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 ه���ش �� ����  و ��ب و ���� �جــَ� و�ج ـَـ


	 ا��� ر������  


�ن «���	 ���ر ����روز�� ، »ر���.ا«��» -�,��ن«، »&+�* ه�! '"ا)	 '�«، »&%�د«، »$#��! ���"!« در ا��ر »��
  .�1 ���0» ا,/�.��«و 

  .ا#4ا����8 در �+7/	، ����+�� وارد . م. او ه�5+�ن در ��رد #��#4 �30ان $)��2 ا


�ب �ــُ�)�وش 0	 د#4 �:� #�9د� ��� ا���  .از او @� ��ل #	 


�ب ��%�د ر#��	 ه�! «او �0 ا#
�Cد� از B0:1 از در$��ش .  در &%�ن رو 0	 رو ��1اش،  �0���Aا�1 '��» -�,��ن«

�ن���D(را در #�ل» '�وه1 $زاد در ا)ارد) .ع2002A' را 0+��د. 


/J 0	 ز�0ن ه�! ��ر1#، �:
�، از180 و د��� و د��� د#4 ا�2 0+��د، از $ن ز��ن  @� �+�ن 0��ا! �:� �:��	 ه�! �
  . ��ر! داد� ا4#


�ن : M���# �0 $��ب و ه�ج و ��ج «@�ز� @��2 ا�Kش 0	 ��م ���D(ن، ا�
���Q��	 ���د .�P	 0+��د '�ا�1 ا#1�O در ��
!"�  .�1 ���0» از د#4 �1 رود و $#��! ��

�� 
������� از ا   #"ر�
!�ار

  *()' ره&� %�ز$

  

���! ��از )1 �� » #"��3"ن«�رام ��"ن 4��56 و اردو$  )
 �3 �2ن ��ج ه"$ )1 در)"$ �" در /�)"ن �-, �+ ه"$ !�

%"��"ن #"«و �، -"ز< -�)A �ن را �
 -�ان ���ش -�( و A 3@�ر �� را< ا�(ا?�� (< ا�(از /"�= د)��، در ;"ل ا)» ��3"

B(��=��"م D(رت از ��$ ادار< 3@�ر در �"�6 !���د< )
 �� �6"ب  ��ب  در ��ا� Aو ه�ج و ��ج و از د�4 ر��
  .�ورد

 
F-و ا���ا ��
  ه�» %"��"ن«ا)G- ،+� ,-� Aش رزم �ر)"�H( ن«دو ��$ ��ز"���در را��"$ -;��3 » #"��3"ن«و.» ا��"
���و ��ا$ -I� J/"I"ر$ در 
ر �ن /" هJ ا��3ن �� ه�ار ���"ز  /��ب �3 د در��ا�� ورود ه)K< ه�ار ���"ز ا��5(")



 ه"$ -�( و ��)B. ، در!�� ���د ا�(، *�رت �
 !��د3"�"دا)�
 /�)"ن �
 )"�) �3 اA( د!�!��و » �"-�« در ز�"

 �@��L در ��?�رد �" .م.اF-و ا���ا ��و » ا��"���"ن«ا��)5"، د�4 �� ���د$ ��ا$ )"��A د))!"< ه"$ رزم �را("
�"-�« #�, از ��#")
 /��� ،»#"��3"ن« «)��
 ز� ،M(�#دوم �"< ا N(ر"- ��.  

 G�»�;O );P�« ��"ن«، ره�ن«در» %"�"���
 را،»ا��"( ��"�  D $"ن در ��ا�ن %"�"��"ل �;�د< و از ار» #"��3"ن«��"�(ا

!�ار. را ���QD �"ز�(» #"��3"ن«��"ن ?�ا��� ا�4 �3 �� *�رت ��ر$ )�رش �� اردو$ 
�4 �3 او در �ن ه از  3"6

�� ا�4،�� ��"� A(ا " M?در دا ���"����وه"$ ا ���O د���ا!� �3
 �� را��
 ?�ا��"ر /I"د ا�4�("� ،4 �� 
���"ن�ا�«"«)��� و���� ���وه"$ /I"د$ در » #"��3"ن«ا)A ا�� روA ا�4 �3 6;�� و )�رش �� اردو$  .، د�4 ��

 A(در ا ��
 و ه� /"$ د)( ����D $"ه A�ا��ز� ���Oد����"-�«ا��)5" و .م.3@�ر، �� «)(";� 
   "، *(�� وارد �
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 G�»�;O« �I
 در » �����2"ن«در ا)"�4 » �3)��« �3 �
 !�)�( در �"! >)�(";��;"))، اA( ��"�� را �" از�"ل  
� 
! >)�ز
 �ST��»
( ����D 

