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�ر و ����ت ھ���د �روه ھ�ی » و�دت ���« �و�ت در دا�ل و ��رون���
���ری  ھ�ی آ�ش $�# "� �ذ�و���� � ش دار�د �� �ر��ن ������ ھ� ���� ای
  ���*ل ���ز�دم و ���ت ھ�ی �� ھم �رادر در ا�'�����ن را ��ن ا&واو &و�� 


زرگ ا�����  ��در ھ�وط��ن درد�ده 
����د �� ا�دازۀ �وان �ود 
� ����ر و �و���ر از و�وع �� ��
$و��ری �����م!                                            �ور    

��ل &�ر در ار�
�ط 
� -�د,� �و��ن ��دز �+�*� ای ز�ر (�وان ��ه ا �و
ر در در�ت �� ��ل &�ش 
�0وری ا�/�����ن و د.د.� ھ�ی «�3د ��ن  و��ه &�را�ون "��و��0ی" ارگ 
� �+ف ر���ت 

��ن  ده 
ود،�
� ��ر ر� س از ا�ن �$مدر �3د ���ت ��ر�� �و�» اطراف �4 ��دز و ���ل ا�ن  �ور
��� از آن  ز�ر�� �*�+�
��د ��ددآ 
� د�ت ��ر �&رده �� �ود و 
�ز�8ریو�را�ش  
�د از�   ،�.                                                                                                                          

....................................................................................................................
......  

از اھ��ت ��ص اھداف ��ط+� �� ا
ر�درت ھ� 
ر�وردار  و ���ل  �ور��دز آ�3�  � ��$م ا�ت 
��*� و �و
� و &��ون و .�ر &��ون �+��م ا�ت� �

�ر ��در�ت ��ود �:د �دارم ھ�وط���م را �� ،


ت و��د��ن 
��ن ��ود، 
�;� از �و���د��ن و � ����م، ا�� -+�+ت را ھ���طوری  � ا�ت 
��د�� �

-+��ق �4 ��دز را وارو�� $وه �� دھ�د، 
��طر دا��� 
���د  � �+وط  ��ن �
�ریھ�ی �و�� و 

��دز �و��� ھم  � ا�ر 
��د، در ھر -�ل �و�� ����ن ا�ن �4 در ���ل،  � ُ
�دی از �� &روژه 
�و�@ $و آن ��ط��� ا�ت، ?ن  �

زرگ ا����� در ���ل و  ا�ر  ���ر��� ��ود، آ.�ز �� ��

�
 �?دی �0ر  �
ل و -و�B آن���ل ھ�ی �ود  �و�
�رد، -وادث دش در  ل  �ور و ��ط+� �واھد 
و
������E� ھ����� ھ� (��ظورم ا�
�ع و �0رو�دان  زدود�� ���ت،ھر�ز ��  �نھ�وط� ه ھ�یاز ��طر

آ�H� �0ر ��  ��د  �  �ن �طر 
زرگ ھ�وز .��ل ا�د؛
�;�  �ورھ�ی ھ����� ا�ت) از و�وع �3
�� ر�د، ُ�$� و د��ر آ��0 د، ا�� دود و -رارت دا.ش 
� ا�/�����ن را آ�ش زد� ��ن دو*��ردان ظ�*م�


� �ر��ن ��، �دای �� �وا��� آ�روز ����د و �
��د،  � ا�ر رھ
ران   �����
�ز ار
�ب  ل �ورھ�ی ھ
 � ��$� ھ�ی 
$�د و طو�ل  ل 
��ز�د، �وب 
��طر دا��� 
���دا�/�����ن ����آ�ش �4 �و�� را در 

�ر و ��� را �واھد �وزا�د؛ 3ون 
�;� از  ،آن ��رج از �رزھ�ی  �ور �� �ر��4 ھ� دور
 �ورھ�ی ��ط+� ����د &� ���ن و ا�ران �ود��ن 
� �3*ش ھ�ی 
زرگ �و�� و �ذھ
� ��ت رو
رو 


ر�ن ھر �در       .ا�د��

�8رد 
� ھ��ن ا�دازه د����ن او;�ع  �ور  �� � ا�ن �4 ر�4 و 
وی �و
�� را 
-را�� �ر ����� و 
���ر 
� ار�ش ذ��رۀ ط�*
�ن و دا(ش و ���ر �رور����ن از ���ن ھ�وط��ن 

