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   ������ب رھ� در ��د ا�	 �	ی�  �	 ه
	وری ����
��	ی� ا����	 �	وس ���� 

22-01-2013  


$ظ�ھ	ا ���ب رھ� در ��د ا�	 �	ی� ���، �%&�'�ز ط.�-&, �� ا
	و+��* ��� از دوران  ز
را �$ د�,  �$ �$ �.�$ +�دش 
&�4ا�, "ھ2$ ��&1ه ھ�ی ز�'�0 +�د ا�,

� 0���ا
�، ا>; ای� . و را در�&��9$ ا�'" ' �$ ھ	�1 او	���ا
�اج ز
�ن ���7رد و �$ آ

$ @?$ <	 <&= و +* �%&�'���Fر و ��ل ا+&	 �D	ی�C ھ.��د ا0A�2�B �&��0 و ز

����ن ا�, دوره �&��0�G9ه . ا'%�ھ� را ���	 دوره ای�  ،�� +�ا�'ن ���ب+�ا
H�داK, و ی� F$ +�راک را دو�,  را 
0 <�%'ی'، 
&I%��' �� ای%�$ �	ی� F$ ر

	Lر دی��.� $� .'�F&1ی را �$ از ز�'�0 �	ی�  ،ھ2?%.0 ھ�ی دوره 
��MC �0 ھ� ��د
�P	 اA�2�B&�, و �$ -
0 آ
�زی* �%�� در ���Fت 
��یN �&��0دری� ���ب ��� 
�
  02�
0 را ��ی�%'ه ��
��Rع�	د ھ&= 
��Rع ی� ھ&=  Sت ی�Cای ا�	� 	L
 

   !+�ص

دوره ھ�ی د
��	ا�0 اول و دھ$ یع%0  ،اول ���ب
��Rع ��V?9ی  ���	ای �%'ه �$ 
دوره ھ�ی YF MC%B، دوره در B	ی�ن از �1دیS آK%�ی0 دارم ا
� ، د
��	ا�0

�2�����&��'ی'ه امرا  دورد���� 
0 زی��* و آ��� رددوره ��Bد  و  	� *IF $� ،

	ا <	  و �%��Zوی ھ�ی ا0A�2�B +;ھ�ی اط;��0��A ا�'ازه ای  +�ا�'ن ای� ���ب

ر��9ر �ری ��V$ �$ >�رت &ز�'�0 روز
	ه ای� �$ دوره را �$ �?�رت Kع�ری ی� � و �	د

�  ا0A�2�B �	ای* رو�K ��+,.و ��Vک ]��* 	P����ب �� رھ� در ��د �$ 


�ت ارزK&�,، ھ* �	ای �Vع
�� N��و �&1 �	ای  ، ھ* �	ای درک 
��یN ا
	وز،
�
[�-ع$ @	ار 
&'ھ%'.0 �$ ای� دوره ھ� را 
�رد <\وھLI	ا  


V, ا�, ،ای� ���ب Sھ0 ی�.K 0 وA�2�Bاز ��ری^ ا Sدی' ی  *���C4$ ا�G9ن، آ
 Sن!زن ی�G9ا $C4�  

 ا�= 8.5در ا�=  M4� �_ 5.5، �� @[ی'ھ., N?9، ھ	 �'ام در F% در �&�, و ���ب
 ,
�4R 2.25و =�MK >.ح$ اول ���ب را �9	�K  ,'ه. 	�&�e>.ح$  784در  ،ا


[�-e و یS دیF�C$ ����ه، و  N&�I� *�
ھ\ده >.ح$ آ+	 را ا�%�د و ����Aی 
ا���Iرات K	�, و ����  ،ی�ظ* ��ظ02 
	ور و وی	ا���ر����ب ����  
&'ھ'.

