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� ��ر و ورز��ه ا���ن ا�� �� ��ر ھ�ی ���� آ��	 در ز���� �&�در &%رزا$" �#" از �!وھ ��ان 
ھ�ی  �3�2"،  روان /���"، �0��1 /���"، �����، اد-��ت و...ا&+�م داده ا��. ا�� �)' و 
ا&�� >�� �� روز;�رش را در 1�9+% و ارز��-" ���8$ �7�ح در �0��1 �5�ی ��ده ا��، -� �4� از 

  ز-�ن ��ر�" -� ?�� ز-�ن ز&�ه 1<�ن از 1>�3 آ=>�&" و ا&��3�" &�	 د�9��" دارد.
&�در &%رزا$" ��دی 3C%ت & �� و درو��2A B ا�� ��  ز&�;" اش  را -� ��9ب، �%��)" و د��ار  

�  ی �" ���.دو�� �5
��9ب C%ا&�ن و ����Dن ���� ھ�ی ا���ن -� &%/�9 ھ�ی �)�)" &�در &%رزا$" -� ز-�ن ��ر�" آ/���" 

  -��� ;�2 �� ا�� دو�� -" ھ>�9 -	-�ن ھ�ی د��� ھC "� E%ا&� و ھE �" &%���. . دار&�
&%رزا$" �� -� ;>�ن اG34 از ���ن ��9ب C%ا&�ن ��ر�" ز-�ن �>9� ��" -� �#" از ��9ب ھ�ی آ�Fی 

8 ��ده ا��.A�D "$��/ده ا��، آ�� �� -� ز-�ن ا&�9�� "��3 �Cه ھ�ی ا��  
�گ آ=>�ن /E9��9 و -� او ;�2 و /�%د I=ھ��� �-��� ��ن -� د��ار دو�� در �8 �#%&� اش در /<

�0��1 ��دم �� ?�ا$" و ?�%&�" & � و �BJ ا�� ��9ب �� -��م �- "3��� :
 An Afghan Life: Reflections on Afghan Society andوراوا& ���" ا���&" 

Psychology .ان ارا$� -�ھ���� �FLM �- ا��  
  

�2. ��و��" و ��د;" C%اص C%دش آ�Fی &%رزا$" -�; O�����B ھ� � �-  
�د. در�� ��L� �D�Qم و -� /ھ>�� ط%ر آ�Fی &%رزا$" -� � �R& �9ب اظ<�ر� �در �%رد ا� "�J� ���

�ده ی از ;92>�ن آ�Fی &%رزا$" در �%رد ��9ب  � �1An Afghan Life: Reflections on 
Afghan Society and Psychology  .دد�; "� E��(� �</ ���C  

  

  
***********  

  

�ر ��ل  در 
�ه ا�ن ���ب�
���� �� ��پ ��رده �د. ���ب را �ر���  314
��دی در  ���2011

�د �� در� �

$روف ا�ت و ��ShopMyBookر ��پ ���ب �� ا��س �!� � ا�ت و�� ��م  ��پ  

اه ا��ر�ت �� آن 
� �وان د��ر�� دا�ت. �$�� ھر و*ت ��� ���ب را (ر
��ش دھد ھ
�ن ��&� ازر
��پ �� ا��س �!� �  ،ز
�ن �� ��پ 
� ر�د و �رای 
��ری (ر���ده 
� �ود. ا�ن روش ��پ را


� -و��دprint on demand دارد و�رای �ر�ت�. ا�ن �وع ��پ 
��رف �و.�د و ا���ر ���ب را 
�ده ر��0 ��� (روش �ر��دن ���ب ھ�ی ��پ �ده را ھ
راه �دارد. و.� ھ
� ای ��ر ھ�ی ��پ �

��پ را از(ور
�ت �ردن ���ب �� 72س روی 56د و�4ره را ھ
� ���د �و���ده 3ود �� 2&ده ��1رد و 
�ر�دارد و.�  در (��ل �� دی اف اش را �� ���ت آ�&� �� (ر��د. ا�ن 6ر��ن �رای �و���ده 
��ر(� را

