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�م �داو
د 	�ن و �رد�  

 

  م.ط. 	د��» د�������«��ر ھ�� ��و�
� 	�  	� �ر�ش  ����

  »)ز��ن �را��ن«و ن �����، ���ت 1»ھ� د�د��ه«در(

���رز ا��وار و ر!�ق روز��ران د�وار، ، »���م«ا�د�ن  �د�ت �رادر ���رم ���وان ���م
���ظ ��روز از 	وا
�ر�ن �
"رداران د�روز ��دان�داغ 
�رد �رای آزادی  ھ�ی ���رم $�دا

 ,آ�وزش و � ��� ,و آ��ھ+، ���رم !رزاد �	�د�ور، 	وان �� ا��*داد و �ر�(ش و ����
  ،و ���رم ��ب ���- ���د 	وا
�ر�ن در ا�ن ���ن» د
��ی �*ر!ت ی ��
«�ودش /
+"�����ر�ت» �ژوھش« /�راش �  	دی د 
��

�ک وی  ۀا��د��ش � آ�
د ,�را
"�ز و ���


م.  آرزو �+ �و����+ و /�����+ھر /دام �
در��+ و   !ر��م و �رای ا�ت، درود �+/
«دو���ن 
���رده �س از 
�ر ��
 ،ھ� �ر�ش ،»ز��ن �را��ن«ن و ����� در ���ت » د!�$


��دھ����  ا
د. �ذا���ن  در �را�ر����6م  �+ را ����6م و �5رھ� و ا��ره 

��رم  و$ده �+ ،�� ا�راز ���س از $ز�زان 
���رده� 
��دھ�ی �رآورده رای�/��� ��ن �دن 
  �واھم /و��د.در �د �وان و ا��8ن 

��رم ���وان ���م / ���د اذ$�ن � ھ��+  �ر�ش ھ�واره /
م / در ا��دا �س ����ن 
��ت �

د �+د�ت و �و�"�!+ ����ر �طرح  را ��
، ھ�راه �� ھرا�+ درآ���� �� ا��راِم از /

ھم در  ھ�ی ا���ن را، آن �و�+ � �ؤال ��ن � ����ل، 	رأت ���> 	دی  �ر�ورد ����ر

���ؤال و 	واب ����ر، �  ,ا
�ر
�ت /��(ً از �ن ��ب /رده �ود! را�ت �"و�م �و@� ,


ده ا�ت! ا�� ����"زارم از ا���د ��

دان C ز�
 +�$�ت /�و�ت و $وارض د�"ر @
 E�	�� و�ق و�را ھم �� ام  /رد و ھم ����ت ���ت / ���و�+��ر/ر����ه ��ن /

+� 
�ود �ردا�تاد�+  �دا
��وا��!  

�ر�ش /و�م �+�ر  �
��ر�ن ����ن ��رم ���وان ,ھ� در 
���» �وF�G«ھ� و  �� ،<��� ،
  . ���ن /
م �وF�G و 
"�ه �ود را

ای از  ، ��طره»�د��+: د!�$
��, 	�ودا
��د ���د ط�ھر 
وروزی ,���«در ��ددا�ت 
» �ط��+«. ا�ن ��طره �� 
�ر ��دآور �ده �ودمدر ز
دان و�Iت /��ل را �د��+ ��  مد�دار

��
 	ر��ن ��	را آ
	� آ�ده ... و  ،�د��+ �ره �ورده �ود ۀدر ��ر» /�روان« ,در روز/
��دا �+...»  ,د!�$
��«�5ر����6م ��   ,/رد. ا�� ھدف ا@�+، 
�ر د!�$
�� �د��+ را�ط
�س از 
�م �ده �رای 
����ن ��ر  و ��م، �- �
د ��ر��+ ��,� ��Kد��+ ���د ط�ھر 

 +��
  �ود.در �- ���ت ا
�ر

                                                             

 »ا�ن 
و�� ۀھ� در ��ر د�د��ه«��ش  -1
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�وا�+» �ط�ب«ا�ن ��طره و Cون  ��
�� ��دآوری از آ
�� و  �ود
د  �
��ره در آن روز
« ��ن و ا@ل��

د 	�� �ت،����6م 
دا ,را�ط» د!�$C ھ��ن/�!+  آ
��، �رای ���ن 

دا�� �ده�  . �ود 

ھ�ی  	واب �ن � �ؤالھ��ن ��ور،  ��	� ھم  ا�ن ���رم ���وان �را�+،ط�ب �وزش از  ��
   ھ� �� ��وان /و��ه �واھد �ود. ا��دوارم �����+ �*��ر 
�ود! آن�ر�وط �

��رم ���وان � ���

د  ،	�(�+ �س از» ���م«در ��ش (ا�ف) Cره  �ؤال���وار �طرح  
و �� ر
P �رخ ���ص  �ده از ا@ل /��+�� �ؤا��� ھ��+  	�� ،در ز�ر. �ده ا�ت

  آ�د.  
�ز � �ر��ب، ز�ر ھر ���ره �+ ی آ
��ھ� ���> �ود. �+

 »:���م«���رم ���وان 

 » +
��رم ���وب Q /و���...     !   
...  


د �ط�ب دا���د، � ا	�زه » د!�$
���,...«؛ ��ش از ��ن ... ��� C ��ده وار ا��را�+ �

دC  م:و Cون ���+ ا��رات �ز�ور �+ �رداز ��� �

�*���+ از ��رج � ١٣۴٨ا�ف. در�ت 
�م �رن ��ش، ��� در ا��م �*ط�(ت ������
+ ��ل 

���ن ��ر /رد�د و ���د ط�ھر �د��+ را در آن ھ
"�م در �و��ف ��
 و�Iت /��ل �X!ا

��د ط�ھر «�(��ت 
�ود�د. م. ط. �د��+ 
� ر���G+ �و�ش را از �ط��+ ز�ر $
وان �

و�� � » �د��+ در د!�ع از �ود ر����

�ر �ده �ود ا�راز » /�روان«/ در روز

  دا�ت و ���
�رد � د!�ر روز� ر!� و��� ا$�راض ا���ن » /�روان«��� وظ��

�ن /رد�د. C ��� و�د و�در��ره ... 


