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  ر!�و  ھ�ت  �����ٔ   ز�	�داراز  آ�ر�ن  ��	ه  �	ر
	��ٔ   از  ای  ���

  ��١٣٩۵ر  ٧��٢٠١۶ا����  �٢٧  

��ب � در�	ل 
+زب ((  '� ١٣۴۴+'�'�� �	�ل *	�و#%ٔ� طب �د. در�	ل    در�	'ل �%و#د و '&د از �%م #���ٔ  ١٣٢۶

	ح 0ر5م %وا
�ت '	 ��ب ا1%�	د ''رک �	ر�ل ��0 ھ	ی %ر23 را '�ر1ت '��0	�د  د�و�را%�/ ��ق))��0و�ت. در

��ب � �� %'	رز �	
واد28 دوران 
و�وا
2 آن را �	
م '7	 
و91و ���%� �ر�زی �ود. %'	رز��و
ت 
�7%� در روان 
��ب � ��%وان �راغ در%�	م �را+ل ز
د28  %و�9@ �رده ا�ت، (رھ	 در'	د) �%	'ش ٣٨۶و ٣٨۵در :�+	ت 
 2�	��

�� ُ'Cس و 5	3و در��'ش '	 *&	#�ن �	�ر �ر�	
7	ی ��	�2 'ر�ورد ��و
ت آ��ز دا�ت. 

�ود. در0وھ
%ون �	'ل '	 0

�%	ن)  وا���2 ��%رو��ن	E*ب ک.گ.ب. درا	ل   (در�%	در� ���ب 
'ر�'
	ی آر��ف ا�
	د ک.گ.ب. از �0و�%ن 

��ب � در 
Kش  و%و�وک ��ن ��Jو�د.'� ک.گ.ب. '	 
	م ��%&	ر0 ١٩٧٣
5
	ن   )ر�Mس �1و�2 �	د(  �ؤ*�Kت 

�%	ن را از �ردم �	'ل +	:ل 
�ود.	E*ب ا	ب 3:K# ر 'ود �� 'زودی�J��5  ن	ر��و3%2 رو�7	 %+ت  ١٩٨۵ �	ل در


N وادا��ٔ رھ'ری 8ر'	5ف '	 ا+�	س 
	 %وا
2 �و�ش د� 0ردا�ت %�	م  ر%�و�ل 

�%	ن د�و�را%�/  ��7وری“ �:	رف	E*ت  آن  ودر�70وی ”ا�C� 2�	ظ
�'7	ت در  N
�
�روھ	ی �روج '� %:��م ،  


�%	ن از  �و�ش 	E*ب  ا��
ا%�	ذ 
�ود
د. 5ون 3رار �ده 'ود ا�E	ل 0	�	ن �	'د، رو�7	 '� �	دم ��%&د وو*	دار �و�ش 

Kش %	زٔه �� '&دی داد
د: �
�%	ن،ا%�	ذ ا3دا�	ت Vز�� 'رای %��Uن �روج �:ؤ  	E*ر از اJ#	Eل   ن 3وای ا�Cر��E%


ده 'رای %+��ق	�
'��2 از 
�روھ	ی �K	و�ت ���+	
� و�	�ل   و%�Eر 
	م دادن +زب �زدور ود�%J	ه دو#%2 د�ت 
�C
�	م %��9ن ا�
��ب  رژ�م ��%�ط از دا�رٔه 
�وذ ��Cو �	رج 
Jردد.  �	�%ن آ
7	در رژ�م 0و�	#2 و�را
'رای   دا�%ر

�د�د %ر�ن وو��X %ر�ن   اه ھ	ی �روج رو�7	 و %9&�ف 3وی %ر�ن �'7	ت �K	و�ت 9د رو�2،�:ؤن �	�%ن ر
���1	%7	 'ر ���1 
�روھ	ی �K	و�ت 9د رو�2 را 'راه ا
دا�ت. 'زر8%ر�ن 3ر'	
2 ا�ن ���1	%7	 را در و�V	ت �و�ت، 

و#2 در�1ن +	ل در�K	'ل    داد.C0%�	، #و8ر، 0روان، �	��0	 و'ZEن ا*راد ��2C، '�:وص ز
	ن و�ود�	ن %��Cل ��
�	�ره ھ	ی %�و�ز�ون و در��X 1ده ای از �ردم 'ر�Z+� 2ت 0وش 8و��
د را �2 0و��د واز :��واھ2 و %��Kم 

ران �و'2 'ود '	 '�	
	ت +�	ب �دٔه ا�%�'	را%2 و��ؤه 1وا��ر�'	
ٔ�، در20 �� �� ���ب 
3درت :+'ت ��Cرد. 


