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�د ا
راھ�م ����  

   ��ٔ� �و��ن ��ر�� ��ش ھ�ی 
ر�


ت ��م   � ھ� ������اوال و !را�ط  در را
ط� 
� او&�ع ، ا�د�� ���واھم  $�ش ازا��#� از ر!�دت ، !���ت و �
�رزات ��ر������ 
� ھ� اراده �رد�د د�����
� 1رض 
ر���م. در �*�وع ���وان  �د �ط�.
��!وررا از-�,�ل �ون آ!�م !وروی  �*�ت 
دھ !وار �� 

2#! �
� !وروی را ���اد��1رد �� *�
ش د�و�را��3 �!ور �� ���� �*�وز 1ر��ن ��!�  �#2
� ���#رد�د ��
��  �ورت 4ر�ت $�!

رای �ر�,و�� رژر5م ا��#� 
راه ا�دا �د.  21� ��ورش  -��ن �ر��م آ ور �دا!� 
را
رھ�-,و�� آ��د4� در  ���2� را�م �ن *�
ش �

� ا�راد �� 
� ا�#���ت  ���,-� آ ��م در�زد ��داد�د و.� در1�ل 
� *ز -�د ��ل !�7ر&7
� �ود 
د�ت آ ورده 
ود�د 
� ھ�8 �وع  ��!
 ��� د�,ر �*�ز �
ود�د. �� 9�
رات را  ا���ن آزاده �#� در �ود��ی داود ��ن وزا رت
ود ��  د4ر�ن ��7وب  � و���#!�9�9ح  ���


رده  و 
�آ ��� �ط<�2= �رده  ����رو�$س �� رژ�م داود $��
� �ود �ل ��,رد را
ط� �رده 
ود  
ود و 
� زودی  
� ��ھ�ت ��!� ، 
�
ش د�و�را��3 
ود . ��
ل ��د آوری ا�ت �� د�ر�ن ��7وب �#�* �
 ���
��ی $�!ر��� �زد ا�راد وا9�از ا1&�ی  ���وان �4ت از 


ر ��
��ز��ن ��زا ��ز��ن ��زا 
ود و  �

7دا �!#�ل !د  �� ����دا!ت در ����  روا
ط �زد�3  �� 1
دا.�*�د ���#2� رھ
ر $را����ر 

ود.�#� از ر���ی او  ���ر ��ه ���-  

د  !�27 �� ھ� 
طور ���س ��$ز�ری  $را �4د ه !د�د. 4ر-� ا�!�7ب �3 1ده 
� رھ
ری ا�*��ر 1?��ن 
� $�ش �و!��  
7د از �ود��ی داؤ 
� ����د ��ر�� از�و*ود�ت ��ز��ن *وا��ن �ظر ��  1�د�� 
� ��طرآ�4ه �����ن اوی 
�  �� م  $س �ا����
ود و.� �و&و�1ت 

���ن و 1دم �و*� 
� رو���ھ� و 
راه ���د��Aدرا� ���م �2 �
��ی دھ���� و �5ره ھم در *�2ٔ�  �و&7,�ری در را
ط� !
ا����دات  ا��ن *�

ا�� ر�ت ا����دی � 
ود. � �
� رھ
ری دا��ر ��ض 
ود . 4ر-� دا��ر  7دا 
� �ورت -!م �4ر ر!د �رد ر�� �

� ��م 4روه ا��9

آ !#�ر �رد و.�  ن دھ�ز�3 
� ا�*��ر 1?��ن در ھ��ن روز طر�داری �ود را از �ظرات  ا�*��ر��ض در 4زارش از د�دار �ود در ز�دا
 ���4 �
 ��

ر !د�م�از ھ�ز��ن ��ض �� وی ودا��ردا��ر !��ر��
   دا��ر   
�ار در *ر��ن د�دض دا��ر ��  .و*ود�ت ��ز��ن  *وا��ن 

و دا��ر ��ض 
7د از آن 
� ا����د �21� �ود از ��ز��ن ادا�� ��دھد و  
� وی در���ن ��,ذارد�و&وع ��ز��ن را ��
ل  در�ظ�رت ����

� ���4 ای آ���  دا��ر !��ر �#وت  ��#�د. ��
    -�د ��ه $�ش از ا��!�ر$س ��ظر
� 1&و�ت ��ز��ن *وا��ن ��ر�� *2ب !ده 
ود�د. ا�� 

د ��ن *ر��ن 
� دأو  یردو�ت �ن �� در*ر��ن *دا�� دا��ر ��ض از *ر��ن !�27 *�و�د 
ود -��ن �#ر ��#�د . در دوران ز��م دا
2��2 ��ر�ض 
� ا��#� �#ر ���!د �وا���� ھ�-و ر�ت را �� *ر��ن را �ت ھ�ی ��وف و ا����دات ا�?را �و*� �وا*� !د . دا��ر ���&�#

$�ر-� $�ر-� ��د دا!�� 
�!د ا�� 
ر�ورد $��ف رھ
ری و �$ردا��ن 
� *واب ا�1را&�ت و ا����دات ��وف 
�1ث !د �� دا��ر ��ض در 

� ���4  رٰاس ا����د�ون �رار�4رد .  ��
��ب �#
�ر 4ر-� . �� دو�ت �ن �در 21 ��
ود 
� دا�� ��#��1ت 
� ادر دود  �ر ��ض در ���


ود �� د��ور �ر�� -��ر  �!�ت دا!ت ا�� 
� ���*���� وی در � �� �ر��د�د. 
��د �ذ�ر 
دھم در �ورد ا��#� ا�ن د�دار 
� ا
�#�ر !��
� ا�ران  را در !#ل �4ری �ظردا�د. ���ز ����  دو�ت �ن -�زی ��
ات دا��ر ��ض ��د�ده ��2�� ����وان ��ش �!ر�� ��ز��ن ا��9

 ��
 د �� 1�2#ردھ�ی دا��ر ��ض  ��*ر 
� *دا��  �3 1ده ا�راد ����د ا�*��ر �ور��.� و ��د ا!رف و د�,ر ا�را �,ذ!تی د�ر4ر�ت. ا.
    د�,ری 
� ��م  ا�,ر 
� رھ
ری ا�*��ر �ور��.� �!#�ل داد�د.  -�دی 
7د 4روه آ���!د.

