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 از 	��و را
� 	� 	��و ����

  �

�، �د
ر ���ول ھ�	� ���� "ا�ق" ا�	را��  

ھر��ص، #وم، ز!�ن، ��ط�� ... �ق دار�د �� در��و��� ���ظت و ���ت از �وش ازھر�و�� ��ش 
ت '��& و���%ر !� �ود #رار (� )��روع در, �+��د. ان در %ور�*ت �� ھر�دام در *����ر 

� دا��� !���د. �ا�ر ��ص ا*ت ����د؛ ا��د و� �و�ده ��ن ( ز!�ن و� *����ن ( ��دودۀ '.را�
!���د؛  ھ�� �ق دار�د از دا�ش، ر��ه و ا�واع �و�!���4 ازطرق ��روع �*��د �رد�د. در 3ر آن �
 �4ت %ر6 ���ل ( �)ت !���د، درا�%ورت �( ا���ز �واھ� ھ�، �( روا دار(� )ا�ر 'زء 

9ر*��4 !� ��م ( ��ص، ( #وم، ( ز!�ن و( ��ط�� را !� ��ر �ر�د؛ '��8*ت، �ردود ��  و�(
  از �'�ری زور، �)�، :وا��ر!� و ���ت !� �ق د�ران ا*���ده ��ود.

 ،��ا�*�ن �و'ود*ت �� ��وا�د !� �'�و:� ای از ا�*�*�4ی �وب وز�ت >ون �وش !��، !د !
��4 ز�ده �� ��د وھر ( ازن ا�*�*�4 !� ا�دازه ھ�ی ����وت در 'وار �راط �*�دت، ا<�ر وا�<�ل ا

�*�:د !%ورت �ردی و� '�?� ر�د وا�+��ف ���د. دد '��?� ���*��� در 'وا�& !دوی و:�ب ���ده 
 )�ت ا*ت �� �ردم !دوی و :�ب ���ده در ��ش ا�د �� ا���زا�� را ��ھ� !� �و�� ��و�ی ان �

�ت" �>ون؛ ���4ن �وازی، ���4ت، �'�:ت ... !� �ود �*!ت !دھ�د و در !*� از �وارد د�ر !�  "�
 &Bن و��!و *�زی و3)و ا���ری ھ�ی #و��، ز!���، ��ط�وی و����د ا��4 در !را!ر د�ران !9رداز�د. ا

*� !� د�ران ��ھ� در ���م !���ل آ�*ت �� ان #��ش ا�راد و'�?ت ھ� �ود را در �Cوز���� در !� د D
��م 8�9ن �� �!�د. از ھ��'�*ت �� ( و#ت �س !ر�ر !�� و*طره 'و� وز���� �*�دت ���� از �
�4 آ��4 را �� �ر�)� ای �ر*��د �� !� ا*���د #وم، ز!�ن، ��ط�� و *�ر !�ور ھ�ی �ق و���ق !� �*��

ر�د. در ��'� ��!و*�زی �� �را�د. ط!?��ً ')و>�ن ا�د�� ھ� را ا���ص %��ب ���وذ !� د*ت �
 H(*(* د. ��و�� !�رز آن!���رن !4ره ��دی !� *ود !زر��ن � رھ!ران #!)�، #وم، ز!�ن ... ����� �� !

  ��ھ�ن، ا�ران و ز���داران ا�.��*��ن ا*ت �� �� ��ل ان ��ز در ��ل '�!دن ا*ت.

8�ن  ھJ �( و'ود �دارد �� ا�.��*��ن ��و�� ���ث ��طH :طف��وزه �د�ت >�د ھزار *��C آر
�4 !ود. (ا�� ا�ر از �ق � ��*و*9س ��و��� ھ�ی �را*�ن ز�ن، !� دا�ش و �رھ���D�� Lل از ��
��ذرم و%رف �ظر ازا�+� >� :وا�ل !�:ث ر�ود :)��، �رھ���، ا'���:� ، *�*� ... آن �ده 
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� از ��ر+� ھ� !� *وی رو���� ھ�ِی :)م، ا*ت)، !� وBوح �?)وم ��ود، در >��ن او�B:� �� ارو9
ھ�ر، %�?ت ... #دم !ر�� دا�ت، !د !����� :وا�ل دا�)� �� اھل و��ر'� ھ�ی �رص �و'ب آن �د �� 
�4� را �� از 9ر�و ان �طH �رھ��� ?�� ��ور ��،  ����4ی 4#�را� را دا��� !��د. >���>� ر���ده �

!Cھ� ، ا ��رو��4، �ردو*�4 و �و��Dھ� !� ���*ب ز��ن از روز�� ھ�ی :%ر آن دوره ھ�ی ا!و :)� *
*ر !رون آورده !��د، *راغ �دارم. ازن رو �4ن �� !�ھ��ن �%و%�ت #رون و*ط�� و��� 
�%و%�ت 9��ر ازان 3رق در ��ر و !*وادی �ردد و !� :�ب ���� از ��روان �ر#� و��دن '���4 !� 

