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'ور ٧د از �ود��ی ��ه �% ��١١ن ���ل "!�ت ���و�� �ره �� �� �����ن   
 

 ٢٠١۵ا�ر�ل ٢٧
� �دن آ�ش )  ١٩٧٨ا�ر�ل  ٢٨( ١٣۵٧ھ�ت ور��روز *�#ه �را%وش )#�د)' در �#ر�& %$#"ر!�ور وروز �ر ا�رو

� �ش ٔ$,#��#)%#)*وز�*ت  !� ط' *� و)�م دھٔ� ا��ر،  آ1م  �' �#�#)' را �رای %ردم ر),د�دٔه ا�.#)*�#ن �� �#ر آورد.  
وان ��#%دھ#ی �وم !ود�#ی *#ل ا��ر، ھ%� وھ%�   را %�� ١۴,دی، *#)5ٔ� ھ�ت ور، و�5ت ط#4�#)' و%#��# *#1ری 

))<�ن ھ�ت ور)#%�د. 5زب !ود�#>' "د%و!را��; �7ق ا�.#)*�#ن" �# !ود�#ی )ظ#%' ھ�ت ور�#ت *�#*' را !� %7ت 
�$د از �5%ل >)د دھ� ا��)#ق و�و)ر�زی �د*ت آورده �ود، ��#طر ,#ه ط7�' و%زدور%)�' ، در ��ش �#ی ا�5#د 

 ٔ�$,#��زرB' �ود !� %ردم %# آ)را �#@�#م �ود,وش �ود �#*& ��B)د.  ا�)�A#م ھ# �#  �وروی @ر�#ن )%ود. ا�ن آ?#ز 
 ��7C ر %ردم را����ی #D��� #D�رد�د و4' ا�ن *ر!وB رو�7ق رو�*ر!وب �و)�ن �و*ط E5و%ت 5زب د%و!را��; 

�# �وز�E5  G#م �و)ر�ز �*�E�% Fرد. 5#!%�ت !ود�#�' !� از )دا��ن ���وا)ٔ� �وده ای ر)F %��رد، �Eر %�Eرد
� از 54#ظ �Eری آ%#دٔه  Bر��ن ز%�ن )�ود)د، �رای �ود ���وا)ٔ� %رد%' �7ق Eرای دھ#@�ن ا��ز%�ن  ���و)��#روC,و1)ٔ
� ��ن %ردم ودو4ت و,ود دا�ت، ا�زود. ! 'Bزر� �ٔ7"#� �� ھ%�ن ا@دام ھم �$7ل ز�#د �' %و@G �ود و�E�4#5د، در(E�%

%#ه �$د از !*ب �و)�ن @درت، در %5#"رٔه  @�#%D#ی �ود,وش %ردم، @رار  ١١,%Dوری !ود�#�' "د%و!را��; �7ق" 
�"وص در ,ر�#ن @�#م �زرگ ھرات (%#رچ � �� و آھ*��، آھ*��� ٣١، و@�#م �Kن �دٔه )ظ#%�#ن ,Kل آ�#د ()B١٩٧٩ر

ی %و,ود�ت �ود را در %$رض �طر ,دی %�د�د. در ھ%>و 54ظ#ت رھ�ران 5زب ودو4ت طرح ,د�د) ١٩٧٩%#رچ 
را �� رو*E��� #Dش !رد)د. )ور%5%د �ره !' ر��س 5زب ودو4ت و@ت در ,ر�#ن �; "5�ت ��7و)' �وا*�#ر آن �د 
 �� رو*D# �ر KCؤه ا*57� و%D%#ت، �ر*و)ل )ظ#%' �و�ش را ھم �رای د�#ع از 5#!%�ت 5زب" د%و!را��; �7ق" �!