  
 �
ت ��م. ا�*��ر�ور��.� ا���ن $�ک 
�ز�� *ز 
� ر��.ت �ل �� ���� از ا�*��ر �ور��.� �رده !د ���واھم در
�ره !���ت وی ��
� و
� �رد�� �� ھ����د �ودش در 
د �ر�ن !را�ط ��ر و $�-�ره 
او در ��ل اول  ��� ا�د�!�د. 4� ز�د4� ��#رد 
� ھ�8 -�زی د�,را��9


� ا��7داد و *�و�د !دی 91�� ��د *ر��ن !�27 ���ل در دا�!#ده ا�*��ر �د�ری �,ذ!ت �� 
� دا��ر ��ض را
ط� 
ر�رار �رد. �ور��.
���ر �م �وا��ت �طG  و دا�ش دا!ت   �� ���� از دا�!#ده���� �� در�را�4ری 21م 
ا�*��ری 
� در*� ����ز ��رغ !د 
2#� در�دت 

� وا*���1� �ود را 
� در*� 
�ور�,رد�� ر!د 
دھد. 
� ��د دار����م �� �ن در��ری �� 
�  *ر��� دا!�م �
!�� ای در را
ط� 
� دا�ش 
ر ��م �2��� ھ#ل �� ا�*��ر �ور��.� �و!�� 
ود 
��ود دا!�م . �ن �� در آ.��ن  �رار 
ود 
� ر��ق دا�!��د و �
�رز���وه 1
دا.��وم رھ
ر د�دا


ت �ن �
!�� را 
� ا�!�ن دادم 
دون ا��#� ��م �و���ده را �ذ�ر �م 
� در*ر��ن �
� �

دھم. �ردای آ �روز ز����#� ا���د رھ
ر را د�دم 
��س �و!� در 
��د از ر��ق �*�د 
�!د. �ن 
را�ش ��4م �� �#� از ر��� ا�ن را �و!�� ا�ت . ر��ق رھ
ر 
� ا��#� ا ��!
�ن �4ت �� ا�ن �

���ر �و!� وا��د واری  ا�ت �� ر���ی ��
�ره اش آ !#�ر 
ود 
� �ن �4ت �� *�ی -  �� ا�دازه د!وار و �دود�ت �رھ�,
در!را�ط 

7د از �را5ت از دا�!#ده �وا���� ا�ت �� ا�ن د ر!د ���د. ا�*��ر  �� �ور��.
ا�*��ری در
��3 زرا�1� !��ل ��ر !د و از �و��7ت  �و

� دراراده,�#�
�و*ود ��ل ��ر ور�*��ی �راوان در ز�د4� ا�ن  �و��7ت �و-#�ر�ن  �� ا��وار و ��ر 
ر�وردار 
ود و.
4رد ھ�ی ا��9
���� را
ط� �دا!ت و آ�ر�ن �
ر �� از وی دا!�م �� در$!�ورآ�ده 
� 4روه از�*�ھد�ن در��ر ر��� ودر وی 
� و*ود ���� �
د. ا�*��ر 

��د !د.           ! 3�* ��
* 

راچ 
�  ور�$�ره ھ�ی ���� روز���� ھ� �ز�ن !ده ��ر ��ض ھ��!� ر��� را در��زل �ود ��د�د آ��م در 4راچ ���� و *�.ب ا��#� ��ف 4اد 


ب �رس از 
رادران �ود �� 
� ���4 �ودش 
� ود. ا�� ز����#� 
رای ����م  ��راث � �
آ��� روا
ط ��3 �دا!ت، $درش در��دھ�ر و 
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�ث 
�د �

رد ،��د ا!رف را  �� از ز��ن دارھ�ی 
زرک د �� $در��ض �و!��دودی آ!#�رد ا�ل 
رای ا�راد �7 ی ��رد 
� �ود �#
، ھ!��د ��ل 4ذ!�� �� ���� در ا.
�� دا��ر��ض در ا�ن 1ر�ٔ� ���د�ت ����� �� او.�ن !��� ا�ت و �� آ�ر�ن. در ھ���د  ��دھ�ر ا�ت.

��,�ن *�
ش -پ ، 
� آ�#� ��!�ٔ ازط
��ت 
�Kی �!ور �و�ش دا
�� از �!ور ھ�ی *��ن 1دٔه ز��دی از وا
���ن 
2#� در ��Aا�د �ود ا� ��!
و�����ن �و�ش را از �رو��ن *���7 *2وه داده ا�د. ��5ل از ا��#� �ر�د ر�ش ا�,2س ، روزا .و�زا�
رگ ، ��دال ����رو و��.د 
#��ش 

   ر�!� در�ر���� داری 
زرگ و ز��ن داری 
زرگ دا!�� ا�د.


� دا��ر��ض را
ط� 1
دا.  �-�دی �
ل از ا�*�د ��  ا�ن را
ط� ن 
ر�رار !د �ن ���دا�م ا�� �دام ز�� در #� ا�ن را
ط��دا!ت و ا��*�د ���#2

� اظ��ر ��
ات �#� از دو���ن ز����#� دا��ر ��ض 
� د�دن دو�ت �� 
� ���� اش �� رود دو�ت �� از آ�دن ���� ادا�� $�دا ��#�د. 


��د. ا.
�� ا�ن �ط< را
ط� ھ�ز��ن  .دا��ر ��ض 
� ر��ق �*�د �� در دا�ل ���� ا�ت �
ر ��دھد
و.� ر��ق �*�د ����واھد دا��ر ��ض را 

ود����ل �2� ��ت *�< و *ذب  
� *ر و
ث  در�ورد $ذ�رش �!����طر ا�*�د ���� 4رد آ �ده ��� 
�  دو���ن  
�ن و���وت 
�ن دو


ود�د.  

�ت *�< ��7���
� ا
�#�رر��ق �*�د  ��
�ن ھ�� 4رو
7د از�ود��ی ��2� ھ� و$ر-�� ��� ز���� ز�ر -�ر 
ود ھ� و ا�راد ه � ا�*�د ھ�Nھ�#
� ر��ده 
ود�د. در ا�ن را
ط� 
��د اذ�1ن ��ود �� ا�ن �و&< �4ری 4رد !�27 *� و�د����آ �ده 
ود�د و
7دا 
� ��ط� �ظرھ�ی ����وت 

4� ��ر��ق �*�د در!را�ط و او&�ع ���� ھ��ن ز��ن و�9ش  و�
�#را�� �1.���� ���� �
���س 4ر��ن 
�  ا�?ر $ذ�ر ا�!�ن -� در را
ط� 

ر�ورد ��وا&���7 و ا�رام 4ذا!�ن 
� �ظ �
1
دا.�*�د -ون  �رات ���2ف دو���ن ���� ���وان از رھ
ر 
� درا��ا�راد  و-� در را
ط� 

   ا��ظ�ر دا!ت.