�%	ن دا�ت، '�	
	%ش 
� ا3
	ع �ردم و8روه ھ	ی ���@ 'ود	E*ب ا	7ر%2 �� �و:وف '+�ث ��ر \9ب و3:� 	و#2 ' .
 2K�� ی	K*ل '&د از +�ق آو�ز �دن او%و�ط ر	#��ن ���@ اش. ا�روز'��ت �	ر ��' �
'ر �ردم %��Uر8ذارواX3 �د و

   2 'ر
و�%� ھ	ی�ور، �	ر
	�� ��	ه ا�ن آ�ر�ن ز�	�دارھ�ت �وری را، �%C ھ�ت   
	���ون در�	#روز دارد �	 اش،

را#7	ی رو�2 �� '	 اورا'طٔ� �	ری ��%�Kم دا�%
د، '7%ر و��%
د %ر'�
	��م:�    

��ب � در �0ُت ر�Mس �	د -
: 

��ب � '	 روح 0ُر از ��و
ت ودا�%ن
+��� 8ری، '�ر+�2 وو*	داری '�در�^ '�    �:و:�	ت �
�2 د�Jری 5ون   
ا�دMو#وژی �رد�داران ��Cو، ودر �9ن '	 �
	�ت و��X از *&	#�ن 
�روھ	ی ��	�2 ر�3ب 'رای ک.گ.ب. �
	�'%ر�ن 

�� وا1دام 'ر ا�	
C� ،ق	

�%	ن 'ود. در�	ل �	
د�د \رض ا��	د �/ د�%J	ه 'زرگ ا�%	E*س �ودل ک.گ.ب. درا
��ب � �	د را از ��	ن *&	#�ن +ز'١٩٨٠2
'�C/ ��%�	ران '���	ر ک.گ.ب. و0ول '�+�	ب �� از��Cو   ، 

��ب � را در�ن �0ُت �	
د�د   در آ�%	
ٔ� ا�E	ل  ک.گ.ب.   'ر ا�	س 'ر�2 8زار�	ت   �راز�ر ���د، ا��	د �رد.


د28 'زر8%ر�ن د�%J	ه ا�%�'	را%2 در %	ر�a �رده 'ودو �و:وف دورٔه 
آ�	د28 'رای رھ'ری 0رو�ٔ� %��Uس و 8ردا


�%	ن را در ارو0	ی �ر23 %+ت 
ظر ک.گ.ب. %&�Kب �رد. �ودل C5	 ا��	ب ��
�ود �� �	د '	 %��C 'ر ا91	ی 	E*ا
�7ز'	�
د،� b�	� 2'و#وژی +زMا�د	%� +زب �� '�	ت �%&دد،  �	ی +زب *�:د �۵۴ود. ط'ق روا�	ا91   ��	�)

*�:د ا91	ی �	ز�	ن �وا
	ن +زب 'رای �	ر در�	د در 'ر�2 ��7ور�7	ی �وروی �	'ق و در �/  ٢٨و 0ر5م)

2 %ر ��د�د
د. '��7ن �7ت 
��%�ن 
	مVھ� و طو	ھ�، ���	ص �� �	ت �	'ل %&���	(\�رر��2) �ر�ز %ر'�%2 در�   

ط'ق 8زار�	ت    ھ��ن *&	#�ن +ز'2 %�ر�ن آدم ��2 �رد
د. 'ود. در�ر�وب �3	م �وم +وت �	'ل (*&	#�ن +ز'2)  �	د
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�%	ن،	E*وق '�ر ��ل �%+د 'رای اK+ �ٔ%��� دٔه
�	�
د�%J	ه �	د '&
وان 1	�ل   �	ز�	
7	ی '�ن اK+ 2���#وق '�ر و
�� 8ری �	د �	�ل 
C� ی	7C�
C% .د��� �%�	
��، و��%	ر ��	#��ن '� و�ژه �'	رزان وآزاد��واھ	ن �
C� ،ردJ�0

2، 8ر�
C% ،2J	ن 'رZ� ،23ق زدن، ��ت و#Jد زدن، ا�%&�	ل 'و%ل *	
%	، ا�	#ٔ� آب �وش در Vر طو	ی '��	وا'�7��'


7	ی  و���دن �وی �
دن روده ھ	،�	

دٔه �	ص ���%ٔ� +Kوق    'ود).… و0	 و   د�ت  �	�
در 8زار�7	ی دا�%ر آر�	�ورا 

2 %ر اVن '� #��ت طو	%�
	E*د 'ر���ور�م.'�ر ��ل �%+د 'رای ا	و�ط �% ��
C� واع
ا*راد 'ر��%ٔ� در%+�Kق  ز ا

��ب � ��:U ا�%راک ��Cرد�	ز�	
7	ی ��	#ف

دن �7ره ھ	ی 8ردن. ، 	%�C�  	0ی 3'ر\� ود�ت و	7
وا�%�وا
��ب � 'ود
د. 
�� ھ	ی �	ص 
C� ت ��داد و	1Zاط 	ن �وروی 3رار دا�%� '� رو�7	��	ظ
�	د ��U��K در�د�ت 


�%	ن %ر��ٔ� آر�	
�ردر�ن 	E*ب ار%ش �رخ درا	رال 8رو�وف در �%
��وارد�
	ت 'رای '�'	رد�	
7	 را ��	'ره ��Cرد. 

