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  ��دھ��م �د�د
22-01-2014  

  
  ���ھ� ����ر �� دوازده ���� � �ذ�ت

  
ھ�%������ش  �د���ل آن و  �ا�ر�!�ھوا �  ھ�ی، او��ن روزی � ��رو2001از ھ��م ا�و�ر

��  ��ل ����12ر از  �ورد +�)� *رار داد�د، ،���م (�)��ت �)�د �دت آزادیرا،  ا'&�����ن
   �ذرد.

در �� وا����ن و ��و��رک  �2001%���ر  11 �رور���� ()ت ظ�ھری ا�ن +�)�، +�)-
�ور و  ���� و ���2 *��ل �1+ظ� ای در ا�ن� ��ب �)��ت  ،درون ��ک ا�ر�!� �ود

ا�ن  و +����ن �2ر��ن - %1ن �ذاران،دو���ردان ا�ر�!� ()��ردم و ��م �د�د �را�����ن 
   �د.�راژ�دی �زرگ، �� *ول �ر���� و*ت �)ل ��+د، 

داده �ده از اط1(�ت �ر ط�ق  ، �ن 5دن،�ظ�و��ن ا�)� ا�ن +�)��ر د��- �2 � از آ�
، ن و �+ت +���ت ط����ن *رار دا�تدر ا'&����� �� و��ن ا���ت �)� ا�ر�!��وی 

  :از ط����ن �:��9 ��ود�د �� �8د�ن ��ر ������داران ا�ر�!�
ھ�� ز�دا���ن ��ر�2 در ��د  و ا�:�(ده�روۀ ـ �ن 5دن ھ�راه �� �� ر رھ�ران و ';���ن 1

را �� ا�ر�!� و ���م +����ن ��ن  رض �+��� �� آن �ور �+و�ل دھ�درا <ط����ن 
�  .�د�;ر'� 

  ـ ���م �پ ھ�ی �رور���� در ��ک ا'&�����ن ���� �و�د.2
�و2ود در ��ک ا'&�����ن ��  ـ ا�2زۀ د��ر�� و �رر�� ���م �پ ھ�ی �رور����3

  داده �ود. ا�ر�!�
��ز �� ��2ب داری از %����Aد  ��ن��2)� ا��) ، ازاز ��2ب �8د �ور د��رھ�  �ن �:��9ا

 ، و�� از طرف ط��ب ��� �د�ر'�2دی %� �ورت �� �8د ��ر  �� ط����ن، ا�ر�!�ھ�ی 
 ی �2روح و �����ن�رای ا�ر�!� 2واب ����ب�ر��ب اEر و  ھ� ا�ن �:��9 ھ�C� D از

  داده ��د. 
�� ط����ن �� �روب �روه ا�:�(ده و ا��رت ا�1ا'&�����ن و  8ون �و9وع +�)� ��

2)ب �وا':ت �� ر �;�� ، 5زم ن �روه ���)زم ھ�وار ��ودن راه ھ�ی(�وان +��� آ
 ھ�ی �A2ن و 2)ب +���ت و ھ�!�ری �ور ھ�ی دو�ت ا�ر�!� در ا�ن ���رزه�ور

 �رد ا�ن �ود در ا�ن را��� ا�ر�!��ود، او��ن �ری   � C� -E11روز %س از +�د 
 �رای �دور *ط;���� و �ب�)ل ��+د  ��ز��ن �ورای ا���ت�و9وع را �� �%���ر 

ـ ��ز��ن �رور���� ا�:�(ده و  2001 �%���ر �11دE- �روب �� و��ن +<رض �2وز
  %����Aد ��ود.  ط��ب ـ

ای �ور ا�ر�!� را در �ر ،روا�� ���A2ا+���� ـ ـ  و2ود '�9ی (�ط��ا����ب ز��ن، 
��  ورآ��ن ���ت؛ طوری � ھ�- ا(�9ی �ورای �ذ ر���� ا���ت ��ز��ن �)ل ��+د

 ـ���1368ره  *ط;���-�دور  �� *رار داد�د و %����Aد ا�ر�!� را �ورد �K �د ا���ق آرأ
�ور ھ� � � ،و �� �;:�ب آن دو *ط;���- د��ر در ھ��ن ��ل �12.9.2001ؤرخ  �� 

ه ا�2زه داد �طر ا�ت ـ دار�د ـ �)N و ا���ت ��ن در �ورد �Aد�د 2دی �رور��م *رار
  د.��ل آور�� (د'�ع از �ود ی را �راو %����را�� ا*دا��ت 5زم  � �د
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�ب ا�ن �2وز و آ<�ز +�)- ا�ر�!� �� ا'&�����ن ��+- د��ری در ��ر�O ���ت و ��  ��
ادا��  ���ب ھ��روز �� 'راز و ـ ��ز �د � �� ا ��2001  ���1978� ا'&�����ن ـ از 

    دارد.
 ھدف آ�!�ر ا�ر�!� از +�)� �� ا'&�����ن، طوری � دو���ردان، �����ون و �ط�و(�ت