2� �ط< !ده 
ود�#� ار  ی�رادد!وار �
�رزا�� آ�ز��ن �� ���� را
ط� 
ر�رار �ردن 
� ا   
� در�ظر دا!ت !را�ط� �
 ���� روا
ط 
� آ�
-�.ش ھ�ی 
زرک 
ود 
2#� *�< �ردن ا�ن ا�راد در ز�ر �3 ��ف  ����ت $���ن ��ری را ا�*�ب ��#رد �� ��ر�
� ھ�� 
� دوش �وا��ی 

�27 �� ھ� 
�ن ا�را
ود . 
ر91وه ا����9ت �#ری ��  1
دا.�*�د 4روه ! �د 
� و*ود آ �ده 
ود وھر �دام در *ر��ن �!دت و $را��د4
ا�*�ب ��#رد��  راھ#�ر و راھ
رد �و�ن 
� در�ظر  دا!��د �ودرا از !را�ط �و*ود و
ر�ورد���دا�� از 4ذ!�� *�
ش 
ردا!ت ھ�ی ��ص

دا��ر  زه ��و ��ا�دا رو��ن ��ر!�ھ$ور ث !د  ا
�دا�و�ط ��ط� �ظرھ�ی �� 
�1ث *رو 
 ا���ذ �رد. �!�ص �!ور دا!ت او&�ع
2� د4ر4 ��در ا�� 
� !ر�ت ��1د �طرح !د ��د ھ�!م ��ب � �
ا�!�ن 
� �درت ��2ل و �*ز�� و  ون !د.21� $و�� �&�ی *رو 
ث 

� �!��د�
� ���1ت دو���ن $ردا���د 
2#� �و����� �ظرات �ودرا 
� �ر  ��آ�4ھ� 1��ق و د��ق از ��ر�� و . �د!�وه ا��دKل ا��وارا�� �� ��
 Pو �رھ� ���,�

� *ر����ت �#ری  ���!ورو�ط�.�7ت 4��رده �#��ب ���2ف �#ری ھزار �� .� �!ورو 
ر�ورد ���دا�� 
� آ��� در ����

 ��
� �3 د�د �� 
�ا�#�ر ��داول و�ت ��زش �دا!ت  د�ت ����� 
ود. ھر�ظر�� از طرف  ��در21� $و�� ا����ده از *�
� ھ�ی �?
ت آ �
� �ورد�ود و�ژ4�  *���7 " ا�!�ن طرح ��!د 
� �ذ�ر " ���
�ط ��!د 
� آ���$ذ�رش طرف �رار  �� !را�ط �!�ص *���7 از آن ا


� ��در21� $و�� �1
دا.�*�د ���#2�   ��,ر�ت. 1
دا.�*�د ���#2�  ا�رام ��� �
�ن ا�ن �
ر را ��  در�و�ر
ودم و دا!ت . روزی 
21� $و�� ��در��
ر
7د دا�ر  -�د روز �� �رار 
ود  در *2 ��
ن �م#��د 
را�ش �4ر�ت ��!�9#� �� دار�د !��د ! !ود . �
1
دا.�*�د  . 

�!د و �ن �!�ھ�� ��
 ده �ردم �� وی�� �4ت �� ��در *�ن 
��د در *2���س �
� ���4 ا�� ا��وس �� 
�� دارد. ت 
� ��در21� $و��-� ا

� 4زا�� �ذ�ر دھم �� !��دت ��در 21� $و�� �!ور ��را از �ده. 
� *� ��� وی �وان ��طق 
ود �� �وان ���ب و ا?ری از او �ودش 
و
��د 

�.�وه �روم ���ت. �ٔA
� �3 �ظر�� $رداز ������&ور     

رژ�م  ��2� ھ� و $ر-���� ، ازطرف 
رای ر��ق �*�د ���وان -��ن ���9 �رد .  ���7ب و $�,رد د!واری !را�ط آ�ز��ن را 
� و�ژه 

ق، ��
ر �9ف رژ�م ھ�ی   ��
ودن ا�راد !�27 �� از طرف ���2�� و $ر-�� ���4ه  
� ا��?��ی د4� دو���ن در دا!�ن ���� �� 1دم آ!��

��
!دن  ا�!� ، �� ���وان �4ت 
�در�ظر دا!ت �رال آ �5ز�ن ��7.�ت ھ�ی ���� ��ر�
� ��ر !#ن 
ود   �4روه ر��ق �*�د، �#� از&ر
� 4ه !ده 
ود ا��
� *�< !دن ا�راد و4رو ن ���� �4ه  �
9 �و�ط ���2��  �!ف���� �4ه و��ل آ 
�د 
ود .   ا���� �����ری آ�
�ه ھ� �� 

 �
ود  ��4ز�ر ا�#���ت 
ر�وردار 
ود  و  از -��ن �دا!��د و ���� 4روه �*�د ���#2&7
��داد از ا�ن ا�#���ت را درا����ر دو���ن �رار� 
���ری را در�3 *
ه  �7
�� �رد، �3 �7داد دو���ن 
� ��-�راز  ����,�ه �و 
� در �ظر دا!ت ا�*�
�ت ���� ��ری و �ت �� ���!د ا�راد 

�را 
رای 4ر���ری دو���ن آ� ����د �3 دام آ ��و��ل آ 
�د ا����ده �رد�د. 
7د از ا��#� ���2�� دو 
�ره ا�ن ����,�ه را �ورد ��2 �رارداد�د 

 �
7د ازا��#� 
�Kی ا�ن  �د.ز�ده ���� را 
� دام ا�دا��ی ور��ت �در
 #�ر 
رد�د طور�#� درظرف ���ر ازدو ھ�ده $��زده ا. ����2�


��ور�د . دو���ن ��  یا�راد �ودرا در آ�*� ����ر �����د 
دون ا��#� �دام ��Aری در ���ی ظ�ھر � از4روھ ����,�ه ��2 �رد�د  ����

� آ �*�  ����وا����د آ�4ه !و�د ودو���ن �� از و��Kت ���2ف  �� آ �د�د ھ�� 
� دام ا���د� �2�
� !را�ط د!واری ���� ��ری از  ��
د. 


