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 ���زدھم در. ��دھم ��م �روری ���زدھم ���ل و�ت را�� ���ت ا�ن و�ن دارد �رار �روری ���زدھم آ	���� در ا���	��ن و ���ل ا��ون
 �� �� و "ذ'ت *�ر��ن �ل از و "(�� �رک را ا���	��ن 'وروی ا'��&%ر �وای ر���ده آ#ر�ن �� "رو�وف �ور�س 1989 	�ل �روری

 دا'��0ی ��د و #�طرات "(���ن ان .����د �� �� دارم آرزو �� ا�ن در �ن.  ��%ذرد روز آن از 	�ل��	ت و ��- . "ذا'ت �ر�ز
 آ'�� ��زھم آن "�ن �رورده د	ت و ا��دی ھ�ی ا�%�زه و .2ل و 'وروی ���وز .2ل از �#ش ازآ�1زا�ن و �#وا��م ��ھم را "رو�وف

 از" *���.  ��%ذارم "را�� ھ�ی #وا��ده ھ�ی �ردا'ت و 	�4�2 �� آ�را ، "رت و#واھ�م ا�م "ر�� "ذ'�� از در	���0 �3 ا���� 'و�م
 �3" �6دا و رت #واھ�د و�ت �3 و 3%و�� و آ�د�د ای ����0 �3 �� و 3%و�� ��*د�ن و ���و و ا�ر����5 �وای �� �ر	�د #واھ�م #ود

 'د؟ #واھد

 

 :�و'ت ا���	��ن در 	رخ ار�ش ���ب در "رو�وف

 

 �%�'ت، آ�را وا��6 ھ�� از ���0ر و را"�ر ��ر�; آ��� �رای و&� �'�د درازا �� 	�ل �03ر}  دوم ����0 ��:{ ����0 ���ر ��: "
 دوام 	�ل �� از ��ش �� ا���	��ن در 'وروی ��روھ�ی *=ور و�*�2ل ��ز�� �رای '��د.  ��ود ��� ھم 	ده ��م "ران �ژوھش �رای
 �	��ری �3زھ�ی روا���0 و �����0 <��ی از ، دوم ����0 ��: ا�دوھ��ر 	�&�0ی ��را�ون. ���'د �	�ده ز��ن ا�ن از ���ر ��ز ، ��ت

 ��ر �#	��ن �رای. ��ود ��: آن از �ر ��ر #'و�ت ���ر �� ا%�د د�%ری ��: دا�ن �� �را 	ر�و'ت د	ت و&� �ودم '��ده و #وا�ده
 را�� �ورد ا�ن در ����� �� �رد�د ��'��0د ��ن ا���	��ن از 'وروی ��روھ�ی #روج ����ن از �� در	ت 1989 روری ��ه ���زدھم ،

 را ��ر	�د �'ر �� ��ره ا�ن در را�� آ��3 ��د�ت �ن. ر	�د �را�م د	ت ا�ن از د�%ر ��'��0د �3د ھم آن از �س. ���ورم �%رش ر'��
�*�ت ا'#�ص �� ، ��'و�د �%�'�� ا*	�	��� ا'#�ص �و	ط آ@�ر ا�ن �� ر	�دم ��ور ا�ن �� �وارد ��'�ر در و ، �ردم &�6 �ط�B�� .
 ��ز"و ، ا�د ��%�ده 	رز��ن آن در #ود �� �	��� ھ����د ��وا�د را 'وروی 	��ھ��ن ����ردی و ا���	��ن ��: *4�4ت �	� ھ�C '��د
 " ��و�	م �ط2ب ، دا'�م *=ور آن در #ود ر#دادھ���� ��را�ون �� وادا'ت �را ا�د�'� ھ��ن.  ����د
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 1}  "رو�وف �ور�س{ 

 

 ! ار���د ھ�ی #وا��ده

 

 �ر�ن و ا	ت "(�� 	#ن ا'��&%ر" 'وروی 	ر��زان ����ردی" �ورد در ھم و ا���	��ن ��: *4�4ت �ورد در ھم "رو�وف �ور�س
 �ر=د ����0 �زرگ ��4و�ت در ���0م ��م رز�دان و ا���	��ن �ردم ����ردی �ورد در ا���	��ن 	رز��ن رز�د �@��� �� �� ا	ت
 �رک ��را 	رز��ن ا'��&%ر'وروی �وای �� ��ت ادا�� ����0 دوم ��: دو�را�رز��ن ����0 ��4و�ت آن �� 'وروی ا'��&%ر �وای
 �دون دار�د �وان در آ��3 ھر�3 �� #واھ'��دم ھ�دو�ش ھ�ی �وھ���� 	رز��ن 'را���د �و�	�د"�ن ھ�� از و ��و�	م �3زی ، "(ت

 =د ��رد و ��4و�ت از <زم در	�0ی ��وا��د �� ھ�وط��ن �� ��%�ر�د �ر رو'ن را ا���	��ن ��ر�; �#ش ا�ن و ��و�	�د �	��*�
 از ا��ون ��ھم �� را ھ��� ا	�(�ده 	وء ���م ��وا��م و.������د �46ول ا	�(�ده ان از =رورت �و�E در و �	��ر�د �#�طر را ���وز"ران

 �ور�س �%(�� �� ای ��:. 	�ز�م و�ر�� �رده '��	�G���� �5 ��%�رد، و ا	ت "ر�� Bورت �� �ردم 'ده ر�#�� #و��0ی
 .��ز ھ��� ����د و ا	ت دا'�� آ�1زی" *��� ، ��ود �ر ��ر #'و�ت آن ����0 دوم از��: و���ر �رد دوام 	�ل �� "رو�وف

 

 : �� ا	ت �و'�� "رو�وف �ور�س

 

 از �س 	�&��ن ���م ط� ا�*�د'وروی #�ر�� 	��	ت .طف ��4ط از ��� ا���	��ن ��1979 	�ل اوا#ر در رز�� �%���0ی "	�ل "
 ��را�ون 'وروی ا�*�د ��و��	ت *زب �ر�زی �����ء 	��	� د�ر ھ�ی �'	ت در #ود �� آ����. ��رود '��ر �� ���ر����0 ��:

 �� 'وروی 	��ھ��ن ا.زام ��رهء در 3%و�� �� "'���د ��� 	#ن �� &ب ��ره ا�ن در ا��ون دا'��د، *=ور ا���	��ن در و=�6ت
 ؟ 'د "�ری ���Bم ا���	��ن

 

 "رد�د؟ �� ارز���� ا���	��ن در آ�ده �د�د او=�ع ���6رھ��� �دا��ن �ر����ء ھ�%�م آن

 

 در و ����د ��%��� 	رز��ن �� را #و�'�ن ، #ود #وا	ت �� �� �� را 'وروی �ظ��� ھزاران 'دن �'�� "��ه ا�ر، ���0ت در �	� �3
 دارد؟ "ردن �� رز��د�د، 	�0%�ن ھ�ی ��رد

 

 �	��� �3 �رو�دان #�ر�� 	��	ت B*��ء در ا�*�د'وروی �وا=E ر�ن د	ت از و آ	�� #�وری ��وب ء ��ط�4 در �'�- و	6ت
 ����ء �ر را ا���	��ن در �ظ��� ھ�ی وا*د ا	�4رار �ر ���� ���Bم 'وروی 	��	� رھ�ران �� آ�د �ر�� ��3ن ؟ ����د 	�%���

���.� ھ���3ن.  آورد�د �� د	ت �� #�ر�� وزارت از �#	ت "�م در و "و��"ون ھ�ی ��0د طر�ق از ��ظم "و�� �� �� �رد�د ا�#�ذ اط
" �� و ���رد�د ��ر ا���	��ن در ��}  'وروی ا�*�د دو&�� ا���ت �����{  ب گ ک ا	ران �ظ��� و *ز�� �	�'�ران "زار'�0ی