ور�زم �� ���د، ا�� آ��ھ�ن ا�ور ، �روب و ا�+�ی �را�ن �ور ��ر ھ� ا(1م ��وده ا�د
، +دس و ��ن ھ�ی د��ری ھم دا��� ا�ت در ا�ن �ورد �9ن �K �د آ�8� ا�ر�!� ا(1م

و ا�:1ب  � از 'رو%��� �وروی � وری �ظم �و�ن ���A2 �داوم ز��د � ����ر ���� 
از ���� �� �ود � و  ؛ار���ط �� ��ردارو%�ی �ر*�  ��1990  1989ھ�ی ��ل ھ�ی 

  �� 2د�ت ����ر از �وی ا�ر�!� د���ل �ده ا�ت. ��1991ل 
�ر �ن در ا�ن �و��� �� �رر�� �+ت و �:م ا�ن +دس و ���ن ھ��ت  N�9و �� �و

ز�را '!ر �� �م � در طول ا�ن دوازده  ؛از +�)� �� ا'&�����ن ،در ل ،اھداف <رب
�ورت �ر'�� ا�ت � �دون ��ل �� *در �'� در ا�ن ز���� �و��� و ���2ر و �+)�ل 

��د ھ���د و �C �ر�� از ا�ن �و��� ھ� �� ���2ر ھ� و �� �+)�ل ھ� �� ا�دازۀ �'� ارز�
ھم �رای  �� �ظر �ن ز���دی %ردا��ن �!رر �� ا�ن �� )�ھ�ی ار ��ن �ر�� �و2ود�ت 8

طور �ھ�� ،��9ع و*ت �واھد �ود؛ �)!� �� �واھم �ن ا�ن �و����ن و ھم �رای �وا��د�
�ده و ��  �Aم ھ�ی �ر �!��ر ز �ذر ھر �C، �� ھر �8د �����;د او � �;�ول ا�ت 

�ررار �� دھ�رر�� * �ورد  ��ده را در ز���� ھ�ی ���)ف P ��� ھ�ی �د، �ن ھم
ا'&�����ن  �ظ���ا'���دی ـ ����� ـ ا���2(� ـ  در��ر در ا�!��'�ت و �+و5ت2وا�ب 

  �� +د 5زم ـ �� ا����ر ـ �� �رر�� ���رم. در دوازده ��ل �ذ��� را
  :ـ ا'&�����ن1

دوره ھ�ی  د�ت آورد ھ�ی ا'&�����ن ط� دوازده ���� � �ذ�ت �� �ظر �ن، �� �:���� ��
 �ت در +د ��;�دل *رار دا��� ���د%���ن، �و�ژه ده ��ل +!و�ت ��2ھد ـ ط��ب، ا�ر �و*;

 ا��ظ�رآ�8� ��  ��ش از�ورت ���رد، و �ردا�ت ھ� از روی ��)+ت ھ�ی ����� 
  .�وده ا�ت �� ��ور آن را �� رد�م، ،دا���م

���ن و �% Q'ر ط� ا�ن دوره طرد و د�� ��  �ود ����د'Q طرد و %ر ارزش �ر�ن 
��ت را در ا'&�����ن در د�ت دا���د����ت %����ن د���ت و �� �+ Dاز ا�ن وا*;�ت ھ� .

�C از �� ا�!�ر رده ��� �وا��م � �� آ�دن ط��ب �� �C و �� ���2داری از %����ن، 
�ور آزاد و ���:ل C� -��E� �� ر ا'&�����ن را�رد و آن �ن ��'�� �):� �� %�� %����ن 

   ت.%�دا� ��ک �ود �� را ���� از
��ت %����ن از طر�ق ط��ب و طرد و د'Q �ود ط��ب ـ ا�ن �و9وع �+ Q'ـ طرد و د ��

�� ���Aت �Aم و �ر�و�ت ��ز �رای د�ت آورد ھ�ی ���A � و در ذات �ود �!� از 
  �ردم و �ور ا'&�����ن �ود. 

��ت �� %�روزی �� ا�ط1ح ��2ھد�ن �ر آرزوی %����ن، از ز���� � ا��دواری ھ�ی �
+!و�ت د�ت ����دۀ �وروی %�دا �د، ا�ن �ود � ا'&�����ن را �� ���E- %���2ن ا���ت ا�ن 

ھ��ن ا�ون ا�ن آرزو را از �ر ا�ر8� %����ن ��  .2زء *)�رو �ود ���زد 'درا��ون
�����ن و �!�ت �� ا'& �2001!رده ا�ت، ا�� +�)- ��رو ھ�ی ا �1ف در ا�و�ر  ��رون

م %����ن ��رون آورد؛ �ری � �� - �:ر���ً 'رو �);�ده ای را از +):وو 'رار ط��ب �:�
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���ن�و2ود��% Tران ا'&��� ر���ر�، �رای و +!����ر و +:��� ، �و�ژه ط��بت �و
   ود.ا'&�����ن ����ر ��!ل  �� ��

زی ھ�ی �ود � �دون �!� از %�رو ،در *دم دوم ���ودی +���ت *رون و�ط� � ط��ب
�C ا��1ف ��ن ا��))� د�ت ��'�ن �دان �رای �� �دون �C ����!ن �� ��ود. �ن �ود 

� ا�روز ط��ب  وران ط��ب ��ھد �ودم � �8و�� �ر��در د ����را �C +رت از 
�ر  �ن� د دو د�ت���� �وا (!)�)� ـ ا�:��1 �ا'&�����ن �� آ�دن را �� (�وان ا�ن 

و  ـ �درا �� ���E- ا���م �ر ر�����د �ن� ـ �رد د���ن �د�ده ا�ت �� ھم زد���م ط��ب 
���� ھم  د��ر �� از ���رزه �ر ����� ا�ت و �� از ����ت. �ر �ور ���م �د و�  �د�

 را ��وا��م.و ����ت ��زی ���� ھ�ی �ود ������م و '��+- ����ت  ���د �رو�م و در �و�-
�����ود�د � ھم در آن ز��ن و ھم ا�روز �ود را رھ�ر و ���2  �!� دو ��ی ا�ن ھ� 

�در د���ل �ود +رف  د و از +9ور �وده ھ�ی ��)�و����ردم ا'&�����ن *)�داد �� 
    ��ز��د.

ـ (��رت  �2ی �ود دارای اھ��ت ������ ھ���د�� �و�� و در  ـ � ھر دام �ر ھ�ی د��ر
  از: ا�د 

، �و2ود آ�دن %�ر���ن از طر�ق ��ب�2ود آ�دن دو�ت �*��ون ا����، �و�دو�ن و ا���ذ 
ھر�8د در *��ون ا���� و  ���:ل ـ، �و2ود آ�دن *وۀ *�9 �- و آرای �ردم آزاد ا������ت

��ز��ن دادن  �- *�9 �� (�و�� �و2ود �وده ���د ـدر %رو�- ا������ت و در ا��:1ل *و
از ھم %����ده �ده  ��1 ا'&�����ن� �� ا�ر %����ن و ھ�!�ری ا+زاب ا� �ار��دو ��رۀ 

���ن از �را�ر +):� Q�2 آوری ��)�ون ھ� ، و ا���ت �)� ، ��ز��ن دادن %و��س�ود
 و2ود +:وق ��ری، ھ�ی �و2ود آ�دن ��Aد آزادی ھ�ی ����� ـ �د��، (1ماا'&�����ن، 

ون ، ده ھ� �)و�ز�ون ���� در ��ر �)و�ز�و �2)� ھ� روز���������، �دده ھ� +زب 
� ��Aر�ن �C �رای ر�د آ��ھ� و دا�ش �ردم در ز���� ھ�ی ، رواج ا��ر�ت دو���

��  و2ود �!�ب و ده ھ� دا����ه،ود���ن، ھزار ھ� ھ� �د �و���ون ا�ت، ا(��ر 
��ر راه  ا(��ر �د ھ� و ھزار ھ� �)و در �ور، ���:- ده ��)�ون دا�ش آ�وز و دا��2و

ھ�ی ��ر�ب �ده در دوران +9ور ر، ا(��ر �2دد �Aردر �ر���ر �و ھ� و ��ھراه ھ�
، �و�ژه *�� ��ظ�م ھ�ی �� ا�ط1ح ��2ھد�ن��رو ھ�ی �وروی و T�2 ھ�ی ���ن ��ظ�

��ل -��T�2 *درت ���ن ��ظ�م ھ�ی �� ا�ط1ح  � +��ل ا(��ر �2دد �Aر �� ��ک �
و �� �;:�ب آن  �ردم و �� �ر���� ھ�ی �)� �وده��ک و �� ا(��� � آن ھ� ��  ا���1 و

روی در ���رۀ �ور ���� را  ط� �ش ��ل ا��ر�ش� ھ� �� ا(��� � �رم آور ط��ب 
 ��دان و ا�+�د�� ھ�ی ورز��، رو�ق ورزش و ظAورو  ا��2د ده ھ� )پ �،���� ��ذا��

�د ھ� ورز�!�ری � �� %�روزی ھ�ی %� در %� و ا'���رآ��ز �و�ش در ����:�ت 
 �!��ل �د ھ� %روزۀ ا����(� و... ر�)�دی �ور �ده ا�د،��ط:� ای و ���A2 ��ب �

، ا��2د روا�ط ����� ـ د�%)و����C ـ 'رھ��� و ��2ری �د ھ� '��ر�!� و �رت ا+داث
ا�ر�!� � ا'&�����ن �� ����A2 -;��2 C، �و�ژه �ر ھ�ی �ود � ... و �2دد �� ���م د���

د�ورا��زه و از �!طرف ر �دوی �;�ب و ا'!� در را���ی ا�+�ی دا �� �رور��م، ھ�
 Nت ��2;� و ��5 �ردن �ط��E ت و ����ن و ا+��ی�E�+)ور در (ر�- ��ن ا����ر 

   د.ادا��2م  از طرف د��ر ا��))�
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ا�ر �دان د*ت �ود، ���د �� ���A � ، در +د ��ل ار�8د �� ، ر �ورد و2ود آزادی ���ن
ھ� �� �� ارزا�� دا��� ا�ت. �� '!ر �ن �زر��ر�ن ار�&�ن �� ھد�� ای ���د � ا�ن ��ل 

ز�را  آ��ھ� ا�ت. ھر �8ز د��ر، از �2)� دا�ش و ����ر از �� �را�ب ��ت آزدی ���ناھ
در A2ت ار�:�ی ذھ��ت ����د، �� ��!ل �� �وان �ری را  ���ن ا�ر آ��ھ� ���د و آزادی
�ش �رد، و�� �� از %�ور  ()�� ـ 'رھ��� ـ ����� ـ ا���2(� ھ� و در را���ی �و�;-

� او��ن و دا�ش �دا��� ���د، آ��ھ�  و دا�ش ھم و2ود ، ا�ر آ��ھ����ن و2ود آزادی
 �� K!ور ا�ت، �+ور ا�� C� ت در  �و2ود �� آ�د. �ود �� �ود اھرم �رای ا��2د +ر

�� �+�ت ھ� و ا'!�ر ده ا�روز  را �ت ھ� و طرز ��!ر ����ری از ھ�وط��ن �و�ش�+
1ً در �ذ��� ھ� 8� از �+�ظ �!ل و 8� از ��ندوازده ��ل %�ش  �، و �+�ت ھ� � 

، �و�ژه �ر�� از ���م ھ�، �:���� ��د و �����د � �8و�� ا�ن ھ� �+�ظ �+�وا و2ود دا�ت،
ا�روز �� را ��2ور �� �+�ر و  ��ن و ا������2ت �� �+�ت ھ� و �+)�ل ھ� و �ظر��ت

  �+��ن �� ��د. 
را*م ا�ن �طور را ��ور  �د �د�ون آزادی ���ن در �ور �ود.ھ�- ا�ن ر�د '!ری را ��

، 2دی �ر ا�ن ا�ت � ا�ر ا�ن رو�د ده �� %��زده ��ل د��ر �� ھ��ن ��وال ادا�� %�دا �د
و ��!را�� �� ��م  �� ط���� ��*� �واھد ���د و �� ا�د��� ای ���م ا�د��- ط������آن و*ت 

 !�A��Eم��!رات �ودودی و ����� و ��د*طب و ا
 �� �در ��ب اھ��ت و ارزش �در�� و �!�ب و �;)�م و �ر��ت �� �واھم +!���� را 

) ��������م. در �� �;�� �وا�ده �ودم �:ل  ��� دھ)�����ر از �A8ر دھ� در ���� در 
�ت � ��  و )�A����� X �� �!� از وزرا�ش دادا�ن +!��ت آ�ده ا�ت � ا�%را�وری ���

� در ھر �را�ط�  ول �%�ھ� *وی و �!�ت ��%ذ�ری �و2ود ���وری�واھم �� ا�ن %
��وا�د از �ر+دات ا�%را�وری د'�ع �د و ھ�D ��رو � ��وا�د در �را�ر آن ا����د�� �د. 
وز�ر ھم �;ظ��� رده �دون �;)ل و ���Kر در��ر را �رک ��ود �� �ری را � ا�%را�ور 

  .  از وی �وا��� �ود �دون 'وت و*ت �روع �د
از وز�ر در �ورد آ�8� ����  دو ـ �� ���� از ا�ن وا*;� �ذ��� �ود � روزی ا�%را�ور

وز�ر ��ت: "�ط��ق د��ور (�ل �ده ا�ت و ا�%را�ور �� �وا��د،  �;)و��ت �وا�ت.�ود 
ا�%را�ور ا�راز ����ل رد و �� �ر�� از  "ا�ر ��ل دا��� ����د، از ا�ن �%�ه د�دن ��د.

�  د�2 �رای د�دن �%�ه روان �د. وز�ر ھم ا�ن ھ� را �� �در�� ای �رارا�ن دو�ت �!
: "ا�ن �د؛ و رو �� ا�%را�ور ��وده ��ت�;داد ز��دی از ���ردان در +�ل درس �وا�دن �ود

ا�ر �8د ���� ��ر دا��� ����م، ا�ن �%�ه  � ا�%را�ور آرزوی آن را دا���د. ا�ت �%�ھ�
  " ...�ن ا�%را�ور را �ورد �;:�ب *رار �واد داد.در ز��ن 8� � در آ���ن ھم د���

�ن �!� �دارم � ا�ر �� ھم �8د ���� ��ر دا��� ����م و ��وا��م ا��ظ�ر �!��م و 
��د، ��ھد ��ذار�م � ط��ب و ط��ب ����ن �!��ب ا(��ر �ده را و�ران ��د �� ��وزا

