
www.goftaman.com 

 

د����� ه�� ����وت در ��رۀ ��د	ۀ ا����� 
���  ده�
  

  
  

  )ا�
	ا��� - �����؛ (	���ۀ ���

 آ��. ��م � ��� از ����ۀ آزاده ��ن �� ط� ��ھ,اره در ���ر +��� ا��ام ��ھ( ��ادر و ��ھ( ��ا�� در آزادۀ آزاده '��� %�ا، %�ای #�ا"� !�اھ

ل �>�ودۀ �;�ری �� ا��وز �� �7م ا:7�9�/�ن ��د �
 �8د، ز��� ��ھ6
 �67ده و"5 از ��4 %� +�ل �� ا�� +� از ا�2 #�ا�1 �0/.- ا�� از +�

Cدی �� آ�Bز ا��رت ا�� #@�ا"��6� !�ن ��ر�,ا�
، %�ا در �.���ه �8ن �� ط ١٨٨٠� .�8 �D! �E��+ 
  �ر �

7
 ظ�ھ� �8ه �� و�Fه ��د'�ی  �H.+ )ط رژ��E+�2۵٧ر +�ل  ٧  

،  '>�Mت �,رگ را در #�%� ھ�ی ز�7ه ��B ت آن '� رژ�( ا�8ف�O@' و


 ... ��م ھ,اره ���P آورد. Qھ��: ،
#�6/Rا ،
+�+  

� Sن روا���T6م ھ,اره و ھ�� �� �U/��V��ن � 
�
 �� آX�M ھ���ه روا�S ذات ا"@+��ن +�ان '�]( ھ�ی �URدی و در ���6ع '�2�ات ا�,اب +

� �Q7ی را در ا:7�9�/�ن P\ از ��د'�ی ���٧  ( 

 �^ھ@���  
+���67(،  د��ه �
 �8د؛  ��V��U/ و ھ��T6ن ا�,اب (+ 
�2ر '� ا��وز �� ر+

�7�U� c و ا�,ار  ��ده و ا+/�Dدهاز �7م ھ�اداران �8ن ��b0ص ا��ام،  �� D7` !�د �8ن � �� ... d^ھ�ر ��:/�از ��م، ز��ن، ��5 �X از  ا�7. و"

� ھ�ی �;/� و دور ��دن و دور �UQ7ا8/� �8ن� +� �^ا8/� �].��;P �از  ھ� ��م د��Q در ا:7�9�/�ن، '�ده ھ�ی و+` ��د�
 ھ,اره �� 7]� دا8

 ���R 1�7 �� �7�8 1+�/� 
Qب :�ھ�CE75 ا� �� ،
;� ��Oرف ��7P د، '��رت و�b/ادی �� ا��O' ن��T6ه ھ� :�+/�د�7، ھ�Q;7ھ� و دا d/V� �� را

 �E:�� �� 
#�6/Rا 
6� و 'Cش د+� زد7 .�7����R 1، !�د را �� ا+/�Oاد ��:� و در #�%� ھ�ی �����7ن ز�7ه ��ھ� 1��7 ھ�ی Pُ� درا�� '�ام �� ز

�� �;� �Rان و !�ن ��م ھ,اره،  �O��� �T6ق �8. در ھ�� ����6، %��و�hT ا+��د #@�ر "P 
� ��وزی را �� +�#P ی�U7وات  �7500د�� �Q�

�ن �
 آ�� �� دا#h �8ن #@�ر "� ��ق از راه ����ن ���8 �7 از راه +�"�i. +�ان و 7]��� � �� 
;@�R ،�8د 
�Pدازان از '�ق :�ا��8
 ���Pن �

8�، �� '�+.R �� 1�� X@�R ) X@�R رو���8
) د1�M و ��jH �8ن را �� ھ^� ��,اره ھ� �� و�Fه �Rا�7ن ھ,اره در ��ن �
 �^ار�7. �� ھ� روزی 

�؛ �� وD� ���� .��;� 
7
 :���د ھ�ی �j ط.@
 را +� ����
 و ���زی و��k!�ه ']�ھ�ات !EE��Rد آ�V7 ھ�، ��دھ( آ�
 ھ�، ا+/�Dده از ر+��7 ھ�ی 

��lر ھ,ار �� 
��� 
ان '� در !����U7 در �7ع !�د در ا:7�9�/�ن �
 +���E ا+�، ا�� ھh6 ا��ام ��8- ا:7�9�/�ن، !�%� ا�� :���د #�ا"/�0اھ