 �3 » ادار< �(را�( ����D A�ن «ــ ��ز�"���
 ز�( ــ �3 ره��ان را �" » #"��3"ن«و » ا��"� )���# Jه

-Gش �@��L ره��ان ا)A اD(ام او، در ?V . در �ن /" #")�"< ه")
 دار�(، د��"ل �;�د< ا�4» #"��3"ن«����ط �� » %"��"ن«
»>)O"Sن«و » ا�"��"% « A()ا�G/ )��"� 
�
«ا��"�"S6« "ن«، ��ا$ �ن ا�4 -" ��"ن�د �� ��"ن » #"��3"ن«����ط �� » %"�"P-ا
  ."ورد��

�4K �ور$ �� ����F ر��(< ا�(ا)G- Aش ه" �� *�(ا�"ن . �رت "��D د ��"ن"P-ا $��! M5
 �3 » %"��"ن«�" "ه( �"��3"#
(ت در /�)"ن ���د �O�� اردو$  �� 
�، ، �� ا)A �� /�)"ن دا�� ا�4)2994( �3 از �"ل» .ق.ف.ا«در » #"��3"ن«ز�"

J�"� 
� ،)���"م ه"$  .در ��ا�� ه�D Jار دا �� "/ A(در ا JI� د��4 ا`« �� /�_ �"^ر�H�� « $���� ،»�(a� « b�"6 و
»M! « م"��را$ ا-P"د««ا-P"د -"ز< )
 را ��  A()ه"F;ا�«)�
 را �" اردو$ . ، �� را< ا�(ا?�� ا�� ,�در » #"��3"ن«��"ن �
  . اGOم دا�� ا�(، �� )�رش ��د< ��د/")
 �3 ا)A اردو از �"< ا!�4 �"ل #"ر د�4» �"/�ر«

�4��56D و اردو، ه;�A ا��3ن ادارا<  ,c�
» ا�Gم ��"د«.م.�3 در دو*( L، را»َ�ــ�ـ�5َ( «ا)"�4و» ��ات«در<  -� 

» %"��"ن« �� د�4 "?� د)�� �Dار دارد،��" .  ا�4 �&�د<#"��3"^��»);P� 
��*«$G� ،ل  ���"د!�ا �3 #+ از"� , 


 ��ا$ �4K�"c �" ورود ���وه"$ ا��)5")
 ��  ز�(ان، �� /�� �� ��دن در�"/�� "��م ره��$ د< ه�ار #@��ن در -Gش 
(» ��ات«، #"ر�"ل �زاد !�د)(، ا��3ن ه�ادار *�g در در< #ــُ� اه;�4 )2001(، در �"ل »ا��"���"ن«"� 
او -Gش  .�

 "���د)1 �"  را ره��$ ا�"دش را �3 !�و< /���F)"ن ��ا-
د» �Mh ا`«دارد -" ��^ �Tو را� )(";� 
�»>)O"Sو » ا�

 دارد، ��O"S( ��"زد -" #�@�I"د 4��56 را ��ا$ �-, �+ �&a)�» %"��"ن«��i"م O(ل«د و ا��"«4H(�
 )" ه;"ن �Gرا  ا� 

  ./"ر$ ��"زد» ��ات«در 

�� 4��56 �3 
3
 ?�اه( در 6"�)�
 ا�
 د���cش د!� !�("hD م"i� �3 )(";� 

  ا)A ا�� -"3�( ��P� $"5;� هP� و )

 ?�اه�( �;�د، ا�"، �G4 ا�H(� �� 
 ��د �)4H �� -;"م ��H"), در ه;� از �ن �� دا4 روA 3"ر» %"��"ن«-�/� 3;

>)����"�6 ه"$ ز"� 
��ن در -;"م ��H�T"رف، ادار< و :  ( !"D و Ji�  .، دار�(�D���Sار$ 


 �" »��O"ن«و » k�2���"ن«،»"ناز�5«، �" )"ر$ »�Mh ا`«��دان /���F وا���� �� ������د ?� �� ،��a! در دو �"ل ،
در/�)"ن ا)A /�_، ��, از  .را در �"ل #"ر �� د�4 !����(» ��ات«اردو د�4 زد< و �ن را از ���Si را�(< و ادار< -;"م 

��Kس، ?"�� و  و ��, از �� *( و #�F" ه�ار ��K از ��"ن )1 و ��J ����ار ��K /"ن ?�), را از د�4 داد�(ه� �K���ن 
)��K! L�- را ,(�? ��""3 . $���� A(ا`«ا Mh�« ز!"ران و #����"ن��� ،)�@از دو*( ��5= د?��ان را �� �-, 3 ,�� ،


