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  ازد�د��ز���د��ن ��دا �وت ھرات���٢٤م �رد�� 
 


� �وروی  و�ظ	�م زب ھر 1357وت  24�
	م �ر��وه 	�ات ��
� رژ
م �ت ا�
�ظ	ھر%��د(	ن �و�ط رژ
م �ت رھ'ری  و���	کد�و%را�
$ #�ق ا! 	���	ن و�روردو��� 

 *
22زب د�و%را�
$ #�ق، 	د.� !را�وش ��د�� در�	ر
* ا! 	���	ن ا�ت. �
	م %+ '�	ر 
ر!ت. ا�5
زۀ ان �
	م وت �در
23 ��	م �1ر را !را( 24وت ازو��وا�� ھ	�روع �د ا�� 


� رو�1	 'ود. �رار اظ1	رات �1ود 	�ا��راض �ردم '+ �و3ود
ت 
$ رژ
م 3'	رو�ت ا�

��، ا
ن �
	م %	�8 #ود3وش، !	�د رھ'ری وا��7 و!	�د ھر(و�+ ���
'	�� #	ر�3 'ود. �

زب و �#ص وا�� ھرات  %��	ر'ر'ر���	�� �ظ	ھر%��د(	ن ��
'+ !ر�	ن ���� %�
�� و:
ا!�ران ز'� اردو، �و�
س وا�>	ی ���� زب د�و%را�
$ #�ق '	�ث ��د
د #�م  �و�ط

وت را <�
ن (زارش �
دھد:  �24ر?رور�ردم �
�د. 
$ �	ھد �
�� <�م د
د #ود ازروز 
((#و�1	ی %+ �و�ط �و��� ھ	 ر
#�	�ده �د#�م �ردم را 'را�5
#ت. <�	ن 	�ت را �ن 

از ر('	ر�وپ و�C�B د��ن �
ش �ر!��د و'	 د�ت  ھر(ز�د
ده 'ودم. �ردم ھرات 'دون �رس
 *

ر �
�رد�د. '�	ر#�
ز '+  17وت ا!�ران ?
رز'� !ر��  26#	�� �	��1	ی د��ن را ��

3'�1 �ردم �
و���د و�
	م %��د(	ن را در ا� 	ل !ر�+ %�$ ��ود�د. '+ �1	دت ��دEد
ق 
53رن �'دا�7ز
ز، �53ورن ، !رھ�B ا
ن ا!�ران �'	رت 'ود�د از �Gا�د
ن #	ن، �ردار#	ن

 ، H ب
��+ ، �ورن �3
�ورا�د، د(ر�ن ��د ا�ور �Eر�� ، �53ورن �Gوا�د
ن، 53رن �	

د ا�دH ، 53رن ���
ر #	ن، ظ	'ط #�
ل ا�د، 53رن ?Gم ر�ول '�وچ، ظ	'ط �53رن 


ر #	ن ،��ط	ن ا�د، �
ر
ن (لE' 	�'   ." (رآب و'رق

ل (!87 وز�	��'ر
ن �Mش و�ورن ا
  روز '7د از �روع �
	م �طرح �د. 4ا!�ران اردودر
ن �
	م 

�17
و��ن ا!�ران  !ر�+    �
	�
	م ز�B #طر'زرگ 'ود 'رای رو�1	 و�و�ت �ت ا�� +'
ر�ول �رده  �و��P	ن 'ود. ط'ق �و��� آ�	ی !رزان (ر3وع �ود '+ �	ر
* .M	!ت 13	د) در
ن 

�� وھ�+ %	رۀ !ر�+ !رار	
�
د��رم  ��وده و#ود را  '+ ��وول ا�ور�
ده 'ود. �	�
�د�در�
 و �د�د�Eروا�� ��1	ن  '+��وده  �رک را�رار(	ه  رو�� ��	ور '	<�د 17 !ر�+ز'�  �و�	�دان


�و
R ��	وررو�� اش ازطر
ق �
دان ھوا�Q ھرا وا�� ��ول '+ ھ�+ آ�3	 از�ت و3�رال وا
راظ1	رات �1ود از �ظ
ف H �1>ت �را .%رد�د !رار �
�د�د ھرات '+ �
دان ھوا�Q �ظ	��


ث وا�� و���� %�
�� و:
�� آ�ز�	ن ھرات 
ظ H ا�
ن) 'C
م (ا�>	ی (روپ �
 �و�'دا�
  �	م 'رده �ده ا�ت. 