وف در آ?#ز !�#ب (ار�ش *رخ در ا�.#)*�#ن) از ا�.#)*�#ن ��ر*�د. %�ن ا�ن "5�ت ��7و)' را ,)رال �ور�س Bرو%
 � ٢۴ا4'  ١٧ا*)#د *ری ��ش �#ص دو4ت �وروی و@ت، در "�5#ت !�#ب �و�ش ا@��#س )%وده ا*ت. در "�5ٔ

  :�ر,%ٔ� ا�ن !�#ب (�و*ط Cز�زآر�#)�ر) %�ن !#%ل ا�ن "5�ت ��7و)' را >)�ن %��وا)�م
 
��7' *ری، ��ش �#ص(( 

 مR��Bوی ��7و)' �E%; %�ر,
 

!#*�<�ن: �� ر��ق �ره !' �<و ��د !� %ن %��واھم از*وی ر��ق �رژ)ف واSC#ی د��ر *�#*' �� وی درودھ#ی 
�راوان ��ر*�م. 

 .�ره !': �*�#ر *�#*<زارم
 .!#*�<�ن: *K%ت �#��د ر��ق �ره !'. �*�#ر %#)ده )�#��د

� )%��وم. ا%روز ,7*ٔ� �ورای ا)KA�' �ود�*� .�ره !': )� %ن 
 ن: �*�#ر �و�*ت. ��7' �#د%#)م . ر��ق �ره !' %%E)*ت اوS#ع ا�.#)*�#ن را �رح دھ�د؟!#*�<�

�را�' دارد. ط' �; و)�م %#ه Bذ��� از *وی ا�ران )رد�; �� دوھزار )�ر )ظ#%'  ��ره !': اوS#ع �وب )�*ت. رو�
 �� ودا�G ھوا !� �#1ی ��#ده �رKCو ١٧�# 4�#س ?�ر)ظ#%' �� ا�.#)*�#ن اCزام �ده ا)د. 5#1 �%#م �ر@ٔ(#�ٔه وا5د ھ#ی �و�

  .ط�#رات %# ��ر %�E))د، در د*ت آ)#ن ا*ت. در �Dر ,)X در ,ر�#ن ا*ت
 !#*�<�ن: �$داد ا�راد �ر@� >)د ا*ت؟

 � .)�ر. !�7� %D%#ت وا)�#رھ# در د*ت آ)#ن ا*ت �۵٠٠٠ره !': )زد�; �
 !#*�<�ن: آ),# �رای �%# >)د )�ر %#)ده ا*ت؟

)�ر. آ)D# �5ت رھ�ری @و%#)دان �ر@� در %�دان ھوا�' �Dر %*�Aر ا)د. �رای �Aو�ت آ)#ن، %# �# ط�#رات   �۵٠٠ره !': 
 .از !#�ل Bروه C%�7#�' ��#ده )%وده ا�م. ا�ن Bروه از "�Y ا%روز در آ),# @رار دارد

 !))د؟ !#*�<�ن: در %�#ن !#رBران، �Dر)��)#ن و!#ر%)دان، آ�# !*#)' ھ*�)د !� از �%# �����#)'
�ره !': �����#)' �$#ل از *وی %ردم �Dر د�ده )%��ود. %ردم !#%Z ز�ر �#�ر �$#رھ#ی �$�#ن %#))د: (*�)#ن ���دا�#ن 

� ا)د.  ���7.#ت �ر ا�ن �#�� %��)' ا*ت�� .را �#ور )E)�د و�*وی %# ��#��د) @رارBر
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 !#*�<�ن: )�وس ھرات >)د ا*ت؟
%ردم �# در )ظردا�ت �5ول اوS#ع 5ر!ت %�E))د. ھر,# !� آ)#)را ��E#))د، �� ھزار )�ر.  �٢۵٠#  �٢٠٠ره !': 5دود 

 .ھ%#),# %�رو)د. 5#1 آ)D# از ,#)ب %A#�ل �����#)' %�E))د
 !#*�<�ن: !#رBران آ),# ز�#د)د؟
 ��� .ھزار)�ر ٢ا4'  �١ره !': �*�#ر !م. رو�D%ر

 !#*�<�ن: �%# دور)%#ی اوS#ع ھرات را ><و)� %���)�د؟
�واھ)د داد�ره ! ��#�4#ن وا5د ھ#ی �#زه را ���Eل داده ��  ���روی ادا%% �  .': %# %$�Aد ھ*��م !