�رو�
د اط1Z	%2 �� در آ\	ز �	ل  (( ��Jو�د: ) �٨۶ورد(در:�+ٔ�  2��� �ٔC'ود در دو# �١٩٨٠�
�%	ن 'و	E*ت ا

5
د�ن �	ل �واب آرام 
دا�ت)). '	زھم 'رو�م '� �راغ �	
م '7	 �� از  آ�ده 'ود و دو�	دوش ��%�	ران �	 �	ر��Cرد،
��ب � 8زارش ��دھد:
��ب � دا�ل �	
وادٔه 
)) … �

	ه را '�ر+�	J�' ن	�
+Cم ا1دام و '	زدا�ت ھ�%	دھزار ا

��ب � را دو:د  Cرد))ا�U9 �رد و 'دان ا*%�	ر ھم ��

7	 %&داد ا1دا��7	ی دوران ر�	�ت �	د % X'	
�	�ر �

د. ':ورت �%وا%ر ز
دا
�	ن از �	�ر 'Z�7	ی ز
دان 0ل 5ر�2 و ز
دا
7	ی
C�� ک اول   ھزار%���نZ' �' ت	�Vو
���� 0و#�Jون 0ل 5ر�2
در    ا
%K	ل داده ���د
د. ز
دان 0ل 5ر�2 ا
%K	ل �	*%� ودر�/ �ب :دھ	 ز
دا
J�%3 �' 2	ه ھ	 �

   ز
دا
2 ھ�ز�	ن ٣٠٠٠٠ز
دا
2 ھ�ز�	ن �	�%� �ده ا�ت، '�ش از  ۶٠٠٠ز
دان 0ل 5ر�2 �� 'رای +دا��ر 

�%	ن 
�ز '� ھ��ن %ر%�ب 	E*ی ا	7
*�:د '��%ر از ظر*�ت �ود را 
7Jداری ��Cرد
د.  ۵٠٠
7Jداری ���د. �	�ر ز
دا

��ب � %�	م ا�ن 0رو�� را رھ'ری ��

�%	ن از ھ���	 ر��� ���Jرد.	E*ب ا	ب 3:K# .ردC  

- :2J
���ب ر�Mس �	د در�&	��� '	 ا�رای 
   


�%	ن �%	ب	E*ذ�ت) �5 (دراJ��  ٔ�%و�

رال �
در�	ر�وف(��	ور ��	ره  �%ر	�C#2 �/ ا�	ظ
رو�7	دردا�ل  

�%	ن)	E*ی �د�%ش در ا	ن دردوره ھ	%�
	E*ا   ٔ�����ب � %ر

'ش از C��1رد �
N 0رده  داود�در را'ط� '	 ا��ران 


ط	��	ن رو�2 'ر �/ �
طJ5 �Kو
2J �&	��� '	  �دن ���ط از '&د �� ���وا
�م �%	ب ا�ن ٢۵٣ در:�+�ٔ  'ر��دارد.

N وظ��ٔ� �	د 'ود. �	ر�وف در�%	ب �%ذ�ره '&د از %و�9+	ت در�ورد %	�%�/ 
ظ	�2 �و�ش �� '	 
�	�ش �ا��ران 

د 8روھ2 از رز�
د8	ن �K	و�ت 9درو�2 را در�7ر ھرات �ر1وب �	�%� و��3ت و��X 3درت 
ظ	�2 %وا
�%� 'و
�	 �ده 'ود
د '� ا
دا�%ن �Zح ھ	ی ' 	�ز�	د �	ن را �� '� 1زم 'د�ت 8ر*%ن �
%رول �7ر ھرات در�	
� ھ	ی ا�ن �7ر

از '	Vی د�وار '�  (��	
�Z� �Cح ھ	ی �ود را ((':ورت %���
2 %&داد آ
7	 �	ن وا دا�%� ا�ت، 5
�ن ادا�� ��دھد:
��ب و���د �ر'�
د '� آ
7	 و1دٔه �:ؤ
�ت داده 
 ،X�*ب ر
	��رک ا
دا�%� 'ود
د ز�را ا��Z1ٔ� دو#%2 ا�9	�ده از 


