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  �و���ده : ط�ھر �ر��و��ن


	�ب �ر ��دی 

             ،�   �ردم ����ر ���رزه و �رھ�� 	�ر
  �����ری د����ر��م �و���                                                    

  وم���ش 

  

ن�   �ط ����ث �� ر�� �

� ی ��ش  آن را ا��ره و �ر��#��ت اداری ���� �'��%�ت %$#" و از 57 �� ی  در �����ری �ذرا� ��

 1ر��). (3-�ر 1�2� داری 0 ً� اول )_�����2ر �-رداری) (�� و*�وا*" )_1 آوری %" (�د: ��د ز�ر

� از" آن %" �و��د  �0� %��6د 1�2� داری 0 ً� دوم (دره)  ��س در )_3��� ��$و(�ه ا�ن ��ش ھ�ی � 

�8  آن در ز�ر در در�ت �2وان %�دھد. ا�ن را "����ن ����ً  ھزار ��2رت �وده ا�ت از" دوآب" ��" ���ب"

� ����ر� � د��ر �وا��ده �" (� از "�ود ��%�ده %"" ا���2�" ���م �0ل 9�0ر (� در" (�د %" ذ(ر �%$

 �#�ر�رده (�� ا�ت؟ (��� �و�س) �و���ده را "دواب" آن واژه ی ھ�> �%" دا�د. ���د، %" %��طق �����ر

دره  آ��ز�ن رود و �8 ��0� ی %�6ن (� ��ن %رز ��-� ھ%� �����ری ھ� ا�ت.ا�ن %�ط'� ��%��ص  ز�را

ا(�د%��ن  آ�" (� %�ظور دو ا%� %" �����د. رود���� ��ھم �ره %" �ور�د،  در��ی %و�61ت دارد 3ون دو

.�و�ژه در��3� ای  %" ���د" ��دی �و��" از %�ط'� ����ن �ر و �� �2وان داده �ده آن �����ت ھ�ت �ظر

�ا�ن 2ر � %�ط'�  در %�0%$ن ���د. �#�� %" �ود، �� در��ی ا ل ��B ��ر و %�ر�زد آ�دره Aرود از (

�ذ��� �$ط و �Cرا���A" ھزار���� ����ن را Dر� �ا�ن را�ط� ا�دک  در ���د او آوری �%وده ا�د. ��8 ��د �

 در %" �ردد، � 3" ��%" ��دا�ن (� ا(�ون � %��ده ا�ت. ��ده ��ز��2ز ا�ن (�ر (� از �وF�9 %�داد ����ر

  ���ت. �3دان ��را �داد،  ور�" ا���ن د�1ق �ر ������ ی �8 �د�ده را

 را" ����"(رده  %��6" ا�پ" �� ��م واژه �و�� ی �#م �ود از و �دون %و�ذ را" ا������" ھ%�ن  �0� در و

� �ر ��و�دA�9ا �ا�ن  %6رA" (رده." ا��-� وار� 3را واژه ھ�ی (-ن آر���" و" ا��#� ان ��*ب �ر آن دا���

� ی 9رورت ��ی ��ز و، ���" (� �" Aرا���ی ا�پ 3را�" آن ��ر���� %" �ود���� � �ظ�%" آن. �

ا�ن ھ�>  �و�" ��ش از �و �را�" روی ا�ن ��0� (و��ده %" �ود. 0دس ��و����" آر�� Aورن %-ر

روای  در��  �ر�ر�و�" �� ��ورم %��-� �� ا $ن ا���ق �����Aده. ��#ل ا��%�2" ���د، رو�دادھ�ی (� �%�د

� ا�ن �$ط، �دون ��ش ز%��� در ���ن %" دھد. ا(�د%��ن را�Aط در ���ش %" %��د، روی ھم ر'A  �$%� 8�

� ��Aت ��ل" ر���د�" ���ن ا�ن %�ط'� روی  �6ت و� � "ھ�ی ��%" %-�رت دا��� ا�د. %ردم ا���2

زده  (�ب 1درت رھ�ر ی 0زب �0(م د%و(را��8 �$ق زا�ور (� در �����ری، ��م د����ر ا(���%" (�د.
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 ھ�ی (ود�� و آ��ز�ن روز (� از �ر�دذ�� �و�� ی �$وت ����� ا�د H�0 در �%" (رد�د. ��ور �ود�د،

%ردم " �� و�ژه �0ت ��م ا%� ����د. �ود�د، آن 3" %�6'د 0ز�" ھر �0(%�ت ��ن �پ ھ�ی �8 �وا�ت ($" و

 179از �0�  (رد�د. (��ب ��ز �#رار در ا�د، (� ��ب روز ن  رف �ظرآن ���ھ" ھ�ی ����" �����ر

�2� د����ر" �� �%ول 276ا*"  ��0ت �Aی ا�����ف دو*ت ��د��ھ" د � �3دی ����ر "�����ری در%#0%

 ����ری %9و�2ت �را��ده را د��ر ��ر 3ون �� %ذاق (�" راه ���Aت، (رده �ود�د. ا�ن (��ب ��ر از �دا

�����د�د. ��دآوری (ردم، ��H ا�م (� در %�ھرا�� ز�ر � (رده �ود�د،���� ای �� در  

1ر��ن!ا�ن (�رھ�ی %�ت ھ�> �ر�دارا(�ون �دارد،�رای ا�ن (� �ردا�ت %ردم و�� � وص �وا��ن 

 ����ران �ر�راف �را��" ھ%���د ز�D زده ی ���ب او��ن ا�ت. �����ر��$" �$�داز�ر دا�ت %��وخ و

و�ش ز*%��ن(�وا��ن  �#�ت ����Aم... �ر%��� داری ���ری.. �-�ن..��ر�د ��D 2%و%" دوم ��%�ی"

��ر�ران �وان  اAر�'�...��ر�L و�'ش دورا���ز ر��� آ��� و %رد%�ن از��د ��ر�L %��رزات %$ل و ��دار)...

� �د�Aً "�ن %��رددور (� (ود(" او (� ��*ب ا�ت د1ت �ود198�و�" در���"  �0�  3ر�د �س از" ...

�9��1ن  در ���واده ی او �-$وان و ل �س از��دا�" �����ن �وا�� ھ�ی %��د*� �و*" �و�ط ��*'داد�� 46

%�دا�� دا��#ده ی اد���ت ز�س ����ن ����دن ��رو �وه ھ�ی او م �#" از��1966ل  در ��ز ر�� �����ر

�و��ن �Aودا*��م  ���3ل از رھ��" �وده ھ� %��'ل %$" �9%ن ��روزی و ر�د %$" و دا����ه (��ل ا��'رار

�وا��ده  �� ا�ن آدم *�وج 3" �وان ��ت." ا��M%�ر�ران دا�$" و ا�0 �رات ��ر�" �و �ف �%ود...

� �%���ده ��ن ��-� %�0د" �91وت Aر%���د �%� �را%" �ود�Hرا�س %'�و%ت در %'�و%ت �2د�ن" (�� "

*و��  در �ل (رده ��ن �����ر�A  0#ران و ����ری رو�ن و �و�ژه ���� دار (��وان ھ%��ن �%���%")

� ھ�.�  �و��د د�ده درا�" ���2" %" �� 214ی   �0� آن در Aزون �ر 202 ص." . . �ر

 ا�92ی ���دان �$ط��" وارد �$�$" و ھ�ی ا���د ���رش �ط �� �����ر �%�%" (��د�دان ر�� %ر(ز"

� %$"" ��ری در �%$� 0زب ھدف ا���" A�0%ل �0(%� از  �0� ��زی ھ�ی ا�������" �ده �ود�د-�� "

�دون ��6رف " در��ری" (�ش آن 0زب" ... ھ�ی Aراوان �را��ده ����ن آرای ���6ن (��د�د �$�$" از ا���د

� ر�د �� %��د ���ش %" �ر� �  ا�ن ا����1ت ����ره �وم (ود�� �� رAت. ��ش %" ط��6" �ود ��6%

 O �%" ��و�ت. �وا��ده ی 2ز�ز،�ز�ری %زدوری روس �� و1 %�#" �ر ھ�ی �" در�" �� �ن ھ�ت Mور

(���ت  �� �3م %" �ورد، �����ری ز��د (��ب 1طور ��%�ن در و ازا�ن ر1م 3ر�د��ت %��$ط �" �ر

�2�) 2%ده ی (��ب (� ھدف ا $" ��� �و�س  %�ن ا���" %#ث (��م. 0و $� ای (� روی آن ����ر�Aد)

ا�ن ���ھ" د�ت ��ب �%"  د��ری از زO��9 و1ت �3 �ز �دارد. �8 ��ر آن را ارزش �وا�ش ��0 ا�ت،

  �ر%�د�" �و���ده. �ز �ردد.
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  	ر&م "��ون �زون از�دو���و&	%$ �و#و"�ت

ا�ن  از �8 %و9وع  رف �ظر %ورد در دھد�2وا�" %� ،�و��� ھ�ی ������ �����ری د�د�م در�و�� ھ%�ن 

� در) H ی �����" وH ���2و��"  ز�د.%� را ���� �ود%ر��ط �A$�وف %R 0رف ھ�ی �� و�ط %�ن از �� �

در�� �ر���ن �0*"  �� %��-� آورده (� %��ن ���ر �2وان زدن ھ�ی �C$" در "د����-�" ز�ر %�M در��" را

�و�� �� ی دل ��ن �ر%� از ���ب زده ��� �و�س را و "� %" ��زد. �� را��" ��وا���� �$وی ���ب زده 

�  (��ب �رزده �ود. 66و 45طور�%و��  ��0ت  .���رد درھ%� ز%��� ھ� را %طرح ا(�د%�8 �ودA�9ا

�����ری �� وا�61ت �� ھ�> و��  .(��ب %وج %" ز�د �را�ر ��و���" %ط�*ب �3زی ا�ت (� در�آن � �ر