�:وص وا��0ی �+�ر و 
� وا�ط� در ���طق &��ون ���ن �ر
�ز ��ری �واھ�د  رد و ھر �در  ��


�ن ا*�$$� ا�وام و �$�ت ھ�ی ا�/�����ن را 
���ر از ھم دور 
��ز�د 
� ھ��ن ا�دازه  � دھ�ت ا���8ن 
�و�ق �واھ�د �د �� در ��ط+� -;ور �ظ��� �ود را 
���ر �-�Hم 
���ده و ز��ن -� ��ت �����ی 

�درت و -Hو�ت ھ�ی �زدور و ���د ��ن را طو��L �ر و طو��L �ر ����� 
���د و 
د��و��$� �ردم 
�د������ر �ر، �+�ر �ر، 
� �واد �ر، �-��ج �ر، �
�0ر و آواره و در
دردۀ ا�/�����ن را ھر3� 
���ر  


��ز�د. 
� ��Eف آ�طوری  � در 
�L ذ ر �د در -�د,� �و�
�ر و�Lت ��دز ط�*
�ن 
� ا��رۀ ��ز��ن 
����د ��*�0ی �ود ا���
�رات &� ���ن 
���ر .�ر &��ون ھ� را ھدف �رار داده و 
� ��ل ر���ده ا�د � �


�ر د�8ر ا�وام و �$�ت ھ�ی 
� ھم 
رادر  �0دی��ظ���0ی  �4 ھ�ی ����8روھ���?د ( �� (
ا�/�����ن را 
��م &��ون و .�ر &��ون در 
را
ر ھم �رار داده 
���د و از ا�ن طر�ق آ�ش �4 ھ�ی 

ی و ��+�ز ا��+�ل دھ�د؛ �ر ز �و�� و �
�ری و �ذھ
� را 
� آ��وی �رزھ�ی ���*�  �ور 
� آ���ی
�0وری ھ�ی ��
ق ا�-�د �وروی، 
و�ژه  3ون �8����وار در ھ�و�Lت ��دز و د�8ر و��Lت ھ
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ر و �ذر��ه �0م����ص و &ر اھ��ت اھداف  از �و���ت �وق ا*��0 آ���ی �ر زی 
-�ث �� 

ر �وردار 
وده ژNو&$��� ����  ا�ت. و �درت ھ�ی 
زرگ ھ

����ن و ��ون &�م و ��م ��ن ھ�O ا��ظ�ری �
��د دا��� 
���م، 3ون از ارگ � !ھ�وطن (ز�ز
آب را ِ�ل آ*ود » و-دت �$�«-Hو�ت ا��+�*� و ادارۀ �و�ت �ر��� ��  ��*��0ت  � آ��0 از دوره ھ�ی

�وده ��ھ� �� ��ر�د، آ��0 �ود��ن ���+�م و �� .�ر ���+�م ا��?��ت �و�� و ز
��� را �Hررأ در �
دا�ن زده ا�د و ھ�وز ھم 
� "�-ول و �داوم" ��ص  "�/��ر"در ظ�ھر 
� ���ر ��ل ا��ر ر��ن �03رده 

�0وری�ل  ��&��ن ا����
��� ر���ت �ا��ر ھ�وز در  دا�ن زده روان ا�د. روزھ� و �ب ھ�ی &ر 
 � طر�داران آ����ن .�� و (
دR و ���و��ن ��ن �زد�� 
ود �ردم ا�/�����ن  ��طره ھ� ��زه ا�ت

 . � ا�ر 
� �?ن  ��د�د رای �دھ�د ��3ن ��  ��م و ��3ن... ،ا 
� ��م و �0د�د و زور �و�� ھ�(ز�ز ر
�وب و از �رق �� 
� .رب 
��م ���� و &��ون و اوز
�� و ھزاره ...�3د  �
از ���ل �ر��� �� 

��� ��3ن ھم  رد�د.                                                                                                       درد��دا�� �ت ��وده و ھ�وط��ن �� را 
�ن ھم در��ر 
��ز�د.، �� ��
-رف و ���� �دارم، 3ون  دھ��� ط� از ھر �وم و �
�ری  �
� �و�8را��ن و ����و��*��ت ھ�ی ا�را