�� �������
��م �و���د، ��م ���ب و  8�5 و �7�
� �ود 6ز ا��
�ر����: ھم ازطرف ���ر �رای �و���ده 
�د ��د -و-ل و�4ره داده 
� �ود �� ��ر�ران ا��ر�ت ��وا��
�د 
�&وم ��5دی �� ���ت ھ�ی ��و�1ر �
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�د و ���ب را در���ت ��دا�آ��6 (ر
��ش دھ�د. ���ب ��&� از ���ت ا��ر���   از �
ShopMyBook.com  ر ��رد و�����
�د و�زا و��

ول $
*��ل د��رس ا�ت و �� �ردت ��رت ھ�ی 

  �ورو ا�ت �ردا3ت. ��24 ��ل 
� �وان *�
ت اش را �� �دود 

   
 �
7�د روی ���ت ���ر درد��رس 
� ���د و��و���ده *رارداداش را (�;  �7���
�وان ا�ن ���ب ��ز

  آ�را ازآن ���ت (ر
��ش داد.

  

  

ن از  �7���.�1 �� ��ل از��ور ��رون �وده ام  ���17ب �� دو د.�ل �� ز��ن ا����51 ا�ت. ��7 ا�

0 (�
��و�ر ����س) در ا
ر��7 ���
���� و ا��ور��و آ.
�ن �� ا�
�م و�����ت ام را دردور��� روا
��ل ا�ت �� در 4رب ز�د-� و  ��40ل 2
رم در����ل دا���1ھ� -ذ�ت و��ش از  13 .ر���ده ام

�م. 
ط�.$�ت روزا�� ای 
ن ھم ��ش از � �

� ���د  در�د �� ز��ن ھ�ی ا����51 و ��95ر  ���
آ.
��ر�� ا�ت. 
ن ����ر را�ت و ز��ن (�ر�� 
ن �رای ادای 
��?ل 52
� و ���51  (���5��ر �� ز��ن ا


� �وا�م �� �و و ���
�م �� �� ز��ن (�ر��. د.�ل دوم ھم ا�ن ا�ت �� ز��ن ا����51 ز��ن 6&��� ��� آ.
�ده -�ن ����ری *رار -�رد.�  ا�ت و ���ب 
ن 
� �وا�د �� د��رس 3وا

  

� دا���م ��  –
ن از اوا�ل 6وا�� �2*� دا��م ����� و�� ���ب ھ�?� را ��و��م ��� �� ھ�وز �
ز


ن ھم از�و?�  
��?ل روز
ره ای ز�د-� از و.� درا�ن 
دت ����ر   –3واھم �و�ت  �5��طر(� و �
�و��ن ز @��
����ن دراول ��ل �A)3ره �$د از �ر-��ن ام از اB�� �� دی  2009ود�ر ���ب �د��




www.goftaman.com 

 ����د و ھم �
��
وده ام. درا���6 ���د از ��و�ق ھ� و�و��� ھ�ی دو�ت دا��روع �� �و��ن آن 

ود دوران 
�7ب ام درھرات، آ*�ی دو��ور�
روا�در
�ن ا(�Aن در �&ر  زاده، ط��ب و �2دا.�7ور 

��ن ��م �� از او(ن ��خ�

�  آ.
�ن اظ&�ر ا� �� ���

ن ����ر �562 دا�ت �� ���ب �
�م �ود. ��� ز

ودزاده �را�م -�ت: ��در! �و �

� �ردم روزی  �5����ل ا�ت ���ب 
� 3وا�� و��B و*ت اش  �45

  ا�ت ����� ھم ��و���! 
  

���ت،  ���51��� *درت ا(�ده ای (�ر�� ام �� ا�دازه ای ا�����

ن ھم ����� ی ز��ن (�ر�� ام، و.� 
�و��م. ا
�دوارم روزی �� �
0 ����� -�ن ز��ن  (���5 ��3وص و*�� را6@ �� 
��?ل 52
� و�

  (�ر�� ا�ن ���ب �ر6
� �ود. 