� ز���� ���ره ھ� را ھم ����ر �واھد  �واھ�م �ود�و2ود آ�دن ار�ش �8د�ن ��)�و��� 
و ط��ب ����ن �� ھ�8و2�  دوران و در ���طق �+ت ��طره ط��ب؛ ار��� � در رد

   ��� �وا�د �و2ود ����د!     
  ـ ا�ر�!�:2

ا��� ا�ت، در �C �+)�ل ��A �، ا�ر�!� �� و2ود ����� ھ� � � در �ر�� ز���� ھ� د
در %����ن  ن و �را�ط� را � در ��ط:�، �و�ژه������;د از دوازده ��ل ���دن در ا'&
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و  ، �و':�ت ھ�ی *��ل �1+ظ� ای در ���رزه ()�- �رور و �رور��ما�ت ا��2د رده
دا��� ا�ت. و ا�ر �وا':����� ا����� ���ن ا�ن �ور و ا'&�����ن �� ا�K9  +����ن ��ن

ھ�ی �ورد ���ز و �ورد �ظر �ر�د ـ � �� ���ن <��ب �� ا�K9 �واھد ر��د ـ و %����ه 
ا�ر�!� � ھ� در ا����ر ��ن �ذا��� �ود، در آ��ده ��ز �� اھداف ����ری در ا�ن را��� در 

  ا'&�����ن و در ��ط:� د�ت �واھد ��'ت. 
ر�زم در ا'&�����ن ���A در �;د �ظ��� �+دود ��وده ا�ت. ا�ر�!� ���رزۀ ا�ر�!� �� �رو

رور��م، در را���ی �)�د �ردن �رای از ��ن �ردن �ھ�ز��ن �� ���رزه در �;د �ظ��� 
Nر�د ا*���دی  �ط �� C�آ��ھ� و دا�ش �ردم و ��Aر ����ن ر'�ه ا���2(� و 

ا'&�����ن ��ز �ر ھ�ی ا��2م داده و ا�ن دو �;د از ���رزه را ()�- �رور�زم 5زم و �)زوم 
   �C د��ر دا���� ا�ت.

�دان ا��ره �د، در وا*Q �� �وان +��ل  � در ��5را  ا'&�����ندر �ر ھ�ی ا��2م �ده 
��ل �ذ���  �12وا�ت و ����ل و %ول ا�ر�!� �� +��ب آورد؛ ور�� �� دو��� � �� ط� 

  �ن �8زی �� ھ�D و2� ���ر ��� ��ت؛ دو��� �: �8 ،�م� ادا�
  ـ در '��د اداری و ���� <رق ا�ت.

  م �وده ا�ت.�ـ در %رو�- آوردن �)N در �ور ��
  ا�ت.ھ��8و�� %�روز�� �دا��� ـ در �ط��ق (دا�ت ا��:��� 

  ا�ت.در ا�ر ���رزه �� �واد ��در �� ھ�D �و':��� �� ل ��ده  ـ
  (�2ز �وده ا�ت.و <����ن  نـ در را���ی ���رزه �� زور�و��

  ـ �ود ���!ل از ��*�9ن +:وق ��ر، ���2ت �ران ���2 و ا'راد �ر�وط �� ط��ب و 
  .ب، T�2 ط)ب و وا���� �� <�ر �� ���د�;��� ر ��دروان، �

ـ در ��� �A2ت، �و�ژه در �:��ل �� ط��ب و %����ن، ھ�واره از �وQ9 ����ر 9;�ف و 
  ��ز�!�را�� (�ل رده ا�ت.

  ـ و...
���ن:ـ 3�%  

  از �C  ���ن ا�ر�!� و ھ�%������ش �����ن در وا*;�ت ا�ر ���2 ا�تT�2 ا�ر�!� در ا'&
در ا�ن T�2 ��  ا'&��� . ط��ب و د��� ھ�ی د��راز �وی د��ر ��نو �ظ����ن %�� �و

�د. ا��دواری %����ن ا�ن �ود *رار �ر'�� او ��;Aد��ش ����ت %����ن در �را�ر ا�ر�!� 
T�2 طو��5 �دن �� ��و�ط ا'&���ن ��آرا�� ا��2د ھراس و  ، ��در ردن �رور و

از T�2 ���� �ده و ا'&�����ن را  ��5ره� دو�ت و �ردم ا�ر�!�در ا'&�����ن، ��ا'&�ن 
�ن �� ا ز��ن و %��داری ��رو ھ�ی ا �1ف �� رھ�ری ا�ر�!� �رک �� �و��د. ا�� �ذ�ت

���ن �Aر ا�ط�ل زد�وم ��!ر �� ا�د��- �%.  
��� ����د �ذا�ت � �ن ھم در �C �+)�ل، � دو ـ �� ��ل *�ل �ورت �ر'�� �ود، � ��)