�ر ��ر��د. وظ��� د�%�Jری آ
7	 'دوش ر�Mس �	د 'ود. ھ
J	م ورود �	 '� �7ر%&داد د��
	ن  ٨٠٠ا#2  ۶٠٠'�   'ود)
از آن �
�2 �ود، از آن    د. ا8ر%&داد ��%� ھ	 وا*راد �%+:ن در ��	�د%���ن �ده 'و ٣٠٠٠ا#2  ٢۵٠٠'�ن 


2J را 5
�ن ���وا
�م: ٢۵٨و ٢۵٧در:�+ٔ�   5
د:د
�ر ���	
د.))���ب ر�Mس �	د '	 ا�ن اُ�رای 
   'ر�ورد 


رال �0%رو�	#�C را د�دم �� '��	ر ا+�	�	%2 �&�وم ���د. و((… �ی دروازه '	ز�د. �ن 5راغ را رو�ن �ردم. 
��ب ''���د �'ر '��	ر �7م ا�ت. �8ت:
    دارد. �ر�	ن �ردن  ا1دام ا
د. �رده �روع د�وا
�Jرا ھرات در و�	د 

   ا��ران؟- 

   و�+	���. 0ر�	ن 'دون :	+ب '�2- 

��ب طب  دا�%ر  �� 'ودم �'ر �ن
 � در  �� %'��E	%2  اوراق �0ش از '&د �� %:ور
��Cردم ا�	 ا�ت. �
Jدل '��	ر�رد 
   ا8رد��ن %���م �ود �1وه ��Jردد، '	زھم ا�ر ا1دام آ
7	 داده �ود. ا�ن �ط�ق +�وا
�ت ا�ت.  'ود،  �ده  �8%� آن

��ب �8ت �� ا�ن ا�ر''رک ا�ت.
'رای %و3ف ا1دا�7	،    )). در ادا�ٔ� ��	د#�ٔ  �ن �وا�%م ��و ا1دا�7	 را '�Jرم ا�	 

رال رو�K%�� 2ردر�	'ل 5ر�و�
�a را ا�ر��دھد %	 ھ  �	ر�وف�
رال 8ل آ\	 '� د�دن �	ر�ل 'رود و ����ٔ� ��راه '	 

�ر�	ن :+'ت '	 �	ر�ل را در:�+ٔ�  a�
5
�ن 8زارش ��دھد:  ٢۶١ا1دام را �%و3ف �
د. �5ر�و�

�د؟ او�8ت '�2 %�	م �'�7	ی �	
� '	�د ��%� �و
د و'&د ��ت  �� 0ر��دم  او از  ((�نC' ت	�8%�د �� ���1 	7دا�%ر��'

�واب او   او 0ر��دم وآن %&7دی را �� %	
��Cت، دا�%ر و*���وف �رده 'ود؟ از آن �ر 25�0 �د. �ن از  روی ��ز زد.
�ن '� آ
7	 ا�ن ا�	زه را 
داده 'ودم ا�ن �	
ٔ� د�وا
� ھ	�ت. او در اط	ق از ��Cو '�وی د�Jر��رود.  ا�
�ت:


د)). ا�
�ت ��ت 
�و
ٔ�  (8ل آ\	) 5ُپ ا�ت و 2C5�5 او(ا
	ھ�%	)C�� �����ب %ر
�روار از روش دا�%ر
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2J ا�ت وھ�f ا
�	ن دارای K1ل ���م آ
را ا
C	ر  �	ر�ل ''رک و�
	�ت �
2J. ا�ن �1ل :	ف و:	ده �'	 ا�رای 
    �رده 
��%وا
د.

��ب '� ر�	�ت ��7وری ر��د؟-
 �
   J5و

��ب � در �واب ا�ن �وال را از�+�ود 3	ر��ف ر�Mس ا�	د�2 �1وم 
ظ	�2 *درا��ون رو��� �� b'3 ��	ور 
ار�د 

�%	ن 0س از '	ز�8ت �0	ھ�	ن �وروی) ۴۵آ�ر�ن �	#7	ی ر�	�ت ��7وری اش 'ود، در:�+ٔ� 	E*'ش(ا	و�ط   �%% ��


N  K�٨٠	رن ��	
ٔ� �	#7	ی  ((  1ز�زآر�	
�ر %ر��� �ده ا�ت، 5
�ن �2 �وا
�م:�ھر �5 '��%ر رو�ن ��Jرد�د �� 

�%	ن 'رای ا%+	د �وروی '� '7	ی د	E*ی در ا	د ھ�	دی و �0	ت ا3%:�J
�وار�7	ی 'س �
�Jن وھز�
� ھ	ی ھ