 *زب و=�6ت ، ا���	��ن وا��6 ھ�ی رو�داد �� آ��ن ھ�ی �و��B ھ�و �ردا'ت ، اط�.�ت ا�دازه �3 ��. ��%رد�د 	راز�ر" �د�م ��دان
Gروھ�ی و #2ق د�و�را���� K2	� ؟ دا'ت �ط��4ت �'ور آن 

 

 �ود؟ "رد�ده ��'%و�5 ا���	��ن �� 'وروی 	��ھ��ن "	�ل و�ژه �� 'وروی، رھ�ران .��2ردھ�ی ھ�ی ����د
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 آ��ن �رگ از �س ���0 دو&��ردان و 	��	� ر��ل وا��6 03ره �� ا��	ت ھ� "� و�ژه از ���. دارد را #ودش ھ�ی "� و�ژه �� �'ور
 ��ش ���وا��م ����د ا�ن �ر. �	�ز�د �ش را '�ن #ود �0ر �� 	ر ھ�ی راز �دار�د دو	ت آد��0.��%ردد رو'ن دراز 	�&��ن از �س ا�0م ،

.  دا�	ت �#واھ�م زود��0 ا�ن �� �� را ا���	��ن �� 'وروی 	��ھ��ن ا.زام �ر ���� ���Bم ا�#�ذ �0ر �� 	ر راز �� �����م ����
 	��	� د�ر آر'�و از �ر"ر�� ا	��د �ن ��دار ��. �%رد�د ��رار آ��ده در ا��0 �� ورز�م ��ش و �%�ر�م �ظر در را "ذ'�� &�ز'�0ی

 �(	�رھ�ی و ھ� ��Bره �� ��%رد�د، �3پ ���ب ا�ن در ��ر �#	��ن �رای �� ��'�ن 'وروی ا�*�د ��و��	ت *زب �ر�زی �����
 د�ر از �� د�%ری �دارک و ھ� "(�%و ھ�ی �وار ، *زب �ر�زی ����� 	��	� د�ر �'	��0ی ی ھ� "رام ا	���و. دار�د ���ز ��'�ری
 {2} ".�ود #واھ�د د	ت دور �3دان �� ای "ذ'�� ھ�ی رو�داد از رو'�� �	��ر �Bو�ر #ود ا�د، 'ده �%0دا'�� �0ر �� 	ر ز����

 

 : #2ق د��را��G *زب ای �و��ه دا	��ن

 

 : �� �ود �و'�� "رو�وف �ور�س

 

 '�#� �ود�� �%ذ'�� �و	س ��%ره از دو	�ل ھ�وز..... �ود �6ل ا���	��ن #2ق د�و�را��G *زب �'ور در1965 	�ل آ�1ز از "
 #'و�ت ��زا�� �� ���*� در"�ر��0ی. �ردا#��د ��ھم ای دھ� �3د�ن رو��رو�� �� و ���� آرا�ش ��5�0 "و�� ��" �ر3م"و" #2ق"ھ�ی
 {3} " �#'�د ����ن آن �� ��وا�	��د ھم 'وروی *ز�� �	�'�ران *�� �ود�� آ��ز

 

 �� �*�وم" ���ل ��زه رژ�م... �ود رو'ن 1978 	�ل اور�ل وھ(�م ��	ت ���6 آن و�وع آ�1ز از *��"  ا���	��ن ا�4�ب دور���ی "
 :"و�د وداع ز�ر د<�ل �ظر�� ��*�و�ت �دا'ت و*ق �ود"  ��روزی

 

 ھم �'ورھ�ی '��ل �#	ت ء ��و�� ا�ر ا�ن. "ردد ����م ����وا�	ت ، دا'ت و�ود 'وروی ا�*�د �� ز���� �� �'وری ھ�C در ا�4�ب
 ھ�ی ا�د�'� ، 1رب ����دات ر1م �� �� ��داد �'�ن د�%ر ��ر ���	ت �� ا���	��ن در او=�ع �*ول. ��%رد�د 'وروی ا�*�د �� �رز

 �وا�	��م �� ، داد روی ���ل در 1978 اور�ل در �� آ��3... ا�د �داده د	ت از" ���� را #ود ھ�ی �وا���5 و ھ� آ�5 ��ر ، ��و��	��
 �� ا���	��ن در 'وروی ھوادار رژ�م �و�ود�ت �رآن ازون. ���م ارز���� ��ط�4 در 'وروی ا�*�د ا	�را��ژ�G ��روزی �@��� ��

 ھ�ی �*دود�ت �� �وا�د ��" 	وم ��0ن"  �ر�'ورھ�ی ��@�ر �ر ���� 1ر�� دو&��0ی ����ل ��داد �'�ن �� ���ود ��ط�6 �رھ�ن �@���
 ..."ردد ���ر 'د�دی

 

 در را #و�ش ز�د"� �� ا�د �و&داری و��دران �دران زاد"�ن آ��ن از �	��ری. ا�د ھ����د ��ھم �وارد �	��ری در ا��ن 	��	� رھ�ران
 ا��ن �� ء ���رزه.��'��	�د �ود�� از را د�%ر �G و ا�د د�ده آ�وزش &�	� �G در آ��ن از ز��دی '��ری. ا�د "ذرا�ده ا'را� �*�ط

 را 1978 آور�ل و���E د�د"�ه ا�ن از. ا	ت "ردا��ده ���ذ�ر آ'�� و �را"�ده "و��"ون ھ�ی ���ح �� را آ��ن �درت �� ر	�دن #�طر ��
 �س ، �ود�د آ�ده "رد" #2ق" ���ح در �� �� �ره �ور�*�د ھواداران. �رد ارز���� د�%ر "روه �ر "روه �: ��روزی �@��� �� ���وان

 	وی از 	ر �'ت از �� �دھ�د ا��زه �وا�	��د ��� آ��ن ��	و از. ��رداز�د ���رزه �� ���0 دو در �ود�د ��"ذ�ر ، �4درت ر	�دن از
 �#�&(�ن '�ر ز�ر ا�4��� دو&ت 	ر�%و�� د�%ر 	وی از و "�ر�د �رار '��#ون �ورد #2ق د�و�را��G *زب در #و�ش ھ�رز��ن

 "ر�� در دا#�2 ��: ���2 وا��6 �(0وم �� ا���	��ن در �� "رد�د رو'ن" ���� 1979 	�ل ��0ر در. �ود ���ذ�ر �*�ل ا�'�ن �رای
. "رد�د آ�1ز ، �ود�د �6ل �	��ر �'�ون .'��ر �����د"�ن آن در �� دو&�� #�ز'�0ی ، ھرات ا	��ن در ��رس ��ه ���زدھم. ا	ت

 "."رد�د 	ر�وب ��رس ��ه 20 �� 'ورش. �ر#�	��د ھرات 'ور'��ن از �'������ �� ��ز ھرات &'�ر ھوا�5 �دا�د و �و��3 ��روھ�ی

{4} 

 

 : ..و ��	�%�ن "رو���وو و ا��ن �� �ره ھ�ی ��2(ون و �	�� در و درو�� ھ�ی �2	� و �*ر���� ا	��د �� �%�ھ�
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"{  �ر���� #�رج"  �ر�زی ����� 	�#���ن در ��رس 17 ��ر�; �� ا�*�د'وروی ��و��	ت *زب �ر�زی ����� 	��	� د�ر ا.=�ی"
 د�ر .=و{  �ر����2و �� ��2(و�� "(�%وی =�ن �ر�ژ�ف... آ�د�د ھم "رد. } س. ب از �ذ�ر.  ا=طراری و ا&�6ده وق �2	� در ���6