ر�1	ی �'زو�'	س ���� ' 	' +
	�ھرات - در�	ھراه ��دھ	ردو روز'7د �وای دو�ت �ت ا�
، �وای ���Mردرو:
	ت 17ھ�	��د !ر��  ظ	ھر�د�د. �
	م %��د(	ن '+ ا
ن �Eورا!�	د�د %+

زب "د�و%را�
$ #�ق" ا! 	���	ن '+  +��
ھ�3وار�
ز '+ %�$ �ردم ھرات آ�ده ا�د. ?	!ل از ا
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#واھد �دا!7
ن � ��
ھدف ��ل �	م دھ	�
ن و�1ر
	ن ھرات �وای �	زه �Cس !ر��	ده و'	 ا
ن 
!	�د رھ'ری آ(	ه وھ�5	�� 'ود،  ھرات را 'Cر
'د و'+ �1ر راه 
	'د. 3�'ش #ود3وش �رد�� %+


�+ را #ورد. (روه او�را�
�C زون ��	� رب از�
�د�د و�ط�7 %و�	�دو 3زء ا
ن �وا !ر
ب ا
ن 

ث �و�	�دا�	ن ا
ن �وای �1	��3 �	م 'رده �ده ا�ت: 'ود�د. در �و��+ ھ	ی ذ
ر'ط از ا!راد ذ
ل '


ر(ل.  �وای دو��� '+ �3رد ا� 	ل �وا>1�VP�واز��� و ا�  P�3در�1ر، �را%ز� $
ا��ر�
ژ
�و��� ورو�1	 از �
دان   �17دا!7
ن ھرات، از ��3+ !ر��  �Qوای ھوا�د. �رآ�ش (ر!�
را ز

 �Qھ�را 	ھ +�Cن ھرات ھ	د(��م %	

� را در%��	ر �3دد �	�
�د�د �وای دو�ت �ت ا�� �Qھوا

	ری از ا3�	د ��ود�د. �' 	1

ن �#را دو��' �7�3 +��Cر و '	غ ��ت �د!ون �ت در (ورھ	ی د

. �روژۀ �دا�ت ا! 	���	ن  ا
ن ��طM+ را ��	ن �1دای (��	م �	�
د�د�ردم ھرات �ده ا�د. 

ره (
1	ی �ر�و�ت �	ز" در�ورد ا�دا�	ت '7دی �و�ت �ت رھ'ری �" �M
Mدر(زارش �

�د: ((
ز�	�� %+ دو�ت %��رول �1ر را دو'	ره (ر!ت، زب د�و%را�
$ #�ق <�
ن �
�و
��5
ر �د(	ن �MCود �د�د و ا��	:ً 'دون د��
	ری از د�5
ری ھ	ی (��رده را ا�3	م داد. '


ده ا�د. ط'ق ار�	%ورا، #'ر�5	ر و
ژۀ ��ل ��د: اEل ��7و�	�� %+ '+ ���+ '+ ��ل ر�
�Cر، ا(ر '
��ر �'	�د، در 3ر
	ن ا
ن  1000#'ر�5	ر و
ژه داده �ده '
	ن �� دارد %+ در دود 

5
ری ھ	ی  1979ر
ل دوره �	 آ���5
ر �ده ا�د. در 'ر#� �وارد د��'7د از �
	م �1ر ھرات د

5
ر �ده ���� '	 �و�
ف ھ��را��	ن و !رز�دا��	ن ھ�راه 'ود. دا��+ ا�#	ص د	
�ز�دا�� ھ	ی 
��رش 
	!�+ ازا�>	ی (روه ھ	ی '�
	د (رای �ذھ'� �	 ا�>	ی (روه ھ	ی <پ و ھ�<�
ن )

ر، د
���	ت ھ	 ، ا!راد ����، و ا�>	ی '��د ر�'+ (روھ� را در ا�>	ی دو���، ����7
ن، �3	
  )) 'ردا�ت.

ا
ن �
	م �ر%وب �ده، �	در ده ھ	 3'�1 �ظ	�� >د رو�� در�ر
+ 3	ت �#��ف و:
ت ھرات 
  �د.

�ورھرات '	 'راه ا�دا#�ن ا
ن �
	م '+ رو�1	 و�و�ت د�ت ��	�دۀ �	ن ا�Gم ��ود�د ���ردم 
:+% 

-  
	� + !	�د ���
'	�� �رد�� در ا! 	���	ن 'ود.دو�ت �ت ا�

را!راد�	�دار��� 'دون ھ
R ا�1	��  -	�
ون و�	5
ری رو��ا#��	ق ��ل �	 �ذ
ر، د

�� E'ر �ردم را �'ر
ز�	#�+ 'ود. 	% 
رژ
م �ت رھ'ری زب د�و%را�
$ #�ق و!را�
ن �3و:�+ آن %+ '��ل ���'دا�+  -

 ای �ردم ا! 	���	ن �	'ل �'ول �'ود�د. و'زور'ر<+ �ط'
ق �
5رد
د، 'ر
�ردم 	>ر'ود�د در 'را'را
ن رژ
م ورو�1	 '	 !دا %ردن 3	�1	ی �	ن �3	د�+ و�M	و�ت  -

 %��د. 
  