 !#*�<�ن: �%# )�رو)دار�د !� آ)D# را �E*ت �دھ�د؟
 .!#ش %' دا���م�ره !': 

� ���)D#دھ#�' دار�د؟< �� ا�ن %ٔ*7� � !#*�<�ن: �%# در را�ط
� %# �ره !': � #%� � .!%DE#ی C%7'، ا)*#)' و�*5�7#�' !)�د%# �واھش %�E)�م !

��7' د�وار ا*ت � .!#*�<�ن: ا�ن %ٔ*7
 �� ��ره !': در ?�ر ا�ن "ورت �ور��#ن �*وی @)دھ#ر 5ر!ت !رده و�س از آن �*وی !#�ل �واھ)د آ%د. ا�.#)D#ی !

� ا)د، ھم �واھ)د آ%د. ا�ران و�#!*�#ن روی �; �ر)#%� �ر Sد %# C%ل %�E))د ��و�� ھ%�ن �#طر اBر �%# �#!*�#ن Bر�
� ھرات �; Sر�ٔ� !#ری وارد ��#ور�د، %%E)*ت ا)KAب را ),#ت �دھ�م� 1#5. 

�ورأ اطKع �واھ)د داد #D(ره دار)د، آ�#�  .!#*�<�ن: ,D#)�#ن ھ%� از�ن !#ر آB#ه �واھ)د�د. �ور��#ن د*�<#ه ھ#ی %
 .�%)# %�E)م. !%; !)�د �ره !':

  .�ن %ٔ*7� %�ورت !)�م!#*�<�ن: %# �#�د در �#رٔه ا
�ره !': �# �%# %�ورت !)�د، ھرات *Aوط �واھد !رد. و آ)<#ه درد*رھ#ی �زر�Bری ھم �رای ا�5#د �وروی وھم 

  .�رای ا�.#)*�#ن �� �#ر �واھد آ%د
� �رای ا�ران دار�د؟ �%#(#B$دھم ,دا�#ره �#!*�#ن و�و�' ھ#�' در>��� �< ��#  !#*�<�ن: E%% 1#5)*ت �%#  �<و\�د !

)�رو ھ#ی %�ر@' و���#ھ)X ا�ران را�ط� )دار�د؟ �%# )%��وا)�د �� آ)#ن �<و\�د !� D% 1#5%�ر�ن د�%ن �%# ا�#1ت 
��%<�))د. در �$د ��E%% '�#.�7)*ت ا�ن  C#%ل را �E#ر Bر�ت #E7' از ا%ر���  .%�5ده ا*ت. ا�را)�#ن 

� ای �ر Sد دو4ت ا�ران از طر�ق ر�%KCا�ران در ا%ور �ره !': %# ا%روز ا �اد�و ��ش !رد�م و�#طر )�#ن !رد�م !
7� %�E)د� .دا�7' ا�.#)*�#ن در ھرات %دا

�7� �#!*�#ن ��ش !)�د؟Cر�ای ھم  ��%KCا � !#*�<�ن: �%# 1زم )%' ��)�د !
� ای ھم �رSد �#!*�#ن ��ش �واھ�م !رد�#�% �ٔ�%KCردا ا�  .�ره !': �ردا �# �س 

ا%�دوار ھ*��د؟ در,ٔ� و�#داری آن در !دام *طY ا*ت؟ �%# )%��وا)�د )�روھ#ی )ظ#%' را  !#*�<�ن: �%# �� ار�ش �ود
� ھرات �ورش ��ر)د؟� �  Bرد ��#ور�د !