 : "(ت ، #ود ����� #��� از} م_  'وروی ��و��	ت *زب 	��	�

 

 " .آ�م �� ردا ھ��ن �ن ، ���دارد روا را ��#�ری ھ�C �و=وع ا�ن

 

 �	#� �G در �*ر���� �2�# "

 

 :"رو���و "

 

 ر�ق #ود �ظ��� ار'د �	�'�ر �� ��2(و�� ھ�ی "(�%و طر�ق از و�3 ر�ز '�ل �� �3 ا���	��ن از �� �� "زار'���0 آ#ر�ن �ر����
 ا	��ن ا��ون و ا	ت "رد�ده و#�م 'دت �� ا���	��ن در او=�ع ، ا�م آورده د	ت �� اوف ا&�	� ر�ق ، 	(�رت ��ردار و "ور�2ف

 �	�4ر ا���	��ن ار�ش 17 &'�ر آ�د، �� �ر ��'�ن �2%را��0ی از ا��� "و�� �� ھرات در. دارد �رار ھ� ��آرا�� �ر�ز در ھرات
 &'�ر ا�ن 	�#��ر در �� ���ده ��روھ�ی از �#'� و �و��3 ��روی. ا	ت ��'�ده ھم از &'�ر ا�ن �� ا�م "ر�� اط�ح ا��ون. ا	ت
 "...ا�د �ر#�	�� 'ور'��ن از ����داری �� �ود�د، '��ل

 

 ...ھزاران در	ت ��ز��د، ھزاران �� 	ر �� ��%و��د �� ر�4ی ا�� ، ا	ت د'وار 'ور'��ن '��ر �#��ن "

 

 �ر����2و

 

 ا*	�س ��را*�� ھ�3%و�� رو�دادھ� ا�ن �� را�ط� در ا���	��ن رھ�ری ا��ن، "زارش �� �ظر ا���� 'رده... طور ھ��ن در	ت
 .�����د

 

 "رو���و

 

 در ا��. ا	ت �%رد�ده "زارش ا	���داران 	وی از ای 	ر�'� ھ�C �� "(ت او.  ا	ت .�دی ا���	��ن او=�ع �� "(ت *�� ا��ن آری
 .ا	ت �ر��ش ��ھ� از �ر#� و ھرات در او=�ع ��دھ�د، "زارش �� ر�4ی ا��� "و�� �� ، وا��6ت

 

 ���رای �� �%و�م #واھم ��.  ا�د ���� ��ز��ب ، دار�د د	ت در �� ��'��0دھ��� در ، ا�م �رده ا�#�ذ ا���	��ن �رای �� را�� �د��رھ���
 { 5 } ا�م داده ا#��Bص د�%ر}  د<ر ��2ون ���زده ��6دل{  رو�ل ��2ون ده ا���	��ن �رزھ�ی از ��	داری

 



www.goftaman.com 

 ��ودن 	ر�وب و 'ورش و ھ� �ر��3 ھ�و #�42 دو&ت و 'وروی �ر�زی ����� در �و'�ده و ���0ن �ظر دو دادن "زارش �� �%�ھ�
 :1357 *وت 24 در ھرات 'ورش

 

 .�����د ا*	�س ��را*�� "و�� ھ�C رو�دادھ� ا�ن �� را�ط� در ، ا���	��ن رھ�ری ، ا��ن "زارش �� �ظر" ..  �� �ود "(�� �ر����2و

 

 "زارش داران ا	��ن 	وی از ای 	ر�'� ھ�C �� "(ت او.  ا	ت .�دی ا���	��ن او=�ع �� "(ت *�� ا��ن ، آری:  "رو���و
 .... ا	ت �%رد�ده

 

 �دار�د؟ ا��ظ�ر ا���0 ����د و رو*���ون دا#�2، ا�4�ب =د �� و ھ�	��� �'ور 	وی از را ��#'�ودی �دا��ن '�� – �ر	�دم ا��ن از
 و�ژه �� 	��	� د�ر ا.=�ی �� اورا ھ�ی درود �� �رد #واھش ����ن در. �دارد و�ود �0د�دی رژ�م �رای.  �� -داد ��	; ��ط���6 ا��ن

 .ا��ن �� �ن ا�روزی "(�%وی �ود ا�ن.  �ر	��م �ر�ژ�ف. ای.ال

 

 روی �� ���ده ھ�: �:.  �و�#��� ھ�: �G. ا	ت ر#داده �� ھ� ���	����� ھرات در �� "ر��م اط�ع #ود ر�4ی از ، �6د 	�.ت 	�
E='ور'��ن �� و "'وده آ�ش #ودی �وا ��	در. ا�د ��و ��دار دو&ت �� 17 &'�ر از �#'� ���� ��	داری ھرات از �� ���ده و
 ��ردار و ف او "ور�ل ر�ق �ظ���، �	�'�رار'د ، �� �ره ر�ق �� "ر��م اط�ع ر�4 از ����زھم د�%ر 	�.ت ��م.....�����د
 ز����ء در 'وروی ا�*�د از او �رھ�� �4دم �ود؟ �رار �3 از "(�%و �و=وع. ا	ت را#وا�ده #ود �زد را اوف ا&�	� ر�ق 	(�رت
 �ظر در �رر	� �رای ، 	��	� د�ر �� 'ده ارا�5 ا	��د در �� �� �3زی #وا	ت، ��G و��ر #وار و ���0ت ، ازار ��: ���0ء
�� .��%ردد �ر�وط �ظ��� ��G �� آ��3. ا�م "ر

 

 	��ھ��ن "	�ل &زوم ���6 �� ���د ا��را.����د <زم ھوا�� ����0ی ھم و ز���� ����0ی ھم ا	ت ���ن �� "(ت =��� "و�� �� �� �ره
 ���� اBل ���0ر�ن �� ���د ا���	��ن �� ��G ��*�ن �� ����م �ر. دا�	ت ا���	��ن ��} 'وروی{  ھوا�� ��روی ھم و �ظ�م ���ده
 و*	ن K2B 	��� در آ��ن �� �� ا	ت 	�ل 60 ا<ن ��. �دھ�م د	ت از را ا���	��ن �وا��م ��� 'را�ط� ھ�C �*ت ا���� آن و ���م

 �� 'د�دی =ر�� ا�ر ا�ن و �ر��%ردا�د رو 'وروی ا�*�د از ، �دھ�م د	ت از را ا���	��ن *�< ھر"�ه.�����م ز�	ت ھ��واری
 ��..... ��%�رد #ود �� د�%ری 	���ی ���� �=�� ��'دو #2ق ����دار ار�ش �� ا��	ت �=�� روی �G ا&���.آورد �� وارد �� 	��	ت

 .��	ت �#ش ر=��ت �3دان �� �ره ھ�3ون ا��ن رھ�ران رو*�� ، ا�د داده اط�ع اوف ا&�	� و اوف "ور�ل ر�4 �� ای "و��

 

 : اوف او	��ن ��ر'�ل

 

.  "ر�م ���س ���2(و�� ��ش &*ظ� �3د ھ��ن ���ل در �� �ظ��� ار'د �	�'�ر اوف "ور�ل ر�ق �� اوف ا&�	� ر�ق �ر .�وه �ن
. ا	ت #راب ����� ا	��ن در ��ز و ھرات ا	��ن در و�ژه �� و=E. ا�د 'ده ��را*ت آ�ده �د�د و=E از ا���	��ن رھ�ران �� "(ت وی