  �� �ودم؛ ا�� �دون دام �و9;��ری �و���ورا�� �� �د������!)��8ن �ظری را ارا � دا�
از  را �د��ر آن �وا��  ا�ن �ور دارد، %����ن و2ود�� و9;��� � ا�روز در دا�ل 

�رای �� ��Eت ����ن ا'&�����ن و  �� ��ل *�ل ـ دودو ��ل �;د از �!�ت ط����ن �� 
  ت، �دارد. دا� د �ر �رای *وای ���و و ا�ر�!� � ھ�ا��2د در
ازھم و �!��دۀ دا�)� %����ن، 2رم و ���2ت، ا*���د  ، �� ��Eت��1ً ��آرام �و9;��

��ود �رق، ��!ل آب، �:)ب، �را��، ا��ط�ف،  ا�1*�، 'رو%���ده، '��د ���� ـ ����� ـ
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دزدی، *��8ق ا�)+� و �واد ��دره، �ر�ورد ھ�ی �و��ن *و�� ـ �ذھ��، ا���2ر ھ� و 
راA�  ،�8ر ھ�ی �Eل 1ن ���رش روز ا'زون �رور، �و�ژه درروزا��، ا��+�ر ھ�ی 

�ز آ< ���ر %��و��واهو  �2ز�� ط)���� � از �)و���8ن2دی آوا ھ�ی  �+�وس �)�د �دن
رده ا���ت ��د ھم �را�ت�� �ده �ود و  ،N(�� و و2ود د���� آ��� ��%ذ�ر ط��ب ،

ا�ن �ور ����ر  دو���ردان � �و2- ��ب �ده ا�ت 2��2و و ���م �� دو�ت %����ن،
8���8� �8د�ن ������دار ا�ن راه ����ن ا�ور دا�)� �ود ��ن �;طوف �ردد. �� رو �

از �2)� آ*�ی ���Aز �ر�ف، �درا(ظم ا���ت %��2ب، �رادر �واز�ر�ف، در �!�  �ور
ی �� �و�د: "%����ن �� د�وار� و*ت ز��دی ھم از آن ��� �ذرد، از ���را�� ھ��ش 

ھ� و دھ�ت �رد�� رو�ررو ا�ت � ا�ر �� آن �ر�ورد 2دی ��ود، ھ�� �ظ�م ازھم 
ھم در ا�ن �ورد ���� ای دارد � از  ،�درا(ظم %����ن، �واز �ر�ف �واھد %���د."

، ��آرا�� ط��ب، دھ�ت �ردی، �رور،�� ��ھ� ھم ��� �ذرد: "ا�ر ا�ن �ر(  (�ر آن
... را*م) ادا�� %�دا �1ش ھ�ی �2ز�� ط)���� و���2ر، '��د اداری، '��د ����، ا��+�ر و ا

�د، �� �:وط �ظ�م و ���ودی %����ن �واھد ا����2د."  
، در2� داران و ا'راد ��ده�رور����، از �2)� ���ر ��ر��� و ر�د ';���ت ھ�ی 

��5ی ��رو ھ�ی �ظ��� ـ ا��ظ��� ـ ا����� ا�ن �ور �و�ط ا'�ران رده ھ�ی %� �ن و 
� از %������� و��Q و ھ�� ���2- �� ر ط����ن �Aره ��د ھ���دط��� �����، در +�ل �ن %�

در ا�ور �ور �� �� +د ز��دی  ،را 2دی، ����د ��ل ھ�ی %���ن�دا�)-  ا�!���ت +�9ر
ط��;��ت � ھ�� ������داران، �ظ����ن �رو�س اط1(�ت �ظ��� و  �ھش داده ا�ت.

ھ�وز �� ا�ن �ظر �����د � از %������� ط��ب ا'&���  %����ن �ذھ�� ـ ا+زاب �����
. �� ھ��ن د��ل ا�ت � ھ�وز ھم ھراز��ھ� �1ش ھ�ی �رای ���ل ����ن د�ت �ردار�د

ز�د�� �ردم �� �� ھدا�ت ا�ن ھ� �ورت �� ��رد. ا�� اEر�ت %������ ھ� ا�روز �� ا�ن 
  � ا�ت �ر�ردا�د.ا(�:�د ھ���د � د��ر ��� �وان آ�� را � در 2وی ر'�

ر��9ت ��م ��د ا�ن �ور �� ا��9ی �وا':���� ا����� ���ن ا'&�����ن و ا�ر�!�، � در 
�روه ھ�ی ��درو و ��)N ، �������ر ��وذ ��ش از +د �د�ذ��� ھ� �د�داً ����ف آن �ود

زوال �ظ�م و ا�9+1ل  ن از%���� ن�� ����E روز ا'زون و ��را�� ������دارا ،�ذھ��
  �� ���د. �ور  نا� ��ل

+�)- د�روز ط����ن %������ در �!� از �وا+� %��ور � ��2ر �� ��� و ز��� �دن 
دو�ت و �;داد ����ر ا+زاب ����� ا�ن �ور را �ر آن  ،����ر از A8ل و %�P %و��س �د