�ره !': %# �Eر %�E)�م !� ار�ش %طٔ%ن ا*ت. ا%# )%��وا)�م )�روھ# را از �Dرھ#ی د�<ر�*وی ھرات *وق �دھ�م، ز�را 
 .رزان �واھد !ردا�ن !#ر %و@$�ت %# را در آن �Dرھ# 4

!#*�<�ن: ھرB#ه  %# �� �%# *ر�$[ �$داد ����رط�#رات و,)X ا�زار ��ر*��م، �%# )%�وا)�د، وا5د ھ#ی �#زه ای را 
 آرا�ش �دھ�د؟

 .�ره !': ا�ن !#ر ز%#ن ز�#دی را در �ر%�<�رد، ا%# ھرات از د*ت %�رود
� اC%#ل %�#�D' از %رزھ#ی �ود �واھد زد؟ !#*�<�ن: �%# �Eر %�E)�د !� در "ورت *Aوط ھرات، �#!*�#ن د*ت� 

� آ)#ن !%DE#ی 1زم � #D�\#Eواھد�د. ا%ر���ره !': ا�5%#ل ا�)E#ر �*�#ر ا*ت. رو�5ٔ� �#!*�#)' ھ#، �س از آ�ن �Aو�ت 
را �واھ)د !رد. �س از *Aوط ھرات، �#!*�#)�D# ھم *ر�#زان �ود را �# 4�#س ?�ر )ظ#%' �واھ)د �ر*�#د �# �Dرھ# را 

� %*#�ل ا�.#)*�#ن ا*ت��A� واھ)د زد. ��روزی در ھرات !�7د 5ل�  .<�ر)د وا�را)�#ن �� %دا�Kت �$#�4ری د*ت 
� ھ#�' را از %# �و@G دار�د؟ د�دB#ه ھ#ی �%# در�#رٔه ا�ن %ٔ*7� در Cر"ٔ� ���7.#ت �%KCردھ# واE7%C �!#*�<�ن: �%# >

  ><و)� ا*ت؟
'7%C�7.#�' و�ی �#DE%! #�د�ت. �ره !': �%ن ���)D#د %�E)م �# �%# �زودی �� �#)DE# وھوا��%#ھ#ی �ود  را �#ھم �وأم *#

 . �KCم ا�.#)' �ز)�د. ھ�^ !*' >�زی )�واھد دا)*ت. )�روھ# را �#�د از ,#)ب �ور?)دی و!#�ل �� ھرات *وق داد
 .!#*�<�ن: �# !#�ل �#�د راه ��%ود

را �# ھوا ��%# �� !#�ل ��ر*��د و آ)D# از !#�ل ��  *ر�#زان%��وا)�د �ره !': �ور?)دی �� ھرات ��7' )زد�; ا*ت. ا%# 
�Eر �واھ)د !رد !� آ)D# *ر�#زان دو�4' ا�.#)' ا)د � .ھرات �ر*�#ده �و)د، �� �ACدٔه %# ھ�^ !*' )�واھد دا)*ت.  ھ%

ھ%ٔ� ,D#ن آز آن آB#ه �واھد  *#Cت ٢!#*�<�ن: )%��واھم �%# را %�#ٔر �*#زم،  ا%# ا�)E#ر �)D#ن )�واھد %#)د. �س از 
�ر�#د �واھ)د زد !� �D#,م �وروی �� ا�.#)*�#ن آ?#زBرد�ده ا*ت. ر��ق �ره !'، �<و\�د، ھرB#ه %# �# ط�#ره  ��د. ھ%

 ا*57� �#%ل زره �وش �� !#�ل ��ر*��م، آ�# �%# �#)�E*ت �واھ�د �#�ت �# )�؟
 .�ره !': �� �$داد ��7' !م

 !#*�<�ن: >)د )�ر؟
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  .!': د@�ق )%��وا)م �<و�م�ره 
� ��وا))د ! '(#""�!#*�<�ن: ھرB#ه %# �# ط�# رات �رای �%# *ر�$[ زرھ�وش، آوان %D%#ت 1ز%' ��ر*��م، �%# %�

  ا�ن *D5K# را ا*�$%#ل !))د، ��دا �واھ�د �وا)*ت؟
   .�)D# %�#ور�ن �وروی %��وا))د �#*& دھ)د�ره !': %ن �� ا�ن *وال )%��وا)م �#*& دھم. 