�د*� ھ�ی #و��، ز!��� !� :�ب �را8د. ��س :�ب ��� ��� ھ� از �ر#� و��دن،  در �+ل دھ� ��!و ھ� 
و��ط�وی �ره ��ورد �� روز �� روز در ��ور �� �دت �ر�ت. و ا�( %دا ھ�ی �)�وس ��9ون، 
��'(، ھزاره، اوز!( ... ����C، '�و!� ... �?� و*��، �)ت �)� و��وری ��را زر �?�ر ھ�ی 

  �ورد و��ر �رده ا*ت. و�دت �+ن و�)ت !را�داز،

طور+� در !�D ��ذ�ر �دم، �دت �ر��ن ��!و�را� ھ� و��د*� *�ز�4 !� طول :�ر ا�ران، *�طن 
وز���داران '!�ر و*9س !� رزه �واری ار!�!�ن، *ران #و�� �� :ده � از رھ!ران ا*���ده 'و� �� در 

  ز��ن �� !� ظ4ور ر*ده ا�د، ��م �� �ود.

دا�ت، ا*���ده از ��د*� ھ� !� �و�� �)ت ا���ری �)� در ��ور �� در ���ط?� �� د����ن  !� ��طر !�د
دن، ���وس، ��ک، ا*���ل و����ت ار�B، ��وِر�� را !� �طر �وا'� *����، ھ�� �ردم ���ل ا#وام، 

ا�د، ��و�� ز!���4 و���طق ���)ف ��ور ���ر��ً !� د��ع !ر��*�� ا�د و ��ھد 9روزی را !� د*ت آورده 
�4) �!��د.!Cس ط��!C س، روس و��9*��ن ( در  �زد( آن 9روزی !ر #وای ا��)

 �'+از �ود��ی ھ�ت <ور �� ��ون، �ردم �� #در��4ی ����� دو��C، رھ!ران ��ظ�� و ا�زاب ���)ف را 
ت !� !� �?�ر ھ�ی ��ن !� �'ر!� �ر���د. !ردا�ت ھ�ی :�� �ردم �� �*!ت !� ھر ( از آ��4 �*!

:�)+ردھ�ی ��ن وا6B ورو�ن �ده ا*ت. ا��ون �?داد و*& �ردم درک �رده ا�د �� دو�4�C، رھ!ران 
وا�زاب !� آ��4 >� �رده ا�د و>� �+��د. �ردم �( دا�*�� ا�د، ھر ��ھ� �� 'دال ��%� ��ِن رھ!ران 

�ن، دن، �ذھب ... !� :�ل ����%م !� و'ود آ�ده، آ��4 ا*���ده ھ�ی �� '�ز ا!زاری را از ��م #وم، ز!
آورده ودر ��'� ا�!وھ� از �ردم :�دی زر ����4� �� !ر ��ردم ، !� #�ل ر*ده ا�د. دران %ورت 
ا�ر ( #وم ���ط�� (�ورد *وِء ا*���ده) !� ا%ط�ح 9روز �ده ا�د، ھJ ��?� !� #وم � ��ط�� �ر*ده، 

درت ر*ده ا�د و���ن <روت ��ن از �ون �ردم :�دی !ر��ف ان رھ!ران و���4ی ��ن  !وده �� !� #
  !� >رخ آ�ده ا*ت. 

در ا����!�ت 9ش رو دده ��ود �� ���*���� از ��م #وم، ز!�ن و ��ط�� !� وBوح ا*���ده ا!زاری 
+ن ���9ن �دن �4ره ھ�ی #و��، ز!���، �ز!� ... در اطراف ���ددھ�ی ر�*ت C ،رد%ورت �� �

 ِ�(�?�و�ن آ��4  ان �ژده را �ر*��د �� �ردم �� �*!ت !� �ذ��� ھو��ر �ده ا�د، ا�<راً  '�4وری  !� و*
 ،�4!� ان !�ور ر*ده ا�د �� ز*�ن در ��49ی دا��ن ��در وطن !� ا�د�� ھ�ی ا���ز�واھ� !� �( #و�

�'�*ت �� روز�� روز �( ز!���4 و�( ���?�� ھ� !� 3ر از !د !��� >ز د�ر !� ار�.�ن �دارد، ازھ�



www.goftaman.com 

ط)*م ��!و !�وری ھ� �� �+�د و�ردم !� *وی و�دت و( �9ر>� �� �)�، �س !رادری و!را!ری ودر 
  �ر'�م !� �)ت ��ری ��م !ر �دار�د.   �ظر ��� >*ت؟   

 