@&2, ���ب ا�,. �Fپ K'ه  2012در ��ل ���ب �$ در��-&.�ر�&�ی ا
	ی�� @	اردارد 
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$ ی� ایN&2 در+�ا�, 
&�IدN�F دا-	 ا
	ی��ی0 و ��(�V.�ن و  از +�د �	ی� ��� ���� 
� ای� ایN&2 در آ+	.($�K�  

�$ و�Bد دارد V<�9$ ��09 �&� �[�ر و >�رت �	�F  $�9پ �� +� ����C �1ر��	
 *IF 2&را�+�ب ا�, �$ در ��2م  آ�D'را
; و ا��I ���ب  .�%'از +�ا�'ن +��$ 

*K�� ه ��ی07 دی'ه�C�Kی' �%�� دو ا�K �2( ���ب�[ + *I&> ش از	Lی دی�� i%>] �
�0 ا
�  +�دو  ��&�ر روان���ب �9ر�K�� MI4� ،( ! 0'+�رده�
�عV&* ��&�ر 

�ع'اد �Fن  ا
� .ه 
&�Iدآ���0 +�ا�'�	A, و �$ �$ ای� �j	 . ا�, ی��9$ و ����0
�	ای ����&�$ و@, آ�D'ر ی���9 زی�د را 
&L&	د �$ و@, +�ا�'ن آن  ا�,>.ح�ت زی�د 

�4
, و ]Z* ���ب �1رگ . ا�, 
?	وف ھ��%' 
N�I��&�ر R ن�F ن�%F *ھ
  در��0 در د�, �Bی ��I&2د �$ +�ا�'ن را آ��ن ��2ی'. ا�, �$

 SC�00 ،��ز��ی��

ح�ورهو-N�V�� $�  0 ز 'K�C&
از  ،. �D	ی�C در ھ	 �M4ای 

&��زد$ 
ح�وره ا��.�ده K'ه. � $B��
 ��ی' و@, زی�د��ی�%'ه �$  +�ا�%'ه را 


?	ف ��2ده 'K��  ای	� 	ھ N+اد در دا�
ط	ح ای� ھ$2 
ح�وره ھ� و �Z��Bی0 
�$  �n+	ه ��B$و � ،در ھ	 �M4 و ھ	 N?9 ���ب 
ح�ورهھ	  ا�2Aر
ح�وره، و �ع' 


�4طC&� و ، ای%�$ 
��A�Rت ��	اری ��Iد M&> و o> ح�وره ھ�
��ی%'��ن ای� 
'��I�
، ��N�V از د�, �	ود،  	P� $� .'� �و �p9ی ���ب ����2ن ی�'�, ��2

'K�� ی� ��رھ� ��ده	� N�I
��ی�%'ه در ]��2 . ای� @�2, ��ر ���ب ��ی' ی�0 از 
��2ده و +�ط	ا�0 را  0���K$ ھ�ی ��ھ�2ن و@�B	ی�ن ای%�2$ 9	از و �e&I و ا�.�@�ت 

 �� ھ	 q4K �$ از روی آن �ع' ای� ھ$2 ��-�� 
��Rع ھ	 
ح�وره را �	دهدرج 
  .�&�د آورده��4�0 

��&�ر  ،در �I	یr >ح%$ ھ� 
4?�>� در ا��K ��K�Cن �� ا]����ت 
	��ط���ب 
یS د�, ا�, ھ	 F%' در @�2, ]����ت ا�	از ا@�ی�,. در ��SC� N�V و 

���K $�Kی' ، +�ا�%'ه ا]��س 
&�%' �$ >' >.ح$ اول)�$ (�D	ی�C  اول ����

	ور �%%'ه  Sازه د�, +�ردهی'�
ح��س �D	ی�C  -  - و یS �02  یS ا ��از  -  - 


��2V� �<�?4&�$ در ا��ع�2ل واژه ھ�ی ��زه و ا+�?�>0. @�2, دوم 9	ق دارد ،
��&�ر  �?�رت A%ع%�ی از د�&�ی 
	دان ا�, و دری� ���ب از ز��ن یS زن 
0 �	آی'