 را �" m"D�"ن �
 ��اد، �� و/�د �وردO���وا)
 ��از$ �" . را �� دار زد و �5P;� ه"$ "��� >"�او هJ ا��3ن د��

 �3  �"?�"ر �» �6ب ��
 �Oا�
«، و »���i�� ��-�«، ا)A ���< »ار$زرد«4��56 . دارد4��56 ("����ش د� "� 
��"�


«، و در و ����5 داردD��;")(، ه�دو در ��ا�� » #@����cا<«ــ �� �"ور ?�د "ن » ا)"�4 ;"ل  
� 
ــ ���"��وا)
 $"m"S-»ن"��"%«)�  .، �� -���J ��ود �ورد

  0�R	 ���� روا�1

، از  �Iو�(ان �aه�
 و��"�4 �(اران. را< ا�(ا?�� ا�4» #"��3"ن«، -��"ن و ا�FK"ر$ را در  و �H"���ا��3ن ا)A �"زش

 �3 �� �"ور "ن �را�, را در ��% J���- A(» ��ات«ا)�(";� 
� 
ا�"، �زاد ا�()@"ن �ن را ��TS  .�"ر �
 �ورد، ا��از ?�


، �� �6"ب �
 �ور�(�2?, و QTO در را��"$ �"?4 ���د در ��ا�� !�ا�� !�ا�Gا�4 �3 �6" . ن ا� 
�K� $"/
»);P� 
، S� "� �3")�� دا�"دش �دم ��"�� رو �� �6"ب �
 رود، اGOم دا�� ا�4 �3 �)4H را در ��ا�� »*��
�"��(< ا��n «4ب«و �;"د » �T"ن«ه;��4 �3 د���3ا�
 را . ، /"ر$ ?�اه( �"?4»#"��3"ن«.  �� 
�ا)���m A روا

�� ا�4،ا?Gق O"��ا�5"ر و �(ت و)�ا �� .  
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، #�"< !"< ه"$ »��ات« در ور�( -"��*4 �ن را �� د�4 �
 � 6"^ ،»%"��"ن«و» ا�O"S(<«ره��ان �("�D �ST�� دور از �� ،
)�
، در ا)A �?� ه" ز)� ���m ه"$ ?�د ��3(< ��"نز)�ا.  �� و/�د ��"ور�( را$/()("�D $"ه �ST�� (ت  در، ��!�"ر و �� 

،)� )"د �ور ��?
 ر�"�� ه" از ز�"ن ���"د !�ا)"ن( ���' %�"ر< ه"$ �(ون #���ت ا��)5")
 �3 از را< دور ���3ول �
 !�د
�3 )��"م !aار ،»#��(< !"ن ��گ« ا)A %�"ر< ه" را��"ن  (< ا)�  . �Dار !���� ا�()ط .د< ا

"ن در � �
 ر�( �3 ه;�A ا��3ن ره��ان !�?�» #@"ور«از >"! >"�# $�� �� ،

 �3 �"ل »��ات«ا�� !� و ا��ا%("/ ،
����(< ا�4، راه
 ه���( ، -" ه��ز،/"%�"ر< ه"$ �(ون #���ت �� �ن .  


 دراز �(-
 �� ه;�ا< دارد» ��ات«-���;
 در K�� $"ه �p��3" �ن. ا  
�"i� J(ار را  ،»�@�ف« رژ)("# "� +� ,-� A()�2

» %"��"ن«�" �"��3"#�3 ���;�د،$ "ن ���Kا)�( و �"�6 ��Kذ ?�), را !���ش �(ه�(،و� ��"ن را ا/"ز< داد -" �� "hا�"،  ا� 


��@( -" -A �� د!� !� �m"6 >"�k�ار-, ه

، �(ه) ه"(("hD "( و 
�"�� J���� ن«�6" در .  در"���
 �3 » ا��"("/
�(، 4��56 �� �2( -" و^)V��� 4 ا» "��"ن%«»M�"3 «@� �m"6 �!ه� �i�(< ا�4 -" از ���"��وا)
 �� �ن /"$ ه" *�ف 

)(";� .4��56 A(ف ?�اه( )"�4، �"ر ه" و �"ر ه"ا�s- 4ه" د� $"/ A(ا�4 �3 �� ا ��  . اGOم دا