"رد� FGوع واGد �و
C ن�G د:در  

��وای   -١�»� �وده / ��$ث 
�ر���G+ �د�د �د��+ �رد�د؟» ر��C ز�ور�«  

:<���  


ظرم �وء ���ھم ُرخ داده ا�ت.  -  � ��
��د ط�ھر «ز�ر $
وان » �ط��+«در آن روز�

و�� �8  �Cپ �ده �ود؛ 
» �د��+ در د!�ع از �ود ر��
«ا���Cپ �ده ی ا »ر��

  .د ���ن آ�� ی آن ��ن»���وا«�� از ���د 

 �ود؟ (در 
و��» ��$ث 
�ر���G+ �د�د �د��+« - C,  ن�»+���Gر�
�د��+ @�ت » 

دارد)» �د�د« 

:<���  
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(ا�ر /�+  ! �وددا
�� » آ��ز �را
 و ��ر�- �وط_«را  
�ر�ده »�ط�ب«�د��+   - 
 ,��

د!)» /�روان«��واھد ����ر �دا
د، ���ر ا�ت � روز/   آن روزھ� �را	*

 �د؟ -  2«C +���Gر �
  »آ�� ا$�راض �د��+ /��+ �ود �� ���ھ+ و ����د ا$�راض و 

:<���  

  ���ھ+.  – 


�راض » /�روان«����د ا$�راض؟ ھ�`!    را �وا�� �ود �Cپ /رده �ود؛ �د��+ /C
آ
   !�ود ا$�راض


�ن ���وای  -  ٣«Cھ�»� » ر����
��وای » /�روان«
�ر �ده در روز� ��» ,��
د!�$
  »���و�+ دا�ت؟» �د��+

 :<���  

«ا@(ً  - �
�ر 
�ده �ود
�م �د��+  ازای  »ر�� ��
���وت" "��وان از /  در آن روز
��وای "���وای آن �� ���
  ��ت. ��ن �د��+  ی"د!�$

 �را_ت �ر!ت و �س از رھ��+ �� �د�ر ��_وول  -  4«�/���*�وم / �د��+ �*د از �
 د$وی را راه ا
دا�ت �� ��ر؟» /�روان«��ق وا�  »$�دا

:<���  

  !ا
دازی 
�د د$وا�+ راه – 

«آ�� ���ود ��ن آن   -5«���دا /رد؟» /�روان« ��8�/١٣۴٨ون ��ل را در» ر��«  

:<���  

«ا��  ؛�Cزی �واھد ��!ت/وش  ��ت�رد�د 	و�
دۀ  �+ – �
�واھد �ود!» ر��  

 ---------------  


����ن طرح �رام « 	��, ��ق ھ� و «ب. 
و���د؛ /م و ��ش �- ��ل ��ش، از 	��
��ت و ���> «و ���ری از ا�
�د ��م د�"ر [؟] از �ر/ت 
�ر » ������ی ��ت ��م�Gو�

  در ا����ر �ن [/و��
+] �رار �ر!ت! » ھ�...

 �رار در ا����ر ��� » ���ری از ا�
�د ��م د�"ر«�وF�G. 	�ی �و����+ ا�ت /
�ر!�، ا�� �*داد و !�ر�ت آن 
زد ��� ���وظ ��
د و ا
�ظ�ر �+ /��م ا�ر ����ر ��رم 

آن �رد �� �ردان �دا /+ ���
د / ا�ن ھ� ا�
�د �*��ر را در �دت  - 
���د؛ �دا
م/�دا
�م
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زد �ود 
"�ه دا�� و ا�ر ��8ن ���د  �����ی �و�+ 	
����ن �روم» ���ده«ا�ن �� � .
  ا!�د 
��+ از ا���ن �ر!� �ود و �ورد �دردا
+ �رار ��ر
د.Iزم �+ 


ب 	ز آر��ف ��ز��ن/�زب �
�E د�"ری را در ا�ن ��ب �راغ 
دارم �	

ظر ا� �«.  

��ت�Gش (ب): �ن �و�� ��   در را�ط

��ت و ������ «آری �س از 
�ر �Gو�«... +
، و � �ر/ت آن، ���ری از ا�
�د ��ز��

�� �رای ��ز� 
 /ھ�ی ����+  ��ن و ��ر�> آن، ��8 �*G+ از آ
�� �رای ��ر�> ا
د��


���ن ����ر ��م و �+�X!وی آن در ا	��	 
 ا�ت و �ن �����درد و �ر�ردان  ھ� C�م 
» طرح �رام«�را�م !ر���ده �د. و �8+ از آ
�� ھ��ن 
����ن » $8س«� @ورت  ،�ودم

  ا�ت!


+ و ا
دک » 
ظر«�و��
دا
 �ر�(ف �G آ�ر ا�ن ��ش  ,در 	�� �را
"�ز �-��� /

ب 	ز آر��ف ��ز��ن/�زب �
�E د�"ری را در ا�ن ��ب �راغ «: آورده ا�د�	

ظر ا� �


دارم«.، 
+ از آن (طرح �رام) در ���

ون د�ده » آر��ف ��ز��ن/�زب«���  ,��� / ��

��د�ر�ن  �- �ن از @�دق» آر��ف ��@+«
�ده ا�ت! ا�� �و�����
 از /���ر�ن و 

�زب/��ز��ن«�ر�ن ا$�Gی  و از ��/��ز�ر�ن و �� ا���ن» �ردان �دا««   آ�د!  د�ت �


�ر/ردن  -  �� در �را�ط /
و
+ » ا
�ر
�ت«ھ� ا�
�د در » �*داد و !�ر�ت«�ط�_
م /
را ھم �واھ�د » !�ر�ت�*داد و «��� ھم �وا!ق 
�واھ�د �ود. ا�� در ا�ن �ورد ���ص، 

  د�د!