   .ا�, �ب+

�2& ���ب�+ Sرزه  �,از دی' ی�C
��� را از �1دیS دی'ه و در �G90 ا�'��$ �Fر دوره ز
�� ��ده. ��ی�%'ه  از ��LC4ن 
�Cرزی� راه آزادی و د
��	ا�0و +�د  �;ن K'ه،

'�1&
 Y� م و ��م�A ,&[;<  رت �$ �$ و'�ر ]�-0 ھ* ���ب د 
&'ھ'!در��  ��0
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��ی�%'ه در +�p9 uVی ا]�����0  ی� زنا��2دن ا]����ت  1&����ب و ر���'ن و 

�u9 ا�,. ،+�د <&�
��ی د-�4اه  


��Rع ���ب '+	F 0
�2�&�,: دوران در �$ 
ح�ر �  $
�%&�'�ھ�، دوران ��Bد و ز
��ی�%'ه.    

 ھ*  +��* ��� از YF MC%B در دوران �KھK 0	وع 
&�%' و را ھ� �&�,دوران ��2
 ;

&��زد. �ع' در 9	از BF%�زه 
&	 ا�C	 C&+	 را �� 1Bی&�ت �� �K0 رو�%'ی� >' درو

ا��ھ&�� را�e زاد، �C	ک ��ر
N و از @4K N&C?&, ھ�ی  	�&*>.ح$ 
&7	دازد �$ �
 '
��I, و �	+��,، و ر9, و آ S1دی��&�$ +�دش �� آ��� از ��� ،e&Z�دا��	 

 .,K0 داL��+  

 	� �&D0 �$ ھ%�ز ھ* از ��2ای� ���ب �$ ی��&1م��� '��'ه ا��IL�و ی�  روی 
'%%� $&B�� �4اھ%' ای� دوره را&

�Z* ��� ��&�ر �' 
&�4رد.   '%�&
 $� ��
در 

��س+���Cر، ای� B	ی�ن  ،<I, <	ده�
��DF'ر ا���ار روی 4K?&, ھ� ��د  ،<	 ر�i و 
��� DF'ر ���از روی +�ا�'ن ای� ���ب در 
0 ی��&* �$  .ا+;ق ��د�' دور ازو ای� ا

و �Aام �Z	ی'، �'��م ��+��، زور��ری، �$ ھ* ا�'ازی،  ��4یw،�1وی	، دو روی0، 
,9	&
و �� F$ ا�'ازه ای� B	ی�ن از  .9	ی0C از ��رھ�ی روز
	ه و �Aدی �Kن ��2Iر 

  ��زی ھ�ی +�ر0B آب 
&�4رد. 

�2
� ا
� ��د �	ای ای%'وره زی�د ��K $�K'ه  ،�� �I	 ای� ���بA .0��&� و SI+

&�%'. ر��p9 0-�2Lی آ�	ا  و �Bن 
&'ھ'�� �&�ن روز
	ه �0 �	ی� ��� ای� دوره را 

�e&Z و  ,&?4K ح[�ط�و ا��  �&�,ھ�ی دیL	 �	ان �R�2عw ژر�9ی <	 از ا

&�%' @?$�� آب و ��ب ا-�@�0 رھC	ان آ�	ا   - -  ;j
�� F$ ا��اع ������ن  راDF'ر 
	دم 

'�'&I�&
ھ* F%�ن ��9, ا�2�Bع، ��ر��ی0 ھ�ی ���ب  !و �w&4 از >ح%$ 
��ی$  ا0A�2�B و �&1 �عM&> 0p ر0L�9 ھ�ی ا0A�2�B را ��Iن 
&'ھ'. DF'ر


�دی  S&��&-و-&��ری� و �.��2ن دی�	ب <;D�����ن �	ای ا�G9ا,Kر دا�x�B ر'DF ،
�&1م��+'ای0 ��2 ����G9اق اy
�	ا�	  ود �Kن ��ده و ھ�, ی �$ +'ا در ��ر وپ�$ 

���د��B ده ��زی ھ�ی�

'ار �$ ��د�'، و  DF ،0'ر ای� �	ان آ�Vع
 eی�?
ھ2$ ای� 
����ن در �	دارد�G9وز ا	
���ی �	ای ا�
ای� ��ا-��ی�, �$ در ]&� +�ا�'ن  ،F$ آز