�aا�� ا�4 ،»زردار$«� "hا� ��"� 4S��� A(ه��ز �� #"$ ا .Jه A(ا A5;� >"-�3 $"ه ��"� 4Sا��� ��4 د)���� �� 
�(د��&� �;O .� "� نJر$ ا�4 �3 4��56 �"�6 ا،ه"� A�او� A("�%ل 3@�ر را �� ا��ا";ن و !�ا�� !�ان �
  !���د< )
 از 

��. �&"رد A(در ��ا 
�Gط ه"$ ?�), را �� 4��56 وه"$ !�ا�� !� ا��
 ���"ن ?�اه�( را�( و ( ����ن /(ا!""D "� "/ ن
� M�;P-.2 ?�اه�( �;�د �� A�� �3 )(� 
� �i»ن"��"% «�s- �� ات�«ف� «)�(";���"D �ST�� « �6�M("«از » %"��"ن«. ���(< 
��Kذ "ن را< �� »
��n ل";
 » ا)"�6�� 4( HDور«!���ش داد< و �� *�رت وا"@#«، >�*"P� �� را "/ A(�3 ا�� 

)���Kســُ �� �"�6 ه"$ #��ا-
» %"��"ن«6"^ . 3@�(< ا�;  .د����
 ?�اه�( )"�4» ا�Gم ��"د«"ل  

»
 �� و���� �;�aاران ،ا)A �6ب. ا*�ار ورز)(» "��"ن%« �� 
 �3 �� دادن ا���"ز ه")، او��A !�وه
 ��د» ��
�6ب �Oا�
(< ��دا >)�@3 >�*"P� �� $ر"P���;�د�( �3 وز)�ان و اhO"$ #"ر�;"ن ا)A �6ب را �� !���� ?�اه�( ��4.  )()I- ن"�� .


  ا)A �6ب �3 در ��. �Dار دارد �"ر$(< ا�4، �� و�t�� Bmد ــُا)A �6ب �3 �� (ت ز)� �"ر ����A ا?�Gف ه" ?��

 �Dار !���� ا�4، ا�p ه"$ �"!�ار$ از ?�), �� /"$ ?�اه( !aارد��ن ه"$ دارا$ ا�()@� ه"$ ، #@��"ل #"ر .�"-�ا

،
("���"د ( �3 4��56 ��ا)A ا��، ��= .  �" اM�"D 4(�u3 -�/� در ا��c"�"ت، �� ا)A �6ب را$ دا�(، ����5 و �زاد$ ?�ا<د
�c� 4�5رد< ��د�� ار)D �5(رت -5�� زد» �@�ف «!�ا)"ن �3 �" )"ر$ ،.  


«ه;� و ه;� دل �� ا)A ���� ��د�( �3 �6ب �P��ب » ا�Gم ��"د«و » M�"3«در �� 
، �3 )1 �6ب ���O« �� '�Hا�

 �)( �3 . �5(ر ��"زد�( �» %"��"ن«#@���"ن ا�4، �� -� ازه;� ���وه" �
 -�ا�( در ��ا�� ?��ش ��ج � �i� �� A��2 ^"6

��$ » �6ب ��دم #"��3"ن«ه;�k"ن . �@� ا)A ا��( �� ��_ )"س ?�رد< ا�4� "���3 )1 �6ب ه�ا دار د���3ا�
 و د
�;")» زردار$« و ا�4، 
(، در ��"�� �"ر ه" و �"ر ه"$ -IH( �&�د< �3 در��ا�� !�ا�� !�ا)
 و ا��ا%��ا)
 �S"و�4 �

  ."$ !aارد< ا�4 �3 �� ه;� وO(< ه" و �"ور ه" #@4 #ن داد�@"» ��ات«

����$، ا)A » ه�(«ا)A �"?�"ر ه;�k"ن در -= ��;"ر$ . اردو رو6�� �"-�ان دارد و �� (ت -�4 و #�ا!�(< !�د)(< ا�4

 اش، �
 ��زد��� A;�@( -" �� #�@�I"د ا. د �m"6 =�� A�;م.�� ه. V? در ,����د �" ا��)5"، ��ا$ ���زش ���"زا

)(��� 4�u� N�"# ،
�د -�$-I()( ��رگ» ه�(«ه��ز �"ور �� ا)A ا�� و/�د دارد �3 . ���وه"$ �ر 
اردو .  ;�د< �
� "-
(، �� -�sف دو�"ر< �3  ن !"ه"� ��از ��$ . د�4 ��cاه( زد» ��ات«6;")M�"3 4 4��56 �(را�
 و ا)"��
 را �(ا

 ��"���;�د< ا�4» ه�(«، �c, ز)"د ���و ه"$ ?�), را �� ��ز ه"$ »�;�
«در د)��، اردو #+ از )�رش ده@4 ا� t���.  