 ر���د.�را% �����ری و%�0وا�" آ����" �" ���ل او %�ظر از د��� ��دی �#رده (�، را %ط�*ب (��ب �ود

 (�$ط) �و�� ی 3%�1" #� %ط�*ب راآ� �� "ا��ط�ر ز��ن و Aرھ�D، ��ر�L،" �0ت A ل اول �2وان داده

 ھم ��3ن ز�ر 3" �وده، او دا�م %�ظور�%� ھ�>  �0ت �� %��ن ��Rورده ا�ت. "ز��ن" واژه �ن (رده از��

 (��ب �2وان H��59ی  �0�  در و "�'��%�ت %$#" �����ر" و�ط  �0� �2وان داده A ل دوم در

 �����ر. �'ر��ن �� ��ر�L %�6 ر %" �ردد ��دا�ت ا�ن %و9وع �ر ر�م (رده، "��ن *��ر ���2ت ��ن و"

� را���د�د��ه ا��'�دی روی ا�ن ��3ن �د�ده ھ�ی �� ��"  از ���د ��رد.%� �ررد ا�ن �2وان �8 %�0ت �دا

 داد�د، %�0ظ� وا���م  �ذ��� آن دو ��ن %���د آن 3" در ھر %� ���� �رر�" و ��ر��" �����ر

 آن ھ� و*" ز�ر %" دھد، آن  ��0ت ��2و�ن ����ر در دارد.ا�ن  از ده ��ر�80 ر��*� ی 2$� 9رورت

دق  د��ر روی �8 �3ز %" �ذارد ا ل %و9وع را ���ه �%" (�د. ورق را �ر �8 �رو�راف ز��د از

  ا*��ب %" �%��د.

وی ان ����ق (ردن �-$ در ار�L وو(��ب �و���ده ی �راج ا*� �Aض %0%د آوری از ��د و*" �����ری ��

ز��ن ����ری %�روط� �واه ��1"  �دون ����� از و %#%ل �� �� طور "��0ن 2$" ��ن"�� �ت ��ر��" 

�ذا���.�" آ�#� %روری �ذرای  در ا�ن �#�ت را �'ل 1و*" را آورده، و "آ ف آھ�D" %��ده D�����ش 

� روی �$" -� راروا�" آ� (�ر ��ن دا��� ����د، آن دو در�ت �ر� "Aره " و "��ن ���ره *��ر رز�دان و���

� ھ%� ا��رو از درط�ق ����ن ��رده ا�د. "ھ�ی �0 �ل (رده ���2ت ��ن) �ھدA" �ز�%$ق �و�" ��3$و���

 رف  ز��د.%� ر�ش ��د ��ن را "%��رزه ا�������"" روزه ی %��ره ی دوران �3د اد�2ی درو��ن و

0� ی ��ن ا�ن �وده ا�ت (� در�زر��ن ���واده ی *��ر ا����ه ��ر��"" �$وی *رزان %" اAزا��د #� ��ا����

�ذاری %#��ب ا2%�ر �ود ��وذ �Aرز�دان %ردم �-ل ا���ری  ��داری �6ور در و راه ھ� �$-� در���

3"  در�ذ��� ھ�ی �� �3دان دور "*��ر��ن"ا�ن �رAت، �واھد�وا��ده ی %� ف ����� را "%�#رد�د

 ا(�د%��ن %�ظور ��ن ���د �وم را�ده (� ھ�>.A'ط ���واده ی *��ر و ��Hی ا�ن %رز (�رھ�ی ��روا�" را

 و ھ�ی �ط0" �ده �ود�د. �8 �$�$� (�ر %#��ب و %��O ا���د ���د، "�2دا*رزاق ��ن �2دا*رووف ��ن و"
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�2دا*ر0%�ن  دوران ا%�ر ��ن در (� *��ر %" Aر%��د 168ا��ن در%�ن  �0� ی  ھر ��D و ����ر ا%�

 �ود�د، ���ر�ن (" ھ� از %�ظور رو��� %�6ش %��%ری %Mل ���ر�ن %" �رAت. 8  د� و ھزار ��ن دو

  ��م. و ���ن %" دارد �$�$����ن ا�ن  ��د و زدآن  �%$� از �#" دو و �F �%" (�د.��ر

�6" �� ��ورم ��ش از���� "�و %ن و" دوران %%��6ت Aراھم آوری %#��ب در آ�#�ر ا�ن (�رروا�" ��ز��ن،� 

��رد. �ر را در ��ت ��ل و "%� �-�� ��  ا�ن د��ران %وج %" زد. �ر �� آن �ذ��� �ر از ����ن �����ر ��

 �� %" دا��د Aرز�دان (�و�" �����ر �د�ن *�0ظ %رد%�ن و 1ر��. ھ%� ����ر 3-�ر از و�ژه ��0� ی دره و

�  را0ت ��D  ھ�و ھ%� �وا��ن ھ%�ن رو��� �رAت. ��H �3ر ���د �6د�ر و �ژ�ور از �� ی دھ� ����ر�

��ن روی ا�ن ا�ت آن 3" (� �2وان  �راش ���ن ���ت. ا�ن �د�ده ی ��ر 0رف �ر #رد�د.ا�دازی %�

�دون ھم آھ��" (� د��ر  �2وا�" د�ده  �164%ت  �� 59 � �0 از %#ث ��ده ا�ت. ���H" داده �ود�د، �$�د

� �ده. %ر��ط و �� �%" �ود،��� D��� دان *��ر" ر���د%� ا���� در را�����ری 0رف  ��م د����ر��� 

 ��ه %�6ود ���را0%د ��ل و �� و ���واده ھ�ی �ر���س ���'ر��ن �روان (وھدا%ن ھ�$%�د... ��ن ��

�����ن  "ھ�$%�د"(%�ظورا�ن ��ر�L �و�س �" �د�ل از"و�دی �زد�8 دا��� ا�د�و��� (�ر(رده ��ل ��زارک)

��روی �و��*" Aردی �� آن 2ظ%ت  �ن ����ر�%" �ودااز رود�%�ن %� ا�ت.)��ر�� �0%د (رزی  وز�ر

 %�س ھر" ا����" �وده ا�ت %" �و��د $" ا�ت9Mرب ا*% ����" 0ز�" ���ت روس �%$ق �و�" (�د.

ا�ن  در از%-ره ھ�ی دو*ت.(�د   �0ت %"آن �1ت  ��ن در *��ر �2وان داده �� ��م ���2ت ��ن و ،"دوغ

 د��ر ا���ن ��ر وا���ن دم %رگ در %�ر دارد، ه %����" ا�ن راا��Aد �" و�زن �-�دری ا(�د%��ن �� �ت و

آن 3" 9رور�" %" رAت روی �8 �#�� ی ��ر��" �د�ن %و9وع  ��ر در %'�%" �رد�د.  �0ب ��ت و

  %�و�ل �و�د؟! �رم آور

از�� �ت  Aرز�دان آ��ن و ����ره و ز%��#ور،�$���  �0ب  از ������Hن آن �2وان  63  �0� ی در

�و�� ای ان ��ن Aرز�د و��واخ  رو��0" �ھزار���� "�ر��ر و Mروت �را��-�" ا���ن را و ��د�% �6ر�ف و�

��%" �ط �وش  ا���د ا���ن %���د" (�د %" د(�رم %0" ا*د�ن ��3ن ��د �در و��س از ی ����ن %" آورد

�0وHت ا��%�2"  .طرف دار.. را �ود د��ر ھ����Aر دا��%�د ا�ن �و�ت �2*م  �'ل �ده د��" �وده ا�د%�

� �ودم و...�" �6 ب دو�ت %ظ$و%�ن و�A�� ن����دآوری  ��ا�� � %" ����م دردو�� �%$ا�ن  در "��%د�ده 

 "دو�ت %ظ$و%�ن" دهارھ�ری �ودآن ���و ن دراوج 1درت و��ه ا(�د%���رای ا��#� آ� .دار�د �� " %�ظور

 و ا��د�د����" �ر �رم �و�" �� د��ر ا�ن در ا���ن دا��� ا�د،ھ�ی ��و�ودی (� �����" از�� �ت 

آرا%" و�دان ��ن  ر�#" ذره ای ���� در 3ون ��م د����ر �و��د�د. را ��م �-�دت �8 �ر �� از%ظ$و%�

آن �%�ت %"  ا��ر در ���" د��ری �ر��ب %" (�د، در را �رف ��م �ود آ%ده �� �� ی ا�2راف �� �ور

���واده ���ه 0ق Aرز�دان ��وHن)0��ظ W ا%�ن درن(���'را*" اAراط (�ری %���دا�� ی �3وو��و" �و��د
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��رون  �$'" در %ن �-���م ا�ن 2%ل 9د �3د �$���  �0ب ��واخ %��� ��$ت و�ر%��ری ��ر�L ا�ت ھر

و1ت ا���م ا�ن 2%ل  در 3" د*�$" آورده، *طف �%وده د1ت �%���د ��ز��ن ��ز��ن ھ�، "�وده ام وطن ��%�ر

ا�ن  آن 3" در ھ�> �' �ری �دا��� ھر "�وده ��رون وطن ��%�ر در" ا%�M*-م �واده و���ودی ا�ن �� (رد

� ���د�Aر�دن �� ��ک ��� ��ر و �را���م 0زب د%و(را��8 �$ق %�وول (���ر و �$ق �رز%�ن  ورت 

 روز ھ%و ا�ن (� از ا(�د%�8؟! ��2ب ا����د او �وده ا�ت، "�3وو��ن" ا�ن ھ%� �د���" 0��ظ W ا%�ن و

 ر�A" ھ%راه ھ�دی (ر�م درذ�� "���دار"دوره د%و(را�"را���ی  �� و�ژه در ھ��" �� �6د $0'� ی ��%" را