&�%'.+[�ر +�ا�%'ه در ذھ� ���ب   

����ن، �&����ی 
&��زد �$ ��2 +�ب 
I، q4I	یح�ت زی�د��� ای� ���ب �G9ا
�	ای زن از ز��ن ا��.�ده ا�1اری 
&�	د�'، آزادی  ،��2م ��Bن �&����یھ2}�ن ��2

�2�����&�ی� �$ آزادی روا�� B%�0 زن و 
	د ��د �'ون ���Fت ا+;ق...  زی�د�	 
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$ ھ�ی <�ھ%��ن &-&�B $�Vا��ن �&�, �.�$ ��� "زن و K	اب" او-&� وA'ه �	ان ��2
��Iن ��د. 'K 0�1[ در دوره ��2�$ ��ور �%'ه، در �'ل $� '%F 	ھ����&�ز��ن �$  

 ،'%�K0 دا�	د�� $�در  �0 �%' و ��ریذھ%&, و  ھ2&��عV&* و ��ر در +�رج از +�

�Cرزی� ]�Dق زن دری� �	ھ$ ]�R	آن دوره  �ن درز� ر��9ر��ره  �
 �ع' ا�, �$ �	ای 


	دم، آ�	وز ھ� را �$ ی�د : +uV �	دهرا 
�I;ت ی�0 از 
��2	ی� ، ��Dط ط�-�Cن از
MD�و  
0 آور�' �� �.��ر 
� را �$ 
&�Lی&* ]�Dق زن یع%0 ا]�	ام �$ زن و �$ 

    ا+;@M در ا�2�Bع! 
��و-&, <	 از

����ن را +�ب �0 آب  �&�,��2 آ+	ی� ری&��2B oر �e&Z، ری&o +�د و���ب، �G9ا
را، �DKوت  را، +�د +�اھ0 او م او1�$ ا>[;ح MVB را از آب درآورده. ��دی و �	ده


%ح&|  -  -را، و ای� ھ��I� $2ری	ا �$ 
	��K e'ه، ھ2$ را <��, �%'ه �.�$  او
 Sی 	ظ�� ،$��1دیS �$ +�د �e&Z و +���اده اش!
%ح&| +��* �	ادر �e&Z، درون +� 

�ن 
ح�	م و K	یw د، 
	�	 <�ی&� رده ھ�ی�&����ی ا�j	ی, �F $� '%�2�[ �2 ھ	

... $�&

�02 را ��ری^ K�F%0 دار �	ی� ��� C&x,  ��د�' ا
�در راس آ��� ای� 
	د ��
   !را 
ح��م 
&��زد ، آن رژی*وا@ع&, ��K' ھ* �$ ]�0 ا�	 �&�, 9&?' آن ��+�$

����K در ��ره ای%'وره ای�Zب F%&� را<�ری را 
&�	د: 4K?0، ا���Dدی،  ,��>
  ��ری04! وا@ع�ت آن روی دیL	 روز
	ه، �� ا��
0 و�%'ه، 

�
�M&> e&Z ا]�K '2ه  د�,و@�0 �	ی� ��� از دوران ��Bد،  @�2, دوم ���ب، وا
0 <&��'د، 

�ع�د 
0 �	ی1د و �$ ��Bد   _@�
 $� 1&�و ی� ا>; ��ش ای�  -  - ا�, 


&2IF 'I'ی' 	I� M&> ��-�� 'ھ�Z
 u[ ده ،�ی�$ در	� �.B ن ��&�ر��B .
 +�د 
�Zھ'ی� در را���ی ����K +�ط	ات +�د 
ح�Zب و <o ر�9$ ھ��%'. �	ی�

�'، ��Bد را ��7Vش �	ده ���،�K�> س�C- M
آ�	ا ، �ده2�آرایMI ه و �$ @' و ا�'ا
��ی1"&"ھرا  N2Aای�  �$ ا�I�$�+�� !)0�&VL	ی �
��Dی و ا. )*
&�Lی%' �	دن �

�0$ وB$ ا]�� ��Iن داده. را ���Bد �����دن  دری� @�2, ���ب ا�, �$ ا
��0، یS زن دھاز �F	ه ، وا@ع&, +�اھM آزادی را در ����ن یS >'ا 
�Cرزه را

�� ،را از ی�'یL	 �0 آnیMرا در �&� �Bا��ن، ا���CDل  +'ا]D&D, ا��B1ر از �Kروی�ن 
، K.�ف و +%'ان ���ری �$ ��ن ی�B Sی�Cرھ2$ را F%' �ع'ی ��دن 
	دم �Aدی را، 

 .*&%&� 0
د-'اری  ،K�F%0 دار ا�,، دوره ��Bد در ���ب �&���نا�	 دوره ��2
  .. ا�,. و ا
&'وار �%%'ه دھ%'ه

در �$  آ��Kر 
&��زد 
4K �<�?4?&, ا]�K '2ه 
�ع�د را ��Cرز 
&'ھ'، و ���ب
��ع ر��9ر داK,،  ،��د ��0 ا]�K '2ه 
�ع�د F$ ،روز
	ه $F دم	
او F$ او �� 

 ،,�I� 0

&�4رد، �� �0  0A�� $F $� ,Cی�ن >ح	B را در Nی��
د��Cل ��n و 
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��Cد �$ 
&�	د،  H%B ان'&

��e �	ای ھ� و@, +�د را 
&'اد �9	�'ام و@�0 در  ...

&�Iی*  و@	ی$.  
	دم+���اده ھ�، �	ک �	ای +��$ �	ای K.�د+�	ان، دوا و  $B��



�Cرزه �� 
	دم �� <&I	9, �� آی%'ه  
�ع�د ھ2$ ای� ا�'یI$ ھ�، �	ای�$  �� H%B از
����ن�G9اد در ، ا'�
ای� ��رھ�ی �$ ��2ی�ن 
&��زد ���ب  .
&}	+&' یS دای	ه وا]'ا

1�'�$ @�ام 
0 آرا  �DAی' و ای�2ن را�^روز
	ه و �Aدی�, �$ &
 ND&< در . رد و

& و ی� �?�د09، ��$آ��ھ، 
��Rع 
�* در��ره 
�ع�دF%' ���ب  rRوا�Iآن: ی�0 د 

�ع�د از دی� و ا��.�دهای�2ن  ,Kدا	ه او و �	
ا�,.  از دی� �	ای ز�'�0 روز 

�$،  ��ی' ��&�ر
�ع�د 
&�%%' �$ دی� داری �9	  ا
	وز یS �ع'اد�C?ع�
و  ا9	اط0

�ع�دی ��I&2د! �%'رو $�-ح� �Kھ' A&%0 �	ای  ����	یای� ���ب  ��K' ور


�ع�د در دی� و 
?2* و-0  *&V[�Kی  رو	L��P	 ا]2' ، یL	د
��Rع  .ا�,وی 

ع$ ا�,،�B ن در���,، A $F?	ی واه �Kه 
�ع�د در @�Cل �MD ز��
 �� $F $F ،

 $��%&C�2ع!  ووا@ع�Bی ھ�ی ا'%
و ��2م ای� 
��A�Rت در n�;ی >ح���C و از روی �&�ز
  �C دو >' >.ح$ درج K'ه.
ح�وره ھ�ی�, �$ در ���I4ی 
wV�4 در �.	ی

�0 �$ در دوران  -  -و 
4?�>� ز��ن 
�Zھ' ��ا
	وز F$ زوB$ ھ�ی 
�Zھ'ی� و F$ ز
 '�ا>; �$ 
N�I ا�A	اف �$ ��K MDن در ��Bد  -  - ��Bد �	ای ��Bد ��ر 
&�	د

F	ی�0، ز�'�0 �	ی� ��� ��Bد را از دی' و ز�'�0 یS زن �	�&* ��2ده.  
&%�2ی%'.