�8و��  '��)� �ر��د � ���5ره �� ط��ب دا��� ا�ت � در �C ���ت (�2ل �� ا�ن
ھر  ؟�ن دردھ�د �)N �ط��ق �وا��� ھ�ی آن ھ� �� �� �د،����2ورت ���رد:  د��� ر'��ر

  دو �ز��� �رای %����ن (وا*ب ��ت ��آرام ��ده ای را �� د���ل �واھد دا�ت. 
در ار���ط �� ا'&�����ن، ا��، �)N دو�ت %����ن �� ط��ب �� �;�� ا'زا�ش +9ور ط��ب 

+�ری و راه ��ری ھ� و +�1ت %را��ده �� ا'&��� و ��;Aد��ش از طر�ق +�1ت ا��
� ھر از ��ھ� �دون %و�ش ��رو ھ� �ظ��� ا'&��� ـ �� ��رو ھ�ی ا �1ف �� ا��ر  ��1+�

  ھ���د، �واھد �ود.ا�ن ��ل (��وی ـ 
ا�� T�2 �� ط��ب در %����ن، �رای �� ا�ن 'ر�ت را ���A �واھد رد � �8د ���+� 

�ور �و�م. �و2� �و�;�، ا(�^ و ��رو��د�ر ����ن ����رآرام �ر ��س �!��م و ����ر �  
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T�2 8ر�!� ()�� دو�ت ا'&�����ن +�1ت ا��+�ری و ���2� ا�ن � ط��ب ا'&��� � در 
�'� و ��رو ھ�ی ��ر�2 +��� آن در رأس �� ر ط����ن *رار دارد، از �و2� و +���ت 

�� �ذ�ت ز��ن �� ���ودی ��ل  ز�� آن �ھش ��'��*درت ر دو�ت %����ن �� �Aره ���ده
  . �وا2� �واھد �د

  ـ ط��ب:4
�A2ن <�ر از و  در ا'&�����ن و ھم در ��ط:�د�ت آورد ط��ب ط� ا�ن دوازده ��ل، ھم 

، ر�وا � و ��رت ھ�D �8ز د��ری ��وده ا�ت، ھ���طور د�ت آورد +����ن �د����
����� و (رب و ا�را�� آن.�%  

��ب �ذاری در �����Kت ر�ب �2ده ھ�، ا�Aدام �!��ب، +�1ت ا��+�ری، ��ا��ط�ف، 
�;د از �روج و +�)� �ر دھ�ت و (1*� داری ھ�  راه ��ریو ���2د،  ؛ ھو�ل ھ�دو���

� ھ�واره ط��ب �دان ھ� ��و�ل �� �ود، ،��رو ھ�ی دو��� و �� ��رو ھ�ی ��ر�2 
  ����- *وت ط��ب ���ت. 

ی د�ت ��� ز�د و �ردم را �%ر د'�ع ��روی رز�� *وی ھ���8ه �� +�1ت ا��+�ر
�و�ش *رار ��� دھد. از �ردم �� د'�ع و �� ���ه ��ج ��� ��رد و �!��ب و �����Kت و 
  دارای ھ�ی (��� و �)� را �� آ�ش ��� �د و در وه و �+را دزدا�� �ود و ��ش �دارد.

'&�����ن �وQ9 ط��ب در �را�ر دو�ت و در �را�ر ��رو ھ�ی �ظ��� ��ر�2 ���:ر در ا
�� ����ر 9;�ف �ر از آن ا�ت � ��وا�د ��و��� را �رای آ��دۀ ا�ن �ور �و2ود ���ورد. 

�� ��داق �A ، ����ن �ط)ب را �� �و�� درک ��وده ا�تا ھمط��ب  ،�ذ�ت دوازه ��ل
�%و��ده و  �ود را �� ر��� ای�� ر��� در آب ا�ت، ا��د �Eری ھ�ت"  ا�ن ��ن "

و�د از 'رو ر'�ن �ود در ���1ق ���ودی ��ل آو���� و  *طQ �ده ای ��د�ده و ��
  2)و��ری �د. 

�رای ���A و  ،ر���دن �ردم�1ش ھ�ی ��2� �ر����، �� �Eر و دزدا�- ط��ب ���A �رای �
�، و �� ���رزه ط)��دن �ودن ز�ده ھ���م". ا�� ا�نھ�وز ز�ده  "�� ���ن �دھ�د � ا���ت 

ا�ر�!� � ھ� در ا'&�����ن �����د و ا�ر ��رو ھ�ی  ،ا������ی �;�ھدۀ �;د از ا�9ا�ر 
ھ�ی ، ار�8د ھ��ن ��رو�ظ��� ـ ا��ظ��� ـ ا����� ا'&�����ن ��ز ھم �:و�� و ��A2ز �و�د

��رو��د ھ���د، ���وی �واھد  �� *در �'� در دراز �دت �و2ود ھم �رای �روب ط��ب

�ودن �رگ و ���ود � .  