ظرم  در ار���ط �� 
�ما��  -   او�Gع �ردن از ا!راد، �� 
��ط�_ن و ����ر ھم �� �و	
و ا����ط  �+... 
���د  ھ� �
�� ا�ن /�ور و ھم از 
"�ه ا�(�+ و 
در ۀ ا�����را�+���Cد

�روا �ود ����ر �+ !�تدر و�ژه  �������ً ���د  ا���@+��  ��صاز   �ردن 
�م ھ�ی ��ص، 

د �ن / از دور،  ���Iص��ن @ورت ��رد! از ا�  ها	�ز ا�ذ �س از
�� +
از 	�
ب /��

دآ�ش دار د�ت �!  


زد �ود 
"�ه  ... آن �رد«از �ردن  
�م -  ��� ا�ن ھ� ا�
�د �*��ر را در �دت ا�ن ��/
��ی �و�+ » ���ده« ��� ��Gر�د ،»دا�� و ا�ر ��8ن ���د ��ل  ،�د�رو »	
����ن�

 �@وص از /�+ /  ا�ت! �� eدرد و در� ��– +�
�ذرد / ھ�, ��  ��Cر ��ه ����ر 
  �ود �رای ھ��ش ��روم /رده ا�ت!» �و�+ ��ی«را از 

 �ر/ت 
وک ��� ا�*�ت ا�
�ت /و� ��
���د 	���د ��ن اروان  ��دز���ی  ,ا�روز �
آ�وز��ر را���ن را��+ و در��+ و �وھر 
��+ ھ���ی ِ@دق و �رف،  �+��وری آن 
��د 

و ا���س  !را�ت �ر��رھوش و  ھ��+ و !رو�
+ از �- �و و از !�ِض  از ��
د
، از �وی د�"ر !رز
د !�Gل و �رد�
د و 
�8و��ر�ش !ر�دون 	�ن ��وری ��
د  ��ؤو��ت
��
 
�"�, �
 +
*� +
  را د��رس دار�م.» طرح �رام«���ن �����ر�ن �
د ��ز��
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 زودی �� 
�� »ا�
�د ��م«اھ��ت د�"ری از ���ر آن  Cون �رار �ود �
د ���,  ً����


�و
» طرح �رام«�ری از  /��ل �� �	8�, ��
 +�ھم و  ؛
�ر �ودد��
و�س آ
��   ,!و�و/�


��دھ�ی ��� ھ�"�وF�G"و  ھ� �ر!�ن �ن در �را�ر �ر�ش � ��طر ���طب �رار��� و 
� د��ور �در ، 
��ز �ود �� از $ز�زی / ز
ده ��د �د��+ »,د!�$
��«س از 
�ر �


�ز /�ب  شو
�رد
 ن�رد
��ا�ن ا�
�د را � د��ر�م �رار داده �ود، �رای » $8س«

�ن �� !ر�دون 	�ن ��وری ����و
+ ���س �ر!�م و  ؛ا	�زت �ودC:د /ردم��
���  

��و�� ا�ت، �رای  
���دار ا@�+ ا�
�د � 	�ودا �ن و �دردا
+ از وی ادای دَ ا/
ون /
ا�ن �
دھ�ی ��م ��ر��+ را » ا��8ن«/ �� �ون 	"ر و در �را�ر 
ور ��E و 

��
 
اش  د��
و�� ,�رداری /رده و از 
��ودی 
	�ت داده ا�ت، ���د 
�م ���رک و 
�و
Cون ھ�، »طرح �رام«دا�� از 
����ن  د�ت�"�
,  ,�ر�ن 
�� ھ�Cون �د���ر�ن و �*��ر

  آ��8ر �ود!  ، �*ر!+ وش����ر ارز��
د��راث 


�ن در �ورد ���ن C"و
"+ !ر���دن ا�ن ا�
�د Cدن ا���ل و رد و �دلھ��و ذ/ر  ھ� ��ن �� 
  �د!��@ل 
�م �ودش ا	�زت 

 در �ورد ا�
 م �واھد �رای  ر!E ھر�و
 �- ���ھ نا�� +
 ز��C و 
8 ا�
�د C"و
  د�ت �ن ر��ده ا�ت:


����ن ���م  +���ت «�5ر�
�ظره از !ر�دون 	�ن ��وری �رای �ن �س از 
�ر /��Gو�
 از طر�ق ا���ل:...» و �ر���� 

  »  feraidoonkhawari feraidoon 

Mo, 06.03.2017 07:06 

 

 فراوان!ا درود را صاحب، کوشانی ام، گرامی کاکای

 کوشانی هللا محبوب پاسخھای و توضیحات متن - زیرنام را تان ی نبشته

 زمین خراسان سایت از -کابل در جوانان با دیدارھا طی سازا، گذشتۀ دربارۀ

 تا ساختند مأمور مرا مطالعه، از پس بودم؛  برده پدرم برای و گرفته کاپی

 .نمایم گزاری سپاس شما از ایشان، کفالت به »توضیحات..«... آن برای

 به که ییھا مسوولیت به رابطه در و ».درست و کردند دیر «فرمودند: چنان ھم

 کاری ھم با جوانان، تشکیالت ساختن فعال مورد در که بگویم باید دادید، من

 در اما .بسازیم منسجم را حزب جوانان توانستیم اشکاشم جوانان از شماری

 ایشان، ی اجازه کسب از پس باید و بود، پدرم از که یادداشتی ی کتابچه مورد

 سو یک از که شوم یادآور باید نمایم؛ ارسال شما به و تایپ را آن

 دیگر، سوی از و نبودند کتابچه آن در داشتید مدنظر شما که را ھایی عنوان

 تایپ را کتابچه آن در موجود چیزھای که نداد فرصت برایم کاری ھای مصروفیت

 را یادداشت دفتر آن در موجود ھای عنوان اینک، بفرستم. تان برای و نموده
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 خواھم تان برای را شان عکس باشند، فرستادن اسبمن اگر نویسم؛ می تان برای