 E
آ��0 ��ز -د ا�ل در ر��ن �03رده ��ل ا��ر �ود ��ن 
-ران زا و ��Hل آ�ر�ن 
وده ا�د،  � .�*

/�ر از &��ون ���زی، ا�/�ن ���زی، ��ر�� ���زی، �0*ت، ��:ب، ّ�ر ا�دازی، �وھ�ن و �-+�ر 

در ر���� ھ� و -�� 
رادر ا�/�����ن ھ�وط��ن، �-ش ���ن و ��روا ���ن 
� آدرس ا�وام 
� ھم 
و :�-�ت ��س 
وک و ���ر ���ت ھ�ی ا��ر���� 
� ھ�O �3زی ��ز�ده ای در  ی دو*���$و�ز�و��0


�ز ھم روی ���م  � ا�د�دا�� ای �ذ��� ھم ا�د��� �
ر�ن در ا����
و -�ل ھم ھر�ز ��� ا�د���د. 

�:وص 
� آ����0  � دل ��ن 
� -�ل وطن و  ،وا��ن &��ون و .�ر &��ون ا�ت
�وی آن (ده 

������E� ا��� و آ�� در ار�
�ط 
� �-ر�� ط�*
�ن و -وادث و  ��ھ�وطن ��ن :�د���� �� �وزد، ا
 ��ر����ت دا�$�  �ور �� �+دار 
� د�د �و�8را�� و �وم &ر��� �� �8ر�د  � 
� �ظر �ن ا��
�ه 

��ن و   ��د، ا��
�ه 
زرگ،  � �;�وت ��ن از روی ا-����ت$�� Oدر�ت ا�ت؛ 3ون ھ��� U�و  �
 �H� �� ھردو دو روی �ن را  �
��ن 
�*V و 
� �ردی ھر�ز ا(��ل و-����� دا(ش و ط�*$��.�ر 


/�ر از  ��
��ن روی ز��ن ��
ت ��� دھد، ھر�ز! ا*$��ا�د، 
� ا�?م و �� �$��رد و �3د :د ھزار 
آدرس ا�?م ��ن �� �و��د و ;د ا�?م (�ل �� از 
���د�راھ�ی ا�راط��  �  آنا�?م ���زان و 


�ن  د�ن وط &�ک و :�ف ا����� و�ط ������� ��ن 
� �ط ��د  � �دا و در ����ض  ا�?م U�� 
        ا�ت.                                                                                                            

�0�ت وطن ھو���ر 
��د 
ود�ن وا�� �
 � ا�ر �� از روی ا-����ت و �$�+� ھ�ی �و�� و �
�ری و  
 ��
� رو�دادھ� و ر�دادھ�ی  �ور �ود �,ل �ذ��� 
ر�ورد ��وده 
� ھ��ن روال ادا ��-ز
� و ��ظ�

�ران و 
دھ�م، �+�ن دا��� 
���د  � 
�ز ھم در وا�@ ���ر آب را �,ل در�� (رود) ھ�ر��د و آ�و 
�وی ا
�� &� ���ن و ھ����� ھ�ی ���*� و �و
� روا�� ����� ا�م و 
د��و��$� ز���� ھ�ی ��وذ �دا�?ت 

�� ��ز�م. از 
و �:���� د����ن را از �03ر �و  ��ر�
�Hرا�� ��0��ش از &�ش 
�ز ھم 
د�ت �ود 
�
�ر د�8ر �د �� �ت دار�د ا���در 
�رون از  �ور  ت آن (ده ھ�وط��ن (ز�زی  �ا��رو در ا��

 �

��د �� -د ا��Hن و �وان �و�ش ھو���دا�� و  ��دو����� �واھش ��  �م، ا*���س ��  �م،  � �� ھ
                                                                                                                 ا-���ط ���م، 
� دا�ل وطن �ود ��8ه  ��م. 