ح	و
&,�yران �	دن در  $2��از ی��B ، Sد ��دن ح	ک
�، اوnد داری ھ2	اه �� �&� آ

�B $� �B	Lد ی دی��B ��90 ��دنو  ر>�F �� ز�'�0و �9ری,  &x	 M&> N��@ �&%0 و 
���K$، ر��9 از ���IZ%> �� N&	 �&�ر ��ی� را � ��Bد N.ی~ و دو ط	
�� �Kھ	 


�Iن را  درز��ن +1ی'ن در ظ	ف ھ\ده روز! +�رد��ل �� ����G9ا 	jی �$ ا���V���
'�F$ وظ�ی.0 ��Cد �$ ز��ن آ�	ا <&M و ! @?C$در �&� دو ز��ن ! زای�2ن �I%&'ه ا

�
�02 �., "ای� ��رھ� در A%ع%$  o� =&و ھ '��&�,." �	ای ز��ن �C&2	د  0
ا��
 S'ام از +�د ی� 	�4رد، ]��2 ھ&
ا�4K>0 �$ �	ی� در ی� �.	 F	ی�0 �� ای�Iن �	 

در @?$ دارد، +�ا�%'ه 
&�4اھ' �'ا�' �$ ز�'�0 ھ	 �'ام آ��ن ا
	وز �$ ��Z ر�&'ه... 
��Bد از یS آر
�ن �� N�K �&	ی ، ریاز +�د �y �ع�'،ای�2ن، ���ب، ی� @�2, 

 ��Kدو�, دا ،N2A،ن�����G9دن < ا	ه &'ا ��Lی�Bاده و، +�د��دیL	ان دری�  +�
��2ی�ن K'ه. ،�&1مدرA&� ز
�ن ا��B1ر از ��2 
&'ان، و 0��+ $�    

+�دش و +���اده اش �?�رت 4K?0 و ا�.	ادی و ای%�$ ��Bد �� ����K در��ره دوره 
0�[  M-�.اط'%�+�
ا��Iهللا �$ �	ی� ��� یS راه B'ی' ازی� ��Ky$ <	  ،ازآن F$ آ

 �
��2ده. ا��Lر �$ دھ�ن ��&�ری را �	ای �.��  �&1 ا�2Aرا�4�9ر را �	ای ا-�&�م ھ$2 


, ھ�  �DIت��2م ��K �2ده...و ��2م��&1 ��ز   
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�$  ��م ���ب �Bداده K'ه
��Rع ، آ+	@�2, و 
4?�>� در  ���بدر �	ا�	
، د-4	اش و �Kی' @?$ ھ1اران ا�G9ن آ�&e دی'ه از ا�, @?$ ز�'�0 +�دش��� 2ھ

H%B 0ای ... و از آوار�	� *%�&
 	�9*���ای� ز�'�0 ز���Kھ	ی +	اب، 
�.�	  ای� +�
��ده ��K'.  ها�'و ھ2$ از ی�ا��	ا], و  �Kی' ����K ای� ���ب یS راه �	ی1

 $� *&�
&%�2ی' و 
&�4ا M-�.0 +�د واط�'��;0K �$ ای� +��* �	ای ���Cد ز
 SC� 0��%K زش رو]&�ت�

?&���Cی �$ �	��9رش 
&�Iد اورا 
&C	د �� �	]' آ

 .,&?4K روی $Z%�K ات	&��� N&Vوی' و �ح	9  

��ع ��ل و �	ازو �	دن یS �	ای +�د ��ی�%'ه �&1 ا
&'وارم �$ ����K ای� ���ب  Sی
 ،	2A ,�K ع�� Sی +�دیی�K و$�Ky� ع �?.&$ ]��ب�� Sع  ، ی�� Sو ی

�$ ھ� از ��ر �K زی�� SC� 0 و%L9ون ا	تای%�2$ �&�DI
و راه را �	ای آی%'ه  ،��ده 
��2ی�ن ��+�$  
� �0 ر�i،ا �� �2	<	 �;ش و ھ'%29'، .'K��   