!#*�<�ن: �$)' %��وان >)�ن دا)*ت !� ا�.#)*�#ن !#درھ#ی %,رب )ظ#%' �# )دارد �# �*�#ر!م دارد. ا%# در ا�5#د 
 �وروی "دھ# ا�*ر ا�.#)' دوره ھ#ی آ%#دB' را Bذرا)ده ا)د. ا�ن ھ%� ا�*ر!,#�)د؟

� !)�م ، �� آ�E� وا)�م��%( #D(آ � .)D# ا�C%#د )دار�م�ره !': ����ر �#ن %*7%#)#ن ار�,#C' ا)د، �
 !#*�<�ن: )�وس !#�ل 5#1 >)د )�ر ا*ت؟

 .�ره !': )زد�; �� �; %��7ون )�ر
!#*�<�ن: ھرB#ه �رای �%# *ر�$[ �# ھوا ��%# ا*57� ��ر*��م،  �%# )%��وا)�د �),#ه ھزار *ر�#ز د�<ر Bرد ��#ور�د؟ >)د 

 )�ر را %��وا)�د ,%G !)�د؟
� آ)#)را آ%وزش �دھ�م، ز%#ن �ره !': %# %��وا)�م �$دادی را ,E(رای آ�م. در @دم اول از %�#ن ,وا)#ن،  و4' �(! G%

  .ز�#دی 1ز%*ت
  !#*�<�ن: �%# )%��وا)�د %5"�7ن را ,%G !)�د؟

  .%E#�ب "5�ت !)�م ١٢و �١١ره !': %# %��وا)�م در �#رٔه %5"�7ن و%�$7%�ن ")وف 
� !#رBر!#*�<�ن: از ٔA�د؟ ط�(! G%, وا)�د��%(  

� !#رBر در ا�.#)*�#ن �ٔA�*�#ر !و>;ره !': ط�ا*ت . 
�؟دھA#)#ن ��Aر!#*�<�ن: < 
. و4' آ%وزش آ)#ن دا*�#ن درازی دارد. %# %��وا)�م �ر%�$7%�ن، %5"�7ن و�$داد !%' ھم !#رBران 5*#ب !)�م�ره !': 

  .ا%# ھرB#ه 1زم �#�د، %# �� ھر ا@دا%' د*ت �واھ�م زد
� ا���م �� Bو)ٔ� را�<#ن، C#,ل �� �%# ,)X ا�زار ��ر*��م وھوا ��%# ھ# وھE�7و��ر ھ#ی �%# را !#*�<�ن: %# �"%�م Bر

� �%# "د ھزار ُ�ن B)دم �5و�ل داده �ود و�D#ی B#ز"#درا�' �%# � �� �ده ا*ت !���#ز*#زی !)�م. ھ%>)#ن �"%�م Bر
  .دا4ر�#1 ��ر�م ٣٧دا4ردر �را�ر ھر ھزار %�ر %E$ب ��  ٢١را از 

�وب، ا%# ��#�ره  '7��  .�د در �#رٔه ھرات "5�ت !)�م\!':  
!#*�<�ن: ��#\�د، �%# )%��وا)�د 5#1 >)د E�4ر از %�#ن ���<#%#)' !� �%# %��وا)�د �� آ)D# ا�C%#د !)�د، )� �)D# در !#�ل، 