�	�د
�	ر��	�2 �2 ا

	ھ … N
�
�%	ن و0	�	ن دادن '� 	E*ن از ا	ھ�	دن �0
'7ر+	ل %:	��م '
�	دی در ز��
ٔ� *را �وا
آ�ده رو�C	ر  ١٩٨۵
�	ز �'ر�2 ا+�	س ��Jرد�د. رھ'ری 
و�ن ا%+	د �وروی '� ر�	�ت ���	�Mل 8ر'	5ف �� '� �	ل 

 ،	Cت �%+ده ا�ر�V	ا� 	' 	2 ھ
'ود، آھ�%� آھ�%� آ\	ز '� رو آوردن '� ا�
Jو
� %:	��م 
�ود. J%�8وھ	ی 0و�	 ورا�ز

�%	ن در�	#7	ی … 0	��%	ن 	E*ع در ا	١٩٨٧-١٩٨۶واو9  … �%C2 را د��	ظ
�وی راه ھ	ی \�ر %��#زوم 


 و'رای %+Kق ��2 �د�د، ر�	ل �د�دی در�	ر 'ود ��Cرد�رال 8رو�وف ا�ن �واب را '	 :را+ت 7#�� در )). 

د: ١۵٣و ١۵٢:�+	ت C�� ل��C% ن�
'	 'ر�8	�%ن ''رک �	ر�ل  ١٩٧٩((رو�ن ا�ت �� ک.گ.ب. در�	ل  �%	'ش 5


�%	ن د5	ر ا�%'	ه 8رد�ده 'ود	E*زٔه ا	ل … '� رھ'ری دو#ت %	ر �	'ل ١٩٨۶در'7	ور�ن  در�	رت �وروی و��	��)
�� ر��د
د �� ''رک '	��ت �	ی �ود را '� �/ ��	�%�دار 0ُرا
رژی %ر 'دھد و'رای '� ا�ن 
%� ار�د ک.گ.ب.)

��ب � را ��0
7	د �رد
د.

�%	ن 	E*ت دو#%2 ا	1Zت اط	2 او�رد�دار�د�
��
	�در ��Cو '	 ا�ن ��0
7	د �وا*Kت   
��ب � را �رد
د

�%	ن 'ر8ز�د
د.)) ١٩٨۶درآ\	ز�	ه ��  و	E*2 �1و�2 +زب د�و�را%�/ ��ق ا�
5
د  '� ��ت �


	�� ای �� ا��ش را 0و#�
وم ھژدھم ���%� �ر�زی��	�
))+زب د�و�را%�/  روز'&د از آن �
	ر�وی آ�	دٔه 
   8رد�د. ((ا%�	ذ))  دو'	ره  ��Cو در ا%�	ذ�ده و%:��م 8رد�د 2��1 'ود
د، 8ذا�%� وطن) (+زب ��ق((

 

- X92 �0ت �و�� 	در را'ط� ' ���ب 
 ��2:  �:	#+�ٔ   0ردٔه 

��ب � �5 'وده 
��ب � در�ورد ��2 �:	#+ٔ� ��2 را ھ�� �
�ده ا
د. ا�	 ''�
�م 'ر
	�ٔ� ا:�2 
 �ٔ
��Zت 1وا��ر�'	

�%	ن �%ن 8زارش �ری �ؤرخ ١۵۵ا�ت؟ 8رو�وف در:�+� 	E*ب ار%ش �رخ در ا	وا�'ر  ١٣�%
١٩٨۶ �%��� �'

��ب ود���0	ت  ١٩٨۶ا�%و'ر  ٢٢ا#2  ١٨زی +زب ��و
��ت ا%+	د �وروی �� �+%وی J%�8وھ	ی �ر�
��	ن دا�%ر

د، 'د�ن �رح درج 
�وده ا�تC�� U�*ف راا�%
��ب �2 ر*�ق (( : ار�د رو�2 �وری وار
ا
J	رد 'رای د�%�	'2 '�  

�%	ن �0ُ%7	ی 	E*د 'رای +زب د�و�را%�/ ��ق ا�	#+ٔ� ��2، '	س �ورای وز�ران، وزاری ��2 �:�M7ور، ر��ر�Mس 


د8	ن �	�
د*	ع ��2، ا�
�ت دو#%2، دا���، ��	'رات، �	#��، ر�	�ت '	
7C	، ر�	�ت �%ره �+��C و\�ره را 
7Jدا�ت. 