 "��$ت �ر%��ری" .ار%�Cن آورد�د �رد�" را ��رت و�ط�� ی ا (رد�د ازآن روزھ� ��ر د��ر�����ر ده و

 Dدوش �رورا�ده �ود�د. ��ر��" را�� �� � و %0%د ��ھ" ��6" و(�ل ا��ر��ه �0ت �%���ده ھ�ی آ� �" ��(��

� ��ی  ان ھ%�و�" A#ری ��ن ���ه �رد،�ر �����ن �زد ھ�دی (ر�م ���%رز �دا �ر��Aد، 1رار �0(م آن ���

 (رد، Aورن ا��6��ده داد�د. در را درآن %'طO ھ%� ���91 او روان ز�دان �رد�د. آن �و، د�ت %�6و�ت از

 �� ��%�ری و ���ر در ؛���ره �����ت �رق �ود را�����ت و�1" (� �ر����ی 0زب �$ق د �ر�ش در

 ���ت؟ ھ%�ن طور ھ�> A'ط �0#�م �وی ھ�ی روان �ون ��ره �"، ؟3" (رد�د دا���د، 1رار2#س آن �ر

ردن 0��ظ W ا%�ن �ر��ب %" � در ن را�����ت �� ھ%� ��ر �%" �ز�ر�د. ��0 و �� ��م �رم 1ط6ن �3زی را

  ؟!(��د

� ��ش از »��ن ��L« و »ر��� رگ و �رگ و �ر��خ و« ��ر%6%و*" اژه ھ�یو �� ��2رت و ��ذر�م از) 

 را -���ھ�ی  ��0ت آ� رود�3دان 9رورت �%� (��ب (� �وش �ود��ن آ%ده �#رار(رده ا�د، در ��ر ده ھ�

(�ن  �-$وان �در �*'داد� �دا���%رز آن ��ه از ���ت��*ب ا�� ا%� �����ری�#رار�ود����"  �دھم. �ذ(ر

�  ��رج و ھ� در �وی %#��ب دا����ه� Aرز�دا�ش � از �ن 3-�ر« �6دن %" آورد ورف زده ��ن 0�

 ����ت �� %'�%�ت وزارت اداره و �� ا���دی دا����ه (��ل �و*" ����8 0'وق و و ����ت رو آورد�د

 .اج.د. ر���ت ا��%ن �و���ده ��ن 92و�ت ا(�د%" 2$وم �%-وری د%و(را��8 ا�����CAن و ... ت���ر 

 �%�(�رادرھ�ی %-م ھ%�  �� %'�%�ت و« �� آن ����ر از ���د (م ����د. ھ�وز 1ر��ن،» (رد�د ��ز را راه �ود

 %��ور�ن روس دا���د. 0زب د%و(را��8 �$ق و �زد %�ز*�" ا�2%�د �رای ا�ن (� 1رب و %" ر��د�د. ھ�)

� ر�D ��ب رو�" و-آ� و (ود��ی Mور ��ران ��ش ازروز  آن در �����ری �� %����Mی داوود� � م ����ر��

 زور از« �ت9رب ا*%M$" ا ا�ن را�ط� در �رد�د، ت �%"���� �وی از �%� از (و3#�رھ�ی  �رادر د��ر

زد  ��ت �� ر�Aن روس آن �پ ھ�ی ����ن را �س از�����ری  داوود »ھ��ت ��ک در (�(��ت (� ا��ور

ر���ت اداره ی  رد%و در آن Aزون �ر �د.دم ا�ن  ا%�M*-م در ����#���ن و ���ر �ظ�ری ز%�ن �ورا در

� �ظرام %" (�م 0رف  ت وزارت ��ن A#ر2ظ% 3" �و��" %'�م �� و �و���ده ��ن �%-وری� �A�9ا  "%

روی �د�ن *�0ظ  .%" �����د را ��%�ی ز2�را�" �%�%ن  از در�ت �رآن %و1ف  ���ر�ن در3ون  آ�د،
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 �رای %� 3" را »�-$وان« ���ر آوری آن ��ت و ��د �� ��3نا�ن  درا�ن ا�ت  ��ن ا�ن ���ب در

�و�� ی ��%" را �رش �و��ذ�ن �F�A ���� �و�د ���د�8 (�م  در و �����ری ھ�%" ر���د؟ �� 

 ��ی �$�دک ھ%���د %و9وع را3ون 2ر9� ���ت  د��ر. ا(�د%�8 ��ز�وا�" %" (�د؟ �� �3ز »92و�ت«

 �ودی ن 3" %��6ری ا�ت روی آوردن ��3ن ���واده ا� دھ�د.�� " طول %� �وش ��ور*Y �� �وا��ن �و

� و�ژه �"  دو آن %" (��د. و�ژه �����ر%ردم � دا����ھ" �ر0رف ھ�ی  و �� ����ت را��� � را�3

��دا�" �����ن �وا�� از  ��ل �س 46 � �د�A« �" ط�1ت %" �و�د د��ر��ر  نآ ��� �ر د.��ر���� %" ��ز

م. 1966 ��ل در ��ز �9��1ن ر�� �����ردر  را ���واده ی او و -$وان� د*� �و*" �و�ط ��*'داد%��  ھ�ی

 دا����ه (��ل ا��'رارت اد��� �س ����ن ����دن ��روز%�دا�� دا��#ده (��م د����ر) �وه ھ�ی او �#" از

���رده (رد �� ز0%�#��ن �����ر (��وان ا��رت (�وری)... ر�د %��'ل %$" د%و(را�" و Y�$��« 

درھم ر���� 3" �ردا�ت  ا�ن �%�ت آ���� و �%" دا�م �وا��ده از .201و �روع و 200 ،170 ��ت 

���رده« (دام ��$�Y ��ز��ن، (رد. �واھد« �ز%�ن ا������ت �� � وص دوره ��زدھم در  ھ%�ن ��ری (

���ب و(�ل % از ظ�ھری ا�دازه ای �� ر � %ردم �����رآن 2 در ھم راه ھ�دی (ر�م ���ن داد�د، را �ود

آن  دارم در ��ت �� ��د �%�. �� از (رد�د، ��وه ی ���ن او��ن ��دا از �� ا�دازه ای %6$و%�ت �ظر ورد%

� %ردم ��� را (ا(�د%��ن) ا $ن �%� Aر���� ھ�ی �وش ��وری ھ�ی �و�ش �ده �ود�د. (� در��ر روز��ر� 

�س  �ود ھ%و ق %" ������د.آن طر� از (� %�$Y ��ود�دواری  A'�د�ردا�ت آن ز%�ن �3دان %Mل ھ�دی (ر�م 

�" ��ن را (ود��ی Mور از ����رده %��6ی ا�ن  در����Aد. آن ھ� %د و �� �د 3-ره ی وا��� Y�$�� ز2م %ن ��

�زار ���د. (�رش اMر و ھ�ی %�6ن در���A" (�د، �� درازی در Aردی �رای %د�" %" دھد را  �را��ش �

� �رم ا�ت ا�م آن 0ر(ت �وش ��ورا� �د�د�د، را �����ر روی (و��ھ" د��ر زرو آن �3د از �6د دار�د ��د

���رده« ی ��ھ" را Y�$�� « ر ���ن ھ���ذار�د� و �%" دا�م. ،����د ر�� ز%�ن آ%ده ����ر�#" �ب  در ا

 »���ره« �واھ" ا�ن �ود %��ن %ردم آن د��ران �ر�رد�د. �#رد�د ��دا د��ر ھ�> ��ه ��ر ���رت ا�ن را

8 ���� �"  ا�ن (� طو%�ر (��د �ز �" �دارد،�-$وان (�ون ھ�> ��Aد�ت ���ورده روی �8 ر "% �)

� �8 ��ره �" �دون (و3#�ر�ن ا�د��� ای �� �2وان  141 �0�  ��س ��زھم در و ��-دار�د. �����د،�

ھ%�ن )�����ر (����ن %�ط'� ی %��ص دا���وی %6دودی آن ھم از �� �و�ط �3د ��ل ھ%� �وا��ن �����ر

 ��و�� دا��� �ود�د ���0ت و�-م  �����ردر  �$ق �وش �%�ی دوروزه ی ���دا������ت  دردوران ( Fر��� 

 در �رای �����ن ��ر ��ت (� ��ل �وان �����ر ���د ا���Aر ��« %" (�د. �%��" درو��ن �" ��(��� �ود

�را�� آ �ور��دی �$2� �د 1348- �1344ر��ن %��رزات ا�������" ��Aرزه ا��% � (رد ��زھ�ی (-ن �

 �و، ز%�ن ���ر �" وھ%� %ردم ز�ر %�" ��� درھم �#�ت و را» ���� راه« و »دو��م« %رزھ�ی (-ن

��ھم  �%�ری �وا��ن درـن �� �� %�ط'� ی Aراج 2ده ی %ردم و در�م ��ر »�د %�0د (���ت �و ��د��ر  ��ر
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�د�ن  درآ%ده �ود، ��ن �ور�� %ذاق آ �%� ا�دازه ای از �� ���ت 2%د�ن �پ ھ�ی ھ�دی (ر�م و �رای ��ر

 �د.�%وده �ود در���A" ھ�ی ��ن �م ا�رو ز�ر�����ر  �� ھ�> و�� ��وده (� ����ری %ردم %��طق ��6%

�ب  �8 روز در ھ��" �وده، �ذ��� %��ن %ردم �� ���ز�ر�م (� در ،ا��0د ا���ق و �%" دا��د ��ز��ن، ھ�وز

� �ود. ���د�د���1$م %��رک ��ن ���  �وک �و�� از 143و 142 �0ف  و �ن  �0� ی %�ذ(رها آن 3" در 

�و�� ی �#م  آن �3زی ���ت (� از» ���� راه« و »دو��م«ھ�ی  واژه د��ر �$وف ��ش ���ت. (رده ا�د،