  

  

ول ا�ت. درا�ن ���ب 
ن �ر-ذ�ت 
و6ز ز�د-� ام را$
در�3ش اول ��  ا�ن ���ب 
$6و�� �4ر 


وده ام �� از�����ن (��ر�; 
��3ر) �3ش دوم ��67 �A)را در �ر-ذ�ت ا ���A)ا �������3ش  آن روا
  ا�����ط ��م.�وم 

��  درBو
�م �� �� -و�� �� ��-ردی � �
�3ش اول ���ب ز�د-� 3ود را از -5ران ھرات �روع 
����م. 3وا�دن و�و��ن را ��د-ر(�م.�2دا ���وی  .7ر�م ���و��I
��(ظ، -���5ن و�و���ن �$دی و 

�� را �� �$��ر و����ر آ
و�3م. �$د ��  ز��ن 2ر�� (!� ���� و �Bو
�طق ار��و را (را-ر(�م و 
د�ث و
�وع د�1ری از 
� وآ3و�د �ود �� �� (���5  دا�ش �ودم. او از �� ��ل ��-رد ا�ن 
و.وی (رھ���3 و 6

�6وم وطب و ی �و��ن �����ن و �
�� را  ا��6ل و وارد �ود. (!� ا��Bو
�ورات را 3وا�ده �ود ��دل و
�

ود و�رای دھ��� ھ� و*�� 
ر�ض � �
�و�ت ����ر  �
 ��از . �د�د ���3 �� ا��س طب ا�و��


ود  ا(!� (راخ دا�ت. او ��� �ود �� 
را �$�ب 
ذھ�� دور�ود و� �
ھ
��� �� دا�ش و52م ��و�ق 

�7ب .��� ی �5ط�ن ��4ث ا.د�ن  ��ل ��-ردی او
ن �� �&ر ھرات آ
دم و ��6 ا���7 �$د از  ��

 ��Bو

ودم. روح �  ا���د (رزا�� ام ��د ��د!4وری �� درس ر�
� �روع 
  

  
���ر �� (رد ��وده �!��ن از�وع او ���د ����ر �م در
�� ���و���� ا-ر Bو
��ور و6ود دا���  ا���دم 

�� را 
� آورم �� در ����د. �رای ا�ن 
د�2 دو ���7ت �و��ه ازBو
���ب ھم آورده ام: 
ن و*�� �$د  

�� ��  1969ر��7 �� ��ل از�0 ��ل درس در
�7ب دراBو

��دی �� ��ور �ر-��م، روزی 
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� داد �� �3�� ای 
� در�
ن را6@ �� ا
ر��7  از ھرات �� د�د�م آ
د. او 
�!�2د �ده �ود ود�1ر درس 

ود �� ���ن 
�داد �� �� �د ���76و 
� ���د. او 
� �ر��د �� آ��  و�ز�د-� آ�&� �ر��&�?� 

��د؟ و 
� -�ت �� درا��6ل ���ن و د ازا
ر��7?� ھ� �� ��2وی ا�� �
 د�ن � رت ��2 ��روی 

�د �� ��. از ���ن آ
ده ا�ت و
� 3وا�ت �دا�د �� آ�� ��2و��ن از�� �
6
�5 �را�م -�ت ��  آن ��روی 
�$د ازا���7 ا
ر��7?� ھ� �� �ره 
�ه ��ر �رد�د، درھرات آ3و�د ھ�ی "ر�ش دراز" در��.ون و�Bت 


�� ا���دم را ھم د2وت 6
@ �د�د و��ث Bو
 �&�
7ن ا�ت �� �ره 
�ه ��ر �رد؟ آ
� �رد�د �� آ�� 
آن -ردھم آ?� �ر�ت ��د. او 
� -�ت 
� ھ�ی ھرات ����ر �� دا�ش ا�د طور��7  �رده �ود�د �� در

�د �� 
�ه درآ��- �
 �

�ن �&�رم *راردارد وھر آ�
�ن دروازه ای دارد و�1&��ن آن دروازه ھ�  ھ�


� ازھم �� �&��وه *�ف ��: �ردا���  �?�7 ا�د. �طور �� ��(ران ا�6زه 
� دھ�د �� آ�
�ن �رو�د؟ آ