� در د�<ر ,# ھ# ھم، ���Eل دھ�د. ا*57ٔ� 1زم را %# �� �%# %�دھ�مE7�. 
�ر*�د.  �ره !': %# !#در ھ#ی '% '(#.�>را ا�5#د �وروی ا�*ری )دار�م. �#!*�#ن ھم ا�رادوا�*ران �ود را �� 4�#س ا

 .. ھ�>Eس آ)D# را )�واھد �)#�ت)%��وا)د از��DE# و�ر!%)D# را �� 4�#س ?�ر )ظ#%' ��ر*�د
 !#*�<�ن: �%# د�<ر >� %��وا)�د در �#رٔه ھرات �<و��د؟

ز�DE# و �ر!%)D# را �رای را)دن �#)DE# )زد %# ��ر*��د، ز�را !�7ٔ� ا�ن ا@وام در %# %��واھ�م �%# �#,�DE#، ا�ره !': 
� آ)#ن زده �ود، ھ�^ !*' )�واھد دا)*ت� '(#.�� �ده ھ*�)د. اBر ,#%ٔ� ا�.#)' ��و�)د )�#)� ھ#ی ا��� . ا�.#)*�#ن �)#�

 .ن !#ر �*�#ر آ*#ن ا*ت)ظر �� �,ر�ٔ� �#!*�#ن د�ده %��ود !� ا� )ظر%# ا�ن !#ر �*�#ر آ*#ن ا*ت.
 �� G,#ر د�<ر را�ن ا4%77' ا*ت. %# ��ر ��>�دٔه *�#*' و#�*� �7� را د*ت !م %�<�ر�د. ا�ن %ٔ*7*ٔ% #%� �!#*�<�ن: ا4��
آن %�ورت %�E)�م و�� �%# �#*& %�دھ�م. %ن �Eر %�E)م !� �ر �%# 1زم �واھد �ود !� وا5د ھ#ی �#زه ���Eل �دھ�د، 

� )�روی� #D(� ز�را  �� �,ر�ٔ� ا)KAب ا�ران %' ��)�د !� �� زد. �%# �# �و,�E� رون %' آ�)د، )%��وان��از  �! '"#�ا�
><و)� �وده ھ# �وا)*�)د ا%ر�E#�' ھ# وآ)#)' را !� %�Eو��د)د �ود را )<D�#)#ن ا�ران �)%#�)د، از آ),# ��رون ��#)داز)د. 

� �%# �#*& %�دھ�م. و�%# در !�ور �ود �# )ظ#%�#ن �#ن �Dر 5#ل �# �%# >)�ن @رار %�<ذار�م: %�ورت %�E)�م و�
�ود، 5%#�ت !))د  'Bن ز)د���#طره ا)دا% �و%�#وران %# %�ورت !)�د. در ا�.#)*�#ن )�روھ#�' ھ*�)د !� �%# را �# �

�ت#* Y7*% 1#5 #�د ھ%�ن�#رزه !))د. ا�ن )�روھ# را �طر �%# %#� � .و�
  .��ر*��د �ره !': زره �و�D# را �# ھوا ��%# 

 !#*�<�ن: �%# �رای را)دن ا�ن %#��)D# �ر*و)ل دار�د؟
  .Cراده  را))ده دار�م ٣۵ا4'  �٣٠ره !': �رای 

� *وی %�#�4#ن )�واھ)د ر�ت؟ را))دB#ن %# !� ز�#ن �%# را � #D(��#% #� راد %ط%د)' ھ*�)د؟ ھ%راه�!#*�<�ن: آ)D# ا
  .)%�دا))د

� ز�#ن ، %�دا))د ��ر*��د. �#,�DE# واز��DE# ھ%ز�#ن %# ھ*�)د�%# %#��)D# را �# را))دB#�ره !': ! '(. 
!#*�<�ن: %ن >)�ن �#*�' را از �%# ا)�ظ#ر دا��م. %# ر�A#ی �%# ھ*��م و%�#رزٔه %��ر!' را �� ��ش %��ر�م. از ا�)رو 