�1ث !د �����م وظ��� �
1�ده دا!��د 
� دوش 1
دا.�*�د ���#2�  را �� ھر�3 ا�ن �درھ�  �ا�ن &ر �

���د.  


7د �
�ر1ت  �
وادث در �!ور  ��
�� ای 
� و�وع �� $�و�ت. از�ود��ی ���2���ت ھ�ی �!�9�#� ، �9��ت دو���ن �� از و��Kت  !�

ل �� آ�د�د ،  ، *9ل آ 
�د ، .A��ن ،�راه ،$ل ��ری و ھزار���ن�زار،���2ف ����د ���روز ،ھرات �� �
� و �����ر���دن ��در ھ�ی 


� ���ط ���2ف �دا�ل ا�#���ت ��.� و از ھ�� ����ر  �ظ�� ����!ور ����د $�*!�ر،  ���روز، ھرات ، �زار و ھزار���ن و �5ره ،�
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ر�ت ھ�ی �ظ��� �� در  �&7
 وظ��� !ورآن دوره 
� ا.��م ��در�ت �� از $�روزی �ود��ی داود و ���2�� در
�ن ا�راد �!ر�ت در

ود �� �رف ���وان از 1�ده 
را�دن آ �را !وق 
� و*ود آورده 
ود.ھ�� د!وار �ر�ن وظ��ف  � �و�< از ا
ر �رد  -ون �*�د ���#2


�ر 
� دو����دا!ت.  ��
� �ن ��,�ت �� ا�!�ن  �رک ���د. ز�را 
� ��  ��ط�� را � داد�� در �#رو��ن ز�د�� ��#رد�د اوال �� �ر���
�ا��س ����� 
���ر 
ود ارک را �ورد ��2 �رار ��د اد و ا�#�ن دا!ت �� �� 
�ن �ظ����ن 4ر��� ��!د �وای را��� �� در ���ه � ���

 �&7
!���ل �ن 
�ر��ن 
� ��ر��ز�ون 1�#ری وھ�-��ن وی ��,�ت �� �ن دو 
�ر 
� ا��#� !#ل ا��
ت 
#�د. ��زرا�ت 
� �#رو��ن 

� �ر�� �ر�5 ر��م. �
� ���م ا�ن �ٰ�و ��ز��ر �
ود 
� ��طر اوال دادن !روع ر�ت �ظ��. ��ت از  �ت ھ� �*�د ���#2��
���م �و!� ��


� �م �ردن �ود و  را در �و�ر ا����ل ��دادم وی �*�د ر��ق و ���ر �!ور آ�4ه ��
ود و دو�ت �ن درا�ن �ورد ��,�ت ز����#� �ن 
���� �و!�ن !
���� ھ� ،���ت �� در!�ر ��,ذ!ت �ود را آ�4ه �����ت. 
ر91وه  در -��ن !را�ط �ٰ�و.�ت ن 
� �ن از *ر��زد�3 

راب �ود ��#!�د و در آن ��د دا!ت ھ�ی ��5ذ را از * د�دم  $�ر-� ر��ق �*�د را �د 
�ر�� 
ود .�ن  -ھم 
� دوش ا�!�ن  ا91��� ھ�

ود �� در �و!�ن !ب ���� ھ� و ا91��� از آن  ا����ده ��#رد. �ھ��  

�د �2�� ��
  ا91��� *

  م �را�ر �!ور*�و�د 
�د $�و�د �ون ��2�� و ا�وا

�  روس ا!�A.,ر در �را!�ب ر�واھ� و �
�ھ


ر ا��9 ب ���� ا�ت
  در��,ر ا���1ب 

   �روش ر1د در$#��� 

����  ��*�7 ا�ت �� 

(�������ن (��Aش �ردم ا��
  ا91��� ��ز��ن آ زاد�

 ����
�� در ا?ر �4ر و 4ر�ت  دو.ت  �ھ��
ود . $�ش !
���� در روز  » *�و�د 
�د $�و�د �ون ��2�� و ا�وام �را�ر �!ور «او.�ن !
��#��ر ��
ل  از! ���� �� ����2� �����ت 
�ور �,رد�� را Kزم  ����2 !ده 
ود 
2#� *� $و.�! ���زی *��و��ن ���2�� درھر $�8 �د�

��
ود �زد �ن -��ن 
�ز4و ��#�د. روزی  ��د ا!رف �� �#� از 
���ن 4زاران �و $�ش ا�ن !ب ���� را  *ر��ن  -�پ � دا!ت. دو ���
� ���م ھ��!,� �� ھ�وزھم 
7د از 
�ش از
�ره ��- �
� ا�ره -�پ �ن «م ز�ده ا�ت 
� !و�� �G�2 �4ت �ل در ��طره اآ�د و ,


4��د�رآ�4ه 
ود �� ��د ا!رف » .در
�ره �وم ��ن ا�ت.  �
ل 
� ا�#���ت ���9 !��� ��.��
ل آورده را از $�����ن �ر�ده و
�  ی�ن ��
� و 
��Tره  *وا��ن ,��� 4��د�ر ی 
ود �� در ا����ر *�
ش -پ 
ود. �4ھ� �زد ��ز��ن�#ر ��#�م �� � 
ودم و
و ز���� �زد 4روه ا��9


ود. �!#9ت د�,ر �ر�د ��5ذ 
ود ز�را در ز��ن ��2� ھ�  ������ �ورد ا�1��د  ��ر�د -�د �د �ده ��5ذ از �رط���� �رو!در �د�ت 
� �رط���� �رو!� �� در�$�ھ� 4���م وا�< 
ود 
� �ن داد. �ن �� �و�ر �ودرا  ��د ا!رف  
ر دا!ت.���
ود �طر *دی را در ��!�

 �� �رده 
ودم 
� �3 -�در !ب
دون ا*�زه دو.�� در !ب�رط���� �رو!� !دم. ��5ذ ھ�را در -��� در���� 
ود 4ر��� راھ�  ر�3 �#
پ !د. ��5ذ ھ�را 
� ���� آ وردم و !
���� را -� ��5ذ ھ� ھ��  در ��ت �و�ر ��ت د و��� ارم �� -�در !ب*�داده و�وا��م در �و�ر 
,ذ