از  �� ھ�� �1ش ھ�ی �ذ�و+��- ��ن، ا�روز ،ھ�ت ��ل %�ش ـ ���- ����ن ط����ن ھ�ت
آن ا�روز در وا*;�  ر�ت �ر ���� ا�ت. T�2 �� �;�� و �� �;ر�ف ا'&�ن ھ�ز�د�� �� 

  آ�8� ';1ً در ا'&�����ن و2ود دارد، ':ط و ':ط �رور ا�ت. ا'&�����ن و2ود �دارد. 
��1ً ��زوی  ���A2 Nور ط����ن در �ط�ت ط��ب �رای . �ش ��ل +����ده ا�دو ��

 �� ھ���8ھ� آرزوی دو ��رۀ آن را ��واھ�د رد �وده ا�ت�ردم �� آز�ون ھو��� .  
��د آوری آن �ش ��ل �رای �;داد �Eری از �ردم ا'&�����ن؛ �و�ژه �رای ز��ن ا�ن 

  ھرا���ک �� ���د.  ��)� ����ر از �C �واب�ور، 
ھ�ی ��;�ب و ��د رو و از �+�ظ '!ری �A�  �ردم �� ھ�D �ورت ط��ب و �� ر ��رو

   %ر�ت را ��� �واھ�د.
�ر ���دی در �ور ا��2م �داد�ش ��ل �2ر�� از ا��رت ا����1 � ھ� D  و ھ�� ا�ور

دره و ��ل �ر  و �ود �� +وا�� ردو �� %����ن ا�ن �ش ��ل �� �دا ط� �ور را 
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�رت �ردان و ز��ن روز �� ای �ظ�ر ���A �� د�د د��� ھ�ی در��ی ��لروی د�وار
�ور در ��������� �ط)ق �� �ر �� �رد،�ذرا�د ��رای ھ� �)O �ر�ن ��ل  ، در +��� 

�رت  و ا��رت ا���1 ط��ب ��م ط��ب ط��ب، از �ردم ا'&�����ن از�ردم �� �وده ا�ت. �
  دار�د.

و ا���2ر و �� '��ر و �Aد�د و زور ��ب و ��روت � � �� �واھد �� %ررو � و ط���
� ھ�D  و �� ار�!- *درت �!�� �ز�د؛ ���د �دا�د دا��+�ر و ��ن و ھراس ا'��دن �ر�رد

+!و���، +�� +!و��� � �� ����ت و ���م �دا روی �ر ����د، از راه �Aد�د و '��ر و 
���، �� طرف *�ول �ردم �ود �ر �ردم �ل �� ���ھ�ن و �+��لر و ا���2ر و ا��+�ر و *

  و ارز�� %�دا �� �د. +:و*� و(�ت ��ر ا�ت و ��
���د �رای ھزار ـ دو ھزار ��ل %�ش ����ب �وده  ،+!و��� � ط��ب �واھ�ن آن ا�ت

  �� ���د.و %ذ�رش ���د، ا�� ا�روز ��8ن �8زی دور از ��ور 
�ر�� از ط���� ھ� �� �و��د � طر'داران ط��ب در ا'&�����ن ����ر از د��ران ھ���د. 

� ���ز�م و ھ�D ���ره ای ��� �م؛ �)!� ���A �� ا�ن �ورد ھ�D +ر' �ن ����ً در
��T  %ر�م � ا�ر وا*;�ً ��8ن ا�ت، 8را ط����ن �ردا�� وار �� ��دان ��� آ��د و �� �2ی�

��2ر و �Aد�د و '��ر در ا������ت �ورا ھ�ی و���5 و و ��ب و �رور و ا��+�ر و ا�
���، ط���� ھ�، �� آن ا(�:�د ����د، و ��  ��د؟؟ا������ت ر���ت A�2وری ا��راک ��� 
  �� �و �م: "��م _، ا�ن �ز و ا�ن ��دان!"

   
     

  
  
�� ا�ط1ح �� ا�ن د��ل �� �و�م � ��2ھد �ر و'ق �;���م د��� ھ�واره ���A ���م �دا و *

�رای د��ش �� �!ل '� ���ل ` �� ��2د؛ و�� ا�ن ھ�، طوری � د�ده �� �ود، ':ط و 
:ط �رای ��ر ردن �!م، %ر ردن �2ب و ر��دن �� 8و� ���2ده ا�د. آ�Aم در+دی '

� ھ�� د�����ر د��� ��ن را �� �!��ر � �د ھ� ��ر ��د�ده �ر'�� ا�د و �� *رآ�� � آن 
را 1م �دا �� دا��د ھم ا(��K �!رده ا�د ـ (دم %���دی �� �;Aد و ا�K9 در *رآن در �!� 

� T�2. و از *�ل و ���ر ده ھ� ھزار ا���ن �� ���ه � در ���ن آن ھ� �رای %���ن دادن �
  ھزار ھ� زن و ودک و2ود دا��� ا�ت ھم در�X ���وده ا�د.