#%� ��واھ�م �Bت )�#�د از ھ%د�<ر دور �و�م. %# �� �%# �#زھم ��7ون �واھ�م زد ود�دB#ه ھ#ی �ود را �.  
  .�ره !': درودھ# وآرزوھ#ی )�; %# را �� ر��ق �ر�ژ)ف واSC#ی د��ر *�#*' �ر*#)�د
و�Dروزی آرزو ا�C%#د �� )�س  !#*�<�ن: %��Eرم. �� �%#%' ر�A#��#ن درود �ر*#)�د. �رای �%# @#ط$�ت در 5ل %*#�ل،

 %�E)�م. �� ا%�د د�دار))
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 :��"ره

ف ا*)#د �#ص و%5رم ا�5#د �وروی را !� ,)رال �ور�س Bرو%وف آ�ر�ن ا�*ر %�ن "5�ت �وق �ت �ده در آر��
 :*)د ا)E#ر )#�ذ�ر)E#ت ذ�ل ا*ت  *�#ه رز%' ا�5#د �وروی در ا�.#)*�#ن در "�5#ت �وق ا4ذ!ر !�#ب �ود )�ر)%وده،

�A7' ھ# و�ر>%�D#  ادE�% #C))د، �#@د ھرBو)� ���و  �ا)� در %�#ن !#رBران اول: 5زب "د%و!را��; �7ق"، �ر�Kف آ)>
و دھA#)#ن ��Aر�ود. 5زب %ذ!ور در اردو )�زدر ا@�7ت �ود واز ا!ر�ت ھراس دا�ت. �ره !' در�ن "5�ت ادC# !رد 
� "رف �#1ی %5"�7ن و %�$7%�ن و��ش !و>; از (@�ر!و>;) !#رBران 5*#ب !رده %��وا)د. �5' ھ%�ن ادC#�ش !

)' %5"�7ن و%�$7%�ن و!#رBران 5ز�' �ر�وردار �ود. �$د از��ش ھر ھم درو?�ن ا*ت.  دو4ت �A7' "رف از �����#
�، "دھ# %5"ل و%�$7م ��5ث %ظ)و)�ن ا�ن C%ل روا)ٔ� ز)دان %��د)د و*#�ر %5"�7ن از)# �د�د �دھ%")�#)�#ن %#(��

 .��د)در)F %��رد)د وازد��E#�وری 5زب "د%و!را��; �7ق" ��دت )�رت دا��)د. ا%# �زور �� %#ر�D#ی دو�4' *وق %
 ���دوم: ا�C%#د �� )�س ا�ن 5زب ودو4ت �5ت رھ�ری اش را  @�#%D#ی %رد%' ط' !%�ر از �E*#ل >)#ن S$�ف *#
 ��ود را در %$رض *Aوط @ر�ب ا4و@وع %�د�د)د. �ر��E#را)� ا�ن @�#%D# را %دا�Kت ا�ران و�#!*�#ن )#%�ده و� ��ود !

� ا�E#ل آ�E#رو�)D#ن �� ا�.#)*�#ن @�7ٔ� آ%#ل �و�ش، �$)' %*Eو %را,$� )%وده �وا*�� #D*ر �,#وز )ظ#%' رو#
� ��رک !#ر%ل �# �Sرع @وای روس را �� ا�.#)*�#ن �را�وا)د، �رھ%<#ن رو�ن ا*ت. ا%# �Sرع ھ#ی E(د)د. ا���%

ا�ن >ون ر,وع �ود �� %�ن "5�ت) )�ز �# %دارک ا)E#ر )# �ذ�ر�طور  -)ور%5%د �ره !' (�%)# %�E)م !%; !)�د
��7و)' و"5�ت S5وری !� دو روز �$د از آن در %*Eو ��ن �ره !' و !#*�<�ن "ورت Bر�ت، #�ت ا*ت.   "5�ت