�� -�ت 
ن از ا�د و 
� -و��د �� ازBو

وا(!ت  
�ه آورده ا�د.  �&�آ�&� 3وا��م �� �ظرم را �دھم. آ

�د واز �ر��ت ���رات ھم �� آ-�ھ�د. 
�ه �0&) �
��6وم  �

ر ا�ت �� ��  �رد�د. 
ن -��م: "�*

از ز
�ن ��دان (���5 ای �دارد. ھر�س �� ��وا�د را�ت �ر�$� ���زد 
�  ز
�ن 
� �ر3د و دور
�� دراظ&�ر �ظرش Bو
�وا�د �� 
�ه ��ر ��د. �
� �� ا�ن اظ&�رات آ�روی �2.
�ن را 
� �ر�د ! "  

�م. در�3�� ای ���ب ھم آورده ام  را�ت �ود. *�� ای �و��ه د�1ری را �� در ھ
��� رک و� �
�!ل 

ول �ود �� �$ � ��&� ��دل 3وا�� �ورت 
� -ر(ت. �رادرم ���6 ��6
�ر �3ن �ورزا?� $
 �


56د  دو ���ل او.�ن ��پ ���5ت ��دل را در از �� ر?�س (�
�ل 
� در -5ران �ود ��دل را دو�ت دا�ت و
�ن ��دل 3وا�� ھ� �� ھ
��� �$د از �� ا���د �53ل P �5�53 و�راش �رده �ود ��3ود آورده �ود. درا

�� ھم د2وت 
� �رد �رای ا���7 �$ر ھ�ی Bو
�رف 4ذای ��م �ورت 
� -ر(��د �رادرم از 
  ���5ت ا�ن �$ر ��دل را 3وا�د �� 
� -و�د: 
�7ل را ����ر ��د. در��7 ازا�ن �ب ھ� �رادرم در

  
�: ا�ت 3و �ردن �
ت اھل دول $�  �� 3وان 

  �را-�ه 3ران 
1ذر ا-ر آدم �ر��� از
  

��د �� 
ردم ����ره درز
�ن  �$د از�� �� �

ود: ��ا���7 �رادرم ا�ن �$ر را 3وا�د (وری ���ن ����ر 

� �رد�د و ��دل آ�&� ��دل ھم از Q��� -�ت ا�ن  د�ت ���
�ن ظ�.م رBو
را �� 3ر ����� �رده ا�ت. 


�ن �� در�ت ا�ت و.� �$��ر د�1ری ھم دارد و آن ا�ن ا�ت �� ��� �&��ظور ��دل ازاھل دول �

�د ��75 �
� �و.دارھ� و����
ود و �-�ت "  
�.�7ن ز
�ن ھم ھ���د. �رادرم �� 6واب از 3ود د(�ع 


�ن دو.�� ا�ت." ��دم ���ت �� ا�ن ��ث �1و�� ����ن ��(ت! ��� �
�ظور ��دل ��

و.وی ���ب! 
�� ����ر 
وا(ق �ودم �� �� �رادرم! ��دم ��.� ����ر ��وده ���م و 10آ�و*ت ���د  
ن درBو
  ھ�ت �� �� 

  
  

ام. ا�ن �وع ���� �رح داده  ��120 �ورت 
��3ر در �دود  62009ر��ن ز�د-� ام را �� ��ل 
�&� ����ر �����3 �ده ا�ت�A)د-� ا.��� �رای 4ر�� ھ� 6د�د و�6.ب ا�ت و �رای ا�و.� 
$5وم  .ز

���ر �� (رد 3ود
�د  را د�ده ا�ت و ا�ت �� ھر (ردی ��6رب و رو�داد ھ�ی �ا�ن رو�داد ھ� 
� �وا
  �رای ا(�Aن ھ� ھم �6.ب ����د.