 د���4ر ، ا	ت '0ر "�ه رود در &'�را��ون ر���ده و ا	ت ���ط�5ن ھرات �*�ظ &'�ر �� آ�	ت ، ا	ت ��"وار �	��ر �� �3زی
 .��د ��� رھ�ری را دو&ت �� و�دار ��روھ�ی .�ل ھ�C �� ا	ت رو'ن آ��� در 'دن ���0ن �� ا����

 

 ا�م �رده طر�ق ارا�5 �� �ره ر�ق �� ��.'و�د ر	��ده ھرات 	وی �� .�����2 ھ�ی "روه ��رس 18 ردای دم 	��ده ا	ت �ظر در
 در ز�را ا	ت، د'وار .�ل ��3ن �� زدن د	ت �� ��دھد ��	; #ود �و�� �� او. �����د ���ده 'ورش �روز ��ط�4 �� �%���0را از �ر#�
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. .  ���ده از ا.م 'وروی ا�*�د 	وی از ز��دی ��روھ�ی ورود راه �� 3'م آ��ن ا���� 	#ن 'ردهء. ا	ت آرا�� �� ��ز �وا*� 	��ر
 .ا	��د ھوا�5 ��روی

 

 : اوف ا�دروپ

 

 {*زب �ر�زی ����� �ل د��ر ھ� �6د ب، "� �� ر��س }

 

 . ���م وارد =ر�� 'ور'��ن �ر �� �� ا��دوار�د آ��0

 

 : �ر����2و

 

 '��ر ؟ 'ور'��ن �� ��%�د؟ #واھ�د �	��� �3 �� آ��ن ���م وارد آ��� را #ود 	ر��زان �� ھر"�ه �را���� ���� ��%ردد �طرح �ر	'�
 و�ود �ردم از ز��د �	��ر �6داد} 'ور'��ن{  آ��ن ���ن در ا�دو �	��2ن رو*���ون ا�ن. ا�د ��و	�� 'ور'��ن �� رو*���ون از ز��دی
 .ھ	��م ��: در �ردم �� ز��دی ا�دازه �� �� �ر��ب ا�ن ��. دار�د

 

 : } وز�ر �#	ت{  ��	�%�ن ا&�	�

 

 ؟ دارد &'�ر �3د و ا	ت 3%و�� ا���	��ن ار�ش

 

 : او	���وف ��ر'�ل

 

 . ھزارا	ت Bد از ��ش و دارد &'�ر ده ا���	��ن ار�ش

 

 :"رو���و

 

 ز�ر ا�د، ��طم �ر رو��0ر�� �� ر#داده و����6 ھرات در. ��	ت رو'ن �3دان 'ور'��ن و دو&ت ھواداران ���ن ��رو �وازن ��ون ��
 .��	ت رو'ن و=�6ت ھم ا��� و&� ا�د 'ده �'�� �(ر ھزاران از ��ش

 

 : اوف ا�دورپ
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 �� را ا���	��ن �ردم و ا�داز�د راه �� آرا�� �� �� �رداز�د �� آن �� �#	ت "�م در ، ا���	��ن ��2رو �� �رده ر#�� 'ور'��ن ا&���
 .��'���د #ود 	وی

 

 ھ� ازار ��: وا"ذاری ��	ت در	ت و�� ھ�C ��. ��ود �K�*B" �دا را 'ده ��'��0د ���� ��2B �	وده ���د ����م �ر:  ��	�%�ن
 رھ�ری ���د ای "و�� �� ا���� دوم. ��رس ��ه درھ��ن.  داد ��#�ر �دون ا<ن ھ��ن را �3ز ھ�� ���د. ����داز�م ��#�ر �� اور�ل ��ه �� را

 :"ردد ا�#�ذ ز�ر �د��رھ�ی ����م ��'��0د �ن. �رد *���ت روا�� �ظر از را ا���	��ن

 

 .���ر�م ��< ��6ب ��ر ھزار ھر ازای در رو�ل 25 �� رو�ل 15 از را "�ز ��0ی �� �� 'ود داده اط�ع �� �ره ��

 

 }G� زا�ش �� �� ��دھد ا���ن ��ر ا�ن}  ا�ر����5 د<ر 1،65 ��6دل رو�ل در آ��ن �رای �� �رد ����ن را �#�ر�� "�ز ��0ی ا
 ا#���ر در را�%�ن "و�� �� ھ�را ازار ��: ا�ن ، ا	ت <زم �ن �ظر ��. ����د �روز ، �واد 	��ر و ازار ��: #ر�د �� را�ط�

 ".��رد آوری ��د �3زی% 25 از و "ذا'ت ا���	��ن

 

 .ا	ت در	ت:  د�%ران

 

 : ��	�%�ن

 

 �رای و داد �رار ��ز�%ری �ورد را �	�&� ا�ن ���د �� ����م �ر �ن.�دھ�م "�دم �ن 75000 آ��ن �رای دار�م �ظر در �� ا���� 	وم
 آزاد؟ ارز �دام. آزاد ارز �� ا	ت 'ده �و'�� ا���� در �� ا���0 از "ذ'��... داد "�دم �ن ھزار Bد ا���	��ن

 

 ( * )." ���م در��ت آ��0 از �3زی �وا��م ��� ��

 

 : اوف او	��ن ��ر'�ل

 

 *�< ھ��ن ، "رد�د #واھد .��2 ھ�� ا	ت، 'ده �و'�� ا���	��ن �� ازار ��: وا"ذاری ��ره در �Bو�� �	وده در �� آ��3 ���م
 #��2 ��ر ا�ن ؟ �دھ�م �*و�ل را �3ز ھ�� اور�ل �� �وا�	ت #واھ�م �� ا�� ، دا�م ��� �ن ���	(���. ��%�رد ا���م ا��0 ار	�ل و �*و�ل
 آ��3. "ردد �Bو�ب ، ا	ت آ�ده ا���� �� طوری �� �Bو�� ھ�، ازار ��: �*و�ل �� را�ط� در ����م #واھش �ن. �ود #واھد د'وار
 .�����م *ذف را ان ، ��%ردد ھ� ازار ��: ا�ن ��0ی �ردا#ت �� �ر�وط

 

ردا ھ��ن از در	ت. 'ود داده �*و�ل در�: �� ���د �3ز ھ��:  ��	�%�ن. 

 

 : اوف او	��ن ��ر'�ل
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 .'و�د �*و�ل ردا �� �����م ھم ���رول *�� و �����م را ا����ر �� #وب

 

 : ��ر����2و

 

 .'و�د داده �*و�ل ��رس ��ه در ���د ھ� ازار ��:

 

 : ��	�%�ن

 

 : ����م �طرح را �و=وع ا�ن ��#واھم �ن ...

 

 ��%ذرد؟ �3 ا���	��ن در �� ���دا��م �(�Bل �� ����ون ��. �����د ���0ن �� از را ا�ر وا��6ت ا��ن ھم و �� �ره ھم ، �%و��د �� ھر�3

 

 �� ا�ر وا��6ت در ا��. �����د �ر	�م ���ن ر�%�ن ر�%�0ی �� را ��ظره ��ون �� آ��0 ا#ر �����د؟ ارز���� را او=�ع ا��ن 3%و��
 .ا	ت د'وار آن دا�	�ن ، ا	ت �3 آن .2ت. �����د ���0ن �� از را �	��ری �3زھ�ی ا�� ھ	��د، #و�� آد��0ی ا��0 �� ������م

 

 ا	ت <زم را آ��3 او و ��	ت �در���د '#���B �� ��و�� 	(�ر. ���م *ل را 	(�ر �	�2 ���د �� �� "رو���و ر�ق ، ����م �ر �ن
 �3 ار�ش در �دا��د �%ذار. �(ر	��م ا���	��ن �� را �ظ��� ��رب �	�'�ران د�%ر '��ر �� ��دا�م <زم �ن �رآن ازون. ���دھد ا���م