د �0ُ%7	ی �&	و
�ت ر�Mس ��7ور، �&	و
�ت �ورای وز�ران ووزار%7	ی زرا1ت، :+ت 1	�� 

ب �K	'ل ��%وا	�


د ا91	ی و�&	و
	ن �	�ر وزار%
7	 و�0ُ%7	ی وا#2 ھ	 را '�Jر
د. رھ'ران �	ز�	
7	ی ��	�2 8روه ھ	ی ا�2�Z ��%وا
�7 ��2 ��7
2 8رد�ده و*&	#�ت �ود را 'ر�ن 0	�� 3	
و
2 �	ز
د.)). ا�ن طرح '� �&
2 +�ظ '�

5
�ن +	#ت 'ر ھ�� ار8	
7	ی ا�
�%2 ووزار%7	ی �7م دو#%2 'ود. در (+زب وطن) ا
+:	ر+زب((د�و�را%�/ ��ق))
'رای آ�%2 ��2 آ�	د28 ھم 
�	ن   �0ُت ھ	ی �&	و
�ت 0و�	#2 و '2 �+%وی 'ود
د. *رض �
�م ا+زاب ���@ ��	#ف

%��Kم ��ر ر�Mس �	'ق �	د را '0ذ�رد. 'د�ن %ر%�ب ��2 �:	#+� ��2  ا�ن 
���د  +	9ر ھم  آ
7	 %ر�ن 9&�ف ��داد
د،
 �%�7
��ب � ر�ز��Cت �ود را از آ\	ز در�ود 
دا�ت. و�	ر�ل و+وار�و
ش ھ��ن %��Kم ��ر را ھم 
�2 0ذ�ر*%
د. 

+	ل آ
�C %��ط +Cو�ت 0و�	#2 �+دود '� ادارٔه 5
د �7ر 'زرگ 'ود. درھ��ن 8زارش �ری ودر �روع ھ�	ن :�+� 
��ب 8زارش داده �ده ا�ت:
��ب '� و�ژه �	طر 
�	ن �	�ت �� از  از ز'	ن 

�%	ن %
 ٣۵ا2#  ٣١((	E*ھزار3ر�ٔ� ا 	7

رو�%	 آ
7م در 
زد�/  3٢٧٠٠ر�� ز�ر �
%رول ظ	ھری دو#ت 3رار دارد. وا
%�	'	ت ار8	
7	ی �+�2 %
7	 در  ٨٠٠٠
�/ درز 'زرگ د�Jر ��	ن �ود   �7ر ھ	ی 'زرگ 'راه ا
دا�%� �ده ا
د)). و در �1ن +	ل در درون +زب �	ه ط�ب

��ب '� ���%� '�روی ��   0ر7��5	 وارد 8رد�ده 'ود.
	�2 ���%� �ر�زی +زب ��و
��ت �وروی �'
2 'ر ��0
7	د 

	ری ''رک �	ر�ل از ر�	�ت �ورای ا
ZK'2 و91و�ت '�روی ��	�2 '	 1'	رت ذ�ل از �و�ود�ت ا�ن درز 0رده �

((در�ن �8ت و�
ود ھ	 �	'ل 'و�ژه در روزھ	ی آ�ر%U��د ��Cرد�� ھر �5 زود%ر'	�د ''رک �	ر�ل را از  'ردا�%� ا�ت:
��ب ��Jو�د �� �	ر�ل 91و�ت '�روی ��
	�2 ���ت �ر�زی +زب واز ر�	�ت �ورای ا
ZK'2 'ر�
	ر �رد. ر*�ق 

��ب 
�ود را از �	رھ	ی +ز'2 ودو2%# �
	ر ���ده و'� 
K	دی 0ردا�%� و'ر 9د ��2 �:	#+ٔ� ��2 8	م 'ر��دارد. ر*�ق 
ا#7CوK��1 2#%ر �2 8ردد، ��Cن '��
	ک ا�ت �� #�	م 2J%���8 �	ر�ل �� '	 '��	ری وا*راط در
و��دن ��رو'	ت 
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د �� ''رک �	ر�ل … ا�ت او را وادار '� ا3دا�	ت \�ر 3	'ل �0ش '�
2 8ردا
د
C�� د�M	% 'ل	ران �وروی در �	�%��
�� �8ری ھ	ی Vزم را 
Cرده ا�ت)).�%
  'رای �ود 


� '�ش ��	�ت �:	#+ٔ� ��2 �� �	�ٔ� �1ل 0و��د رھ	2M '�ش 3	'ل �Z+ظٔ� ز
دا
�	ن 	g� 2 'ود. ا8ر�5 از ا�ن�	��
در%9&�ف ا9طراب +	�م در'�ن   +ر�ت 'رای 0ُر�ردن :�وف 3ط&	ت C�1ری از ز
دا
�	ن آزاد �ده ا�%�	ده �د، ا�	

%	 آ
�C 'ر�2 ز
دا
�	ن �	'ق دو'	ره د�%�Jر �د
د و%:��� ھ	ی درون +ز'2 
وع ا��ن آ\	ز   �ردم %	 +دی �ؤ�ر'ود.
  �د.