 فرستاد.ا

 ھای ملیت و ھا خلق آزادی و افغانستان انقالب مورد در ما عمل و نظر- ۱

 مرام)ا کشور(طرح

 صاحب) بدخشی از ستم( تحت ھای ملیت و ھا خلق ھای جبھه مرام کلیات بر تفاسیر- ۲

 ید؟ا کرده کسب انقالبی آگاھی اندازه چه یا چقدر-۳

 چیست؟ ملیت-۴

 افغانستان در ملی ی مسأله-۵

 گویند؟ می چه فیودالی ھای آیداولوگ- ۶

 تان!ا ارج گران فامیل اعضای ی ھمه و شما درستی تن امید به اخیر، در

 احترام تجدید با

 »خاوری فریدون

 ----------------------  
�+ ا���ل ���> �ن � !ر�دون 	�ن ��وری:�/  

 

2017-03-08 18:20 GMT+04:30 ma ko :» 
 

�م ����ر �(م؛ ار	�
د زادۀ �رادر �را�+، 	�ن !ر�دون�� و �ودت ��ل از / �و�
�س دادی؛ ��ر ��ر��
م »�ر�د« و ��ر ��ت »��ر« 
��+ »ر��Gت« و �(��+ 

 ا!���ر �� ��ز��ن �� ��و
د در ��ر��+ ھ�ی وا�*�ت دا
��ن �رای 	وا
�ن ��� /
	�8وی
 �� وادا�ت �را ��ن و�ران و �و
��ر �رز��ن و /�
�ن �و
�ن�  ا��ره �6��6+ از ای ��


م/ 
�و��ن و�ژه � �ر�+، �رای ��ن �
�دن و 
�ود ��ل ����ر �ن �رای ��ن  ���ن /� 
�را!+ ط���,«
 ا���س و و	دان �8م � ا�� ؛�ود 
�واھد آ��ن 
�ز »�
"ر���� و ا

 ا��
�د �� ��8ن �د �� / ا�ت Gرور و �د
د �+ ��� ���د ��ر�> �را�ر در ��ؤو��ت� 

�ز ا�ن از ����ر ����ر �*��ر ا�
�د  »ط���« آن / ا�ن از �روا �+ ؛�و
د ���C +�
 وا/

   داد! �واھد 
��ن 
��*6ول و �*6ول

 ��ن ��8م ا���د �@وص � و ��� /�- �� �� ھد�د �	�ل د�"ر ا
د/+ ز
د�+ ا��دوارم

�ن � �ن د��ر�+ در ��وا
د ���د /C د�
ً  (�ن ���د �دد��ر ����ر ا�  �د��ش ��@�

 �و�د!)، ام »وا�ط« ��ر /�ر ا�ن در 
�ز ��� ا�� /رد �واھم �را	*� ,

د �و��� � 
 از �� �ود ا!"
ده ی����ر رو�
+ س.ا.ز.ا ��ر��C, �� را�ط در د�"ری ��ر�- زوا��ی

 �ن د���ن Cون �
ظور، ا�ن � �ردد. 	�و��ری ا��6دور ��+ آن ��ر�ف و 	*ل
+���� ا�ت، �� � -Cد �ر�ن /و

+ ا�د، �ر��رده ��� / را $
�و�
+ و دارم 
��ز ���	 

�ط��ً  ا�د! داده ار��Xن �را�م �و�+ از +Cا���د ا�ر و را ھ� آن ھ�, $8س زود�ر ھر 
 ��م ا�
�د ���د، �وا
د �+ �و�+ ����ر دھ
دۀ ��وره و رھ
�� ز��
 ا�ن در / ��ن ��8م

   ��ر���د. �را�م ���
د، Iزم 
�ز را د�"ری
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 و !ر��م �+ ش»ر�G_�ت« از ���س و ارادت و درود ��ن 	���د ا���د م»��ر« �
8
د! را ھ��م ا���وان /
د �دا ��ر�ش، �+ �Xل در ��8م اش ��و�6+ ھ�ی �رف ��طر ��
 
 ا�ت �ن 
�ل از /�+ �"�
 او/ 
�� �را ھر�ز و �وده ا���ن و @دا�ت ا�"وی ھ���� 

���"زارم! ��ر �"و: �ن از �را�ش ا�ت. 
"ذا���  

 و �رم ھ�ی �(م ��ن 
	�ب ��
وادۀ ا$�Gی ھ� و 	�ن ��روز � ��ن، ��8م ا���د �

  »�و�د. و��� را ام ���@�

 ------------------  

<��� �ن: ا���ل � 	�ن !ر�دون 

feraidoon feraidoonkhawari » 

So, 19.03.2017 08:26 

 کاکای گرامی، کوشانی صاحب، را درود فراوان
 درود و سپاس تان را برای پدرم رساندم، ایشان نیز متقابلن سالم میگفتند. استاد حکیم خان نیز 
وعده نمودند که اسناد دستداشته شان را، که اینک نزد دوست دیگری می باشند، با شما شریک 
خواھند ساخت. اینک بخشی از یادداشت ھایی را که وعده ی ارسال شان را داده بودم عکس 

 گرفته به شما ارسال داشتم، امید است مفید واقع شوند.
 

  کامل شما و متعلقان نجیب تان! با تجدید احترام و به امید تندرستی
 »فریدون خاوری

  
 -------------------  

���> �ن � ا���ل !ر�دون 	�ن: 
  

2017-03-19 19:41 GMT+04:30 ma ko » 


وا
+  6	�E از 3 و 2 ھ�ی ���ره ار��ل از ����ر ���س �(م؛ $ز�ز 	�ن !ر�دون$ / 
 ��8ن ھ�ز��ن ������
ده ھ�ی ���ره !ر���دن ا�ر /
م �+ �واھش �ود�د. /رده �*ر!+
 را �رام) (طرح 1 ���رۀ �ط��ً  
���د،Cره و زود�ر ھر���را 6 و 5 ،4 ھ�ی   �*�6ب �

 و ��ز��ن ��ر�> �دن رو�ن �رای / ا�ت �زر�+ �د�ت ��� /�ر ا�ن ��ر���د. آن
�را!+ ط���,« و �Xر�Gن �و�ط آن ��ر�ف و 	*ل از 	�و��ری و ��ن �زب
 و ا