ت از �و�ت د�ت ��	�ده اش، '+ �7و
ض  	� Pط�م و	
رو�1	 '7وض درس (ر!�ن از
ن �

م '+ ا! 	���	ن د�ت زد�د. 'د
ن �ر�
ب M����� %��	ر د��+ �7�3 �ردم �1ره و�3	وز�ظ	�� ���

�Mوط رژ
م د�ت  	' ��ا! 	���	ن %+ از%را�+، درۀ Eوف و �
	م 'زرگ ھرات ا?	ز
	!�+ 'ود، 

	ن �	 را  1371��	�ده در�	ل Q	��#�م ��د و��7+ ھ	ی آ�ش آن ھ�وزھم #	�+ و%	�	�� رو

  و
ران �
��د.
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  �2013	رچ  14وت ھرات،  31ا��  �24ظ	ھرات '	ز�	�د(	ن �1دای ��ل �	م  

Eرف �ظر از �دم ��رو�
ت �و�ت %ود�	�Q آن ز�	ن، ����رد دو�ت �ت رھ'ری زب 

و�1	ی '�ردو��	�� ژ�
و 'وده و'د:
ل ذ
ل 3�	
ت �د�و%را�
$ #�ق درھرات �Mض آ��	ر%�وا�


5ردد:� �M�� �5�3  

	م ھر -� YوEت اات �ظ	ھرات �را�ری �ردم ھرات ��
+ رژ
م 'ود. د��5	ه دو��� �

رھ'ری زب د�و%را�
$ #�ق '7وض 'ر#ورد �	�G�+ ود�و%را�
$ '	 �ظ	ھر%��د(	ن 
���� %+ ا%.ر
ت �ط�ق �	ن را دھ	�
ن ���
ل �
داد، %و�
د �ظ	ھر%��د(	ن را '	 

دی '
	ن وا��را>	ت ر('	ر(�و�+ �را%�ده �	زد. ا
ن ر%ت %+ 'ذات #ود ?Eب آزا
 'وده و3�	
ت ��
� ا!راد ���� ا�ت، '	�ث �ر
$ #�م �ردم �د. 

ادا�� ا��راض �و�ط �ردم 5��#
ن %+ ��د�2 '	 <وب و��B �13ز'ود�د، '	 !
ر�ر��  -

�و��ر ھ	ی 3��5 ام آی  62ھ	ی �� ھ	ی �	�$ �
 21، 3ت ھ	ی 3�5�ده �
B  24، ھ

 B

ل '�وی 7�3
ت �رد 22و اس 
و   23، �	�م 3واب (�C+ �د. �دم ��	�ب '
ن و

ا��C	ده �ده از طرف دو�ت (�وپ، �	�$ وط
	ره) و ��B و<وب %+ �ردم 'د�ت 
دا���د، 	%� ازز
	ده روی ا!راط� �و�ت در ا���7	ل #�و�ت ��
+ �ردم ���� 

'	�د. و�و <�
ن '��دار
م %+ �و�ت در آ�ز�	ن در	ل 3�B �راردا�ت، '	زھم �
وۀ �

 ردم �و�ط دو�ت 	�ت ��ل �	م �ردم ���� را دا��+ و3�	
ت 3��5 �
'	�د. �ر%وب �
5
ری ا�>	ی  -��
P ا!راد 
�+ !�ر �
�د در �ظ	ھرات ا��راک %رده ا�د، د�5
ری و��د


�و�د. � B�3 ت	
	�#	�وادۀ آ�1	، ���3+ و��ل 'دون �	%�� آ�1	 ھ�+ �	�ل �7ر
ف 
در �ط'
ق ا
ن ا��	ل ا�د، '	
د �ورد '	ز�رس ا!راد
�+ �ظ�ون '+ دادن د��ورو
	 ا��راک 

 و�	%�+ �رار '5
ر�د. 
�ؤ�
ت � +�
�ت %+ <را 'رای ا��
	م ز#�1	ی  '	ز�	�د(	ن �
	م %��د(	ن '+ �	%�� آ�	�	3�
�وال ا
 ��

	ت >د'�ری ھرات را 'دوش دار�د، �ردا#�+ ��
�ود؟ <راھ�
ن ا%�ون %+ �1ود �	�3

'+ ا
ن 3�	
	ت >د'�ری �و3ود ا�ت، ا�دا�� 'رای �	%�� آ�1	، '
��	ری 'ر��
+ ا!راد �ظ�ون 
5
رد؟ <را ��وو�
ن 
�� در �ط[ 
$ �ر'
و�	ل �رد�� در دا#ل 
	#	رج %�ور Eورت ��
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ا
ن %��	رھ	 ا3	زه دار�د '	 د��1	ی �	 �	�+ آ?��+ '+ #ون '
5�	ھ	ن، در %�ورھ	ی ?ر'� 
  ز�د(� %��د؟�و�ف ��	ھ�ده دا��+ '	 �7	!
ت %	�ل از�3	زات 

  در
ن را'ط+ ��	ت ذل در#ور�و3+ 3دی ا�د:

ت 'رای ھ�+ 3	�
	ن، %+ 3	�
	ن 3��5 ھم �	�ل آن  -!	7� B�رھ! ��	��ؤ�
ت ا�


'	��د، 'دوش دو�ت %�و�� ا! 	���	ن ا�ت. �	ر��	ن �	��1	د ا
ن دو�ت �	�ون �Cوه �
#ود '+ ارو�	 3	�
	ن 3��5 را �Eو
ب %رد. د
���	�1	 ووزرای ا
ن دو�ت در�Cرھ	ی 

%	ر د
5ری 3زا���	س �زددول ارو�	�Q 'رای ا�ط	ی ا3	زه �	�� ا�	�ت 'رای �ران 
رژ
�1	ی %+ ��وول 3�	
	ت �+ دھ� ا#
ر ا�د، �دار�د. ا
ن دو���ردان ��
#واھ�د �ظ� 

ر��	طق ا! 	���	ن �و�ط رژ
�1	ی �+ و�
م دھ� 	�ھم '+ 3وھ	ی #ون %+ در ھرات و

  ، !�ر%��د. ا#
رر
#�	�ده �ده ا�ت

$ '#ش ازا
ن �وع دو���ردان آ�	�� ا�د%+ ط� 
$ دھ� ا#
ردر �درت �ر
$ 'وده از  -

 �
"�	�ون" �Cوه ���
'	�� %رده ا�د و�� در�
ن 	ل '#	طر ا��راک �	ن در �
	م ��
رو�1	E� ،روف ا��
	ز#واھ� از�و�ت و���
'	�	ن '
ن ا����� آن �
'	��د. ا
ن 

��	ع �	'ل �7	��+ �
دا��دو�
#واھ�د #ود را وارث �3	ھد
ن  د%	�داران #ون �1دا را ھم

�#	ن و�	روال !��7 وا��7 ���داد��وده '+ <و%
1	ی �ود آوردو��� د�ت 
	'�د. �	��ا

ا
ن ھ	 #
	�ت '+ #ون ھرات (�ره %�) در رأس ا
ن ا��
	زط�'	ن �راردار�د. ����رد
 (ذ��+ �
'	��د. �1دا 'وده و�	�P 'زرگ در 'را'ر�ط'
ق �دا�ت 'ر3�	
	ت 


	ت  -	�3 ��%	�	 '	ز�	�د(	ن �ر'	�
	ن �
ز '#	طر3دی د�'	ل ��ردن #وا�ت �	'رای �
�+ و�
م ده ۀ ا#
ر، '+ �1م #و
ش در��ؤ�
ت �داوم و'M	ی !>	ی �7	!
ت 'رای  �5�3
 +�
�	
م. �1دای ھرات �وا����د د
روز'	 �زم را�* در��
	ن 3�B �ر
$ ھ�	3

!	�د رھ'ری �را�ری وآ(	ه 'ود�د، '	 �
	م #ود %	'ل و���و د��1	ی �	ن #	�� 'وده و
را ��	ن 'دھ�د و�
	م #ود را .'ت �	ر
* ا! 	���	ن و13	ن '�	ز�د. ا(ر�	 '	ز�	�د(	ن آن 
�1دا ذرۀ از �زم را�* �1دای �	 را دا��+ '	�
م، �	در#واھ
م �د �	م �1دای #ود را 

��
ن �دم در
ن راه ����د�	زی �1	دت ھر !رد و'ر�راری .'ت �	ر
* %�ور�	ز
م. �#
 ھ��	ری ��داوم �
	ن '	ز�	�د(	ن �1دا �
'	�د. 

 
Mوق '�ر!	رو) ��
�%)  

 

  