���ر 1ز�ز و دا�!��د ر��ق �ر�د  �ردم . ��دا!رف
� ز��دی !
���� را4ر�ت و ���ت آ�را 
� �ن داد و �4ت �� آ�را 
� دو�ت !�


ر���م  �ن در ��ر���� ر��ق �ر�د را د�دم و!
���� ھ�را 
�5ر G�&م �!�دٔه $روان دادم  وی ض �و��.دأود �ر�د از�رز�دان �رز��ن 

�ث ا���د �
�ر ر��&��ت ، !�1ر، �و���ده و 4ردآور�ده ���1ری از �رھ�P �ردم ��ز 
ود   �
���ر ا�ت �� 4ذ!�� از��
�2ت ھ� 
و *�ی 
�ف ا�ت �� ا�ن آ�ر د�دار �ن و ر��ق �ر�د 
ود.ٔ��  


� �!��ض !را�ط�*�د ر��ق  !� ������ر�� �ری در �!ور دا!ت و��د���� در 1�ل  �
راه ا�دا�ن �3 *�
ش �2 �
 ��ور ا���ن را
�� ای ��ر ��#رد ��
د �2�  $�ش  در *�ت ا�*�د -��ن *�� ��
ا�ن  ا�7#�س ا���ن را���ن و �ظرات دا����1 ر��ق ا�ت.ا91��� *

د ا�ل ���2ت  ��� اوآ�4ھ رھ
ری  ����
� و
ود ��  ��� را در ����
�ل  
� $�ش ��
رد،  در د!وار �ر�ن !را�ط �
�رزا���� ظ��ف ا��9��
 �� �
�� !���ت 
� آ ��� از�
ل و*ود �دا!ت و!را�ط طوری 
ود �� ����وا��ت 
� �وا�ت دو���ن !د. د�د و 
�زد�د 
� ا�راد �ظ����ھ�8 
� ھ�
ود .
�3 �,و�د. ا��د !�ن �*�د  ���#2� �� در�وای 1�#ری 
ود�د و �,��� �����د ا�ل در ده ر�ت �ظ��� !ر�ت �رد�د ��  

� 4ر���ر و�� ��2ت �ر�زی آ ��� و  !د ��ر�
� ���وان اد�1 �رد �� �� ر�ت در ا?ر ��وذ ک ج ب و *��و��ن ��2� ا�!�?�� �

ور *�
���م !�ر ��
ل ھم ز��ن 
راه �� 
��د در  � رار��، ر�ت -�د اول ھٔ�ت �ر�زی 
� �!ف *وا��س دو.ت   در . �ردن 1���2ت !د�د


ر ��زد. 4ر���د �� 1���2ت �ورت �,�رد  ����م ،������د��

ود ����� را از ����م ھٔ�ت �ر�زی  ���  و.� را
ط ����� -�داول ��وا�

�
� ا�وام ���2ف در�!وردا!ت و �*�د ���#2 �
� ا����ده ازآ��زش ��� ��Kطو �
$�!ر��� و  
� ��ط� �ظرھ�ی
� ا�ن ا�وام روا
ط �*ر

ود ��  
#ر د�ت �� ��� ��در !را�ط ��و�� ���وا�د رھ��ود ��ر
ردی 
رای ل 
Aر�*�ر�ن -�.ش �� ا�روز �!ور �� 
د ان �وا*� 
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رای �وا�ت �2� ار*�7ت ���ل 
ود ا�� �وا�ت ھ�ی �و�� را ا�ت از آن �����د !د. �ا�!�ن در را
ط� 
� اھداف �2� و �وا�ت ھ�ی �و�
�2 �2� و �و�� را آ �4ه !دن از ���وت ھ�ی �و�� و 
ر���ت ��از�ظر دور ��!����ن ا�ن ���وت ھ� و دا!ت. �*�د آ�5 راه در�ت ل �ٔ

���وا�د   . ا�ن دو �و&7,�ریاز
�ن 
ردن ا�ن ���وت ھ�  �� ��د�ده 4ر��ن و��دا��ت ا�ن ���وت ھ� *��*و 
رای �� ��ن راه �وا�ق 
ر�ر
��ن �وت �2< �9ح !د  ر��ق �*�د �5د
�!د.  ز����#�  ��ٔ��د ���ده 1�2� �ظرات وی �������را 
رای  ھزار���ن  آناز  9�

 از �زد�#�  �وم ��*�3 و ھزاره در ھراس ا�د� �
��2 �را��ن  ھ��ش #����ص داد و ���2م �3 1ده ازدو���ن ھزاره ��ود از آ�*��
��9�24
د�ن  زب ا �
�� ده ��#�د���ا� رو$وش ��2ت �
��2 4را�� �ود  
� �1وان �� از.
�س �ذھ
دی 5ور 
�د ردر -��ای 
� ا�*�د *

� ��
� ��در �و��دان **��9ح د��,�ر ��#��د و در آ�ر
� و��طت �
 ���دره ��,ردد. �9ح  .�ر��ن دو���ن رھ� ��!و�د ودو���ن را 
���ن در*�ت  ر��ق �*�د ��Aدر ا� �
ر�ورد
� درک از و*ود ���و���ی �و� �� ر��ق   ��ر
ردی دا!ت .و �����2 ا�*�د4روه ھ�ی �و��

�وق ا�وام ���2ف  �
 �����ن 
� ��ددارم  و در 1�ل در ا�ن راه ا��وارا�� �4م 
ر ��دا!ت. ا�رام دا!تدر اوا�ل رو�د �!#�ل ��ز��ن 
�
�� در���طق �ر�زی روا
ط ز��د � ��#�م �7ر� را 
� !�� �ن �3  ر��ق �� دا!��م 
� �ن �4ت در ھ��� آ��ده �روزی در*ر��ن �

��ر ا�ت �� !�� -ون از آن ���طق ھ���د  ���وا��د ��رھ�ر
��ز�د . ادارد و 
��ر ��ظم 
�ف در ھ��� آ ��ده 
را�م اوال داد�� ر��ق  ٔ�� �

� ��!ود و 
� �و�ط �3 ��2� د�3 روز�
ل 4!�� !د.   -�دی 
7د �ن �
ر !دم �� ر��ق ��د 1ز�ز ط��Aن 
ود �� ���ر دھ�ز�3 !��

�#ل $�*ر  در �ل *�3 و4ر�زو ��ر ���,-� ای �� 
��ود دارد�ودرا  �� $ل آ ر�ل ��ر���د ��
�
��ر - . ا��*��ت �� �و�ر 4ز�� 
9� �
$� از   آر�ل �و�ط ���2�� $ل ��� ای در
� �2ق �ظ�ھر ��!ود  و1ز�ز ط��Aن  وف از ��ت -�داول �#�!�ر�!�ن ��2� و �*�ز 

7� در !�ر ��
ل دا!ت.��            در ا���د و ا�ن �د?� ا�7#�س و


ود. �#� ازا�ن ازاب زب ه ھ�-��ن ���� روا
ط 4��رده ای 
�ازاب و 4رو �����
ر�رار  ��
* Gط�� و �و�� در ����ھ�ی ���2ف 
�د ا��#� ا�?ر �درھ�ی رھ
ری ����&ر
� �ورد ا�ن ��م. 
7د ازدی �از دو�ت 1ز�ز �� ��د ا!رف ��آزادی 
ود. *� دارد در ا��*� � 


��� و 
� آ 5وش 
�ز �ٔ�و.�ت 
س 
زرک و�ط2 داؤ �� 
ود  ا!رف �1�ده  ط�ر�!�9�#� را �� 
ردوش �*�د ���#2 �
 ���4را�� ��#رد �
�# آ�ر�ن 
�ر�#� ��دا!رف را د�دم در ���� ��د ��ود �رد. 4��
 �

� �ظر ��ر��د . ���ل از راه دور آ�ده 
ود �طره 1رق در 
ود . �


��م 
�ھم 
 �,��$�!���ش د�ده ��!د .
7د از �
�دل �27و��ت و ��7.�ت ھ�ی ھ��� وار 
� �ن �4ت �� 
��د را
ط زب آزادی را در�و�� 
در ا?ر ا�1راف �#� از ا1&�ی زب  ���2�� �� در دا�� ھ��ن روز�دا��ظ� �رد�م و ���4 ھ��!� �� را  �#رار �رد�م �واظب 
�ش. 

 �2   ا���د. 9��ت ��د 4ذا!�� 
ود�د
� وی � �� �رار 
ود ��د ا!رف آزادی در �


�ر�9ن ازراز و ا�رار ��ز���� ، روا
ط �!�9�#� و
� ا��#� � ��دا!رف  �.������
� �ود �ل  ھ� و��< و�!��� ھ�ی ��2دی رھ
ران 
���ت و *��رت 
�ور �,رد�� ا����د و .ب از .ب در�
رای 
�ش از دو ��ه  ��,رد ! �
 �� و رو��
ل �� ا�����ر�ن !,�*� ھ�ی *��
� در ����  �,!ود.��,
�د ا!رف
رادر ��د ����ر  رون !دم .�دق ا.
�ب !د . 
�ن ا�� روزی در�� ��  �
$و!�دن .�#� ��Aر ����� 


�Kی ����  . ، ���ظر ا�تداده ��� ���ب ھ� و ���2  �رده 
را�م �4ت �� ���2&7
��  ھ�-��ن �ذ�ر داد و!�� ھ�را 
� �ود 
رد�د.و 
�ن را  دا�ل ���� �ن 
7د ازا��#� ا�! را 
� ��د �!�ن داده ا�ت.   ای �� در�و�ر ��د �� در ����2 دور �ر�و�ف دا!ت �ردی 
ود �� ����

�راغ ر���� ر��م �� وی را از*ر��ن آ�4ه �رھ����� �ردم   �
���ن 4ذا!�م دو ��ق را د�دم و �و&وع را 
� وی در�زم . ز����#� ر�ودم 
�ت �ن 
� روا
ط�� را از *�ب �ود �!�د  در آ ن .�ت در دود ده ���  ��ر�ن �م را د�دم 
� !�ول ��م ��دا!رف وا�م ����7دا!ت  .

� را��. *ر��ن �� �ط< را
ط� �رد�م از دو���ن 
 ی�7داد �ن 
� رار 
ود. 
7د از ا��#�ازا�ن �
� وظ��� �#
ر��� را 
� ��م  � 4روه ا��9

� ��م ��2ل �� از *ر��� آ �ده 
ود 
� ��7.�ت
زودی ا�ن ر�ت  .ا�#ر 
راه ا�دا���م  ���� دو��
��!$ �
�ود �ت  از ھم 
�!�د و 1ده ای 

روزھ� 
رای �� 4زارش ھ�ی ��ر��د �� ��ط�� . در ھ��ن در رھ
ری آ ن �ردی 
ود 
� ��م ����7ر �#ر ��#�م  ھ��ن ��م ادا�� داد�د .
���ن �
ن ا�$ر��.��م ���ه وا�$ر��.��م �رخ ا�ت  دو���ن ا�#ری در 
�ن ا1&�ی �ود ��Aا��#� *�3 در ا� �دو �ظر را �
W�2 ��#��د. �#


� آ��� وھ�ی د�,ر را �� ن ا �راد 4رو���
��د در ا�ن *�3 !ر�ت ���م ود�,ر ا��#� �� 
رای �ظ ��روھ�ی �ودی در �ورت 4ر���ر !د
� دار�م ا����
ود �� 
7د از 4ر���ر !دن در ز�ر !,�*� 
� ��د ھ�#�ری ��#�د و �وار 
ر �و�ر ��د ���� !���ز�م!�� �.  ھ��ن ��ط�

� را�� �7ر�� !ده  ھ�ی ا�راد ی را �� ��!���د 
� ��د �!�ن ��دھد. 
� ا��#� در .�ت �� در �زد ر��ق 
ود �ن 
� ا�م ����7ر و !Aل�#�
�ط�� ���� �را د�ده 
ود �ن ���� را�رک ��4م. دوروز
7د 4زارش ر��د �� ��ط�� ز�ر !,�*� *� ن داده . ا�� 
ودم و.� از آ�*��#� �

��رھ��� �� ز�د- ��
�س ھ�ی ��دا!رف  را ��,ر�ت در آ ن ھ��� از4ر��ن آن �
ر *�ن 4دازا�ن 
ود�� 
7د از . �ا�
�ن $ل -ر�

ری 
دی را 
� د�
�ل دا!ت.  داری �ود� �        �رد�د . ھ�� ��دا��د �� �,ر��ن .
�س در $ل -ر�

ھ��ن ��ط< ز����  و در!را�ط ��ص �دود�ت ھ�ی   دو�ت �ن ھ�-��ن از دو�ت د�,ری 
� ��م 1
دا.�دوس �!�ور 
� ���� �� در
� از ا�د�!��د ان و �ظر#� ��� �ر�� �و�ط ا��ن �!�� !د �و�ط ا1&�ی  ی�ن  د���� درروز �د ��#�د.ان و�ت 
ود�$رداز  ���رھ�,

 و 
رای �دت ��ر�
� ��م ��1ت �را در�و�ر �,�دا!��د��د
�ز دا!ت !دم . ز����#� �را از د��ر 
� �و�ر ��د �� در�رک ���ظر 
ود 
رد�د 
�ر از ا1&�ی 
ر*��� و ��2 �ر�زی ���� در در ھ��ن روز ھ!ت �
ود �� �ن در ���م 1�رم 
� ��ددارم. ز�را  و ا�ن ���ر�ن ا��ظ�ر 

د ا�?ر �را�1ت ���� ��ری در �*� ا!�
�ه رخ داده �

ود�د . �,را�� �ن ا�ن 
ود ��  � �� ��د �را 
�ز دا!ت �رد. �!و�ش ���� �ن ���
�راغ �ن آ�ده  ه �ن ا�ن 
ود ��  ���2��  !��د 
�1�د �
در 
�ره �ر�و!ت دو���ن �� و �!و�ش 
�ش ازد ���� �ن ��2 �رده و 
7د 
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� از ���م ھ�ی �� 
� �ن ھ�#�ر 
ود ا���د و ��و#� �
*� !دم  �� اورا ھم 
�زدا!ت �رده در���� 
ود �را اذ�ت ��#رد �� ��4��ن -!�م 

� �ن د�ت داد و ا�ن �#ر درذھ�م
�د�دن ا�ن � ا�د. ���س آرا�ش ����طور �رد �� ھر-� ا�ت ازدا�ل د��ر ا�ت و �و&وع  ��م ا

��� �د �� ازدو���ن �ن 
ود ر �ر��ب 
7د ازا��#� دو ��ر د�,ررا. 
� ھ���� در ���ن ���ت
ر �زد�3 و ا���ن آ�4ه  *��ب  و �#� آن دو�ت 

ود ، د، �#� از ا1&�ی �ر�زی ���� ، ��ر رو��ن!�ه $ور !��د 
رادر رو!��  �و ��را 
� !ش درک ��  �در�و�ر آورد�� در ���� ���

�و����� !ر��� *�ه دارد در ا��*� از �#� از ز���ی !*�ع و ���ور �� ���� ھ�#�ر �ن 
ود ���م .  �د�#� از !7
�ت ��د در آ�*�
ود 
رد

�ز  ز ا��#� �را ��د��ت ھ� ا ��د �رد. �ن ���دا�م -� و�ت و -را �ن 
� ا�ن ���م ��رم ���4 
ودم �� $درم در �9ن ��ط�� ��ر ��#�د. 
7د

�� ��م $درم  دا!ت �رد�د�� �#�.�ا�ن ���م !وھر �ودرا �� در دا�!,�ه ��
ل ا���د 
ود ���واھد و 
7د از دو��1ت $رس و $�ل در 
� آ�د . $درم �� او&�ع را 
� و�ژه در درم  را $�دا ��#��د و 
را�ش $را��دا����د � ���� �
را
ط� �ن از دور  ��,و��د �� �رز�د ت د�ر 


طور د��ق ز�ر �ظر دا!ت ا�ن �
ر را *دی 4ر��� و 
� 1*�2 �ورا 
� ���� ��ر���د و �ط�ب 
� دو���ن �� در  ���� ���� ھ���د 
 �-

7د ا را���,و�د "  ��ز 
رد�د �K �ر
وط 
� !�� ا�ت ���وا ھ�د  
����د �� 
رو�د." دو���ن �� ��دا����د و �*ر
� دا!��د �� ���2

��2 ��#��د ھ�� ���� را �رک ���4د. ھ�� 
� *�ھ�ی ��وظ ر��د� ���� �
دوس �!�ور د 
� *ز از ر��ق دا�!��د ��1
دا.�4ر���ری ا�راد 

9 �� . وی
� ���� �� ازھرات 
ود� ��2�   ��رود ���2
ط�� را در���ره دا!��د و ر��ق 4ر���ر ز����#� 
� ����,�ه �ود 
دون �رار �

               ��!ود.  

� �و�ط 
� دار آو���ن  �!�ھده,.��ز�د4�  ادا�� ، 4� در �
�7دد!واری ز�د4� از ا��م ط�و.�ت ، ز�د ،��ن *9د ھ�!م $در در �ن !ش 
 ����� �!ر�ت �����م در در���ط ���2ف �!ور و أ��زش 
� ا�راد و ا!��ص ���وع 
� �رھ�,��ی ����وت و 
�Kٔ�ره در دوران ز�د4

� �!ور  
� ا�?ر ازاب  �ذا�رات ����د و 
�ز د�د 
� !���ت !ر�ت 
#�ر
ردی و ��7 ل در ھ�� *�
ش ھ�ی �رد�� ود� ،و4روه ھ�ی 
، �������نھ�ی * �
�  �رھ�,� و �طرح در �!ور و از ھ�� ����ر !�وه ز�د�� ��1ری ���� ا���
را 
� ا���ن 
� 1زم  ھ�� ر��ق �*�د 


ود . �ودش ��,�ت روزی در 
دل �� ���و  ��ر
�ن ،، رھ
ر 
� درا�ت و ��ردا�� ���س ��$ذ�ر ، ر��ق د.�وزو ��رس  $وKد�ن �����
��� �رده ا �د.
� از دو���ن 
ودم  ��ب ���� �زد �ن آ �د و �4ت �� ���� �ت ���7ب ا�ت و $و.�س ھ� �و-� ھ�را #� ����  �
�ن 