"ر�����« 
 دھ�د. �+ 	�ما


وروز !رار��دن !ر@ت از ا�5
�م �� +
 و ���ران !@ل و �ور��دی  
و ��ل و �����
 ا$�Gی ھ� و �ودت �رای و ��ن … ا���د ��ن، 	���د ا���د �رای را �"و!��+
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 ��ل وط
داران و وطن و ��� �رای 
و ��ل ا��دوارم �و�م. �+ ��د ���رک ��ن 
	�ب ��
وادۀ
  »���د! ... ��رار و ��ر از ���ر

 --------------------  

<��� « �ن: � 	�ن !ر�دون 

: 20 8:47 GMT+04:30 feraidoon feraidoonkhawari-03-2017  
 

 کاکای بزرگوار درودھا نثارتان!
من روزانه انترنت محدودی در دسترس دارم و ھم چنان انترنت ضعیف است اسناد زیاد را نمیتواند 

یادداشت ھا را به گونه ی پراگنده و در دسته بندیھای کوچک به شما می فرستم؛ ارسال کند. بناءان 
انشاءهللا ھمه اش را خواھم فرستاد. پس از امروز تا یکشنبه ی آینده، در دفتر نخواھم بود، به خاطر 

  رخصتی سر سال. باقی مانده را پس از یکشنبه ی آینده میفرستم.

  ».و سایر اعضای محترم فامیل تان مبارک باد میگویم متقابلن فرارسیدن سال نو را به شما

  دھد! /�ھش /م از /م را ھ� �د���
+ و �- !وق یھ� ا���ل /��+ ,ارا_ ا��دوارم

 --------------  

«ج. ادا� داد�د؛ ا��دوارم �س از 
�ر ا�ن «��

ده � » د!�ع 
�*دادی از $ز�زان �وا
 از د���رد ��د�Kت در ا��ن ��
ده g ،ن��
آر��ف ھ�ی �ود و �دران �ود و �� دو���

��ن د�"ری 
�ز �
h ھ�ی � g ��� ای C د


د، �طف gرده ز��ت �8�
د و �ری �ز���

 د�ت آ�د! �  

�6ن ا��م 
زد ھ�` ���رم و $ز�زی، ھ�` د�ت 
و��, �*��ر �د��+ و �� �وF�G. �ن ��
�ز�+ و	ود 
دارد �� C�م � راه در��!ت آن/آ
�� ����م./+
  »ا�
�د ��ز��

 :��� F�Gو� 
"�ه �ن �  


�ن اط��
�ن C �� ��� 8
ھ�` ���رم و $ز�زی، ھ�` د�ت 
زد «ا���د / » ���6ن«ا�
�ز�+ و	ود 
دارد 
و��, �*��ر �د��+ و �� ا�
�د/+

زد �ود» ��ز�� ً���� �واھد و 

�ذارم. ا�� ا	�زه �دھ�د /  �ودن ��� �ر�ت �+» ���6ن«�ن � ا�ن  !د�Iل ���8+ دار�د
�ن 
�ز �ق دا�� ���م �(ف آن را ���6ن ���م؛ �*
+ �ن �ر$8س ��� ��ور /��ل دارم 

�ز�+«/ ھم  /+

و�� و ھم �ر�+ از د�ت» ا�
�د ��ز��  +G*� ول�� ھ�ی �د��+ �

�E«ھ�ی �*��رش 
زد �*دادی ���ر��ن و $ز�زان، 	دا از  د��
و��� �ده  �*ر!+ »�



�و -� � C
�
C !ود دارد	ز و�
اش ��زه آ�
� �د�د! ��ش از�ن �����  �و�ط ��� 

��دا
م ا�ن 
  ھ�ی ا
�ر
��+ �طرح /
م! �و
 ����ل را �دون 
��ز در ر��
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»
�/E�
� 
 و	ود دارد.��	  

��ت و «آر��ف ��ز��ن/�زب 
زد ���د ��ن 	�ن ر����+ و ��� در . ١ �Gو�
..������
���ن١٣٩۶از آن ��د /رد�د و �� ���رش ��� در ��ر ��ل»�X!ا � - 

  »����+/���+ آ
�� را � C�م �ر ���ھده /ردم...؟!


"�ه �ن:  

��ت و ���>« در �ن�Gرا ...» ھ� �و +��
 ًIھر�ز و ا@و آر��ف «$
وان  �

8رده ام! و �� » ��د«�ودن آن ھم  /�ر 
�رده ام و از 
زد /�+  ��ن � »��ز��ن/�زب

  اI@ول ���وم �@دا�+ 
دارد! $�+» 
�م«ا/
ون 
�ز �رای �ن ا�ن 

��ت و ������ «�ن � ا�ن ار���ط در » /ردن ��د«�
ظور ��� از �Gره ...» �و��د ا���
  ���د / در آن آ�ده ا�ت:� �8+ از ا�ن � �ورد 

10
و�س ���ره ( ز�ر     :(  

 در ھ��kkن �� ھ� �(ش ���"+ - 10«kk/ +���kkن ر��	ن ���ذ�ر �
	�kk از ز���kkت ����kkرش  
��س �رای د�ت� 

د �
د ��م د�"ر @����C ا���kkر «/
م، ا�kkن ���kkرۀ  �زاری �+ ر�+ �

» ھ��kk� ،دkkت آ�kkد� kk� ه�kkت. ھر�kkده ا�kk���
 �واھkkد �kkد. �� ھ
وز � د�ت kk_د ارا
kk� ثkk�� 
��ت و ������  20(ص �Gو�«(...  