 '�
&�%' ���ا 0�'�از دیL	 �V9.$ ھ�ی ا
	وزی �&�K 1ی' �	ی� ��� �$ در ا
	ی�� ز
 $� ،MD���	ھ�K $V2Z%
ا��.�ده ��2ی' �� +�دش و از روی آن ��2م +���اده اش، 

 Sی ;j
ا-�&�
0 د�, ی��%' �$ ��Ky$ 9	ا
�ش ��I&2د و-I4� 0&'ه 
&�Iد. 
 �&%F ای ای�	ع "�'اوی" ��� Sی�� ی	

�I;ت +���اد���0ری �$ در ا  'K�C&



$ ھ�2ن ��	���	ای +���اده ھ�ی 
ع��دان �$ ا-�N ��+�$  ا��'ا�ن" ا�, �$ در "ال ا
0
��یN دیL	 ���&	ات  K'ه ��د و-0 ا
	وز 
	د
0 �$ از�
Nj ر��9ری -روا ،,��I+

	C&
 i���	س و H%B ر'%%�&
�&1 ازآن ا��.�ده  ' $�. ای� �'اوی +�دی ��
; ر���Rرا
یS دا-	 �� یS  �%�� در �'ل�%�� ھ.�$ یA�� S, ای	 
&�Iد �$ آK $�Ix'ه ��ن د

'��I&
ردی��0 را و ��	اری 
p	 ا�2Aل و �$ 
	ور ز
�ن ھ*  ،�	وه ا-�&�م ی�B Sی 

&�%%' و  1&���
  زدای0 را 
0 آ
�ز�'. ر�i 	��ر�	د ھ�ی 


�A�R 0 �$����در  $�0x�4$،  0 �$ ای� دا&
و  �Bھ	، ھ'فرا ی��Zی �$ ھ* آ
 $%�Y� د�I&
 N�I
�� K'ه ��ی ای� +��* و +���اده اش 
�V4ط . 2xرا ی���9 

��� در ی� , �$ �در�, ا���I-�Fی دوران ��Bد. و  �&1م
�I;ت ��2�G9ا �
	ای 
 '%F H%B $ن ی�0، ا-�&�م دھ�
��2م ز�'�0 �� ��2م ز�'�K �&ZA 0'ه و �'ون در

. �Kی' ���,را  ای� ز�Z&	ها
� �	ای K.� ��ی'  .�Kی' ا
��ن �'اK�� $�K' دیL	ی
ھ	یS �$ ، (VB') ���بدر �$  ��D&* �%'ی و B'ا �	دن ای� �$ 
��Rع ��


wV�4 ��ا�%' آ�	ا �	ای اھ'اف����	 �	وه ھ�ی 
wV�4  ور�&'���� 0	 �Kد   $�
02VA ی��I�2ل <\وھK ، .'%�2ی����ب دری� >�رت ]�R	ش، �$ ���0 از ا��.�ده 

��<yی	 
%D' رو�K �&� و ��زش"+�اھ' یS  �0	ی� ��� �$ 
+�د �.%$ " 'K�� 
و-0 در ی�د�	 �%D&' ا�, �� ��Iن دادن ی�V9 S.$ و یS راه �&	ون ر9,. ز ،)182(ص
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����ن از  A21?	 @	ن �G9ی ا'%
�$  ��دن �%�� �%D&' �	دن ی� �%�� 
%D' ]	9$ ای0�&�ز
  در آ+	 +�ا�%'ه زی�د�	 
&�4اھ'.  .9	ا�	 رK، $�9&�ه 
�Cرزی� ���I&> N	 ��د