  
����ن از �A)��3ر ا

� �ده  �$�� ا�ن �3ش دوم ���ب ��ر�; � ��3������ن ��A)م ا�� �� �� ���
آن ز

��� و������ و �3(ت ا��
� و
3را��ن �زرگ �وده �روع  3ط� 6زء ا
�راطوری �زرگ ھ�3

وده ام و��ظ�م ا
روزی ��ت رھ�ری ��
د �رزی و �ر��ء ��  ��ور و �� ھ6وم ا��Bت 
��ده �ر 

  ����ن ر���ده ام.
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����ن 
��7ت 3ود���7 �� ��ر�; ھ�ی �و��A)د ا���
را  �� �ده ای ��ورھ� ��3وص ��ورھ�?� 

�و��� ا�د و�آ�&� ��5!�  در دارد. ا�ن ��ر�; ھ� را ��ر�; �و���ن �ر(� ای �� روش ��ر�; �و��� �و�ن 

وده ا�ت. ا.��� ا�ن �0 ا
ر وا T ا�ت �� ��ر�; را  ھ�ی ���3 و� ��*و
� و*درت ز��د ر3

�و���د وروا�ت ھ�?� �رای ھو�ت دھ� 
�3وص �� 
ردم وا����ده ای ���
�ن �و��� ا�د و  �

�ظ�
� 2وض  ��ر ا�زاری وا�د?و.وژ�0 از ��ر�; را ���
�ن ھ
� ای ��ورھ� �� ��ر �رده ا�د. ھر


� �ود ��ر�; آن 
ردم ھم �$د�ل 
� �ود واز�و �و��� 
� �ود. ا�ن روزھ� د�ده 
� �ود �� �و���ده 
*5م ا�دازی ھ�ی ��ر�; ��ور �و�6 �رده ا�د �� ا
�دوارم  از �� ��ر�; و 6$ل ھ� و -�ن ��ل �و�ن ا(�Aن

�د �� ��ر�;  را �� ��ر�; �و��� �و�ن و ��و�ل ھ�ی 
�ون و آ�&� اول 3ود��
��و��0 ��ر��3 
6&ز 
ھر
�ن �3ش ازھ
�ن  درا ��ور وا*$� �ری را �رای ��ل ھ�ی �$دی ��و���د. �د�ن �ر��ب ��ر�; 
��3ر

  ا�ت.  �
� ھ� �ر3وردار ��� و��
  
���� ا���داد در �و��ن �3ش ��ر�; ��ور �� 
�?�5 ا���داد و در��طول ��ر�; 3ط� ای 3را��ن  روا

�ظری �و��ه ھم �� �و��� ھ�ی ��رل 
�ر�س در��ره ا���داد �ر*� و��وه ای  ����د �ده ا�ت. در �6�ا�

�د ��4ر، (رھ�: و����� ا����ده �و.�د آ���?� ا(7�ده ام. درا�ن �3ش از �و��� ھ�ی ��
ور�3ن ا(�Aن 

�ده ا�ت. از�و���ده -�ن 4ر�� �� �و��� ھ�ی دو�ری، ���7س، �وBدا، آدا
0 و(رای ر6وع �ده 

� ھ�ی ���ر �3رو و ا�ت. از��ا�ن �طوط�  �وار�; ط�ری، ��&!�، ���� ھروی، ا�ن 53دون و��ر

  -ر(�� �ده ا�ت. ھم �رای (&م 6وا
@ ا��
� ��ر
  


�ر�ن �3ش ���ب از&

� �ود. درا�ن �3ش ��  110��1ه 
ن �3ش �وم آن ا�ت �� �دود   ���
���� و� �$
�� �ردا��3 ام. 2��و�ن (�ل ھ�ی ا�ن �3ش *رار ذ�ل ا�د: ��
ل روی �6�A)ا ������  روا

  
�6
$� و 
ردم • 

 ا�6
��2 ��زی اط��ل •

�ش (�ر��ر)آ��  •
�� و6ود �A)دارد؟ ا 

 دو.ت د�ن و •

 ر(��رھ� �� ھ� و6&�ن �� •

����ن 
در���� در��م ا�داز  •�A)ا  

  
��ا�ن �3ش ����ر �� روا��7وی �و�ن �� �3وص 
�7ب روا��7و  
ن در�
ا
ر��7?� �3�م ��رن ـ  آ.