 � �	
�ذ�ر ��ن 	�ن ر����+ �(ش ���"+«در ا��
از ز���ت ����kkرش «ا��ره �ده و » 

د �
د ��م �رای د�تC ���"زاری �kkده ا�kkت. kkCون ا�kkر ��kkن 	�kkن ر����kk+ » ر�+ ��

 kk
 روزه /�����kkھ� kkھ�� kk� ن، دوkk� رارkk@واھش و اkk� kk� �kk
 در ���kkن �kk
�����/ kk�
 �kkkر�ردان 
��kkk�8�/ +kkkونkkk��

kkkد 	ر�kkkده و روزC ی�kkkن  ھ�kkk� ری�kkk8ول ھ�kkk/رو�و��kkkود، 


د» س.ا.زا.«و » ح.د.خ.ا«kk� �kk� و»kk�$)ن » ,اط�kkو����kk(ل و 
 ح.د.خ.ا. » ��kkزا«اkk�
+�

 ���kkرۀ �kkورد 
��kkز  دا�ت! ا�روز � د��رس ھ�"�ن �رار ��kk�l�� ا��»kkر ھ���kkا�� «

  ����ر ��دا 
8رد. را �� و@ف �(ش

  و در 	�ی د�"ری: 

��ر «...� +�ھ�ی ا���kkدادی، ھ
kkوز  ھ�ی ���+ و �5ر$�
+ در رژ�م ھ�ی !*���ت ��ز�ری
 و

 و ا�
�د 
�ر �رف����

دان /م از �
��د�ذار و �ر�+ ��ش 
��دۀ 
 ھ�ی C  و��ن ��ز��ن�/
 دkk�Iل �*kk6ول و 
��kk*6ول kk� ونkk
/ �kk� kk/ ود داردkk	زب �� و� و kk�!��
�	�kkل ���kkن و 
�kkر 

  )82(ص .» ا
د

 /kkدام  ا�نkk� .تkkده ا��8ل $�م �طرح �  �kkول ���kk ...» آر��kkف «	� �- وا�*�ت �kk� �kk�
»
�	
  ���ص 
زد /�+ ا��ره 
�ده ا�ت.  »,�

  و 	�ی د�"ر:
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�kkذ�ر �ر�kk+ از  از �ر/ت �*+ ���"+ ھ�، ��ث �رو�و/ول ھ��ن ��نھ
"�م آ��ده /ردن «�

 ��kkِر ا��kkوار���ت روز 
��ن �+ �
"رو�ژه  دو���ن، �kk�ھ�� +���kkن   ھ�kkی �kkد اد$�، !رو�ن و
 $�kkkر ُ�kkkر ���د��kkkن kkk/ +���kkkن ر��kkk	  ،دا�kkk� د�ش دراز�*kkk� ت و�)kkk� �kkk� راهkkkِض ھ��kkk!
 

�دی /����kk+ �وا
���kkم �و�����kkری از ا���kk� kk��kk� +kkم، �د��ر�� kk� �kk�
 �*kkG+ از آkk/

  )83و  82(ص.  »��ن �رار �ر!� ا
د. �د�ت

 ���ری ا�
�د /���ب «ر ا�
	� ھم د��ر�+ د� «... �ر/ت �*+ ... �ر�+ دو���ن « �
 وِ�ژه ... ��ن 	�ن ر����+«و    ...»� « +� ,���G«��دآوری �ده ا�ت. �K(ً !و�و/�

�رو�و/ول ھ��8ری » 1
��ر  و  از طر�ق �*�و��ت» س.ا.ز.ا.«و » ح.د.خ.ا.«�
��ن 	�ن �� ھ��8ری ���8(ت �د���ن � د��م ر��د! /و�ش  

 �� �ن: ا/
ون ھم ا�ر ��� ��ری � وطن دا�� ����د، و از �ن  »���رشِ «در را�ط
 C�م �ر «دھم! ا�� » ���رش«ھ�ی د�"ری را �را���ن  �وا
م آدرس ��واھ�د، �+�

  �وان ���Gن /رد! /رد
��ن را 
�+ »���ھده

»٢ . 
h دا
+ آر��ف ��د �ده �+ ���د.
زد �ود ��� /�   »�ر�وط �


"�ه �ن:  

+� 

�ی �	�و$ @�د��Kا�� 
�م  ,�و�م � �و��دی 
�����+ از ��طرات �د��+ �
ح. 	�ن ا�ت، از ���@�ت �واد و ا�
�د د�"ر  ��ددا
��م 
زد � / �+» ��ددا����«

  اط(ع د��ق 
دا��م. 

از طر�ق ��ص �ط�_ن، از 
���رده ��G�6 !و�و/��+ ھ��ن �
د را ار��ل ھ� ��ش  ��ل

�� آ�
��+ و روا�ط 
زد�- دا���م. و م. ح.  /ردم. آن روز�ھ� �� دا/�ر ر
"�ن داد!ر �

C���/ ن�	« ,����ت» ��ددا
داری � �ن ر��د. �دون  را � د�ت وی !ر���د / �� ا��

دی از ھ�` �د��+ د�"ر ا�8ن، !و�و/��+ و �� $8س ھ�` � ,از د��
و��» �
د«ھ��ن 


�ن آ��ن، و �دون C در دا�ل وطن C در ��رج و C ش��
زد�- � دو ��ل  �� +*�
�
� (!)+
د��ر�م  $ذر و زاری و �ون 	"ر و ��� در اوا�ل  �دون �و�
دھ�ی ��5ظ وط


�ده ا�ت! ��I از �ر
و�ت �ر��د  در ا�ن  ر!�ن ز��ت �ذا����ھ�ی ����ر �- �ر
  وری آن �رای �ن ھ
وز دردآور ا�ت!�ذر�م / ��دآ را��� �+

 از 
ظر ��ر��+ ز
د�+ /�+ د�"ر �	�ل �دھد�ط�_ن ����د ا�ر / +���، �� ا���س ��ؤو

+ و �����ت آن را �+�"

د �
د 
����ً  ،دا
م � دوش �ن ا�ت و �ن �C»د��رس » ��م


دا�� �ود،  د�"ر /�  �رار �واھد �ر!ت! ان�
د $(� �د�ت�زاوار 
�ر 

خ در ���ت ١٣٩٧آ��ن�٩ ��ر�>»» ا
د�� ��م ��+«	
�ب ����ز ا�رج ز�ر$
وان . ٣«
 �+ �ود / /�ر ا
���ر د�ت 
و�� ھ�ی او [�د��+] ���ل «...�+ �+ �+ 
و�ت:���

  »��طرا�ش ز�ر د�ت ا�ت.
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�ب ����ز ا�رج در ���س �دم، ا�
�د و �دارک ��د  	 �وF�G. ز��
+ 	��	و /ردم و �

زد�- � �- دھ ��ل �ده از طر�ق � ��

واده ��دروان �د��+ در /�ور �ر����� � ��

�و��؛ � $�ر�ت داده �ده ا�ت. �*�و��ت د�"ری 
�ز دارم در !ر@ت د�"ر �د�ت ��ن 
  » ...$رض �واھم /رد


"�ه �ن:  

���ت 	وان و �� ا��*داد ا�ت. در ��دود�

��ت و روا�ط �ود  ۀآ��ی ����ز ا�رج ژور�
�د��+ �رای �+.�+.�+.  ۀ�*�و��ت � د�ت آورده و در ��ر�
و�� ا�ت. �دا  ��6

 � C

ظرش 	��ب آ�ده، 
�ز  ��رش �دھد از 
وار @و�+ �د��+ / ا@��ت دارد، آ
�����- در�ت و 
�در��+ را  ا����ده /رده ا�ت. ���6+ �رف و �د�ث�
���د ھ�ی ژور

 آن����+ �ود و ��ط��ق ذوق �   /�ری 
دارم.  �+.�+.�+. در ھم آ���� ا�ت /


�ب ا�رج در ���س« �ده ا/رد» ز��
+ 	��	و« ��� ا�ر» �وF�G«ا�� �ط��ق 	  »و �

�ن �*�و��ت داده ه ا�دC ��� ا�ت�د و او �رای : »ا�
�د و �دارک ��د �ده از طر�ق« /

(+

واده ��دروان �د��+« �ن (م. /و���� 
زد�- � �- دھ ��ل  � ��
در /�ور �ر���
در�ور  روا�ت ��I ھ�ی ز�ر در ��+ د و �+ ت، ا����ھ�»�و��؛ � $�ر�ت داده �ده ا�ت

  �ت: ��دآوری

 	�ن  »��
واده ��دروان �د��+« �� اط��
�ن �وا
م ��ت: – 1���	 [ا�ر �
ظور ���ر�

�ن ا�ت �د��+ و !رز
دان �را�+C ً�
�6� و ھم از  ���ن ����دیاز �� ]اش ���
د /


د. ا�ر $Gوی از آن ��
واده  �� ا/
ون در آ���ن ز
د�+ �+» 
زد�- � �- دھ ��ل«
/

6ل ��8ن /رده ���د / �*�د �+  6 – 5در  ��
  دا
م، �ن ����رم! ��ه ا��ر � �ر���

و �ن » ��دروان �د��+ ۀ��
واد«���ن ا�ن ���د /  ،ا�ر � ا����ل ����ر G*�ف – 2
�@�دف ھ�ز��ن �  ��
ا�
�د و « ا�م و و �� ھم د�دار دا��  ���!رت /رده/�ور �ر���

، ��ز ھ� �(ف »داده �ده ا�ت $�ر�ت«�ن � آن ��
واده » از طر�ق �دارک ��د �ده

�ن ا����+ رخ 
داده ا�ت! وا�*�ت �+C د و���  

د�ت 
و�� « ھ��ن »��د�ده ا�
�د و �دارک«ا�ر �راد آ��ی ����ز ا�رج �� ��� از  – 3
 ا�ت.  »ھ�ی او [�د��+] ���ل ��طرا�ش���
���د ��ش /و8C+ از وا�*�ت در آن 

  �و
: �د�ن

�دود ���د  -  C
��د  !رز
د ز
ده� ا���ل آدرس 	�و�د 	�ن �د��+ » ده ��ل ��ل«آ

�� �- د��
و�� ۀ�د ��ن ���پ ،ار��ل �ده» ��ر«از 	�
ب ا���د /ر����ه م.ط.�د��+ �, 
  $�ر�ت 
�وده ا�ت!  و آن ؛���د و �س �د��+ �+

 - -� -� ی »��ددا����« ,و/��+ آن ��ش از د��
و���و 
�م ��ل ��ش !و 
زد�- �
!ر���ده �د / » ��ر«آدرس 	�و�د 	�ن �د��+ از 	�
ب ا���د /ر����ه  �د��+ � ا���ل


�ر �د دو ��ن ����+ آن ��(ً در +��
 ,!و�و/��+ د��
و�� ۀ�د ه �ود. ��ن ���پ���ت ا
�ر
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��ت و ���>«در �ط��+ �� $
وان � 	�و�د 	�ن �د��+ �ده  ار��ل�Gوب �و��Q  ھ�ی �
 1395در ��ل » س.ا.ز.ا. ط+ د�دارھ� �� 	وا
�ن در /��ل ,�ذ�� ۀ/و��
+ در ��ر


�ر ر��ده �ود. ���ن » �����ن«و » ز��ن �را��ن«ھ�ی  �ور��دی در ���ت رود  �+�
 ��ن ����+ آن در �وGو$+ ز�ر $
وان / �ر����ی «��ش د�"ری از ھ��ن د��
و��

Q /و��
+  ��ن ���"رد ���دت ���د ط�ھر �د��+ از ���وب 35/����ون �ر�زاری از 

��ر �ده » �����ن«و » ز��ن �را��ن«ھ�ی  �ور��دی در ���ت 1393در ��ل ...» �

  ��ش ����ن روان �ده ���د! ,�
و��
�ز ھ�راه �� !و�و/��+ د� ،�ود

ی »ھ� ��ددا�ت«ھ�ی  �وان ��ت ا�ر ����ز 	�ن ا�رج ا�ن ��ش �� اط��
�ن �+(در �Gن 
8+ ����
�ً دو�  ،�د��+ را /�اش در  و د�"ری ��Cر ��ل ��ل از 
"�رش و 
�ر ��6


