ا/.	���	ن–  �
�	ز�	ن ا«  -  E(� .«13ل -وا�	ن ��ر ��5<�

». ھ	ی ا/.	���	ن  �	ز�	ن رھ	�� ��ش ��ق«  -  15». -��ش ا�>��5 آزادی ا/.	���	ن  – 14». وا
 �  وطن (ر��	ن 
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�	ز�	ن «  -  18». ھ	ی ا/.	���	ن �0��5ت �	4و�4�ت » -17». )زب ��و���ت ( �	4و�4�ت ) ا/.	���	ن «  - 16
 » – 21 .«ھ��� �	ر�ری ��	رز ا/.	���	ن «  -  20». ا/.	���	ن -��ش ا�>��5 -وا�	ن  » - 19». �	ر�ران ا/.	���	ن 
�ت�"	���روه ��	رز�ن �-	ت ا/.	���	ن «  – 23». ��ش ھرات  -�	�	 «  - 22». ھ	ی �	ر�ری ا/.	���	ن  �	ز�	ن �و

 .«24  -  » 	�	��ردم  ��	رز�ن راه آزادی«  - E(� .«26ل -وا�	ن ��ر
� ا/.	���	ن «  - 25». -�	ح ا�>��5   -
«  - 29». 	ن ھ	ی ا/.	��� را��2 رھ	�� ��ش ��ق-��� د�و�«  -  28». ��ش Jر-��	ن  -�	�	 «  -  27». ا/.	���	ن 

ھواداران -��ش  » - 32». �	�	  –-�	ح ��)د رھ�ری «  - 31 ». ��زک  - �روه �ظ	�� ���  » – 30». �	زه ا�د�0	ن 
ھواداران «  -35». ادا�� دھ�د�	ن   - �	�	 «  - 34». ھ	ی ا/.	���	ن  ��و���تھ��� «  - 33». ا�>��5 �ردم ا/.	���	ن 

�	ز�	ن ��	رزه در راه �0��ل  » - 37». �	ز�	ن (��	ر �رای �-	ت ا/.	���	ن «  - 36». -��ش ا�>��5 �ردم ا/.	���	ن 
«  - E( .«40ل �6دQ ر��	��ز �«  - 39». ھ	 ا/.	���	ن  ھ��� ا�>��5 ��و���ت«  -  38». )زب ��و���ت ا/.	���	ن 

�	ز�	ن «  - 42». -��� ��)د !د ا�(ر�	"�زم و ار�-	ع ا/.	���	ن«  – 41». ھواداران -��ش د�و�را��2 ا/.	���	ن 
�	ز�	ن �-	ھد�ن «  -  45». �	�	  - رھروان «  - 44». �روه رز��د�	ن ا/.	���	ن «  -  43». �ران ا/.	���	ن  رو0ن

�ت «  -  47». )زب �-	ت ا/.	���	ن  » - 46 .« ا/.	���	ن���� ���	 د��-	ت   ...« ھ	ی ا/.	���	ن "�����ت –ا�)	د �	ر�
، �� -زا�ر �و&2 و �و&��رھ	 �>��م �رد�د، »-ر�	ن 0 �$ی -	و�د « و » �	ز�	ن -وا�	ن ��ر
� ا/.	���	ن « �>	�	�� 

�� ا/رادی ���وب �� آن��ورد �ظر �و�ش ادا�� داد. از -��� �� �	ر�ردھ	ی �2  ھ	ی ھ	 �ظر �� �وان، ا�� داد، �� / 	"�ت �
�و;وف ا;5ً از �ور��	ن و   :و �	 �	م ��� 	ر �6دا"ر)�ن �� (رداز�م» /�	�4 « ھ	 ��	م /!ل ا)�د �	 ���ص  �ن، از آن

/�	�4 ) ��  زاده �0ر �	�ل �وده، � د /راJت از دا�0�ده طب �	�ل، در � ��ر ����	 (	��ر، �	 "و)$ی ( د��ور /!ل ا)�د
�ق دا0ت، �� ��2 �6دا">د�ر » -ر�	ن 0 �� -	و�د « � 	��� و �داوی �ر�!	ن �� (ردا�ت. �و;وف ��  � » ��	���ور

�� «، در )زب »� Dورز�J « �� ت اش (وره �ود �� ا/راد �ر�وط�« �)�د داود، راه �	/ت و از ا�ن طر�ق ���� از د
خ )زب د�و�را��2 ��ق ا/.	���	ن، ��  K1357ور �	ل  �7 د از �ود�	ی » /�	�4 « در�8 �ورز�د. » -ر�	ن 0 �$ -	و�د 

ھ	ی /ردی و �روھ� �ردم، از ا/.	���	ن �� �0ورھ	ی  �0ور ا�ران (�	ه �رد و �د�� آ�-	 ا
	�ت �ز�د. در (� ��	-رت
ا 0ده از �د�$ی -� �ت در ا�ران �	 �روه ھ	ی -د» ����� « (	���	ن و ا�ران و ھ�ز�	ن �	 (�روزی ا�>5ب ا���5 ا�	م 

�� را ��	م �0� ،��5�ا�-	د �رده �ود�د، 0	�ل �رد�د. در ا�ن �0�ل، (�روان 6�� 0ر� �� » ا")د�د « ا���5 و )زب ا
��	 �� �	���5	ت و �	�	ز�	ری ھ	ی �� در �)�ط ا�ران �را�ش (�دا 0د �� �0ور » /�	�4 « ��ز -	 �وش �رده �ود. 