���ب @?�ری^ 
;-2V� ،0$ @?�ری^ را ��+�$ ام �� ��Iن دھ* �$ در �	ای 
� �$ در 
�

�V4ط0 از ��ری^ و@?$ K'ه، ای�  ، +�اھ0 ��4اھA،0'م ا�%�د، ��ری^  Sی

و@�0 او از+��$ ��ی' F%�ن 9	ار 
&�	د �$ ھ&= F&1ی در  :���ب، @?�ری^ �	ی� ��� ا�,
 uV+ SK $� 1ی&F =&1 ��ی' ھ&�
ع�Vم �I&2' و در ��-$ ��رش  �Z&� $��+ N+دا

'I&2�را �� +�د �$ ز�'�0 اش <o او ���ا��, ��&�ری ا�%�د  ،
&�	د ی�9, 
�Fپ K'ه  و�Bدی�$ �ع0p ا�%�د در آ+	 ���ب ��<%IZ&	 و ازآ��Z �$ ا
	ی�� �&�ورد. 

�ع0p >ح%$ ھ�ی ���ب ]��2 از ]�K $�+�� $P9'ه �$ ھ	F%' وا@ع&, ز�'�0 ای� 

4I?�ت �ح.$ ھ�ی �$  Nj
 'K�C���, ا
� �Kی' ��2
� ھ2$ درآن �G9ی� ا	� $�

  ).180دا��	 رو�0 داد (ص 


�ه  ، در���ب* F%�نھ 0
�ع0p واژه ھ���
; �$ �9ر�0 ای	ا�0 ا�,، 
Nj ا��
��س ا�,. �Kی' ھ�ی ��ل �$ �	ای �
������ن �G9ه �9ر�0 ا'%��	ای ای%��ر +�ا

���-, +�ا�%'��ن ای	ا�0 �$ �ع'اد�Kن در ا
	ی�� �$ 
	ا�e زی�د�	 از +�ا�%'��ن 
F&1ی �$ ارزش ���ب را �	ای <\وھM �	ان زی�د�	 
&��+,  .K'ه ��K' ا�G9ن ا�,

 1&� ، �$ ھ	 ]�لازآ��� دری� ���ب ا��.�ده ��2ده.  ��ی�%'ه �$ �,�9	�, ������ی
 $4�� Sی' ی�� '�����ن 
�اد 
0 ا�'وز�G9ا S1دی��4�$ ھ�ی �$ در ��ره ��ری^ ����

.'%K�� $�K2$  ازی� ���ب را داB	� 0�&VL�ا�	 @�2, 
	��ط �$ دوره ��Bد �$ ا
ری� ��ره �$ د زی�د 
&'اK�� $�K' و �$ ا�'و+�$ ھ�ی دا���B Mن x	ب �Kد +�ا�%'ه


0 ا19ای'.  '���C2د دار  

از  و ،و ���&	ات آ�	ا IF&'ن ��دن و د
��	ا�0 از د+�	 ی�0 از 
�Cرزی� راه آزادی
 0�'����n	ی%�ن �� +�ی�Iو�'ی ��  ��4رده ��د�	د �	م و �$ د��M �$ آب ایز


��B	ت در  ،دوره ��Bدو ��LC4ن رھC	ان ، �� ھ12ی��0 �� �&���ن&��0 ���2 ��
$��L&� ا9&�ی	GB و H%ھ	9 Sن از+�ب و و ی'K 	���
 K%�+��، +�د را ... +�د�' آن 


	�C$ ای%��ر را �	ده؟، �	دن��وررا  را ��Lھ'ا��K، +�د ی���9، +�د را '%F  	.� ای�


'ت زی�د�	 از و <	 از ا����ر �	ی� ��� درط�ل ای� D[ع0  ،N����2م آورا��ن و ��2د دو

����ن�G9ان ا'%
 K'ه را ��ز ی���K $�� $��S$ و ی ا&%$ ی
Nj ای%�$ آ ا�,! درد
$Fی� �$  ��زی*! <�ر	ی� ���آ9	�!����G9ا �
   ، آ9	ی� �	

�0 �	ای +	ی'ن ���ب: �I�  

                               001 -  510 -  494 - 8210 از +�رج از ا
	ی��: �V.�ن
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  Kabul2020@sbcglobal.netN&2ای:    

   humanize:  *2$ ھV�&1ی���
�  