 ��%ذرد؟

 

 ا�ور وزارت رار�4ی 	��	� ء �Bو�� ��3ن �	ودهء ا	ت ���ن. ����'د <زم 	��	� ھ�ی ���Bم ا�#�ذ �� ����م �ر �ن �6د
 و �3ن ، ا�ران �� ا	ت رو'ن. �����د �دو�ن *زب �ر�زی ����� ا&��22 ��ن ا�ور '��6 و �� "�، ��، ، د�ع وزارت ، #�ر��
 ���2 و �رد #واھ�د �زا*�ت ا���	��ن ���و�� دو&ت �رای �ردو #واھ�د .�ل ا�4�ب =د رو'�0 �د��رھ�و ����� �� ���	��ن

 ا&���.  ا�د �� <زم وی *�و�ت و �� �ره از 	��	� *���ت �� ا	ت �� ھ��ن در	ت. "ردا��د #واھ�د ارج �� را آن ��ر�ردھ�ی
 ......؟ ��%�د #واھ�م �	��� �3 �� �ظ��� ��روھ�ی &زوم Bورت در. �ر#�	ت #واھد ا���	��ن رھ�ری =د ��ز ��ر�ر

 

 را �ر3م "روه ��و	ط رده ���2 ��< رده ���0 �� رھ�ران ����� �4ر��� ا�'�ن. دارد ادا�� �#�&(�ن ��ر��ران ا��ون ھ��ن ا�ر�� دروا��6ت
 .....ا�د �رده ���ود

 

 : او	���وف

 

 .آ��ز��م در ا���� ھ� وا*د �� را #و�ش رز�� �%���0ی 'را�ط� ھ�C �*ت ����د �� ��رو "	�ل Bورت در ����م �ر
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 : ��	�%�ن

 

 .دار�م "	�ل و�ژه ر���دھ� �*ت را آ��ن و ���م �دو�ن ���� آ��ن ا��ن �رای �دھ�م، �'��ل #ودرا رز�� ھ�ی �%�ن ���د ��

 

 : او	���وف

 

 68 &'�ر و ھوا�رد 105 &'�ر ن ا���	�� �� روز '���� �G ط� �� ا���� اول ا���ن. ا�م ��وده �دو�ن را رز�� .���2ت ا���ن دو ��
 	� ط� �ر��ب ا�ن ��. ���د #واھد ���� �رز ا��داد در زرھ� 5 &'�ر Bورت ا�ن در. �	�ز�م �	�4ر �رز *وا&� در را �و�ور�زه

 .ا	ت <زم ��ره ا�ن در 	��	� ���Bم ا��. �ود #واھ�م آ��ده ��روھ� ا.زام �رای �� روز '����

 

 : �ر����2و

 

 �� ��ره ا�ن در ���د ��ز 	�د در. ���م ا�دام 'ور'��ن ���4ل در �� ا	ت <زم �� �رای. ����د �طرح در	ت را �	�&� او	���وف ر�ق
 �� �	�&� *ل ا�%�ه ��'د، �� 	��ھ��ن ا.زام �� ��ر ھر"�ه �� ���م ����د �� �رخ �; ���د �رآن ازون. 'ود "(�%و �'#ص ء "و��

 �دا�د را ا�ن ��ز �� �ره ر�ق �%ذار. �����م ا.زام را #ود ��روھ�ی ا���	��ن *�و�ت در#وا	ت �دون �وا��م ��� ��.دارد ���ز ز����
 �� �ره �� ا	ت <زم �رآن ازون. 'ود B*�ت �	��4م طوری �G ا	ت، <زم ��ره ا�ن در �� �ره �� ��	�%�ن ر�ق "(�%وی در و

. "رت ��ر �� "	�رده ���4س �� ����وان را د	ت ا�ن از ا.��&� و '���� ، ��ر��ران. �����د .وض را #ود �����G �� 'ود "(��
 ���ز �1ر .�ل �� د	ت ����د �� 'ود "(�� ��ط�6ت �� �� �ره �� ���د. دارد �	��ر اھ��ت �ذھ�� ���.�ت �� روا�ط ، �ذھب �	�&�
 ��0ر "و�� �3 را ��ر ا�ن ��. �����م �'ورت)  �ر�ژ���ف( ا�C�2 &5و��د �� �� ردا.  �رد آ��ده ردا ھ��ن ا	ت <زم را ا	��د. �ز��د

 .داد ا���م ���وان

 

 : اوف ا�دروپ

 

 ��0ر ����م �ر ، ��%ردد �� �ره �� �ذا�رات �� �ر�وط آ��3. ا�د �رده 'ر�ت 'ورش در �ردم از �(ر ھزار ��	ت از ��ش ھرات در
 ......��د "(�%و �� �ره �� ��	�%�ن ر�ق ا	ت

 

 �وا��م ���. زد #واھ�د "ری ���وز �ر3	پ �ر�� ا*���< �� ��'�م دا'�� �ظر در و �ردا#�� 	��	� �Bو��ء �دو�ن �� �� �� ا	ت <زم
 .�دھ�م د	ت از را ا���	��ن

 

 : اوف �و����ری
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 ار�ش ��روھ�ی �و	ط را <زم ��رھ�ی ���م ���د �رھ�� �4دم.  ��'و�د ��روز 'ور'��ن �(ری ھزار ��	ت "روه �G �� �����د ا���را ...
 .�رد ا.زام را #ود 	��ھ��ن ����د، ��ش ���ز وا��6 ھر"�ه �6دا ، داد ا���م ا��ن

 

 : ��	�%�ن

 

� را ھ�� و ���ور�م "رد را ��4=� د<�ل ���	ت ، �����م ا.زام 	ر��ز ا��� �� ھر"�ه ...B)� ت ���ن. ���م �*ث	ا �	�4ی از � ر
 ا���	��ن در ��.... د�%ر ر�ق �G �� او	���وف ر�ق '��د. �رود ا���	��ن �� �*ل در او=�ع �ر �(Bل 	�#�ن رو'ن �رای �	5ول

 .�دا��د ار�ش در را ��رو ���	ب ���د ا��0. دار�م �ظ��� �'�ور 550

 

 : "رو���و

 

... �0�� G� ت رو'ن �و=وع	ن ����وا��م �� - ا��	��� .'ود �ر ���د �ر	�م، ھدف ا�ن �� 3%و��. �دھ�م د'�ن را�� ا

 

 : ��	�%�ن

 

 ا�زار	��	� ء ���2 ���د. "ردد �ر��ب 	��	� 	�د ���د �#	ت "�م در �دھ�م د	ت از ����د را ا���	��ن:  دار�م د�د"�ه �G �� ء ھ��
 �@��� �� را �ظ��� .���2ت ا���م و �رده .��2 را ������0 ھ���3ن. 'ود ا	�(�ده �درت �*��م �0ت ا���	��ن رھ�ران �� ��G �رای
 ."ذار�م �� ��5�0 ا�دام

 

..... 