 X@�R �8،  �� ����67ه ��ن �m�� �رو���8
 �� ���U8ن #,�, ���1 در ���ر ��ادران ھ,ارۀ !�د ا��/�ده �7�8 و آ�U7 را '�Q7 �U^ا8/��.  '� آ�V7 دو"

 ��؛ �^ا��ه و ��Dھ�6 ��;��. دو":��^P300  ھ� و�� �U7آ �� ،��,ی ( ھ,اره 7;�) ا:7�9�/�ن ا+�� jط���ز ���Q وات ��ق �� ��Eار آن ��M'� از 7

X@�R 5 رو���8
 آ�7ا �@�ل �V7د. %�ای '>..�Qان از ر+��7 ھ�" ���X@�R :�8 M رو���8
 ��ق �
 !�اھ� �� +�چ ��ق؟ ا�� ���mع 7,د  �4
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�. X@�R �� ا#/�ا�mت !�د ادا�� داد، �mب ا1RM �� دو"� ��دم ا:7�9�/�ن +�ال �� :�� �@O' �� ن را از 7]� !�د���R ام��, �8 و ھ� Q7ا


 ز��7. در :��Rم ']�ھ�ات �� '�ر�q دوم ��ه� ��6 ھ�ی '>b� د+! 
��P �� و  `ا+�  :�+/�د �� ا�� !�ا+� �8ن ��اورده 7;�د، �� ']�ھ�ات و+

 ،�:�� 1V8 �U7��� ٣٠٠'� �4ر راه دھi7,6 ر+�، آ�Q7ه د68� �� �
 ر��7�6 '��� %�رت �;/� از ھ;/�د ا7��ن را �� �/1 ر+��7 و �;/� از در !

�� �د�2 '� ا7��ن د��Q را ز!6
 و ���وح +�!� و %� ھ� !��7اده را �� ��'( و ھ,اران ا7��ن را �� ا�7وه 7;��7. و "5 از ھ�6ن ">]� ھ�ی 07�/

Q.� ھ��
 دار�7 �� ��b/0اً �� ان �
 �Pداز�(:���ن از '>.�D' 1 ھ� و�@�]�ان و ��دم #�دی، '>.�% �' 
#�6/Rو ا 
+�  �ان +

�� '� آ!��� ���.jE<' h آن ا�� �@�رزه ادا�� ����. • ��  X@�R رو���8
 :���د #�ا"/�0اھ

��ری �7ارد. • �+�+ �� �� �� X@�R رو���8
 �X@�R 5 !�د�Rش ��د�

• dE# در .��V� 56��ان !�د را Rا �� � X@�R رو���8
 د+� ا��ا7
 ھ�+

• .����
، �>jE .... !�/� �8ه ا�7، !�ا+/�� از 7�وی �Rا�7ن ا+/�Dده ..! :1u� 
 ��دم از رھ@�ان +�/


 �8ن از ��م ھ,اره ا+/�Dدۀ ا�,اری ��د�7. •+� �Pرام، �U,اد .... �� !�ط� ��اورده +�!/� اھ�اف +


 و �>jE... !�ا+/�� !�د را در ��� ���Rن ��د�
 ��ار دھ�� '� از ��روان P\ ��7�67، ا�� ��Oا �� �/��P �7�8 �Rی !�د را در  •.�ون ا�/�ا !.�

.���د�7 و �� آ�V7 دو"� "�6E ھ�ی �4ب را در دھ� آ�U7 �^ا8 

• .���� 
 ھ,اره ھ� ��0اھ�� راه %� +�"� را �5 8@� ط


 ر+� �� روز '� روز !�د را از ��h7 +��� ا��ام +��� در ا:7�9�/�ن �Rا �
 در ھ,اره ھ� �5 7 •� �[�C� �� 
��� h7ع '5 '�زی ھ�ی '�� روا�

 +�ز�7.

���7�8 !�د را �� ز��ر داX7 آرا+/� �
 +�ز�7 و :���د #�ا" • �� را ھ,اره ھ�ی ا��وز، ھ,اره ھ�ی د��وز 7�/��. 7�1 ��"��ه و 7��R 1ان آن +0

�� �'.���� 
�.jE<' h !���ش 67 

+�"�( '@�() �� و+.h ط�"@�ن �8ھ� آن ��د�7 �� ھ,اران '� از ��دم ا:7�9�/�ن �8�1 ا��ام، ���طj  ٩��دم ھ,اره در داد!�اھ
 +�����ه �8ن د!/�  •

�� ��Mی +��� ا��ام ا 
��7د، و �^اھd �0/.- �� آ��V� �U7 �7�8، ا�� �/�+�7�D در ��ادث ��"1u6 و �� د"�0ا8P 
��lر ��م و �� :7�9�/�ن �� و��ع �

�6/� �;�ھ�ه �
 �8د.��"1u6 ھ,اره ھ�  


 �� و�Rد 7���ه ���8، +�ز���7ھ
 ھ�T6 ']�ھ�ات و+` و ھ,��� ھ�ی ��"
 آن 7,د ��دم +�ال �� ا7 •+�, ا�� X@�R رو���8
 �� اھ�اف �Cن +Q

.� ا+

�� در د+/� • 
� 
/�، آ�Q7ه X@�R رو���8
 و ھ��\ د�C!�� �Qف ا�� دو"� �� اطC#�ت ا��:�� 
س دا8�، ��Uاً R.� ���,اری ']�ھ�ات را �

�د.� 
j ���7ن ا+�+
 را �@H' و 
��د�7 �� دو"� R.� %�ای #�ا"/�0اھ
، آزادی ��ن ود����ا+ 
 دو"� اد#��

��ر  • 

 +�زی رھ@�ان X@�R رو���8
 در +�ز���7ھ
 ا�� �]�ھ�ه از ا:�اط و �,رگ ��67u�! �.R و �6� ا+��ا7�/�� �� د68� در � �U7آ .��/:��

� ... �� �;�ھ�ه ر+��' ،)�.� ،
���R ،��7;��� در :�ا�ادث �� �T7��4 .د�8اری ھ�ی :�اوان دارد 
/��ادث '�ور��/
 ��ای ��ت ھ�ی ا�� .�


 داد�7. � ����1 �� دو"� �]�ھ�ه را �� 
Q/�� �� ھ�6ھ��ا7�/ رھ@�ان �

• .��7 

 آن از %h<D '�ر�q زا�7�8 1��7�� hV" �� � ھ( دو"� و ھ( رھ@�ان X@�R رو���8
 ���zل �/1ِ �� !�ن !D/� ��ن ا+

• .�
، ا'�6 و #@�هللا د!1 ا+�B ی ا�8ف�U/+16 ا7/>�ری د# 
 در +�ز���7ھ

�j دارد �� ھ • , ( ��ق دا8/� ���8 و ھ( +�چ ��ق.ھ�H7�6ر�P �V;/�ن و '�5R ھ( ��ق دارد و ھ( +�چ ��ق، ھ,اره 7

 در +�و�
 :�����V ��ق ا+� ا�� ��دم آن ��ق �7ار�7. •

�ری از و��Mت ��ق �7ار�7. •�� 

•  .���د، ا��D7ر %�رت ��: ����
 ا��/�ده ��د�7. ھ6��V ��'� ھ� از �Rی �8ن /�د، ��'� ھ�ی ا��Q� ر %�رت��D7ا i7,6در دھ �V7ازا XP

.�j ا+E<' 1��� 

�د. •Q� ھ�ات را�[� �.R 16# �ا� �� � دو"� !�ا+
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�0اھ�� ط�"@�ن  •� �� ����Qد� hzا�� '�ط .�� آن را دا#�U# �� Xه ��:"�z�� ��د�7. ا�� 
D7 را i7,6ر در دھ��D7دا8/� �� ا �را ط�"@�ن د+


 ا�7.��ا|� ��ھ��. و"5 ��دم ��ا��7 �� ط�"d و دا#X دو روی ��V+ 5 ا�7. ط�"d ��دا#X ��اV� /�ن�دم ا:7�9��ی  

�,ی ا:7�9�/�ن در ��� �8ھ�اه ھ�، ��ا�, '��ری و�� jط��� �� �
 آن ا+��� �9Rا:O��� �7
 ��دم ھ,اره، '�2�� dE# 1�Mاز د 
V�   *  ��

........�/:�Q7 ار�� 
/O�% 

    */���R S+�'  ر����ر دا#X ا+� و �7 ��ر ط�"d. ا��  �7 i7,6ا"��6ک دھ h2د���Vر ھ�ی دو"� ا:7�9�/�ن  %�رت ��:/�  �� !�ا+/�� %�ای 

� را !���ش ���ز�7..�  

7, و�Rد دارد، ��دم ا:7�9�/�ن ��b0ص �;� �Rان و �Q�68ر 7]���ت د� 
 ط�ر��V ا!/�bراً  �68ری از 7]�ات و د����ه ھ� را �� �68د�( و �

.�Vدۀ ھ,اره �� ا�� '�ا��7
 د+� ��:/� ا�7 '� �� د����هb<' 1!�د آ��ده +�زی در �� و  ����67 ��ر+
و  ��ز'� ا'���Dت 75 و ز8� را در �;�ر '>.

����R�7ن ��ادث ��ار Q�  . 

  
 