�ذ�ت  ��م ھ�ی ��ر��" ا���د (� �� ا%�Mل آن و ا���ن �� ا�0%�ل ����ر ����ده ا�د. %��6 �رای آن ھ� �ود

���ری  ��%" �� ھم ���را) د(��� »دو��م« د�د�م ���د�م و ا�ن رو ازا�د  ن 0�ظ (رده(�و را ز%�ن ا�ن ��م ھ�

��*"  ده« و ا���ن ھ�ر%�د. در »�2دW ��ل«آ��د،  ��ل در »��زارک« ھ%��ن (���ن �%�*".�ر ھ�ت در

%ذھب  و *-�� ا�ن ��C� "3را�" روی ز��ن و (�����. و ��ل آ��د �� ا ط�ح ده ��ب 2$" در �1دھ�ر، »

�  %ن ا�ن �ز���ه ھ�ی ��ر �� ��ور دراز��ی ��ر�L آ%ده %��*� ی �دا�ت.در  ا�ن %ردم$ �A رت ��3ن��-%

� %��ن آورده ا�د. ھ��" را�  

  

  دوم(دره)ی �(� � ش �ردم  و ��ط�� &��ی

�، ��#���" ��� و 3� ھ�ی %�6ددی �Cرا���A" ��وب �ر1"��� ���� و ا�ن دره از�A�� و و � ��0 در�ذ��

آ��� ���م دره ی ھزاره  �� و��2 ر 1$م �د�ت ھ� 2ده ای از ھم ا(�ون ��ه ��ھ" در %�%وع ا�ن دره را

 *��ن درازی ��(� �� را ا1وام ����8 ھ� ����ر��� ھو�ت ز��ت ��ھ%" ���ر ا�ن �دان %�6" ا�ت #��د.��د%�

 ر��" (� �وده �-ت ����" را � ھرل ��0 ��و�م ��%� ھزاره ��" ز���� ا�د، و �رد�1ق  %رد%�ن ھزاره ��

��در�ت 2دم ����ت  ��ن ����ر1 ��ت ����8 � 1ر�� و �ر 0ق ز��د ���ی آ�#�ری ا�ت در .دا���د %د�ظر

  .ا���م %" داده ا�د

6$1� �ری  �روع �� »دوآب« از ا�ن دره ی �ر��ز � را�ت �-ر (��ر ��م دارد، درآ�ر�ن دھ#ده آن (

»�$C$�«  �� �ور���ن %��-" %" �ود(و�ل  دا%�� ی دو آ����� (�ن در از ر� ��H%و�61ت دا��� �) "�. 

�) و �ر���ری ((و�ل$C$ا�ن %��طق �وده ا�ت. ��ی ��ز �-ر�  

� از »�� دره Aر2"« �� ھ�> و�� از ا�ن 0 � دوم �����ر#$� ��A��� ی ا(�د%��ن ��#�ل ���� ��ف 

�ون � �3د�ن ���� و ��8  دره و ��ی ��ه ��1" 2%ده �ن دو را »�و��« ا�ر آ%ده، دو�ودره ھ�ی �و�

�و�� ی (را%�ن �� �د) %د�ظر ���3� ی (و83 � هھ�> �� ا%� .دازه ای در�ت %" آ�دا� ���ر�م �� ((

 ،%ردم %��ن %رد%�ن ا�ن د��ران �� %�-وم وا61" ز��ن زد »(را%�ن« و »دره ی ھزاره« ،»�2دW ��ل«

 �ظر ان �����ری �دون در ����ر .%" �رد�د ھ�ی %��ص ��د��م 1ر�� � A'ط را�ن �رده �%" �ود. دره �#�ر

رو ا�� �2دW ��ل �%رده ا�د(� از دھ#ده ھ�ی در1ط�ر ��د�ورا �ز�ران و »#��ت %$#"��« دا�ت
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 3ون ھ�> و1ت ھ%�ن دو ���ت. % داق �� 0'�'ت %" �ذارد، ز�ر�� 1ر�� را ل آن دو��دا���� ھ��" %��'

��وس  دره ھ�ی �ر ���� �� �د�� 3 (دره) ا�ن %�ط'�(��ب. 116 ��ل ��%�ده ��د�د. ص.�O �2دW ا�م در

راب �� ا��دای �� »�2دW ��ل«�%و�� دره  طور �وی را�ت ا��Aده ا�د. -�ھ%� آ� �'��%� ت �ده، و د��ر

��راب %�ط'� ی �� �$�دای  »�ر���ل« و .��ر$2" �� ��راب��0� 1ر��  0 �رک %�وط ا�ت. (وھ���ن و

 �وی 6$1� �ری دو و �� ا���ن *C%�ن %ر��ط ا���د. �ز� ھم ��3ن آ����� (�ن و دره 1و*�دور *C%�ن و و

 ،(و3#" ���ب د�ت 3پ ھ%��ن �و��وه و*" ���3� ھ�ی (�$ور���ن). �� (و�ل �ور���ن 3ب) (را�ت و

�ر3�  �����د. راز��(� �3دان د 3پ، د�ت در دو�ت 2$". �1%�" ���" ��ن و و �و�� ی (را%�ن. �ر�ر

ه راه (و دو��ره از آ����� ی (�ن و (��ده ���H") ��ب $2" ���� ی ده »1ول آب �و« و »�ر�ر«طر�ق  از

آن  �����ری ھر ا�ن رو �س از ��و�ت %" ����د. �3ر 0 � ی اول �����ر ���د و  �� %�ط'� ی ��B ھ�

�رد��" ���2" �ر�ری �و���� ��را%ون ا�ن �� ز ��د�1ق ���ه (رده ا�د. طور�2م و ،���ده دور 3" از

ھ�ی  و�ژه �" ����%�ن �%�%� و �ظر از« ��ر�م در��ت ھزاره) �ذ(ر%" دھد (�� %رد%�ن ��%� ھزاره

ھ�ی Aرھ��" ا�ن 1وم  دار�د...و*" و�ژه �" دره ھ�ی 0 � دوم ���وت آ�#�ر د��ر Aرھ��" �� د��ر

� وار ��� د م.119رن  � ا��س �'��%�ت دھ� ھ���د..�ز%��� ��ده ا�ت. رز%�ده د���وش �0وHت ��د��� 

��ن  *-�� ی و�ژه �ود ز��ن �Aر�" دری و� #�د...��" %�ز�د %� 0%�#ش ����8 ھزاره ���ر%رد%�ن ز از

%�ن  �0� ی  »��%ور ا%�ر �'���ی *�#ر« از و د�$�و�$�و �و���ده ج. ا�ن  �0� از در119ص. »�و��د%�

�ر���� 0رف %" ز�د. ���� و �ذرا »ور(�« ���� ی (��ر (وه ازوھم ��3ن  »�وزک ��%ور« 72  

 

 Lرر��ده ا�ت.از%�%وع آن (��ب ھ�ی ��ر��� �ھ%��3ن ��ر�L ������" ھزارھ� از��2س د*�ود�ری �ت �

در%وردھزاره ھ� %ن ��-� �1%�" از(��ب ��2س د*�ورا ��را%ون ھزاره ھ�ی �����ر�وا�ده ام.وی در(���ش 

� %" �و��د:ھزاره ھ���� ��-� دردره ی �����ر،�$#� در�ل و ر�� ی �����ر�� �ر%" �ر�د.ا%��ر2#س � �

�� اد�2ی �����ری د*�و%�6'دا�ت ھزاره ھ�ی دره ی �����ر��ش ازا��م درآ���ز�د�" %�#رد�د.ا(Mر�ت 

 وھ%��3ن ز��ر���ه» �ر��و«و»�" �ر%8«ھزاره ھ���رو%ذھب زرد��" �ود�دوآ����ه ���(�ن آ�-��� ��م 

ھ�وزدرھ%����%و�ودا�ت.��(�ون ���-�ی �ز(وھ" »(�ده %زار�� ��ش %زار«ھ�ی ا���ن �� ��م 

وآھودر�رآن آو�زان ا�ت و%ردم ھزاره ط�ق ر�وم �1ل ازا��م ��6" دوره ی زرد��" دراو*�ن 

� ��دی و�و�" %" � ��-�ر�����ن *��" �زو��و�و���د��ن رادرھ%�ن ��آورده ��ھم  رف %�#��د.�6دھ%

  از�د.ا�ن %زار%�وط زرد��" �وده و�#" ازآ����ه ھ�ی ھزاره زر��" %" ���د.�رد

�3زی  �ود ط�6" ا�ت از ر��Aد. و �وم آ%د�د و ا�ن %رز در ،%-��%" ��ر�م ����د �'���ی ھر ا�ن %ردم از 

� ی %' ود�ر3" ا �� ��ی %" �ذار�د.�� ��ورم �3دان %-م ���ت.��� � ا%� وا(%�ل �ر��ده ا�ت. �ن �#�ت �
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0'�'ت  آن %رد%�ن در »و�ژه ��-�ی Aرھ��"« و »����%�ن �%�%�«�ظر�����ری  � وص ��3ن ا�راز�

 ���ن �� و9وح �داده ا�د. ھ�> �M0" �#رده و درا�ن %وارد اھ�*" ا�ن %��طق دار�د؟ 3" ���و�" ھ%راه ���ر

 Aرھ��" �� �#ل و ه �����رد�د�� در��ت از (� ھزاره ��وه �را�" �����ری �� ا�ن 0رف �2م �%" %��د آ��

���ن  ا�ن �ردا�ت را آ�#�را �%�ت ���ه �ده ی (��ب او آری، Aرق دار�د؟ %$�ت ھ�ی (�ور ا1وام و ���ر

� #�د.%�#�H�0 رد ھرA ھ� ھ%��� ا�ن %��طق %" دا�د �1واره  �����رھ�ی �#ل و��ره  �� از %ردم ا�ن 1ر�

���" ھ�ی  (��وس و ($� و�8 اAرادی ��ر�م  ا�ر وت �دار�د.��� %ردم �����ر Aرھ��" ھ%راه د��ر ��ز ��0

 و طور�� " ��ر���� %" �ود. �����ر�وم  و ا�ن ��3ن �%��زی درھر��ی ا�ن %رز �3'" دار�د،

ھ%�  Aرھ��" �� ا����Mی *-�� ھ�ی ز���" %ن ���و�" در د�د و*" از (� ��م ���رم. ا�ن �%" رود "9رور�

 �وا�ش ���ردی، (1ر #")، ��ت �و�" ،ھ� ر�Aن ���ری د��ر رو ھ%�ن از �� %" ���م. �طوح �����ر

�ذ��� در �� و�ژه در ���D ز�" 0$'وی و طو����، طوی و ��و�ط  %" ����د، »�$8 « و1ت ز%���ن (

ا%�M*-م ا���ن  (و3� و ��م و از ر�����دن �#ر�ز ھ�ی �ور��دی. دارو ��6" �#�ر�رد ���D ھ�ی دھن �ر

� �ردا�ت ا�ن ���ب در �-��م آر���" ھ� ��ر�م ��ش از" �0 %��ده ا�د، �����ر �ر �� �ر �3ز ھ��" در���� 

�  ا��� ا�د. ا�ن %��طق �ر��ف �وا�ت �ر�ری �را�� ا(�د%��ن و�ود در �ودا�" ھ� و ز%�ن زرد��" ھ��

��%�ن ��« Aرق آن ���3" ھ%�ن آن د��ر Aزون �ر ��وده ا�ت. و�� %��ص �� �8 1وم ا�ن د��رھ�ھ�3

��  �ور������ ھر ھ%��ن �ر �" �'�ط �����ر ز%��� ھ�ی درازی �د�ن �و از ا�ن ا�ت (� ھ� »�%�%) "3

 و �دا��� ا�د. �'�و  3و(" دار �� ا ط�ح �Cل ھ�ی دHک، ھ�> ��ه ���� ی �%��زی �دارد، ��م %" �ذار�د

  %" آ��د.(و3#" � �1ر �A دی و �%�ر �وده در 3و(" دار �8 اAرادی ���ده و ا�ر

� ا ط�ح ��ه �� %�L  و ا�ت. "د��� ھ�ی ھزار��ری" ھ%�ن (و3� ی ��> در�م و ا(�د%��ن %�ھ�وز�

A'ط ا�ن  ����ص �#رده ا�د. ��%ور ا%�ر "(وه (�ور" ��م �رده، ���3ز از� �6ل  رف (و��ه و��ھ" � ز�د%�

 Aرا%وش (رده ا�د) ��ن را �ی ��ز(�3م ھ دارای �3%�ن آ�" %ردم آ����� ��زارک ��*��" (� آ%و��� ا�د را

%وی �� %ردم �ور���ن ���ھت  �3م و 3-ره و *�0ظ ر�D و و از 3-ره ھ�ی ���د ھ�ی ط��" و %و

 "�3م آ�"" و�1" (� %�6$م %#�ب �ود�م ھم راه ھر %� �2ب �91و�" ا(�د%�8؟! 120ص. »Aراوان دار�د

�  (و83 �����ری �" آ�#� !!!�د��" ا��او��ن آر� %" (رد�م  %" �ورد�م A#ر �ر�در�ن  �3م ��ز و��ر

دا%�� ی ا�ن �وی �ور ���ن  �$ق آ����� ��زارک از (�د. 2$" ا*��0ب �ردا�ت %" ،(���� ای ���ورد و

�1 ��ت �� ا ط�ح دره  و  و�8 دم �%�م 1ر�� 3ورت ا�داز �د�د. �راز�ر �� ا�ن د��ر(�ن)  (آ����

ھ�ی  آن (� ���وت %وج �دون �رده �د�د. ��%ور �وی ا%�ر از ��آ� در �� ا�ن �زد�8 %" دا�د، ھزاره را

�و�� �%و�� در ���ر�د. �ظر%د  را آ��ن واژه ���"ا�دازه ای  �� �%�" و و �$�دای ز�ر آوازی و �دھ" ��ب  �

 ��ھ� ���ر ھ%���د ���د رود�%�ن %�" 1و�"" ای �� ��م دا%�� ی (وھ" دھ#ده 2$" طرف د�ت 3پ آن در
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ھ�وزآھ�D آوزی  (رده ا�ت. ���Cر و�69ت آن ھ� %-��رت ھ�3ر�ش �ذ�ت د�ر�ن  �� �وده ��او او�" ��

اھ�*"  (�و2" ھ�زم)و %ردم ا�ن 1ر�� ��ر��8 واژه ھ� ���ه (�ر�رد از ��  را0ت دار�د. را ��ص �ود

،�آن ��3ن  .دم د%� %" ��%�د ان آن د��ر%و���د و ھ�ی ��3� ���د ���و ز��� را و 1 �� ���" ��ن �ر�#�

�8  درآن %��طق  ���ن %" دھد ا���ن ھم ز%�ن در �ذرا($%�ت  �وا�"ھم  �� ا%واج Aز�#" آوازی �%��ز

  ��ده �ود�د. %�وطنز%�ن %��6ن 

 

�در��0ن «(��ب �����ری ��ش ازا�ن Aرآورده ی وی (� درAوق �ذ(�رAت، %" �وا��م 60در �� ی 

ن ��و�Aی ا%�ر��ر2$���ن و%�درش د��ر�#" 2$���ن از��ل و���ر����وذ���2ت ��ن وازطرAدارا
%6روف ��(��ه �%�دان)�3دول �وده ا�ت.%�0رم آ ف آھ�D »��ه �ون«از�رآورد��ن ��ل و���ر%�-ور

Aرز�د%-دی ��ن �3داو*" �ر%��" ��ه ا%�ن W،روا�ت (رد�د(� ��-��Hر��0ن 2$���ن و �در2$���ن 
�%��� �دان �3دول ز�ده �" %�#رده ا�د.%�زل و6$1� ی آ��ن ود��ر�زد�#�ن ا���ن در�ذر��ھ�ون %�-ور�

��و�را�" ھ�وزھم ���ر���ود.%0%دا�راھ�م ��2ت ��ز%�روط� �واه اول %6روف �� %�%�ی د(�را�%��2ل 
  ».�3داو*"،از�زد�#�ن %�دری ��-��Hر��0ن 2$���ن وز�رد�Aع 0#و%ت ا%�ر��ر2$���ن �وده ا�د

�) �� �2وان آدم �2دی،�$#� ��د�دای %طرح ا(�د%��ن وAرددر�� ھ�ت ��روی ����" 0زب �����ری �

�رژ�ف،�8 » ا�2وزه ی ھزاردا%�د«د%و(را��8 �$ق وازھ%����ن ���ردان ورھروان *�وج

��راز�ود��ر��دا�ن ��0ن ����$2" (� در�3داول ز�د�" %�#رد،3� %�����ت �روھ" ���ری و�و�" 

� از�8 �رھزاره �وده ا�د،او��ن ز�د�" �����2ت ��ن �����ری ����8 ���ردا���د.در�3داو*" )

%�#رد�د؟�� � وص ھ%و���2ت ��ن ��ره �وارو%�6ش �وار%��%ری دا�%" ز%�ن �2دا*ر0%�ن  ��1ل 

 �دد%�ش 2%د�ن ھزاره ھ��ود.�� �ت ھ�ی ��ر��" وAرھ��" �����ری ھ��� (��ر.�ر����ی ا�ن (��ب �

 �د����ر���ده و�� ذھن ا(�د%" اش ر��ده %�%و2� ی 3$�د��ت و�و%�ر(طو%�ر)ی %" %��دھر�3زی (

  درا�ن ���Mت (رده ا�ت

 �ر %" آورد ���-�ن �پ را %" (�د. ط��6ت ا�ن �� �%��دی (و��ھ" از �2وان (را%�ن (� �6ر�ف و ز�ر

آوری ز�ده  ��د ��ورا�� روی ��م ھ�ی ��ر��" و ��س ��ر �ور���ن و ھت ا�ن %ردم ����� %�����ت 1و%" و

 د��ر�رم ��0 ��ر دار�د.%6رA" %� »��زا« �� ا�م را (� او (�� �ر�ف) ��رد*�رآن ��Aح و ��دان و(�ل �31ر

...1ر���" ����ت ��ل (�" م �2دا*���ح �� د*�ل رو�ن ا�د��"ا�'��" ا���ن ��� Aرز�د«ا�دا��� ا�د دور را

 W ظ��ی ����ر »%�ن �د�دا0 �6Aد 1ر��ن، د�����ی �9ی ���واده ھا2 �وروی ���ری �ود�د، ا��0د در 

 دارد.ا�دازه  و ��*ب ا�ت ھذ��ن ���ن 0د �ود�د؟ ا�ن ز%�ن (�� در .�رد�د�د �8 �ره ���د�د ����ن �����ر

���"  (رده �ود�د، دوم ����ری (��ن ��ر �رر�� �ر��ت � اول از ��ر �رد�د، را و�1" (� و(�ل �31ر

 از  ��ھ" ����ر �3د �رف �#�� زده �ود�د.%�L وزارت %6 در �%� آن ��ه از زاد��ه اش ر�ود�د �ر�زد.
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ا�ط� ر در ���� ی 1درت �ود�د، �ر�0ل در (� ھ�وز �ر ��Aح �-�د را �3دی �6د و ��ذ��� �ود. (ود��ی Mور

� ��م ��زا �رد�د. ��2ث �روه %وH ���%رز �دای � � در �ر���ن ��ن ��ر�د، در (�8 *0ظ� �را(�د%��ن  ،�

�روھ" �� ا�م  و ��ردو  ا $" آن د���ه %ن %' ر �د�ن %����ت از دا�ت) ��زا�" و�ود (�� آن روز��ر

��Hظ آھ��ر�ور %و��ول 0%� �ا�وب  و %" �وا��د. »(�وه ز%�ن %�« ھ%�ن (��ب123 �0� ی  (� در �

 ��ر ا�ن دو A'ط از ھ�ت Mور از ھ�ی آ��ز�ن �6د آن و1ت روز �رای آن (� در �ود�د. �ود �%� ،ا%�ری

 ھ%�ن ��ه 1�2� دار دا���د. داری دره 90ور در ا�ن ��0� ی 1�2� ا�وب %6$م)��د  ز�ده و (و(�ل 31'�ر

��3ن 2%ل  )3ون %" �����د (ا�م �%" �رم و�Aدار ��ن و ھ%�ن �$'" ھ�ی �ر ��رده ا�ن %�ط'� �#" از

 �ود، ���� �%�اآدم �$'" وا�ن  ا���م داد. »(��رھ�ت Mور ا�'�ب �ر��ت ���ذ�ر« �0#�م����  ز�ر �$�دی را

 ���ده %" �����د. را (���ر *طف رھ�ری ��روی ����" ا�ن �ر��Aری و ���طر ا�ن رو از �� (�" د��ر.