    �2 'ر�واX9 ��	#��ن ���@:%�د�د '� 2	Z�+ �K'ت 
ظ	 -


�%	ن �� 'Jو
ٔ� ا+:	ری در�د�ت 	E*ت 0ُر�رو:دا ازطر�ق راد�و %�و�ز�ون ا	E��'% 	' #+ٔ� ��2 را	2 �:�� ���ب 

��ب و+ز'ش 3رار دا�ت
 ، Z1ودا�

�%	ن، '&د از اZ1م. م 	E*ار �ردم اh%
��2 �:	#+ٔ�  'رC1س ا

وو�V	%2 �� در���ر 3وی 'ود
د  آن در ��	#ف 
�روھ	ی �� و�V	%2 'ر'ر�2 �د�د +�Zت رو�7	، �روج وZ0ن ��2،

N �و�ت  \	ز �	*ت.3رار دا�%
د،  iراه �روج رو�� )١٩٨٨2Mھوا Xرو\�ره.   )، +��� و�����
0 �ٔ7'�وز��
2 'ر


7J	ی �� '&د از �روج�
7J	 ا
د. در�
N    ��	#7	ی ا�ن ��Zل آ'	د،
�رو ھ	ی رز�2 رو�7	 ا%�	ق ا*%	د، 5ون    

	ت 
ظ	�2، �+رو3	ت و �ورا�� '	ب از ��U% 2M�7م 'وده و0ل ھوا� N
�
� در رھ'ری V	&* 2 روس�	ظ
��	ور�ن 

��ب را �ر*وع ���	�ت. ا�ن +	#ت در�	ل 
��ب �  ١٩٩١رو��� '� �	'ل ':ورت �%داوم 
�	زھ	ی ادارٔه 
'� 9رر 
  %�Eر �	*ت.

��ب '� اد -
  وارد �وارد
	دزه:
	�ٔ� %9رع آ��ز دا�%ر 

ز�	
�C�� �Cو روا'ط ��%�Kم '	 %
ظ��7	ی ��&�ت و+زب ا�2�Z 8ر*ت و�Kدار ��7C	ی 
ظ	�2 و\�ر  ١٩٩١در�	ل 

رال �+�ود 3	ر��ف ���ب � �%و�� �د �� د�Jر ��Cو ھم '� او �م �7ر�ده ا�ت. �%ر

ظ	�2 '� �	'ل �	ھش �	*ت، 


�%	ن 0س از '	ز�8ت ١٩۴در:�+ٔ� 	E*ب ا	ادوارد  �% �' ���ب 
�0	ھ�	ن �وروی '��2 از 
	�ٔ� �:و:2 
�وارد
	دزه را '	 �%ن ز�ر
�ر�رده ا�ت:((�ن 
���وا�%م ر�Mس ��7ور�وم. ��	 �را را29 �	�%�د. �J�0را
� �واھش 


�د. J5و
� ��%وان ا�C�� 	و�ت رھ

�%	ن را 'د�ت �ر	E*7وری ا��ن �رد�د وو1دٔه +�	�ت داد�د. +	V د�Jر �ن و
  .��U#� را درک �رد؟))

��ب � �و'�ده �د:
  آ�ر�ن ��a 'ر %	'وت 1دا#ت %و�ط 

��ب � و�	
واده اش وا
%K	ل آ
7	 '� ھ
دو�%	ن 

ب ��ل '&د از ��0ر*ت �ذا�رات :�@ ��ل �%+د و%��9ن �روج 	�از
��ب � از آ�
ده �ود ��%+د
وا�
	د �	د �� �7رت ووظ	�ف آ
J	ه ا�ر :	در �رد �� %�	م اوراق . ط�Mن 8رد�د، 

'د�%ر%�ب وی ھ�C	ران �	د��ت �ود را در *رار . ، +ر�ق 8ردد�ؤظ��ن �	د و �	ر�
دان 'ر��%ٔ� +زب در آن درج 'ود
��ب � در ��وپ C�1ری +ر�ق 8رد�د�	د ��3%2 ازا�
	د . از 1دا#ت ��/ 
�ود
ا*وآآ%2 و�ود دارد �� . '� ا�ر 

'	 +ر�ق . �ن دو#ت '� ��ور د�Jری �	�ل +وزٔه ا%+	د �وروی �	'ق ا
%K	ل �	*%� ا�ت'��2 از ا�
	د در �ورد ��	#�
�رم 'زرگ د�Jری را �� %��9ل 93	 
	��ده ���ود ، ا�
	د ���ب 
�ر%Cب 8رد�ده وآ�ر�ن ��a را 'ر %	'وت 1دا#ت ، 
  . �و'�د