ھ	ی -�	دی &�ره آ�0	 �ود،  -	 ���>ر �رد�د. &ون در (	���	ن ��	ن �ر�� ازا6!	ی ��ظ�م�د�� آ� .(	���	ن �Eر �رد 
 ���	ز�	ن « 6ر;� را �رای �ود ��D �	/ت، راه د�1ر را -��-و و ا���	ب ��ود و �	 �>داری ادو�� و و�	�ل ط�� ��

�Eت. در آ�-	 �ورد ا��>�	ل /ر�	�ده ، (	���	ن را �� �وی دره (�-�0ر ( آ�و
ت 56
داری ) �رک « ھ	ی ��ر�� ارو(	��
ا�-	د �رد�د. �� » -� �ت ا���5 « در &و�	ت » 0ورای �ظ	ر« ا)�د0	ه �� ود 
رار �ر/ت... �� (���0	د �6دا"ر)�ن، 

ا�	 در اKر  .را ھ�ز�	ن �	 �	��س �� �6ده دا0ت» 0ورای �ظ	ر « ���E �ر�� از آ�	ھ	ن ا�ور �6دا"ر)�ن ، آ�ر�ت 
��>�م �� /ر�	�ده �� ود، � �ق �ر/ت. » 0ورا �ظ	ر » )�� �ر�� از �زد��	ن /ر�	�ده �� ود، آ�ر�ت�	��0ودی و �	را�

�ر   -ھ	  �1ر د��ر �6دا"ر)�ن، �زد ز�	دی از �0;�تE�� ر« ��)�ث �.ز	ب �� آ�د... از طر�ق » 0ورای �ظ	�( ��
�	 0ور�0	ن » 0ورای �ظ	ر« را�ط  -در و"�وا"� �رای �و-� �0	�J «�"د ;�د ���1 « �6دا"ر)�ن و از �-را�� 

-�رال �و��ن، -�رال دو��م، -�رال )�	م ا"د�ن و  : ;E)	ت �0	ل �0ور، در ز�	ن )	���ت د��ر �-�ب Q، &ون
د�1ران و �ر6�س آن، ;ورت �ر/ت و �ر
رار �رد�د. ھ�&�	ن �� ��E$ی �ر�� ��	�S، �� ا���	ر �6دا"ر)�ن و در اKر 

« ا/.	���	ن در ز�	ن ر�	�ت -��وری ا��	د  –ا�	�� �ن �دن، از �ودان ذر� � ط�	ره آر�	�	 (	/0	ری 0ورای ��1رھ	ر، 
م از �رطوم (	���ت �0ور �ودان، �� �0ر -5ل آ�	د  ��1996 ا���	ر و �و�ط �6دا"ر)�ن، در �	ه �� �	ل » ر�	�� 

، »ر�	�� « و
�E و ��رر ا��	د �رھ	ن ا"د�ن ھ	ی ��  �ر�ز و��ت ��1رھ	ر ا/.	���	ن ا��>	ل �رد�د. �� 
و"� در اKر �5ش
� د �>وط �	�ل �د�ت ط	"�	ن، �6دا"ر)�ن، /ر�	�ده �� ود را �رک  .��	��	ت ��ن /ر�	�ده �� ود و �6دا"ر)�ن ��ره �رد�د

م ) ��	 �� را�ط$ی �� �6دا"ر)�ن �	 �روه �)�د ظ	ھر0	ه �	��ن �رده �ود،  �2001رد و �	 �>وط ط	"�	ن ( در �	ل 
�را�-	م و ط�ق روا�	ت �� دد، د��ر�6دا"ر)�ن، �رای د6	 و /	�)� �� 
�ر،  .��ت وارد او"�ن �	���� )	�د �رزی �رد�د�وا

�� اطرا/�	ن /ر�	�ده �� ود در دا�ل �
و 6دم د6	 » 0ورای �ظ	ر« �	ر د�ر�ن �ود /ر�	�ده �� ود �� (�-�0ر �ر/ت. ���� 
�1ر د�ت �� د�ت ھم داد و در روز رو0ن، در ��دان ھوا�� �	�ل در ;ف �وا�� �ر روح /ر�	�ده �� ود، 0	�د د��ل د

ھ	ی �� �0	ر، �6دا"ر)�ن وز�ر ھوا�وردی �0ور، �و�ط &	
و �1و�$ی �	ز�	�دھ� 0ده و �� ر)�	�� �� 
�ل ر�د.  )	-�
���� ��E$ی �	ظر�ن، 
�ل � .ھ	ی ز�-�رۀی د�1ر، در ا��	ر /را�و�0 
رار دارد ھ	ی 
�ل �	 ��ون دو��� او �	��د ���	ر دو

  ...�6دا"ر)�ن �	6ث 0د �	 )	�د �رزی، در ��وت ا20 ر�زد و �ود را ���	 و �	�وان �	�د
 
 راه )>�>ت و وا
 �ت...) 1	ن��0(
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