� در�Aر در �����ر روی ھم ر��آن (ود��ی  �ود؟!آن  در�$'" (دام د����ه �-�%" د��ر از ��ر آن روز

� %�دھ%ز�D � �د�دز�دان 6$1� ی  1درت ���ت در %��د �ر Mور��M%ی 0زب  �" و��Hده ی وا���%�

و1ت (�" %"  ،�ود�د آ%د رAت و در آن �� در» �ب Mورا�'« ھ�ی �0#�م آن روز د%و(را��8 �$ق در

 �رای �����ن ��ر »��ل �ش ھزار« �س از (� %د2" ا���د ���دان �$ط��" را ��H�0ود�د؟ �%� (رد�د

 ھ%��� ��ن (� �%�د ھ%�ن داوود دا��� ���د.و�ود  �%� ��م و�دان �زد�%� ای �3زی � ا�ر درھم �#���د.

� در �6%ت) 0��ظ و (��2ث، اAرادی دوازده ��ری �ود، ���واده ��ھ" %���د) �� �� � �رارش ��0$�%

 ز�دان 6$1� �د�د %" �ذ�ت در آن دوران %��6د ��ل از 3-�ر ���6ن و �8 ا���ن را ھ�ی ھر �1د ا����د�د،

رازی  و ا�ن �ز���ه 3" ر%ز در �� ��ی �رم ��ری �دان %" ��*�د. �د،�ر�A و�1" 1درت را ز�دا�" �ود�د.

� �2وان Aرد ������د آ�� رھ� آن �روه را �ود� � وز�ر ��روی ����" و »ا�����"« 92و »ھ��م« در�

��ر�ف  ز�دان دھ%ز�D 3" %" (رد�د در ھ� آن روز �س در �دھ�د؟!!! �ظر �ر��� ھ�> 0ق �دا���د �6$�م و

 Aرز�د و را�ط� ی و(�ل 31'�ر در ��ز ����ت ��ن را ھ%� ��ر ؛%��د�د ���� ��ز از آ�ر در رد�د.و%" آ

����ت ا�2را9" �$2� ی  %" ر�ز�د.؟! ��ا�� %���ب �و�ش در �����ش �� دوش ���ت وز�ر ��ز��ن و

�ردد. 2$ت د��ری �ز�ر �را�ط �د�$'" ھ" د*�ل و � ��س ��د�ده درا�" ھ�> �3ز! ��A" ���ت (� �و��

�ور��دی  M 1357ور ھ��م 0 � دوم ��« �0ت (�ر�رد�2وان دره ی (را%�ن ا�ن ��3ن ���ه %" (��د

 ؟! A#ر�ظر ا�راز و آوری ا�ن ��د زھ" از »ا��Aده �ود و�-�ن �دا �����ر ا�ت) از (ود��ی Mور (%�ظور

 3-�ر و �طق دو�� رف ا�ن (� ا�ن %� �ود.�ز�ره د��ری ا��Aده  ا�ن %�ط'� در ھ�ت Mور %" (��م ��ش از

� از �رک %و�ر ����ر ���2" و$ �A ود د��ر دا���د، رو درآن و1ت� � و �����ر« از 3" �و�� �وا���

�ر2#س *��  ر1م �ورده �ود؟» ھ��م Mور« ���" %ردم ا�ن �� �� آ%دن �$��"�و� آ�� ا��Aده �ود. دور »�-�ن

آن  ����ر �د ط�6" �و�ش ��م %" �ذا�ت.ی �رخ ا�ن رژ�م ��%��وس (� ��زه ا�ن د��ران در�" %وزون ر
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روی آرا%"  ا�ن وادی د��ر �رد�د. Aرز�دان ا���ن �رق آ�� ���ھ" %ردم و ���-��" و �رش ا�ن (ود�� %و�ب

  �د�د. �� �ری را Hزم و

دوره روی �د�ده  د��ر ا�ن %�ن ��%ر��ط ��ر در �رش A#ری دارد، (�����ری) %Mل ھ��م Mور ا�ن آدم

� %"  در ز�دا�" �دن �ود �ر��Aری و �ظ�م �$ط��" و از �" ��ب %" �ود و �دا������ت %" آ�#� �ا�ن ��0

ز�ر��2و�ن %"  وا�ن  ��0ت  در ����� �3زی را �%" �ورد. �� ا ل �#ل �2وان داده �ده �ر (�د.

�راف ھ�ی ��ھم �ون.او�� ھم �ره زدن �ر �زد�8 %" ����د و دور �" (� ازا�م ھ� �#رار آورد،  

  

  د�ری ا�- 	�&�ح �$ رز���

�و�� دوازھم دورا�������" از%��رزات  »ر��-�ی ��#ران %ردم« ز�ر�2وان 282در �0�  او��ن ��ز 

ا��Aده ا�ن %��طق  �� ا ط�ح دور د��ر �-ت آ����" �� ده و دا���و��ن ����ن �����ر ی �ورای %$" ھ%راه

ر��-�ی « �د�ن %�-وم از ل ��ر (رده �ود�د.��0� ی �2دW �� و�ژه در� »%��رزات ا�������"«�رض 

 �Hره �� آن ��ی (� ��د�� ا�ن رھ�ذر از دره %6رAت �0 ل �%���د. �ر �� آن ���3" %ردم �ر »��#ران

  �Aر �� ��ود، �ظ�ره ای �رای آن ھ� ��ر�0"  و (� �ز را �ر��ن ا�ن ��ر ر��د�د. %�'�ت ز��د �س از �د،

ا�دک ا�دک  (�رق) �را��ن از و �س (وه ھ� ��زه از �ور��د« %" (�د ���" �����" ذ(ر �ود Aرو�" و

 �" ز%�ن �دون ���ض و (م ز%�ن و �" �واد و �وان زن %رد ���واد �� ��ررا  �ود رو��" و %��د �$�د

�روھ" ازدر »����د ا%���زی %" � �$�دای (وه از ،(� �د�د Aرز�دا ن آن د��ر �و�وا��ن و ا�ن 2ر � %�و�

ر�B  (�د%��نا �6د رد�د.دوش �و�ش 0%ل %" ( و �ر �ر ھ�ز%" را و %" آ%د�د. Aرود »��ر��ه در��«

����م  ا��ل و از ����د آ%ده ا�د؟ (�� از«%" �ر�د  ���ن %" دھد، �ود از�" ���"  و درد��آرام %" � �رده

ش ا�ن 3-ره Aرز�دان ��ت (و در �0دم... ����د: 3" و1ت 0ر(ت (رد�د؟ (� ��وی ده ورو���ی �ود

3� (�ر �رادران �%� روی آ��ن 2رق ژا*� ژا*� %�ر��ت ���م �دران و و �ر از �ود آ�#�ر %ردم د*�ر "% 

 و ��س 2%�'" (��د ر�B ز�ده �" ��ت ر���ده �ود ��ر (� ز�ر ا�ن دره ھ� �دان درد%�دAرز (��د؟ �#" از

Aرز�دان ن آه �وزان ا� »%�����د 3و(" دار و ��-داری %�#��د را �ر(ت ھ� �دران %�« ��ت:

 �و���ر (��ر *0ظ� ً در ری �د�� �3%��م �" ا����ر ا�8 از �ود ��ر�وز و ز0%�#��ن...��ت د*دوز

�ر���م«  

�و�� ی  ھر ا�ن (� از ا�دازه ای دارد. �� د(�ن ر�D �رزدن ھم 0دی و *��ن ��زی ور�����ری، ��

���M% � دور از دور ا���د. 3و(" دار ��ف ا%��ل %� �8 (�$� �" �ل �� �#ل �را��ده اAرادی ی �����ری �

 �0" (���" ��ت و و �����د؟ و ��ود�د، �� �2 ر 3و(" دار �3د �رو�د، آن ���Hر ر�� ����ن و �ر و

و�ژه ی  روی ا�ن �1ر 3را �%" دھ�د؟ و ،ا���م �داده ا�د ا���ز�ر ھ�ی آن ���3" د�وار (�ر از 'ت ��ر�ر%�
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روی  دردھ#ده ی �2دW ��ل ا�8 ظ�ھری ��ن را آن ھم دره و در آ%د�د �را���م (و83 ا�8 �ر�����د؟

*-م ا%�M دو*�" و (�ر%�د �0 �ل (رده و ��2 ر �3ز ��2ده ی �� �%ود�د A#ر آ�� ر����د؟! ا�ن ��ک �وارا

�و�� آ��ن 0ل �ده �ود؟ �9��1ن و در �%��'ن  ��را%ون آن $96%� ی  %�#�ت ط�1ت Aر��ی آن %ردم �

�رAت %و9وع 0دت ط�'��" و�ظ$م �ر%��� ر�ت ����  ا�ن ��0� ی (� �ذ(ر �س در ھ�> و�� �". ا��م �

�، �ود) �� ��دا�ت در��6%����دون ر��ت ا�رژی Aراوان  »3و(" داری«ط�'��" ا��0س �%" �رد�د؟! ��

�  ھ�(وه  از »3ون �$���ن« ی (�»1ط�ر« %�%وع ����ر آن از " ���د.%��ده �ر�ن �C$" ا�ت (� ا���م )

3" %�طق  �ود�د؟ 3و(" دار ��ن» �دران« ھ%� �8 �ر از �ز�2دات روز%ره (وھ�وردی آ��ن �وده،

��س ا�ن  .�ودش دھ'�ن �وده د��ر (� �درش در �%" �د ا�ن ز%ره ��دا را��" ھ�> Aرز�دی از !؟!!���2"

� ��را�L %ن  �� ��ور0'�'ت  در (�روا�" �%�� �روزه ی  دو س د�دار�رای ���ن دادن آن دا���و���" (

 ��ن ���%د، ��د در ھ�> ��ی د��ر ھ%�ن رو از �� �3زد��ر. �$'" %" �د، �ود�د، آ%ده����ر��� ا�ن %��طق 

راه %ردم  (رد�م (� از ��د �و��د و �6-د دردل دا%�ن ھ%�ن دره ھ�« آن �د�ده ��زه ��ب �رد�د  رف �و��

  »��رد�م �ر

 ھ��را�ن %��طق (و ���ن ھ�ی درو��ن در »�و��د« و ا�8 ھ� �3دی �� ��ی آن از�س  3" �د؟ ��ز��ن،

�رای  ھ" 3" ا�8 �%��0" �وروی و1ت ��ن ر����د؟! ھ%�و�" ار��ب ا��0د �%ب �و�� �" و ����*م در

 ھر آن و1ت از در راا�ن د��ران %ردم  �#رد�د ا(����را���م �� ا�ن ھم �دران ا�ن Aرز�دان �رداد�د!!! 

� و�رزن (��ل در �و�� و�A�� م �ر�د�د، �ر�) �� ا�ن ��3ن  ��ز ����" (���د�د. ���ھ" و ���واده آ��ن را ��

 روی �����" Aراخ ��ی ��ن ���ور�د، �دون �م ا�رو %809 وار ھ�ی ��ن ���ده �� �%ود�د 2%ل (رد

  ���ه (رده ا�د. ھ� ��2ت آن روز�ز (��ب از ��0ت 

  

ری روی ا��د ������ $  د�&	�ن دره � &	ن �/	ب  آ���

دوره ی  ط��6ت ���" دره و آن (� از �� �" ���� ا�ت، �ط0" و �� ا�دازه ای �ژوھش ا(�د%��ن �#��ی %�

ز%�ن ز��دی �ذ��� �����ن %#�ب  آن و1ت ھ� از �%" دا�د ھ�وز ا������ت ز%�ن �و�ش 0رف %" ز�د.

0� ی � داری ھ%�ن و1ت در1�2 ���طری (� %ر(ز (دام %�ط'� ی آن �� 1رار دا�ت. ا��دا�� دره در�� 

� �ود، %�وط (را%�ن ا��'رار »�و�ژه«�A�� ر او#A "ران آن %#�ب  در %" (�د. �دون ا�دک �رر���آن روز

 »آرزوی Aرز�دان %ردم« �2وان ھم ز�ر �ز� 284و 283 �0�  �����ری در �ود. �ر�� �� ا�ن د��ر در

� ��ن دا�" %-ر��ن �ر اره وا��Aده دره ھز ���ردان دور» آ�$� ����ن« �� �0وی از� � %�در و از ر�دا�

�8  ��س در و  �0ت %" (�د. �ود�د، »��زھوش«و�ژه ای (�  ����ر آ��ن �� »در���ن ھ� ا��6داد«

 ا�ن 1$م �� ا���ن ���م �� �8 �8 1$م ���ل ����دم و« ا�ن �#�ت %" �����د در �%$� ا ل %ط$ب �ود را
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�پ ھ�ی ���%�2� Aزون �ر »ا�ت��ز�ر  �ر��Y 1$م از��Y �%� %��رزه (��د ھ� � �ر �و���د« آن از�8 �$�$

�و����"  ��« آن طوری (� ���ن داده ا�د. �و���ن را واHی �� ز2م ��ن ���رز �و�� »�رای 1ر���" ا�ت

1�ل ھ�ی %�، �و�ط ا�Aران رز%�ده ده  و ز���ر %�ه �0س، ا�د ��ل و ��B ��ر��" ������" (رده �ودم �س از

 �#" دو از  �0� �8 �3زی �س �� ر�D ����ن �2وان %���" د��ر ��ر �� ا�ن در »ر%�...�#��� �دد�� و

����" %�L �ده ای �#��  �ود �ز %" �ردد. �ر �#رار �رو�راف �6دن ھ%�ن %رغ ��ن (� �D�* 8 دارد

� �8 ز�ده ��ن �8 د�ده %" ��زد، 2%ر ا��ر در آن 1در 2ر9� �%" دارد. ی د��ری را��M% ��  �)

ھ%�ن  $0'� ی �وش ��ن �� آوان آو�ز ا�ن ا���ن از �و�" �و ���وار ���2" %" ا�دازد. �� ��#ر �وا��ده را

در�� �8 ا(�د%��ن �رز%�ن ھ%�  �ژوھ��ر دم �� �ت �" �د�ل %%$#ت �وده ا�ت. ��ز��ن ��ز����ن،

 »�و��« ا��� دره در���ت ا�ن (� %#�ب �����ن ا��د �� اط�ع ��ن 2رض �ردد: ز%��� ھ�ی �����ر.

� �ر ��رد�د. ا���د ھر�ز ��%�ده %" �ود، »$3� �وی« آن %ر(زA�9رش ا�ن دھ" (را%�ن ���ز �ز�رش �� ا�

 �2ق Aراوان، �ر3" ��$" ��و1ت ا�ن �رو�� %طرح �ود. ھر آن ��ی ��ز��زی و از %��*� ی %-%�ر

 (�-ت %6$و%�ت ����ر، ��ن %0%د و(�ل ا��ر ���ت ا�ن %#�ب را �رای ��ر ����ده %ردم دره %" دا�د

�ھ%�ن  ���%�ن �د. ���ن آ�#�را ا%� �� %��ن آورد. ��ھ" ��رد) �� 0#و%ت ظ�ھر را�%�  ھ%�ن (�" (

�6" ��0� ی �ر�ل دھ" ��ب 2$" در از ��م ��2ت ���Hر د����ن ��ش از� �آن روز��ران %�ط'� ی  �و�

�رد�د. ����د �ذار ای �����ن ��رھ%�ن 1ر�� �ر آن ����ر �رد�د. دره ا���د �ر ز��� �� ��طر %#�ب ا��دا��� 

آن  در Rور�د.�ر�ش �� �%� ا���د ��9��1" ھم ���ر ��0" �2دا*��*ق Aرز�د *ط�ن از رو��" ا�ن رو�د ����ر

� (��ذ Aرز�دان »آ�$� ����ن« �ر2#س Aر%وده ��رش ا(�د%�#" ز%��� ھ�� را ��� (رد�د، آن 1و%" (� �ر

1 �� ی دو�ت 2$" �$�د�ر آن و1ت از رد ز�را ��ود�د. �� �� �دا�ت. دا�ش آ%وزی و�ود ��0$ �A ا�ن 

 ھ�ی ھ%�ن �� ����ر�ن دا�ش آ%وز �$"، �ر�%" �رAت. در %�ط'� ی %#�ب %�ذ(ره �3دان %و�61ت دوری را

��وج، د��ران �����، ��6" از آ%د�د ����ن ا�ن 1ر�� %" %��طق از ،��رای ا�ن  .(را%�ن �2دW ��ل و %$�%

ز%ره �����ن ھ%�ن دوران �ودم  %ن از .�د%$�%� �ودو  ����� ،��#�ل دور�ر�ن ��0� �2دW ��ل %#�ب �و

� دوره ا������ت اAراد در ��ره �� ��دم %" آ�د، (� ����ر�ا�ن  در وا���� ی �%� %ر$0� ��زده ھم و*�" �ر

��و�م  و*" %� ���� ���د �'��م (رد�د. د�م،���ردان �و�وا�#" ��ش ��و �رای %� (���ل) %#�ب 1$م %داد

�  رف ھ%���Aدم %" آ�د. 3-ره �ز�رش ا�دو*وژی �8 طر�� � ا�ن (� در ا%� (��6" وا����" رو�") ��ن �

� ����د آن  �وف �و�����ز��ده روی  ���رم �$وف و %د�ظر را#� ��" �" آ�»رزه (��د%�� ھ� ا�ن 1$م ��« 

 در �ود�م.�ر����� ا�دازه ای  �� �" �پ ھ�ی %�ت آوای �و�وا�" درھ%�ن  در ا�ن رو �3ز د��ری ���ت.از

ھ�ی  آن روز در ��د ��ده ی �8 راھ� �رای %�ن (م (%8 رو�ن �ود. و آن 2ر � ا�م ��ن ھم راه زد

  %#�ب �و�وا�8 ھ��" ��ش ��ود�م �ود %�ن �$وغ ��د�ری دا���م.
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  �رغ ����ری - �0%� ا&ت

ز��ن �در��ن و1ت ا%�ن  از »�$%�ن ��ر »�2دل« �� %'دس(�« از(��ب  H��273ی  �0� ی  �����ری،

 �ظردا�ت  دور در �� %#�ب %" �د�د، آ%وزش �2دل �$%�ن در آن %'طO��% O در (� (���" W ��ن و