��ب � را �5 ��2 و '� �5 �	طرُ��ت؟
   


� ��:2 �� ز+�ت %+�Kق در�	J��� ون ا�ت. از3را�ن 'ر�2 آ�د�	ق    ن �ورد را '�ود داده ا�ت، رزاق ��K+% د	
ا�
�	د��%7	ی �� دردورٔه ر�	�ت 1	رف �روری در ر�	�ت ا�
�ت ��2 �	ر ��Cرد
د از ا�%�'	رات ���ده ا
د.    را


دهٔ �	�

N %+ت رھ'ری  �ظ
ون �� \رزی �وا�وژی 
	م دارد ��� 2K	�K' دار وj2)(د�و#2 \ور
   در �7
واز %
��ب ا�ت �� '� ا�م 
ا�	رت ا�2�Z ط	#'	ن و�	ر�
د ا�%�'	رات ا�ت. ��%
طق دا�%ر 
	درا+�دزی از 8روه 


	در   ��٢۶%&	ر�Z �ؤ�ن در%+ر�/ ط	#'	ن دا�ل �ده و ��%
طق ا�%�'	رات ط	#'	ن 'ود. \رزی در�واب �واVت  �'

�م ��  ا+�دزی ��
و��د:C�� ر	'� ا�ن ا*%� 	د��ت او ا+�دزی را �ردار �رد�م. و3%2 ((�	و 'رادر � ���ب 
دا�%ر 

N
jم ورھ'ر\ور	ل ا��
و5
د %ن از ط	#'	ن و'�7ول :	+ب '	  (�7
واز %
2) آ
7	 را '� ارگ آورد�م و�ردار �رد�م �ر

��Jذار�… �ن 'ود
د 2�Zر را 'دوش %+ر�/ ا�	C
م و
� %+��ل و3	%ل ��ت را ��	زات �رد�م. �	 ھ�J5	ه ��ؤ#�ت ا�


�م. وZ� 2%3 �+�د �1ر آ�
د از�ن ا3دام اطZع �	*ت 'را�ش �8%م �� �	 ا
%K	م ر*K	ی �ود را 8ر*%�م)).C��   ٢٧در�وال 

��ت ا
%K	م ��ت ��7د 0رور ا*E	ن را 8ر*%�م.  0ر��ده ���ود �دام ر*K	ی %	ن؟ �واب \رزی �وا�وژی ا�
�ت: 	�))
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�7م دا�%
د. '�:وص  )١٣۶٨+وت  ١۶(  �ود را 8ر*%�م �� در�3	م 9د ��و
��%0�2س ا
%K	م آ
&ده ازدو�%	ن ��7د 
   3:د ��7د آ:ف �ور را 8ر*%�م)).

��ب � ھم 5ون 3%ل %ره �2 وا��ن، 

Jر ا�ن +K�Kت ا�ت �� 3%ل 	�	�
در �%�Jوری %:��� +�	'7	ی   ا�
	د *وق 
2+	
�ی اس آی در+�ن ار%C	ب ا�ن 3%ل، +	�ز اھ��ت 'وده '	 و:ف +9ور �ر
��7	ی آ ))+زب د�و�را%�/ ��ق(( 

��ب، '	 و:ف '	ر 1ظ�م

	�ت ا�ت. �	
وادٔه �  '	V%ر از 3%ل �/ ا
�	ن 1	دی 
��'	�د. ا#'%� 3%ل ھر ا
�	ن �/ 

د. 

C�� 2رد، +ق دار
د 1دا#%�واھ2 ��J
� ���ب 

	�	ت '2 ��	ری �� 'ر�	
� ھ	ی �ود � ���ب 
ا�	 ر*K	ی 


2J و 0	�	ل 
�ودن +Kوق '�ر��وری ھ	ی  ٨	 درا%+	د '�
	�	ت ��'77ډ ��%ر�2 را ���1 1دا#ت �	�%� ظ
ون '�  ،


�%	ن. دا	E*ت از ا�*	&� N
ھ�ت �وری ��X 3درت و�+	��� �و
د، ز��ن  �ظ
و
�ن
	 0د�د 8ردد و  ھر ز�	
��C *رھ


د،�	' �� 	�
 8ر*ت. آ%ش �واھد  ز�ر0	ی 3	%��ن ھ�ت �وری 
�ز، درھر��ور د

  (*	رو) ���%K+ lوق '�ر*درا��ون �	ز�	
7	ی 0
	ھ
د8	ن ا*E	ن در ارو0	