 اs�D"د$ 3@�ر �3 هJ ا��3ن �" ��;"ر$ ()( »#"��3"ن«QHm اراد< �، در ?O V(م �S"��� �" !�ا�� !�ا)"ن، �� �"-�ا
��م �
 �3(، روز �� روز �
 ا��ا �F�# و ��ار ���")� د�4 و 
 ، وO(< داد -"»او�"�"«ادار<  .)(ا��ا), ��5"ر$، -�رم #��
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)�
 ،�(ت #�t �"ل، ه� �"ل ���v )1 و ��J ������ن دا�� )"ر$ ���"O";�/ه"$ ا ��"�ا�"، )1 . ?�چ �;")( -" �ن را در ��

 ا/"ز< �(ه(��# A��2 x�sc- �� س���از ��$ . ���5 را �")( )"د �ور ( �3 �"< ه"$ ز)"د$ را در �� �
 !��د -" 3"

���A . �3 4 ا��، �" �ط ه")
 ــ از �ن ��"ن �S"��� �" ���"د !�ا)
 ــ ه;�ا< ?�اه( !�د)(د)��، ا) A» #"��3"ن«ه��ز رو
)(";��ط را ���ورد<  A( �3 ا)�
 -�ا;�
 ?�اه) و (" ;�.  

  ��رش 0%�ر!

���"نا��"«در را��"$ )�رش �I"ر$ "ن در » %"��"ن«، ���و$ -�ا�;�($ را ��ا$ »#"��3"ن«�-, �+ در  «)@c� 
� . A(ا

 *�رت �
 !��د �3 ادار< �
 » او�"�"«در�4 در ز�"F-و ا���ا ��در -Gش ا)A ا�� ا�V? "- 4 ه"$ )1 ه)ف رزم �را("

�3 » %"��"ن« ره��ان . �� و �"�"ن داد< و روA ��"زد،وه;�k"ن ���ST» #"��3"ن«، »"���"ن�ا�«/()($ را در ��رد 
���و��($ را در  >"�("#»�(�3� « A(و ا ،)�
 �ن را دار�( -" ���B /" ه��ز د�4 ���c ا?��"ر دار("��(< ا�4، -�ا"� 
D"� >رد�

��(،» ا��"���"ن«�3 در » %"��
«ه"$ �"�
، /�_ ا��ار و ���"ز!��$ را ��ا$ ه�اران �/ 
� 
��n $"و ه��� ���O 
)�(";� t��� و Lااز ��$. -(ار ،���"-�«ا��)5" و .م. د) «)� -" �V�P ا��
 را ��ا$ ا��c"�"ت ر)"��I;/ 4ر$ و�K�y دار

)�د2"ر ��Pان » M�"3«ا)A 3"ر در 6"�
 /�)"ن �
 )"�( �3 . 3@�ر �D �3ار ه�4 در �"< ا!�4 *�رت ����د، ��اهJ �"ز
��ن ا�"�
 !�د)(< ا�4"D . 4 -" » �3ز$«�(ت 3"ر��� �m"6 ا�"، او ،)�"( 
  .از �S"�, د�4 �5@(در �"< �
 #")"ن �

�P� را در ا?��"ر ا» #"��3"ن«ان در 
�,،. م. !�)�, ه"$ 3;"���ا$ ا)A- �3 A ��;"ر . �Dار �
 ده( ا��)5" و ه;&�;"
��"ز ا�4 ،��K" ��"�(، �� زرق ���و$ ز)"د$ از )1 �� و ز�"ن و ��*4 از ��$ د) ����ا$ . 4��56 و اردو �"ر د)

�;")( و اs�D"د را رو�' �c@(، �� �3ه
 از ا)A �3 4��56 �"ر د)�� اراد< اش را �� ��ا�� �"?�"ر 
�;O ���5 Jدره 
���4 �3 دو�4 . )"ر$ ��"ز دارد A�"م !����c» #"��3"ن«ه��ز هJ رو� zا� �� )��I"ر » %"��"ن «�
 ?�اه( و )" �
 -�ا
���وه"$ ���( و )" �� »�-"��3 در �ن /" » ا��"���"ن«را �� /��ب » %"��"ن« )"ر$ ���"�( -" /�� ��M ��"$ ه�Fم »


 -�ان ا%;��"ن �;�د ا)A ا�4O�� "� �ST�� �3 4 �"ور . ا��)5" �� زود$ �
 ر��(، ����د.م. ���"زان -"ز< دم ا� 
�� �ن 2
����5د
���� $�� �� 
�ب و ه�ج و ��ج روان ا�4� .  
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