 

 �ر����2و

 

 �ر��ی �زر"� و ��(� ��@�ر ا�ر ا�ن و ا�د �رده ��ران ��ر �� و دا'ت ��ز �� ار�ش در را ر���دھ�ن از �	��ری �� ا����	ت د'واری
 .ا	ت "زارده

 

 : ���و "رو

 

 #��2 ا�ر ا�ن. ��'�د ��را	ت �� #واھ�د ��� و ��دار�د ���0ن �� رااز �	��ل از �	��ری ا���	��ن رھ�ران �� "(ت ���د ھر*�ل در ...
 . ا	ت آور درد
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 : ا�درو�وف

 

 .�%ذار�م ا�دا��ت ا�ن �ر��ن در را 	و	��&�	�� �'ورھ�ی ا	ت <زم �ن �ظر ��

 

 : �ر����2و

 

�4 .�����م "�ری ����� �����د. ا	ت رو'ن �� ھ�ی د�د"�ه.  �رد�م B*�ت ز��د ��ره ا�ن در �� ر

 

 ....�%�رد را�ر.0ده 'ده ارا�� 	�د �دو�ن ��ر ��	�%�ن ر�ق ا	ت <زم : 1

 

 ...��د "(�%و �� �ره ر�ق �� ��	�%�ن ر�ق �� ا	ت <زم -2

 

 ر�ق ، "رو���و ر�ق �ر.0ده ا���	��ن �� ا�ط� ر در �� �'� ��ره در ا��ر ���دل �� �و�� �� را 	��	� 	�د �دو�ن �	�&�-3
 . �%ذار�م اوف �و����ری ر�ق و او	���وف ر�ق ، ا�دور�وف

 

 .'ود "ر�� ���س �'ور ا�ن �� #�ر�� ا�ور وزارت ازطر�ق ���د ، ا���	��ن ا�ور در ���	��ن �دا#�ت از �2و"�ری ��ظور �� -4

 

 �رو رو آن �� �� ��ھ���ر����0 زدا�ش در ا���	��ن ار�ش �� ��G �� را�ط� در او	���وف ر�ق ��'��0د �����د�� �� ����م �ر �ن -5
 .�رد �وا4ت �� �ظ��� ��روھ�ی �و	ط ا	ت، "رد�ده

 

 ���ل ا�ن از و ���وز ا�ن �� را �� و #واھ�د�رد، وارد 'وروی ا�*�د �� �'ورھ� 	��ر ا&زا������ �� �� ����د�'�م د�ت �� ا	ت <زم -9
 . دھ�م ��	; 3%و�� ، "ردا��د #واھ�د ��0م

 

 "رد�د ��'��0د ا���� ا��� "و�� �� ا���م 	ر و .زام ا���	��ن ���ن �رز �� را &'�ر دو 'ود�� داده ا��زه د�ع وزارت �� -10
 (6) ".	�#ت �طE2 ، ا�م ��وده ا�#�ذ �� �� ھ��� �د��ر رااز 	و	��&�	�� �'ورھ�ی

 ! "را�� و ار���د ھ�ی #وا��ده

 

 @ور ھ(ت �ود��ی اول 	�ل در در	ت �� ������م �� ا��. ���	(م ، ��'د �وده ��#و'���د �ر'�� 	رخ ار�ش ���ب از ا����س ا�ن ا"ر
 �و	ط
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 و.�ود "ر�� Bورت ا���	��ن ھرات در �(ری ھزار ��	ت 'ورش 	ر�وب �#�طر ��رو ا.زام �� ��2B و�ت آن 'وروی دو&ت
 	ری "زارش ا�ن در. ����د ����دو ���د �3 ر��4ش �� �دا�د �� �ود آ�ده ��	�و �� و زده �رھم #ودرا ر#��B ھم �ر�ژ��ف '#ص

 و�ره ا��ن ��ن �� د�د�م "ذارش در. �ود ھ� �����G ����ر طردار و&� ��دا�	ت 'وروی را ا���	��ن در ���6 د	�� �'��ر �� د�د�م
 ������م ر�وا�وش. �ود�د �'� &'�ر �رای ز���� 	�#�ن طردار ھ� 'وروی �� د�د�م و دا'ت و�ود �(�وت ھ� �ر#ورد �*وه در ��
 .�����د ���ر ��ل از ��	; ان �رای" �6دا ، �������د 	�زی ز���� اول �'ور �G ا'��ل و �'� &'�ر �رای ��

 

Gا�� ���0ی #وا�دن �� را '�� �و'#� G� ری #��2 "زارش	%�ن �2(و�� "(�%وی �� #�ص �#ش و �	ت �� �ره و ��	2ب ا� 
 .������م

 

 : ��ر�م ��G �� �2(و�� "(�%وی""

 

 را راوان ھ�ی درودھ�ی وی �� 	��	� د�ر ا.=�ی و �ر�ژ�ف ر�ق 	وی از ��#واھم �ن �� �%و��د �� �ره ر�ق ��:  ��	�%�ن
 .�(ر	�م

 

 .	��	%ذارم:  �� �ره

 

 دھ�د را'رح ا���	��ن او=�ع ا	ت ���ن �� �ره ر�ق: ..  ��	�%�ن

 

 &��س �� �ظ��� �(ر ھزار �03ر �� �زد�G ا�ران 	وی از "ذ'�� ��ه ��م و �G ط�. دارد #را�� �� رو.  ��	ت #وب او=�ع:  �� �ره
 �� ھوا����ی روی �� �� ھوا�� د�ع و �و�#��� ھ�ی وا*د .�وه �� ���ده 17 &'�ر ���م *�<. ا�د 'ده ر	��ده ا���	��ن �� �ظ��� �1ر
 . ا	ت �ر��ن در ��: '0ر در. ا	ت آ��ن د	ت در ا�د، "'وده آ�ش

 

 ؟ ا	ت �3د &'�ر اراد �6داد:  ��	�%�ن

 

 .ا	ت آ��ن �د	ت ا���رھ� و ���0ت ���2 �(ر، 5000 �� �زد�G:  �� �ره

 

 ؟ ا	ت ���ده �(ر �3د '�� �رای آ���:  ��	�%�ن

 

 .�����2 "روه ���ل از ھ� ھوا���� �� �� آ��ن �4و�ت �رای. �	�4ر�د '0ر رود"�ه در &'�ر ر���ده رھ�ری �*ت ا��0.�(ر 500:  �� �ره
 .دار�د �رار آ��� ا�روز ���داد از "روه ا�ن. ا�م ��وده ���ده

 

 : ��	�%�ن



www.goftaman.com 

 

 ؟ ���د �'������ '�� از �� ھ	��د �	��� آ�� ھرات، ��ر��دان و �'���ن '0ر ، ��ر"ران ���ن در

 

 ����د ��ور را ��#دا��ن 	#��ن"  ����د '���6ن ی '�6ر ��@�ر ز�ر ���� �ردم. ���'ود د�ده '0ر �ردم 	وی از �6ل �'������:  �� �ره
 ..ا	ت ����� ���� ا�ن �ر �����2ت. ا�د "ر�� �رار"  ����5د �� 	وی �� و

 

 ؟ ا	ت �3د ھرات ���6ت:  ��	�%�ن

 

. رو�د �� ھ����� �� ��'���د، آ�را ھر����. �����د .�ل او=�ع �*ول �ظردا'ت در �� �ردم.  �(ر ھزار 250 �� 200 *دود:  �� �ره
 .�����د �'������ ���4ل ���ب از آ��0 *�<

 

 ����د؟ �� 3%و�� ھرات در را او=�ع ���ی دور '��:  ��	�%�ن

 

ردا �� '�م ا�روز �� ����م �ر:  �� �ره K�B 4وط ھرات	و ����د  � .ا��د #واھد �#�&(�ن د	ت �� ���

 

 �����د؟ ���� ��ش را3%و�� آ��ده:  ��	�%�ن

 

 . داد #واھ�د ادا�� روی ��ش �� و داده �'��ل را ای ��زه وا*دھ�ی �#�&(�ن �� �4�6د�م ��:  �� �ره

 

 : ��	�%�ن

 

 ؟ �دھ�د '�	ت را آ��ن �� �دار�د ��رو '��

 

 ...دا'��م �� ��ش:  �� �ره

 

 دار�د؟ ھ��� ��'��0د �3 �	�&� ا�ن �� را�ط� در '��:  ��	�%�ن

 