�ل !ھ�وطن (ز�ز��� ا�د���  ن، 
�:وص �ن و �و و آ����0  � ��رغ از ���ر �4 و   �� 
4 �������وزھ�ی دا�$� ���*��0ت دور از ��0ن، دور از �0ر و د��ر �ود، دور از  
��طر ھ��ن 

0�
ر�م؛ 
��م  ��ر و �واھر و 
رادر �ود، دور از دو�ت و ر��ق �ود در 
�رون در .ر
ت 
�ر �
ط�*ب و ا�ن و آن ��ه و 
��8ه �-+�ر �� �و�م، �وھ�ن �� �و�م، 
��طر ���د و دزدی ھ�ی ��$��رد 

دا*ری رھ
ران و دو*��ردان ���د و 
� ھ�ت  �ور �ود از ارو&��� ھ� و ���ر �$ت ھ�ی �0ن -رف 
طرف -رف ھ�ی  ���� آ��ز �� ��و�م؛ و 
��طر ا��-�ر و �رور و و-�ت و ����ت ط�*
�ن از ھر 
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ت 
�ر، در ��3ن �را�ط�  � �:�ھ�ی آزار دھ�ده �� ��و�م. &س �واھر، 
رادر در ��3ن �را�ط� 
���رھ�ی �ون �H3ن د����ن �ردم ر�د�ده و ���;�ف ا�/�����ن از �03ر �و &و�ت و �و�ت �

�ف ا�ن �ردم 
� د��ع و ر�د�دۀ �� را �وراخ �وراخ ��وده ا�ت و �� 
� ا���وا��0ی �-�ف و ;�

� ھم ����0ن �� در دا�ل  �ور ��� ر�د، -د ا�ل  ����ن ا�ر ��ر ��
��ن ر��ده، در ��3ن او;�ع ��


� ا�ن ھ�وط��ن دا�م دا.د�ده و ھردم ��0د و �و�وار �� �ر�د.  ��  ھ�ت آ�را دا��� 
���م  � ّ�ر 

                                                                               ھ�د��ر (ز�ز آ�ر �� 
� 3� و�ت 
� ا�����؟                                  

س �
ود،  � در 03ل ��ل �ذ��� 
��م ھ�ی �$+� و ا�وا�� و ���� و ��$� �� و &ر3�� و ط�*ب و 

��ن و  �و���ت 
� ھر (�وان $������� و -ز
� و  ��ر و �Hد�8ر �ود را  ���م؟ و از ھر آدرس 
از �� ��$�ون ��0د داد�م.                                                                                                      
���ر


رادر، �واھر �� 
� 3� و�ت ا�ن "�$ت ��0د &رور" 
� ��0د &روری ادا�� دھد؟                                                         

� 3� و�ت 
��م ھ�ی اوز
�� و &��ون و ���� و ھزاره... ���� و ��� و ھ�دو و .�ره 
� رخ ھم  ��

؟                                                                      و اطراف ا�وام 
� ھم 
رادر را �رز ھ�ی ��ر دار 
�8ر�م ����ر 
��Hم
��ن  �� 
س ا�ت، ا���ن  �� 
س ا�ت، آ�ر 
� *-�ظ �دا $��
س ا�ت، �وم ���زی 
س ا�ت، 


د؟ �� �� ��  د�8ر ا�ن 
رادر  �� و �واھر   �� �� 3� و�ت ادا

                                                                    ھ�وطن (ز�ز 
��طر دا��� 
�ش، �وب 
��طر دا��� 
�ش!                                                        

��ز�د 
� ھ��ن  ����$� در ا�/�����ن را �و-� 4�
�ز �� 
�ر د�8ر �E �د ��  �م، ھر �در  � 


� ��@ د����ن �ردم ا�/�����ن طو��L �ر �ده و �
ب �وت ��ری 
���ر ط�*
�ن و  4�ا�دازه ا�ن 

���ر �ظ���8ران &� ���ن، آ��دھ�ی ا�ران و ���ر د����ن در �را�ر ا�/�����ن و ��ط+� دا(ش و ��وذ 

$
��  �د ��واھد �د؛ &س آن &��و��  � آ��ھ��� 
� ��@ ط�*ب در �$و�ز�و��0 و ر���� ھ� و &�ر*��ن � V
��د دا� و ھ���3ن آن ���� و ھزاره و اوز
��H ...  � آ��ھ��� و (�دأ ط�*ب را ���وی 
� &��ون 