ھور��ی و �و��� ھ�ی �ود�ر ���ر، روا��7و 
$��رھ�دی 
�و�ل �ده ام. �� ا����ده ازا�ن 
ودل 
�� را �رح دھم.�A)ش ا�

وده ام ��� از��1ه  �و�ش �A)ای ا �$
�� �3وص 
�?�5 زن ���زی در�6

از دا���ن ھ�ی ھزار و�0 �ب و  ها�ن را در روا��7وی 
ورد ��وش -��رده �ر *رار -ر(�� و
�7��زم 
�� ای 
ردم در��ره �� و(�?� ز��ن و�م 2!ل �ودن ��ن ��ر-ر(�� �ده ا�ت �� ��
��ورھ�ی �2

�� را�A)3ودآ-�ه روان ا���� و�&�را�ط� �� زن ���زی رو�ن ��زم. ��7ده ی ��ث درا�ن  �� ھ�ی �
�7��زم د(��2 (�� 
�&وم روا��7وی آن)  را 
�� ��ر�رد �A)ای ا �$
��ره ا�ن ا�ت �� زن ���زی در�6
�د. ا�ن ���5ل در�ل �� �ظرم درھ
� ی � �
دارد و �رس �� 3ود آ-�ه 
ردان ازز��ن را *��ل ��
ل 


� �وا�د �م و �
  ��ش در�ت ���د.6وا
@ ا��
  

����ن ا
روز  در ����ن ا�ن �3ش 
ود.� �و��ه �� ا��س ���7 ��زی �
��و�ری از ��(ت *درت در�A)ا
��ت رھ�ری �رزی و�ر��ء را 
طرح �رده ام �� �را�ش ��م ���7 ی �ظ�ر �� �ظ�ر 
��ل را داده 

  Skewed Peer to Peer Networkام.
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ن �� ��ث وا*$� ا�د. ن �� ��(ظ� ای ا���ن ا�2
�د دا�ت �� �6?� �� 
� �وار3داد ھ�ی ز�د-� ام 

��س از -ژ���� ھ� و��و6ود ا�ن، 
$5وم ا�ت ��  و.� ��آ-�ھم . ��(ظ� ای ا���ن  ھ�ی��ر��?�  روا

ن ��زھ�?� ز��دی را ����1 ام �ون ھدف ام �
��
� ام ��  ز�د-����و��� ��وده ا�ت �و��7 ز�د-� 

0 ��د. 
� �
�6
$� ی  ����
&م ا�ت �� ��وا�د �رای ���3ت روا� �?�6  

  

� دا�م آ�را �� (�ر�� �ر-ردا�م. ا�ن ��ررا �
ن طور��7 �� 6واب �وال د�1ر �
� -��م 3ودم Bزم 

�د �ر6
� ای در��� را ��  
ن ا�ت و ���د آ�&�?� ا��6م دھ�د �� (�ر�� ��ن ر�� �ر از�
� �وا

�?�5 ای 
&م ا�ت.  �
�ده -�ن *رار دھ�د. �ر6���@، ��ور ز 
�ر6م ھ����7 درد��رس 3وا
��ن 

�د، �ر6
� ھ�ی ��ن ��ر�� 3واھ�د �ود. �و��7 در ز�د-� �7رده ����د و� ز��ن 
!�د را 3وب �دا

��@ �� ز��ن 
!�د 
�5 �� 6
�5 ی 
�ن از ز��ن 
5
� و�� 6� �� �

و وع ا��!�ل �5 �&��ر6
� ھدف �
���ت.  