وا5S*ت !� �ره !' �دون رS#�ت ا%�ن �� >)�ن در�وا*�' )%��وا)*ت ��ردازد. �را*#س %)در,#ت ھ%#ن !�#ب، 
�ل �� اCزام E*Cر �ود �� %#رچ  ()�*��ن روزھ#ی @�#م ھرات)%�%# ١٧!%��� %ر!زی ح.ک. ا�5#د �وروی �# 

ا�.#)*�#ن �ود و4' �# *ر!وب ��ر#%5)ٔ� )ظ#%�#ن �����#ن @�#م ھرات �و*ط @وای اCزا%' از @)دھ#ر !� �# ��رق *�زدا�ل 
%#رچ  ١٨ھرات �د)د و�%�#ران ط�#رات رو*' آ%ده از �راز�ور?)دی ، اوS#ع �.��ر !رد و!%��� %ر!زی ��#ر�& 

7� )%ود !� %)D#ی *ر�#زا"��ن، ھر )وع !%; د�<ر �� ا�.#)*�#ن "ورت �<�رد. آ)<#ه �ره !' �� %*Eو آورده �د 
  .%#رچ �� وی S5وری ا�Kغ Bرد�د ١٩وا�ن %وS$<�ری ��#ر�& 

ھ%#ن  ١۴%�#ور و%��"ص دظ#%' رو*' و,ود دا�ت (ص  ۵۵٠*وم: دو4ت !ود�#\'  !� در @وای ا%)��' آن 
!�#ب)،  وا�ن �� ا"طKح %�#وران درC%ل ھ%� !#رٔه ارD(#B#ی ا%)��' �ود)د ("رف %�#ور�ن �وروی %��وا))د �#*& 

�  - �دھ)د� ��(#, �ر,وع �ود �� %�ن �#1)  �# اوج Bر��ن @�#م %ردم، �"ورت روز ا�زون در Bودال  وا�*�<' ھ%
�%C د#%�C# ا�ا%�ن  d وروی ?رق %�<رد�د. ��5ظ� ��ره S#5ر �K� #D*رد روE�% رE�� رو*D# دا�ت، � �! 'A

� و�را درد*%�ر � 'E%! د.  ١٩٧٩ار*#ل @وای )ظ#%' �ده ا)د و ط�#رات �را)*�ور�' @وای((E�% ل و@)دوز ��#ده�در !#
� ز%#ن ا*�$%#ل �ودش �� �#�#ن ر*�ده �ود، ورو*D# در %ر75ٔ� �E#%7' %دا�Kت �و�ش او را از%�#E(ل از آ�ن ?#

 .�ردا���، !#ر%ل و,)#ح �ر>م را ��د%ت %�<�ر)د
�ره �#ی رو*D# را �� ا�.#)*�#ن !�#))د �# "ا)KAب" �ود را K� ،ود %�,)<�د)د��7� %ردم C �>D#رم: !ود�#Bران !
(�ر�Bت )#�ذ�ر) �*#ز)د. ا�ن C%ل ا�.#)*�#ن را �� Bره B#ه ,)X *رد %�دل )%ود. !�ورھ#ی ر@�ب �وروی !و��د)د 

� X(, ر در �#!*�#ن وا�ران در آور)د. ھ%�نA�*% �ود,وش %ردم را �5ت رھ�ری )�روھ#ی �ود �روش ووا�*�
'A7� ٧٠٠٠٠�Aدرت ر*#)ده �د)د و�# ��Dد *#��ن �Dر!#�ل و  ١٣٧١ور �٨ر>%' در -رھ�ران در�ردای *Aوط رژ�م 

ور%و4ود  ٨ن �Bت !� *�#ھروز�#�)ده اش،  @�#%ت د�<ری را �ر *ر %ردم !#�ل �ر�#!رد)د. از ھ%�ن رو %��وا
ور ا*ت ٧*�#ھروز.  
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