�ر �ده �ود �د��+، در آن ���ت ۀ��ر +��
ا
�ده ، ز��ت /��ده از 
ظر �ذر
دھ�ی ا
�ر

6ل ��ن �� / 
����+ و ھم ھ��
"و�
ھ��+ از  �ود، ���وای ��Gو
ش ھم از 
"�ه ژور

 �ود، �� روا�ت از ��ن �!�� �
���ن  �+ی �د��+ »��ددا����«��ن 
وار @و�+ �د��+ 5

د�ری ��دا ��
   )�ود! �+/رده  ���وای ����ر 5

 --------------       

ھ�
�(ن �ن / �� C"و
"+ �ط �د��+ آ�
��+ /��ل د. ادا� داد�د، �� ر!�ن �ن و «

�واھد �ود. +
  دار
د! ����ص �ط او [�د��+]... �رای دو��دارا
ش �gر ��ده و آ��

 ا�ر ��دا �د در ا����ر ��� و ھم 
�(ن ��� �رار ��رد. ��� 	
�ب  C

+ آ*� .F�Gو�

زد آ
��ی ھ�ت /و��
+ ��ور /
�د، ا�
�د �ورد 
ظر / از آن ��د /رد�د، ا�ر  ���د ھ�

 
���د 	�ی د�"ری /�+ را �ر�ردان !» �� C"و
"+ �ط �د��+ آ�
��+ /��ل دار
د«/
  .»/رد


"�ه �ن:  

�س از  -  C

دارد. �*
�ی ��ن  �تآ�ده، �و	��» �*
+«آ �

�ن �*C ت! ��ن �ن����


��ت �ط �د��+ ا�ر 
��زی ��دا �ود،  ,�ن /��(ً  ��ده و رو�ن ا�ت. �*
+ در ز���

+� ���  :�	ر� ���م ,�وا
م /�- /
م. ا�ن را �ر 

	وا
+ از �و���و
دان �د��+ در �ورد @�ت و �6م 
وار @و�+ �د��+ / در  
 وی را �-  در ��رۀ آن 
وار، /�+ �� /��
+ ,، و ���د �����I �ده�و��وب ���"
�را

�ت؟! �ن ���> داده  �ر��ده �ود: آ�� آن @دا از �د��+�ود، از وطن �را�م ����ون /رده 
  �ودم: ��+! 

�س 
���د ز��دی �د���ن �ود!��
�د!  �+  

 �وا�� ����د،  ��� ا����ر �ود را دار�د - C

�ن �وا
م  �ن 
�+ا��  ».��ور /
�د«� آC
  را ��ور /
م:�دون د��ل �8م 
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زد آ
��ی ھ�ت /  ، ...ا�
�د �ورد 
ظر «  �� C"و
"+ �ط �د��+ آ�
��+ /��ل «ھ�
 د
��ل �ِ  و!» دار
د�
   د�"ر: ,(!@ل آن �8م د��وزا


���د 	�ی د�"ری /�+ را �ر�ردان /رد« !«.  

 ��� اط��
�ن �+� +�
ا�
�د «/
م! �ذ�� از آن،  دھم / �ن /�+ را ���وده �ر�ردان 
ھ
وز  / �د��+، �
دھ�ی ��م د�"ری ھم ا��
د ھ�ی � ��ول د��
و��» �ورد 
ظر �ن

	��, «ھ� �ر�ردا
م! از ��ب ��Kل، �رای �ن دو��ن طرح �رام  �ر�ن آن د
��ل ��م
از ����ر�ن ا�
�د ��ز��
+ ا�ت / ���د ھ
وز � 	��	و�ش ...» ای  د�و/را��- �وده

�ود�ر�ردان ��

6ص ھ�ی ���ر و /م ! �ط�_
م  
�ز 
زد ا!راد  ھ�ی �د��+ �ری از 
و��
  �*�ن �و	ود ا�ت! 

�ذ�ر ا�ت ا
�8را�� ا�ن وا�*�ت درد
�ک ھم �
         ،���ر و ُ�ر ارز�
�ک » �دارک ا�
�د و«/
 P
	 د�Cر ا����ر ���ھ+ و 
��ودی � و�را
+، و ط+ �وادث روز��ر �د/ردار ��Cر دھ

 �ده ا�ت! 


��دات و «��� ��/�دات ���+ �و�ش �زرع و زاری ا��ره: 	دا از �وGوع ��ث؛ � ادا�
 �� ا
دک /�- ����زب آزاد��ن (���ل/��ز��ن/�زب) را ���د 
و�ت. ا Cم، ��ر��
8��
��� ا�ن ا�ر 	�� $�ل �+ �و�د. �� �*دادی آ�5ز /رده ا�م، �دون /�- ��� ��8ن /�+ 


�ز��� آ�د...«  


"�ه �ن:   

 �� /�ر �زرگ و Gروری را  !ا�دآ�5ز /رده » �*دادی«Cرا �Gرع و زاری؟ ��� /
 دارد. ���د ا����6ل /رد و ��د��ش ��ت و رو�ر�+ !رازی ا�را
	�م آن آ�5ز /رده ا�د /

/�- و ھ��8ری در ا�ن ز��
 ��ؤو��ت �ن در @ورت 
��ز، و آرزوی �و!�ق /رد! 
  ا�ت. 


ون /اا�د، و ا��دوارم /�رھ� ��   /�ر �ده / �و�����
 د�ت �» �*دادی«ا�ر ��� و 
��8ن «/�ر��ن  ،
��Cز �ن» �دون /�-«/
�د /  !8ر �+ ؛���ر!ت �و�+ دا�� ���د

در  ،»��8ن«�+ »/�+ 
�ز���«��ور /��ل دا�� ����د، �رای ر!E آن  ؛»/�+ 
�ز��� آ�د


�واھد �د! ھر�ز/�ری از �ن ���� ���د،  ا�ر �ری ا�ن ��را eدر� ���در �د ��ل و  ا
!�و@�  

----------------  

+�
�8 �"ذرم: در ����ن 
  �وا
م �دون ا��ره � دو 

 �وی �وش ��ر��
+ و / +
�
، �و���ل و ����"زارم. ��- دارد @�� و و!�از ��
  !و ��ر����+ ... آزاردھ
ده و ا
دوه زا�تھ�ی �5روا�*+  �رف
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 ا��وار و /��"�ر و ���دار ����د!

�ر�م!                                                         �
  ��� �� 	��ن را � �د 

�و��� ��	وب                                                               �  

 

 