� �ظر ��ر��د ا�� ھ��ن . ��ب ���� 
� ا��#� از ا�ن ���4  ���� را -��ر $9ق 
�ز 
,ذار�د دروازه��ب ���� ��4م �� !��  ���را&
���د و �ل را �رک ���4د.
�د ا!رف  
�  را از ���� �*�د ��ق روزی ر ��ررا �رد و 
7د از ��م ��1ت $و.�س ھ� ھ�� 
�ر �ودرا �


ود و �ن 
� ھ�*�ن �� $A��ن ��
ردم .  ھ���طور�#� �ذ�ر ��ت دوراھ �
ت !روع ر�ت دوران 
راه ا�دا�ن ر����ی �ظ��� �
 ���
�ر1ت *ر��ن داردرا -�د 
�ر �#رار �ردم ا�ن �ط2ب  �ردم و  �

��د ر�ت ھ�ی �ظ��� ھر -� زود �ر 
راه 
���د. ���ر   �� وادث 


ود . ر��ق ���وش 
ود ��4��ن ��راه �رک �� ��� �� در ���ر �رک 
ود ا��
ت �رد و �و�ر �#�ن �ورد. ر��ق 
� �ر�و�ر 
� �ورده *و�
���ر����� آ رام رو
���ر �ودرا 
� طرف �ن �ردو�4ت " دو�ت 1ز�ز ا4ر ا���ن ی 
� او��ت �� &7
�ر �و�رش 
� *وی 1*�2 ��د 

    ."��#�د ا��
ت

�
�ر��وو �ن ھم دو ت �� 
� ر��ق در���س 
ود !��ده ا�ن �و&وع را از-�د�ن دو ��
ث دا!ت  �
*� آن !ده ام. ھر�ٔ��2 را�� ���ز
���ر 
� د�ت و �#وت

� !�� 4وش ��داد. �$س !روع ��م ا4ر
� ر��ق در���ن ��,ذا!�� ا
�دا ر��ق 
� ���م و*ود و   �
��ن ��#رد  �



ت ��#�د و.� درآ �ر��و*� ��!د �� طرف در�� !�وه ��  رار��ق �*�د �ظرآ �ر 
ث  �#ر ��#رد 
� ��ٔ��د ����ن وی ر��ق �
  در��ط� ���
ل �ظروی 
ود ���ث �ظر �ود �
ول �رده ا�ت.

1
دا.�*�د ���#2�درار�
�ط 
� ا �� ������س �ٔ�و.�ت ا�� ھ���ی در ���
ل ر��� دا!ت و���وان �4ت �� ���د 
از ��1ران و *وا��ردان  

�طٔ� �را��ن 
ود دو �د?� را  ���� ا!�
� ھ�ً � و�وع $�و�ت . د
��ن دا!ت.  �د?� �� در��ر�� 
�
���*ر   ر *ر��ن ���� �و.و�وف 

در ز��ن ��2� ھ��� ��1ت ده ��ود !
,ردی  آ�5ز��!ود و دو 
رادر�� درآ �*� 
ود�د �#� ز��� ود�,ری *�ن �ود را از د�ت ��دھد.
�ت ���ظر 
ود ھوا 4رگ و ��ش !ود�� *�د ر��ق را  
ود  !ب��
�$�ر�د.و 
2� در 
� ��ک 
!را�ط ا����ق ���2�� و گ ج ب و ا���ن  


رای د��,�ری ر�
ق �*�د  �� ھ�� �-ون  ی �
�رز ���� �
� !ب و روز �و-� 
� �و-� و ���� ��2� و رو� ، �و.� �3 ھ�ی $ر-�
�$�ر�د. �*�د 

� دو ر��ق د�,ر در !روع ��ر� ���#2� وی در $رس و $�ل ھ���د ����م ��,�ر�د �� *�در��ق را 
� ��ک  �� !ب راھ#

� ��!و�د و �ود!�ن �
ر ��#��د و 
7د ا��
�Kی �
ر ر��ق �*�د ز ا��#� *�د را در�
ر ��,ذار�د �
ر���ن در ��ر��  �
�  ��#�د ���را�
�� ر��ق  را 
� ز�د4� وطن  �رو!�ن و �و4ران  ز�د4� و �رگ �3 �
�رز ��ا�ن ��وا  �
��� �س و �وی و ��
را �� در ��ر�#� !ب ، 

���� ��#�د.رو����  �  


ودو�دھ�  �*�د ���#2� آ�� 
7د ازا��#�   ��� ��ر 
�ران !د�د ، ���������را�� ��د؟ ا���ن آزاده  ��
�Kی �
ر آ � ��  

 � �
 ������
� �و�را�ش در �!ور و 
� و�ژه در ��
ل ا�*�د �رده 
ود ھر ��م ھر �رد  ����وص در ���ر آزاده �� در *و ا����ق �� رو

و.� ھر4و��
ود و ��م  ����� -ون در ھر��م  �طری�د?� 
ود  ��ق �*�د-ون ر� �

��د �ذ�ر 
دھم �� 
�و*ود ھ��طر 
ردا!�ن ��ش 
ود  .


� !��< �ر�ن *و ا����ق ���س آرا�ش و ا���ت 
رای 
ودن در���ر �*�د ���#2��3 �?�ل د�#ری از �91ق د�ت ��داد. ا ا���ن 1*�ب ا
 �    .در ���
ل ر���  �*�د���#2
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ردم او روزی�� �#�����ر ��P را 
� ��ط�� ده ��ل دور �ر از �و�� 

ود و �و-�  �
و ��ر�
� �و-�  
رای را�دن و ��ر�3 . راه �را
در ا����ی �و-� �3 ��دا�� �و-3 
ود و �ن  و 
� ���د ر��د�م  �و�ر �#طر��  
ود . 
7د از ا��#� ����2 ز��دی را ط� �رد�م

�رارھ����� ��#رد و �ن �� در �ورد ر��ق �,ران 
ودم -�د�ن  ا��م �و�ر را دور 
دھم �*�د آ�5 از�و�ر $���ن !د و دردود ده د�������و
��
     رد.
� �و-� �����م �!د �ل را �رک �#��ز����#� �و�ر دور ��ورد و د ��� را �رک 
,و�دو.� او 
�ر ا�رار �ردم �� ر��ق 

�د ا
راھ�م ��� �  

       ٢٠١٨         ١٨��رچ     �ور�� 


