

وی �������� � ��دق در��ره ��ر د��ر ���د١٩۶۵د����ر  ��٩ روز���� �و��د در  ���د ر
 


وی در ������ ای �� روز���� �و��د در �� ���دق �� ”در��ره ��ر د��ر ���د ��دق �  �و�د: ١٩۶۵د����ر  ���٩د ر
�ت '�طر ا���ت 'ودش ز�دا�  -ده ا�ت و ا�ر �� '��� اش در ��ران ��ز�ردد، او را �)� �)� 'واھ�د �رد. او در آ�$�#  �� ھ

را  و 'و-��ل ا�ت. 'وب 7ذا �  'ورد و در ھ-��د و -ش ���5  �� ورزش �ورد �234 اش ��1  'ر�واری �-0ول 
 ”ا�ت.د�5ر :� :�زی �  �وا��ت آرزو دا-�� ��-د؟


وی ا�ن :��ن ���� دار از د��ر ��دق �� ���ش در ���م دوراِن �س از �ود�� ���و�4 �ود، �'ن �  ��� �<ت آن ��ل �� ���در
و �� ط��1 و �وھ�ن او را 'ر �وار �  'وا�د و �� ا?زودن �� �ن و ���ش از او ��ر �ردی 'ر?ت ��و�ر �  �رد، -��زده ��ل 

وی �'<�� �ود. در آن �و ا���� ھ�@ �س �� ��د ��  آورد �� د��ر �� ���از ��س و ��ر �'�ت وز�ر �  �ذ-ت و ھ�وز آ�ش �

رت“� ��-د و ���د ��دق �� -�ه �وھ��  روا دا-���
را ��ش از ���ش ���ورده ��-د. �B ��ل �س از ا�ن �'�را�  ” ا4
 .��ل ا$�زه داد �� ��ر�رد �رای �داوا ��ی �� ��ران �ذارد �١٣رط�ن ��دق 4ود �رد و -�ه د�-�د و 'ر��د �س از 

�  �<��د، آ'ر�ن '�طرا�ش از  ”�� �رگ �� ��دق ” �'�ت وز�ر �� ھ�وز ��و�ر 2��م �  ��ر و آن 1�$�ت �رھ��ھو را �� 
��ران �ود، �� -�ری 7ر��� رو�رو -د، �ر از ��-�ن و زرق و �ر2  �� از �د�2 �ر �<ت و ��ر ��رگ �
  �رد�ش ���ل آ�ده 

 .�ود
�<�� ا�د �� ��ر�رد �� �$3ت ر��5ر�G د�� روز���� ?رو-  ��5ھ  ا�دا'ت و �<ت: �Fل ا��)� ا�ن روزھ� �ردم ��-�ر �� ظواھر 

 [٢” [ا�ور �و$� �  ���د
-�ه �  دا��ت �� �4ر ��ر�رد رو �� ����ن ا�ت و�ر�� ا$�زه آ�د�ش �� ��ران را ��  داد، ھ���طور �� �5ذا-ت �ر �ر ����ن 
�د.ا�� ��K �� �  دا��ت ��دق ر�J  �رای ���دن در ا�ن د��� �دارد، ��  ا$�زه داد ��� ��زھرا، ھ��رش در ����ر���ن �$�

��د �� ��ر ���د ا��د آ��دی، ?ر��دش �ر آ�د و �<ت ��1ت 'دای �ر ��  �� �'واھد ��1دل �رای در�����ش �ز-)�ن '�ر$  �
��ورد� �$���ر 'رج ��د و د��ر ھ�ی '�ر$  را �رای ���1$� اJ? ن '��واده� .ھز��� ز�د�  :�د

ش �� '�ک ��رده -د. ��واک ا$�زٔه '�م و ا '�ری در '��� آرام �ر?ت و در �)وت و �  ١٣۴۵ا�<�د ��ل  ��١۴دق �2�4ت در 
�ر ا���   �۵٧ر�زاری �را�م را �داد و �� ��ل ��� -��ور �'���ر �س از ?رار -�ه، 4)س ��دق را �Fل �ر:م ?�Q و�� �-��ٔ� �0