 .���د �	�2*��� و ا�	��� ، .��2 ����0ی �� �� '�� �� �����م #واھش ��:  �� �ره

 

 .ا	ت د'وار #��2 �	�&� ا�ن:  ��	�%�ن
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 روی و���	��ن ا�ران. آ�د #واھ�د ���ل 	وی �� آن از �س و �رده *ر�ت ��دھ�ر 	وی �� 'ور'��ن Bورت ا�ن �1ر در:  �� �ره
G� ت ���ن ���ور�د، =ر�� ھرات �� *�< '�� ا"ر #�طر ھ��ن �� و �����د .�ل �� �ر=د �ر����	ب ا� .�دھ�م ���ت را ا�4

 

 .داد #واھ�د اط�ع ورا آ��0 ، دار�د �#��ره د	�%�ه 'ور'��ن. 'د #واھ�د آ"�ه ��ر ا�ن از ھ�� �����0ن:  ��	�%�ن

 

 .���د ��G ، ����م ����:  �� �ره

 

 .���م را�ز�� �	�&� ا�ن ��رهء در �����د:  ��	�%�ن

 

 ا���	��ن �رای ھم و 'وروی ا�*�د �رای ھم �زر"�ری 	رھ�ی درد آ�%�ه و �رد #واھد 	4وط ھرات ، ���د �'ورت '�� ��:  �� �ره
 ....آ�د #واھد ��ر ��

 

 ؟ �دھ�د آرا�ش ا�را ��زه ھ�ی وا*د ، '������وا��د ، �دھ�م ازار ��: و ھوا���� ��'�ر �6داد 	ر��6 '�� �� ھر"�ه: ��	�%�ن

 

 .��رود د	ت از ھرات ا�� ، ��%�رد �ر در را ز��دی ز���� ا����ر:  �� �ره

 

 : ��	�%�ن

 

 ؟ ا	ت 3%و�� �����2ت .ر�B در �	�&� ا�ن ��رهء در '�� ھ�ی د�د"�ه ؟ دار�د �و�E �� از ا�را ھ��� ا.���� �� .��2ردھ� �3 '��

 

��م #ود ھوا����ھ�ی و ھ� ���G روی �� '�� �� ����م ��'��0د �ن.  	�#ت �وام ��ھم را .��2 و �������2 ����0ی ���د:  �� �ره. 
���� .داد 	وق ھرات �� ���ل و �ور1و�دی ���ب از ���د ��روھ�را. دا�	ت �#واھد �3زی �	� ھ�C.  �ز��د ا

 

 .���ود راه ���د ���ل ��:  ��	�%�ن

 

 : �� �ره

 

 ���ل �� را ��ن 	ر��زان '�� ھر"�ه. �(ر	��د ���ل �� ھوا���� �� را 	ر��زان ���وا��د ا�� ، ا	ت �زد�G ھرات �� #��2 �ور�1دی
 	ر��زان آ��0 �� �رد #واھ�د �ر ھ��.  دا�	ت �#واھد �3زی �	� ھ�C �� .�4ده �� ، 'و�د ر	��ده ھرات �� ���ل از ا��0 و �(ر	��د
 .ا�د ا���� دو&��
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 : ��	�%�ن

 

 ھ�را 	�ح ا�ن ��وا��د �� ��#���BB '�� ، �(ر	��م <ز�� ���0ت ا�دازو #���ره ، �وش زره" 	ر��6 '�� �رای ھوا���� �� �� ھر"�ه
 ؟ �وا�	ت #واھ�د ��دا ، ���د ا	���6ل

 

 : �� �ره

 

 .�دھ�د ��	; ���وا��د 'وروی �'�وران ���0 ، دھم ��	; �وا�م ��� 	وال ا�ن �� �ن

 

 : ��	�%�ن

 

 ا���� ا	ر ھ� Bد 'وروی ا�*�د در ا�� دارد �م �	��ر �� �دارد �� �ظ��� ��رب ��درھ�ی ا���	��ن �� دا�	ت ��3ن ���وان ���6
 �����د؟ ا	ر ھ�� ا�ن.ا�د "ذرا�ده "�را آ��ده ھ�ی دوره

 

 .�دار�م ا.���د آ��0 �� ���م، ���� ����وا��م آ��0 �� ا�د، ار���.� �	����2ن ��'�ر'�ن:  �� �ره

 

 : ��	�%�ن

 

 ؟ ا	ت �(ر �3د *�< ���ل �(وس

 

 : �� �ره

 

Gزد�� �� G� ر ��2ون)�. 

 

 : ��	�%�ن

 

 ؟ ���د ��E ���وا��د �(ر �3د ور�د؟ ��� "رد د�%ر 	ر��ز ھزار ����ه �وا��د ��� '�� �(ر	��م ھوا����ا	2*� ��" 	ر��6 '�� �رای ھر"�ه

 

 : �� �ره



www.goftaman.com 

 

 .ا	ت <زم درازی ز��ن ، �دھ�م آ�وزش آ���را آ��� �رای و&� �وا��ن ���ن از اول �دم در. ���م ��E را �6دادی ���وا��م ��

 

 : ��	�%�ن

 

 ؟ ���د را��E دا�'�و��ن ����وا��د '��

 

 : �� �ره

 

 . ���م B*�ت دوازدھم و ��زدھم ��	�0ی آ�وزان دا�ش و دا�'�و��ن ��ره در ���وا��م ��

 

 : ��	�%�ن

 

 ���د؟ ��E �وا��د ��� ��ر"ر ط�ق از

 

 : �� �ره

 

 .ا	ت �وG3 �	��ر ا���	��ن در ��ر"ر ط��4

 

 : ��	�%�ن

 

 ؟ �3 �4ر �'�ورزان

 

 : �� �ره

 

 ا�� ، دارد درازی دا	��ن آ��ن آ�وزش و&�. ���م *	�ب ��ر"ران ھم ��� �6داد و دا�'%�ھ��ن ، آ�وزان دا�ش �ر ���0 ���وا��م ��
 .زد #واھ�م د	ت ا�دا�� ھر �� �� ��'د، <زم ھر"�ه

 

 : ��	�%�ن
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. ���م 	�زی ��ز '��را ھ�ی �و��ر ھ�2 و ھوا����ھ� و �(ر	��م ازار ��: '�� �� .��ل ، را�%�ن "و��ء �� ا�م "ر�� ���Bم ��
 ھر �را�ر در د<ر 21 از را '�� �Bدرا�� "�ز ��0ی و 'ود داده �*و�ل "�دم �ن ھزار Bد '�� �� �� ا	ت 'ده "ر�� ���Bم ھ���3ن

 .��ر�م ��< د<ر 37،82 �� ��6ب ��ر ھزار

 

 .���م B*�ت ھرات ��رهء در ���د ا�� ، #وب #��2:  �� �ره

 

 د�%ر در ���2 ، ���ل در ���0 �� ، ���د ا.���د آ��ن �� ���وا��د '�� �� ��'%����� ���ن از &'�ر �3د *�< ����وا��د '�� �����د:  ��	�%�ن
 .دھ�م �� '�� �رای �� را <زم ا	2*�. دھ�د �'��ل ھم ھ� ��

 

 : �� �ره

 

ر	�د �� ا���� &��س �� را #ود ا	ران و اراد ھم ���	��ن.  �دار�م ا	ری ��درھ�ی ��. 