 ا��!�ل اش از �2ط�� ا�ت و ز��ن ا���ن ھ
��� ھ
راه �� ��ر��7 ھ�ی (رھ��1 ، ��ر��3، روا�� و

ا�ت  ��ر��?� ھ��W �ر3وردار 3واھد �ود. �� ھ
�ن د.�ل ا-ر *رار ز���� �� ز��ن د�1ر ھ
��� از
��@ را 3وب �دا�د �� �� ز��ن 
!�د ھم ���ر دا��� 
�&� ز��ن � ���ر6
� در�ت �ر ���د 
�ر6م ���د 


را6$� ���د. �و��� ا�ن ا�ت �� ھر��� �� �و��� ای را �� ز��ن ا �

� �وا�د �3وا�د �� �ر6 �5�

� ھ� و����� ھ�ی 3و� �
7�د �� ������د -
راه دش را دارد. �$ � از�ر6
� ھ�ی �ر�� ��� 
� �وا

�ده ����د.��  
  

  
  

ھزار  650&�ن 4رب و*�� 
و(ق -��� 
� �ود �� �دود  طوری �� 
ن ا��ظ�ر دا��م ��. ���ب در
�د ھر ��Bی د�1ری 
ر�وط ��زار���� �ر�ت ھ�ی ��ر ��
���3 اش �� (روش �ر�د. ��زار ���ب 


�د �را�ش ��8�5 و���ب ا�ت. �ر��� �� ���ب � �
�د. ا.��� 
ن اول  ن را ��پ � �
���زار���� 
�د ��پ �ود. و.� ھ
� ای  �و�ش �ردم �� ���ب از�� �
راه ���ر ھ�ی �زرگ �� 3ود ��زار���� 

�د �� ر��0 �� (روش �� �
آ�&� �را�م -���د �� آ�&� ���ب ھ�ی �و���ده ھ�ی �����3 �ده را ��ر 
$
�د. و.�  500
وB از �ر��دن آ�&� �م ا�ت. �� �
���3 ���ب (ر���ده �ده آ�&� (!ط ��7 را ��پ 

�و���د ا�ن راه ��پ �� ا��س �!� � راه 3و�� ا�ت �� ���ب  �
�رای ����� �� �رای او.�ن ��ر 

7ن ا�ت ���ر �زر-� 
�و�6 ���ب �ود وا-ر آ�را  3ود
�د �� �$دا �را �دون 
�رف �� ��پ �ر��


��د و �و���ده *رارداد ��د و *��ل (روش دا��ت ���
��د. آ�را ��پ �  �را�ش ��زار���� 
  

  
  

  ��ل �رف �و��ن ا�ن ���ب �د.  �3دود 
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ا���6 ھر��ره �ودم. ھم �و���د، ھم و�راش -ر و  �و��ن ا�ن ���ب ا�ن �ود �� 
ن در د�ورای 
ن در


� �وا�د از��!د �و��� ای 3ودم �� ��ر ��در��� ا�ت. ا���ن 
�و�ت اش ��رون �ود و�� 3ود  ھم 
�� ام آ*�ی دو��ور �ظر ا�دازد. �رای ا�ن ��ر 
� د�1ران را ���ز دار�م. ���3 از ���ب �
را دو�ت آ.

 �75�
���ز �� و�راش -ری  �������

ود و.� 
ن �-�و�5ر �� (�ز�0 دان ا�ت 3وا�د و ����&�د ھ�?� 

� 3واھ�د.  ���1�
�ن �ول ھ T�!�دا��م �� ���ب را �3وا�د و �ظر دھد. و�را�ش -ران 
��75 �رای �

�&��م �0 آ���ی ا����51 ام �� در 
ن از
�&ر �زد�0 �� ھ��د.�رگ ا����51 درس 
� دھد  دا���1ه 
6
ن آ.
�ن و�ا��51س در�&ر ھ��د.�رگ �� او ر?�س 
� ���د در��ره  -روزی از
ن 3وا�ت �� در ا

����ن ���ت ��م 3وا��م �� 
�ن را و�را�ش ��د. او -�ت ا-ر 
�ن را �3وا�د و�A)ن  ا
و�را�ش ��د از

�ن �&�ری �د�ت  ل را �� او�ورو 
� -�رد. 
ن �� ر ��دم ا�ن �و 2000 �7��� �ردازم.  �رای ا�


��م و آ�د 
ن 
�6ور �ودم (��5 ��و��م. ��د روزی ��ر ��م و� آ�را دو��ر و�� ��ر ��د ��ر 
رور 

�م  ��Aرا�� �� آن �دھم و� �
�$د �1و�م 3وب ا�ت. و.� �$د از
د�� 
�و�6 �دم �� ھر ��را�ن ��ررا 
را ادا
� دھم ده ��ل �$د ھم ���ب  ��3Bره �� 3ود -��م �� ا-ر ا�ن ��ر
� 3واھم 
�ن را ��Aر دھم و


� �ود و�����6 اش ا�ن ا�ت �� �د�ت  �6?� �!ط� ای ������ را ا���3ب ��م �� �ردم و ���د در �
�م 
  ا�ت. 
ن 3ودم ازآن در�ل را � ام.