�
, �
ا�/�����ن ���+�م و .�ر ���+�م د�ت دار�د، ھردو ��ب  و �� ا�ن ����ن ��ھر دو در وا�@ در 
 �
د��ن اردوی �$� ا�/�����ن، د��ن &و*�س �$� ا�/�����ن و د����ن ��م �وردۀ �ردم �ر�ف و 

��� ھ� ھ���د و �زدور 
�8ا ,رأ د���ت ا�/�����ن (ز�ز ھ���د، �رد�دی �دارم  � ��3ن ا���ص و ا�راد 
آ��0 از 
���8� ھ� ا*�0م �� ��ر�د. 
�E ط�*ب ا�ر از &در و ��در &��ون ھم  �  
���ری از�+�ن دارم  � 

.�رت &��ون را �دارد؛ 3ون *
�س ز���� 
� �ن ��وده و در 
�ن ھ�وط���ش �ھ?��  اده �ده 
��دز
ار�م، ا�� از �وم و �
�ر آ��0  ��ر ���� د ھم ز��د� �� ط�*ب ھ�ی .�ر &��ون در -�*�   �وده ��  ���د،

��د �� �ود و از  ���ر .�ر &��و��0، ا��  ا��� و آ�� از �4 ��دز ا:U ��د ��� �ود. �� �ود و ��
ا�ن -+�+ت �,ل آ���ب رو�ن ا�ت از روزی  � ط�*
�0 �و�ط -����ن 
�ن ا*�$$� ��ن در ا�/�����ن 


��� و �رھ��8 را  � 
رادران و �واھران &��ون �� ���رات ��*� و �طرح �ده ا�د 
� ا�دازۀ  � 
وارد ����� ا�د 
� ھ�O �وم و �
�ری در ا�/�����ن ��3ن ���را�� را وارد �Hرده ا�د، �ول ��روف 

�وم و �
�ر و �ذھب در �زد دھ�ت 
رادر �واھر  );رب ا*�,ل رو��("�����Hر �$�ت �دارد"  ا�ت
����د، آ����0  � �����Hران و �رور����0 را ا���دام ��  ��د ھر��ھ�  � دل ا���8ن ا
زارھ�ی 
�ش �

��ن �وا�ت از �ھ?ن د�ن ا����ده ��  ��د، ا�ر ��وا�ت و و�ت و ز���ش 
را�ش ����ب �
ود از 
�ھ?ن �وم و �
�ر، 
د��و��$� ا�وام و �$�ت ھ�ی 
� ھم 
رادر ��  �ور را �� �رز��ن وا-د را �,ل 

�ن ھم �� ا�داز�د. رد�د، و را��ن و �و�و�?وی ��
ق ا  � در �
 ����  ظ�*

             ��ن آ�ر،                                                                                                                     

4�ھ�ی �-��$� و  ��Hش ھ�ی دا�$�  �$��  � از ;�ف و 
�  ����� رھ
ران و ��
��8ش دا�م در 

�ر 
رد، آن �$ت �� و��� �4 ادا�� دارد،  �� �ن در � ������ی �درت و دزدان  و 
�د ر�و ��ر


ر�ن ��  ،��+ت و ز-�ت را 
دوش �واھد  ��د دا�$� و ��ر� &�و��� 
8ذ���  و*� 
�ر ر�\ و��




www.goftaman.com 

وی ,
�ت و آرا�� را ��واھد د�د؛ 3ون در و���  � ������� �درت در ا�/����ن -� م ا�ت ا�ن  �ور ر
ر��ن �03رده ��ل ا��ر �ر
� ���ن ا�ت  � ھم رھ
ران دو*ت ا�?�� ا�/�����ن و ھم رھ
ران 


��� و �� ا���  �ور (ز�ز �� ا�/�����ن (ز�ز , �
ط�*
�ن �وود�ت و 
+�ی ��ن را ھر دو ��ب در 

���د.                                    ���ن 
�د از �ور
����� دو���ن و د����ن 
�ن ا*�$$� ا�/����


ر  11-�د,� �
� ھ�وط��ن �� ھم دو*ت ��ظ��� ـ ط�*
��� �����د و ھم ط�*
�ن &�ش از آن و  �2001&��
  ;د ��ظ�م ھ� و دو*ت. 


� درود و �0ر وط�� ;�� 
�ری 
�0ری   

  

  

 