 

 'ده '��#�� ا���	��ن در ا�وام ���2 ز�را ؟ �(ر	�د �ظ��� �1ر &��س �� ھ�را �ر��ن و ������0 از����0، ����وا�د 'وروی ا�*�د 3را
 آ	�ن �	��ر ا����ر �� �ظر ��.  دا�	ت �#واھد �س ھ�C ، 'ود زده آ��ن �� ا���� ھ�ی �� �'� و ��و'�د ا���� ء ���� ا"ر. ھ	��د
 .ا	ت آ	�ن �	��ر ��ر ا�ن �� 'ده د�ده ���	��ن ��ر�� �� �ظر. ا	ت

 

 : ��	�%�ن

 

 �'ورت آن �� را�E د�%ر ��ر ��. ا	ت ا&��22 ��ن و 	��	� ���3ده �	��ر �	�&� �G ا�ن. ��%�ر�د �م د	ت را �	�&� '�� ا&��� ...
 ��روی �� ���0 ز�را. �دھ�د �'��ل ��زه ھ�ی وا*د �� �ود #واھد <زم �ر'�� �� ����م �ر �ن. دھ�م �� ��	; '�� �� و �����م

���B�#''��. �رد ���� ���وان �� ، آ��د �� ��رون از ا �� ��ر�� �� �و�ب �� ا�ر����� �وا�	��د ھ� �وده 3%و�� ����د�� �� ا�ران ا�4
�ش �� را آ���� و ھ�� 

 

 �� و �����م �'ورت. ��%ذار�م �رار ��3ن '�� �� ھر*�ل ��. ����داز�د ��رون ا��� از ، ��������د ا�ران �%����0ن را #ود ورز�د�د ��
 �� �� '��را �� ھ	��د ��روھ��� ا���	��ن در. ���د �'ورت �� �'�وران و #ود �ظ����ن �� #ود �'ور در '�� و. ��دھ�م ��	; '��

 .	�#ت �	K2 *�< ھ��ن ���د ��روھ�را ا�ن. �����د ���رزه '�� #�طر �� و �����د *���ت ، #ود "� ز�ده ا�دا#�ن �#�طره

 

 .�(ر	��د ھوا���� �� �و'�0را زره:  �� �ره

 

 : ��	�%�ن
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 ؟ دار�د �ر	�ل ��'���0 ا�ن را�دن �رای '��

 

 .دار�م را��ده ��'�ن 35 – 30 �رای:  �� �ره

 

 : ��	�%�ن

 

 .دا��د ��� '��را ز��ن �� را��د"�ن ؟ رت �#واھ�د �#�&(�ن �	وی ��'�ن �� ھ�را ھ	��د؟ �ط���5 اراد آ��0

 

 : �� �ره

 

 .ھ	��د �� ھ�ز��ن از����0 و ������0. �(ر	��د ، ��دا��د ز��ن �� را��د"��� �� را ��'���0 '��

 

 : ��	�%�ن

 

 دور د�%ر �G از ����د ا��رو از. ���ر�م ��ش �� را �'�ر�� ���رزه و ھ	��م '�� ر�4ی ��. دا'�م ا��ظ�ر '�� از را ��	#� ��3ن �ن
 ."(ت #واھ�م '�� �� #ودرا ھ�ی د�د"�ه و زد #واھ�م ���2(ون ��زھم '�� �� ��. 'و�م

 

 : �� �ره

 

 .�ر	���د 	��	� د�ر ا.=�ی.  �ر�ژ��ف ر�ق �� ��را ��G آرزوھ�ی و درودھ�

 

 :��	�%�ن

 

 .د�دار ا��د ��. ����م آرزو �0روزی و �(س �� ا.���د �	��ل، *ل در ��ط�6ت '�� �رای. �ر	���د درود ��ن ر�4ی ����� ��. ��'�رم

" 

 

(7) 

 

 ! ار���د و .ز�ز #وا��د"�ن
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 در �� �� �ره. ا	ت 'وروی آ�دن �رای 	�زی ز���� �#�طر 'وروی و�*رم 	ری ا	��د از �	��د "زارش از ای "و'� ھ�وز ا�ن
 : ��%(ت ا���	��ن و ���ل ھ�ی �2و�ز�ون و راد�و

 

 ا�4�ب از �6د @ور ا�4�ب" "  ا	ت "ذا'�� 	ر �'ت را ��ر�#� �ر*�2 دو""  ا	ت �رده ا�4�ب �د	ت '�'�ر �رو&��ر��ی زور �� "
 ��دا��د ھ�وز ��3ن �� و ��دا�	��د"  *زب روح و �	م" "  'رق �����"  اورا ھوادا�ش و"  ا	ت د��� ا�4�ب و�زر"�ر�ن دو��ن ا��و�ر

. 

 

 'وروی در �رده �*�Bل ا	ران �� ا.���د *�� ، ��رت ط(ره دھ�4ن ��م از دا'ت، ��ر"ر �� ا.���د �� �� #وا�د�م �� �ره ھ��ن از
 در را �(ری ھزار ��	ت 'ورش �� ���د روان 	��ھ� و �(ر ا	2*�، �را�ش �� ����ود ���� و #واھش 'وروی رھ�ران واز �دا'ت
 .�����د 	ر�وب... و ھرات

 

 ! 'رق ����� ا�ن �� زھ�

 

�2B� ا	��د روی از '�� �رای ��زھم د�%ر ھ�ی روز در �� ��دھ�م و.ده '�� �� ا��G.  #وا�د�م راھم 'وروی �ر�زی ����� ھ�ی 
 "رددو �ر�� آن #روج .2ل و ���وز"ر 'وروی �وای #روج روز آ��� �� �رد #واھم ���0 "زار'���0 'وروی 	ری �1ر و 	ری

 : �دا��د�� ا���	��ن �داران 	��	ت

 

 روز"�ر از ����و#ت �� ھر

 

 آ�وز"�ر ھ�C از ����وزد

 

 . ���� B*�ت و ز�ده ��ر

 

------------------------------------------------- 

 

 : ھ� ��ور�� و ��#ذ

 

 "ار���(ر" .ز�ز �ر���.  "رو�وف �ور�س �و'�� درا���	��ن 	رخ ار�ش ���ب �4د�� – 1

 

2 - �*)B ھ�ی G� ب ھ��ن دو و���. 

 

3 – �*)B وم	رخ ار�ش ���ب 	رو��وف �و'�� " 



www.goftaman.com 

 

 ���ب ھ��ن ���م �� 	وم ھ�ی B(*� از -4

 

5- �� �*)B �6 ���ب ھ��ن وھ(ت 'ش ھ�ی�ر�د �#�طر =�ن در. "ردد �را��	داری �رای �� �	ر�ل ��2ون ده �رزھ� از �� 
 ��(را�س در ا��! �رزھ� و�#�طر ��ر	د دا&ر ��2ون �3دھزار �� ھ� ا#��Bص ا�ن 'وروی *=ور دا	��ن ����ن ��. 'د داده ا#��Bص

 و�B �2��6*�ت ا���ورد در ��ر�س �2وپ در �� ا	ت �رار و ��ود ا���	��ن ��<ی �رض دا&ر ���2رد ده اد.�ی رو	�� ���ب &�دن
 .�����م آوری ��E ھ�را ��ت. "�رد Bورت

 

 دا&ر ����2رد ده آن .وض در و �رده رار ��%� 1ر��ت و ��وان �ردا#ت ��ر ز�ر از ا�روز رو	�0 ا�د�� �را�ن دال ��<�5 ���ت *
 ا	ت �رار �3 از "پ �� ��'د ��و�� ���د ، ��#وا�د �رزی *��د ������ #�ر�� آ��ده �� ��و�� وز�ر �را ���ت ا�ن ا"ر. ��%�ر�د ��ج

 .�رد ���د �ر#ورد 3%و�� ��ر�س �2وپ در و

 

 .ھ(دھم �� ���م B(*�ت از ���ب ھ��ن -6

 

 ."ار���(ر".ز�ز �ر��� – "رو�وف �ور�س �و'�� 	رخ ار�ش ���ب B 17 �� 24(*� از -7

 