 .در ����د �
ط�ت و ��ز�-ت �-روط� �ر د�وار ا��ِق �'�ت وز�ری �-��د، اFری از :�ره و ��م ��دق د�ده �-د
�ر �ر �زارش، ھر ��ل ��-�ر از  ۵٧ا�<�د ��ل ١۴ا�3Jب ھم ��دق، ط
وع �و��ھ  دا-ت. �� $ز آن �را�م ��-)وه �س از 

�3�ون �� �  د��  ���م �-ت. :�زی �5ذ-ت �� ��ر�S د�ر�ون �-ت و Jدر �� در �3م ا�Jر?ت و آ�� �
ا�3Jب و اھ
ش ?��
�� T ت���  ۵٧-��  ��د زد�د و در �وزه �Fت �رد�د و �
  -دن �<ت، ھ����د ا�3Jب رو�����ن، ��ت �
  -دن �<ت را �� ��م آ

 .��4 و ����4 �ره 'ورد
$4�ن -ده ا�ت ا�� �1داز دزد���ی �3ن �<�  در دو�ت �1$زه ھزاره �وم د�5ر ا��د  ��������م ���د ��دق �� �<ت و ���رزه �� �ر

ازد، �  �وان ��دق را از �-ت �رده 2�ر�ون �<ت ��5ه �رد. در �3د ��  رود �� �<ت ?رو-  ��ر و ��ر ��
)ت را راه ���د
 B��ش ��  رود و در دا�ره ���ط  :رخ �  'ورد و دو��ره �)رار �  -ود، ��د آوری ��دق �� �4وان � S�ا�ران �� ��ر

  .�$ر�� روری ا�ت
 


�ز دا-ت. :���:� '� B��ل �
)  ���<��� و �  7رض ا-���ھ�ت ��دق �'�ت وز�ر �
  ا���� 2د�س ��ود و ا-���ھ�ت ا��را�ژ
��ن آر��ن و �4ل �ردد �ود و ���4ش �� آر���  �� دا-ت ��  'وا�د و � �(��را در $�X ��دی �س از �ود�� �ر -�رده و �)  ا

�� �� ��ری �زر��ر از �
  �ردن �����<ت :� ��� �<�� ا�د �  �وا��ت �� ������ ای �ر �ر �<ت و �م �ردن -ر د���س �ر
 .��ردازد

��� ای �� �$
س داد �� در �)م �ر���� دو��ش �ود در دو ��ده. او�  ا$رای ��2ون �
  -دن K ری���دق در ا��دای �'�ت وز
 .��1ت �<ت و دو�  ا�3ح ��2ون ا��'���ت �$
س و -�رداری ھ�

�ظ�����  �� �وش �� ?ر���ش �ود�د دو�ت ��دق در ھ��ن ��
ت �و��ه �� ��G '�ره �)و�ت دو���� �ر 'ورد. -�ه و ار�ش و 
در ا��'���ت و :ر'� 2درت د'��ت �  �رد�د و �� �����5 دم ��ز �  -د�د.از طر?  ?دا#��ن ا�3م و آ�ت T ��-��  �� �����ت 
 .ھر ھ�راھ  �� �  �رد�د ���  در 2درت �  'وا���د و ا$رای ا�)�م ?J�  از ھ��ن $�س �� �س از ا�3Jب �� �7�ت ا$را -د

��دق در :�د�ن $��� ��<�وت رزم �  �رد و �� ا�ن ��ل �1  دا-ت �� �� آ�:� از د�و�را�  7رب آ�و'�� �ود، آداب �� $� 
آورد. �� ��ض ر��دن �� �'�ت وز�ری �� -�ر���  د��ور داد �� روز���� و روز���� ��5ری را �� $رم �وھ�ن و ا���Jد از 

 .دو�ت �و2�ف و ��زدا-ت �)�د
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