 آ��ز�ن آن دوره ��ھ" �ود، �0'�ر�ده ی در ��دا�ت ا�ن 0ر(ت �8 �%�د �1ر ��رAت. Aر%�ن ��ه ���" را

 �� �ن ���ده %" �د. �� ھ���م �$'" ھ� ز%�ن 1درت �� در ��ود �د�ن %��6 و*" ھر�ز �ت.�� (ر�" ��

 ��ت ���د�د %�$ن در ����" ��ش د��رآن د�د�م ھ%� ا�ن %ردم (�ور در �دن رژ�م (ود��ی Mور ��روی (�ر

ن �و���Hه در ا� 0زب د%و(را��8 �$ق �� �������د. �را�ر Aورن در؛ ط��6" ا�ت ���ددار�د و ��ده ا�د،

� �1رر د�H "���%2$" ا*��0ب �رض ھ ���ده *و��0� %�0ط �����ر �$'" ھ�ی ���� زاد»دHک« ر�

��ن  �زد ����" در آن 1درت دو*�" و �2وه �ر ھ%� �3ز0ل �رد�ده ا�ت، �%ود�د A#ر و �د�د. د�ت �#�ر

��B  و ا�ن  ورت 3-�ر در �� ر�D �$'" ��ش %" رود. ھ%� �3ز ا�ن را��� در%0#م �ره �ورده ��6" 

� ��-� ��ت ھ�ی 0#و%ت داری ����ر��� ر�� � ب (رد�د. در آن �$%�ن را Aرز�دان ���ر �ن از� ��H ا�ن 

 ��م دا�ت �#" ��ن ا0%د ��" (� �ود�د. ا���ن �3د �#" از ،�ر��Aد �� ��ن ���ل ھ�ی �8 د%" 1رار (دHک)

 �� (و*�وا*") �ه �#رده ���م %��" ����" �-رداری ور�" ا��� در ز�ده ا�ت) ھ�وز %" (�م (� او (A#ر

  %#�ب *��� ی ر�� ���6ن �ده �ود.

3"  �����د ��1%ت ��ده �س ��ر %ردم �%� او �'ل %" (رد�د: ز��ن ���" �6دا*د�ن ��زار(" %ردم ����ن از

��" % ا%روز 3رک ھ�ی ($� ی %�ره %" �را��د. ��6" د�1ق �ر را %� �ده ا�ت دHک �" (� %وھ�ی �ر

� �ده �رط��" �8 دم �� �� �$" ھ%�ن �ود ا�ت ��Hی �ر%�ن 0#و%ت %" (�د.��M% �� ��س %"  �����د. (

 �ر ھم �ر ھ�وز و �ذ�ت �� ده ا(�د%��ن %� �� ھ�> و�� درک �#رده ا�د. �� ����م ا�ن %'و*� ھ�ی %ردم را

 را 275 �� و 273 ��0ت  از او ���ر و »�2دل« 0ق %و9وع �ر از .�دا�� �وار رو�� در �ود 3و�"

 �ن از (� 3-�ر درد در�Y و �� و« ��%" �و��د�ن ا او�ت ��D در  3ون �2دت �� %رگ ���ه �%وده ا�د.

��� ا�ن ��ر »�$��� ا���ن« راس Aرز�دان ���ر�2دل دHک در � از �0وHت د%و(را��8 ھ��م Mور د�Aع از ه�

� در�� �� �را �وی ����د� �� %رغ  Aر%ود �91وت �واھ�د �وا��ده ا�ن ��ر »ب �د�د�ر�� �����ر د���ن ���)

� ��ی �8 ��ی؟ ��0 �� �ر �� ؟ا�ت ا��وار �ش ھ�وزھ�روی �� آ�� ت.*�D دا��� ا� �3د ��م د����ر� 

� ا�د در ھ�> �رات ا�ن را�A��� را ����ه د�Aع « ��2رت �و�ت (�ده ���ن Aر%��د. واF9 و (� ا ل %��* ��

� �6و�ذ �و���، ��ده �رای ���رده  ورو�ن  »����د�را« و »ھ��م Mور �0وHت د%و(را��8 از) "���)

 %#�ب درھ%�ن %�ط'�  ازھوادارن �$'" ��ن  (� �1$ن �#" از �ر%6$م ودان %ورد در ��ز طورھ%�ن  ا�ت.

� در ھ%�ن (ود�� �س از ���ن ھ� و %�و �ط� ی دره �ود.) H�� ی  �ذ(�ر ���Aت %��" ����" %#�ب *��

 �6 ��ت (ور« �8 �%$� ی روی ��2رت  رف در 119 �0�  در او ��را%ون �رور �د.�راج  ��ل
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� �%���د.��وا����د  آن ����ر از (رده، ا(��� »��ظ�%"A�96د ھم ��3ن در ا� �� ��ی  )123( �ر  �0�

 %" ��رال �وا�ده (� ��2ب �� �ظر را �دروز �ود ،�دروز �رادر ��*�D ھ�) (ا(�ون آ%ر ��رال ر�ب

� ا�د �%�ر ���ده �1%3" و �3زی را ھر �ورد����.  

ری ��رال "�دا0ودوود �/	� ای �را�ون 	رور �2د����  

 در�� �وروی ���ق �� ا��0د از را دار(�ن 0ر�" �و �ود، از����ن �����ر ��ن �دا���%رز ودوود %�دا��م،

� �ود. و�$�د�Aش �$ق 0زب د%و(را��8 دا�ت.وا ا%� در���� ��$ف �ظ�%" 1ط�6ت %� در �" را%د ����" �

 را 2$" ��ن آ����� �" �ود�� ��ن �ورن ��رال ��م ا�دازه ای  �رد. �� �� ����ن ��د�ظردا�ت %�$#" اش

 (�ر(رد ����را���ن  از %ردم ا�ن (�ور ���ر �����ری وی �وده  ھر .و%�-ن دو�ت %" دا��ت �رAراز

ی آ��ز�ن ز%�ن داغ ھ%�ن (ود�� ��ن در �ن 0رب ودوودار( �6د�ر ا%� ��د %" (��د. �� ��#و�"و�ژه ��ن 

آن در  ��ش ھ�ی �روھ" در��ر د�ری ��ذ�ت ���د �رای او ��رده �ود�د. وظ��ف �ط�ری را ھ�ت Mور

� را آن %'طO �� در �د. ���" (� %�وط �ود،������ �Aر%�ن  و ا�ن (� د��ور �� �رAت؛%� %و9وع %ردم �

��ت ھ%�ن %-ره ��ن آ 3ون � $ت ذا�" ا��6%�ر #رد.%� ا�را را(�%ل ا�ن ��3ن �$ق % وم  �ر(وب

�و�� ای �ر%��را���م %ط�O ��رد�د �ر  � �را�ش �� ھر�ھ%���د د��رھ%د��ر����م در�8 (�م  .داردا���م �

 آن �3ر3وب 2%ری درازی ���Aت، در ا�ن رو از ��رده �وروی آن ز%�ن ��رد�د. �ر ر��" (� �ود،

� ی ا���  .%��ن �ردا���د �8 �وط�� ی %طرح �ده از (�د%��ن در��س �ر��ف 

 (��ب %" 336در �0� ی  "�$8 �رس" ز��ن �رھ�D �و�ف �و���دی (��ب ا(�د%��ن (� �'ل 1ول از 

��ن آی. (� (�د ����%� ا���2ر %دار  0ت �دا��� و ن�رد�ده �3دا وی �رور ��(���ن �و�� .آی .اس �و�ط 

� ی رو�" �� در �ل ��0ار(�ن 0رب � ھ%�ن ���ت.�A ط در'A وی %ر(زی ھ���%" 1ول ارد ���" د��ری

� ی را��ده او ����وی �$��و�" ����ر در ��0� دور�ر (� %��ور�ن ا���ن از��� % روف ��-دا��� �ود�د؛ 

 �ظ�%" از Aرد ا�ن ا��M در ��ز�ود. $� %" (رد�د،آن و�� ودوو��ن �0ن  ��0" �� 3ون درب د�Aر �رور�د.

 �رور Aورن �� ز%�ن %" ا�دازد ��6" آ�#�را �ده، وی درب د�Aر 1ول اردوی %ر(زی وارددرون ھ%�ن 

ال را��ده ی ��ر درآن %و�61ت �واھرزاده ی ودوود��ن)��رال �$�ل  #�د.(%�#" �ر�پ ھ�ی %��ن �رادر%�

�و��  را �ود �3م د�د ،را��ک دا��� او �وده، ��رون د�Aر(� %و�ر دره �����ر از (� ا �ً  �ای �زارش �

���ت ھ%�  و*" �د�ن %��6 .�ری ا�ت�(��ب %6 "�$8 �رس" ��ر�م ا�ن در�ت �� %"��س �� .داده �ود

آن را�ط� د�ت  در �$ق را �" آن (� (�%#ش درو�" ���د�����ری دارد.   0ت �8 �ر Aر%وده آن از

��ه  �� %�ظور ا�ن (� ا��A (�د، دا��ن ا�ر1درت ����ن روس را � ،��ردد او��ن *#� دارآ روزی دا%ن $�1

� روی %" (��د.�0��  
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� �د �وا��د��ن 2ز�ز!����  ورت  %روری �ود ،آن 3" � � �'د %وردا�%�ل در��ش ھ�ی (��ب ��%�رده (

�2� ی %و*ف و و 1رار�رAت�Aول  �1%ت د� �� ر�ط"  Aرد، " دو�# از  رف �ظر(��ب A ل دھم آن ��

� �ظر ��H �و���ر �%و�� ھ�ی و %9%ون داده �ده، �دارد. و �#ل� "A�) ت ا�ن %و9وع��Mر�د. �رای ا "% 

  ��Hر! ���ت. �" ��ش ��وده و$0" �را�����ری آدم % ا��ر در
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