  
�دا��م �و��7 ھ
� ای ���ب ھ�?� را �� از ذ��1ه 
3X از �57�
 Qھ� �
وده ام درآ��!ل *ول  �& 

B�� �� ون ھ��د.�رگ��ا(��3ر  �����3�� ی ���3 ام دارم و ��د ��ری �� �����3�� ی ��2ظ
ت �وھ

وده ام. ��م �&�ر�ن دا���1ه آ.
�ن را از�  آن 3ود �رده ا�ت ر6وع 

  
 

  
د�ت ا�ت �� ا�ن ��ر �� ز��ن (�ر�� 
� ���د. ا�ن ���ب روی د�ت �ر�و�ت 4م  ���ب د�1ری در


ود زاده و 
ن �� (7ر ا�ن ا(��د�م �� ����� در��  9ا��1زی دارد . �دود �
��ل *�ل دو��م دو��ور
���� ���5�5 و �رای �وھ��ون ھ� ودا���1ه ھ�ی ��ور در���و��� روان ��ره روا� ��م. ا�ن ��ر را �

��� ��ش ���ت. 
��7ت ��ری ور(�ن 
ن ��  �150روع �رد�م �� ����6 اش �� ��ل �دود 
����ن ��ن ��.&�ی �A)آن  و�$د از ��2009  2006ا @��
آن �و��ن ���ب 
ن �� روی آن ���ت �رد�م 

�1���ن دو ��ر را Bزم  �د �� ا�ن �روژه �
�م �ود. و.� رو�ش ��ر 
��ود. ا�ن �روژه �ون ھم آھ
�� �ر 3واھد �ود وازطر(� ���د ����� �د�ت آ�د �� ��وا�د ���ز ھ�ی 
���ن را در�3ش Bدارد طو
�� �رآورده ��زد. ا
�د وارم �� ا�ن ���ب ھر�� زود�ر �
�م ��
 Tدر �ظ ���
روا��7وی وروان در

����ن �� ��پ �ر�د و در �ود و�A)دان *رار -� در ا�
رد. ا
�دوارم �رای ا�ن ���ب د��رس �2*� 
�ده ای 3و�� ��دا ���م.�  و�را�ش �

  
����ن دا��� ام و �� (7ر ���ب د�1ری ھم 
� ���م �� ��
ل �3ن را�� ھ�?� را �� 
ن درآ.
�ن و�A)ا 

�د -��
�ن و ا(�Aن 6ر
ن آن �Bن �و��� ��

!�.� ھ�?� را �� �� ��ل 
ن  �� ���ت ھ�ی ا��ر��� ا(�Aن 
����ن  
!���B د�1ری ھم �� آ�&� ���(زا�م و در را ��ز�1ری ��م و د. 
� 3واھم آ�&�ام 3واھد �و�A)ا

�&��د روش و �� ��ر دھم. ا�ن �و��� ھ� ھ
� (�ر�� 3واھ�د �ود و را آ��
 �5?��
(���5 ی  ����ر 
���� و ��ر ���و�ن و
����I در روا ����52وم، اھ
�ت ر�� � در52وم ا
روز، ��(�� ھ�ی 
Aز�
�وع، و*ت �م و 
ن ھم �
�6�م. 3وب 
و وع ز��د ا�ت، ��2ق ام ����� را در�ظر دارم درآن �1�

�و��ن ���ل. �� ����م �� �� 
� �ود!  �� �
�  
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��ن ا(��ده ا�د.��� �5A�� �
�م �� �� (7ر � �

ن ھم از�
� ��7ر   
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