
��ھ� �ر، �ر�زاری �	�ت و ���	ن ��
	�د ��ن ����ن 
د�ا���د ��دا
��� �زاری در�	

  
�	� �و��   

�ب ا�زازی (���� �زاری)     ����ب ر��� (��ر��ن ���) و ا���د ��دا���� �زاری  �ر���ده ا
�د 	�ه ���ود� ��

� و �� طور �داوم از��� �%�ن ��)�ن 	�ن در ا�'�����ن و ا"&ر ���ط %��ن �$ورت �داوم   رھ�را�� ا�د "� ھ�

 ��� �(�د �ود ھ�ی �%�(�� �� ��ل �� آ(د. ھر +�د 	)$(ت ھ�ی ��� و �(��� آ��� �و�ط ھوا)واھ�ن 	�ن ھ�(	

و �را 2(ر�(�ن 	ده، ا�� ھر (0 ازا��� در و�ت 
(�ت 	�ن و +� ��د ازان در �ط/ ��� دو���ن و �)��.(ن )ود 

ا	�� ا�د. (�4 از و(ژ2(��ی ا(ن (�د �ود ھ� را "� ا(ن ��م در ا��را�(� �� )�طر دارد، ا(ن �%�(ل ھ� (� را د

�زر2دا	��� �(	�ر "�(	� (�، ���و�(0 و (0 %���� �وده ا�� در ُ"�(ت ھ(7 "دام ازان �زر2دا	��� �� طور 6زم ر�5 و �وی �را2(ر 

��رچ  7:(را�ون �(�ت و :�%�(ن ���(�د %�ن ��)�ن ا���د ��دا���� �زاری "� 	�م  	ر"ت ھ�� ا�وام را �دا	�� ا�د. و ا2ر �	)$�ً 

 �(��� درھ.�< :(ش در 	�رک 2را�و(ل ( 
و�< �(د��) �ر2زار 	د ، �:ردازم، �� 	�ول )ودم :�= �.ر د(>ر از ا�وام ��%0 �ر�وط �

و �س، و (� 	�(د �(	�ر ازان "� �ن ��و%� �	ده ��	م.  	ورای ھ��ھ�>� ا�%����ی ا�'���� در ا(��ت �(و��وت و(�ز 
Aور دا	��د

� ا�راز �(دارم: �
  ��زھم �ظر �� �����ی ��ل �.�و���ی �&�ت �� �ظر ر�(د "� �ردا	���(م را ��
(ث (0 ��ظر در $



�� �وده ��	د. ��داد 	ر"ت "��د�2ن در(ن �
.ل �� ����ب 	ر"ت "��د�2ِن �����ی ��ل "��ر�ود. �$ور ��� "�م ��ت آن وا(رس "رو

� ھ�، �(���ت، 	�ر و �را�� ھ� "� ھر"دام �دون "��(� 2و(� ھ�، �دون ���
�(ز اھ�(ت �ود، �
�وای �ر���� �ود "� �� ا(راد � �و�� آ�+

� 2رد(د�.رت و ا�ز%�ر �	�ن داد��� ��(� �)��.�ن �(��� Gھ�( .ارا �� ھ� و 	�4()H2 ت ��(�ر ا�دک و آ��م ��و ا2ر	م � ھم و%ود دا�

�ودن دا�(� 	�ن از دو����ی 2ذ	�� و �و%ود �ود "� �� اد�(�ت )(�� ����ب �� �(�ن 2ر��� 	د. �� و(ژه آ��(�ن د"�ور ا�(ن ا
�دی رG(س 

و د"�ور%واد ��ط��� ���ون ر(��ت دا�	>�ه ا�ن �(�� ( "��ل) ����4 را �ر�H ��)��د "� از (�4و �وA(/ ا�د(	� ھ�ی رھ�ر 	�ن را 

از �و(� �(رون 	د���ی( دا���� و (� ھم �دا���) �ر)� ھزاره ھ� را از )ط رھ�ر ��(د 	�ن ��ز��ب �� داد؛ �&Hً: ا	�ره در �ردا	ت و 

 �� ھ�ی "و+0 �� �زرگ، ��ور از رو���ھ� ���
)(�� ظر(.��� د"�ور ��ط��� در :ر�و ا�د(	< ا���د �زاری ���� �ر ��ور از 

� ����ر ��ور از ���(و���(زم �و��، ز���� ...   �� �وی ��ت 	دن �� �)�ط��ن �ود "� در �(دا���ی �زرگ 	�ری و ��� و از ھ�

  �)	� از $
����ی 	�ن +�(ن ا�راز "رد: 

(	�� در )��< �و ( ا��را�(�) �� �ر �� �ر(د. )��� �و، �4ر �و �()واھد. ��(د +(ز ھ�ی "��� "��ر 2ذا	�� 	ود، ��(د �� ھم :ذ(ری و  

  .) ا�
�د ��"(د 	ود..


ت �� ر���د "� ��(د �وم ھزاره ھم در �(�ن )ود 	�ن و ھم �� ��(ر ا�وام ��"ن در ا�'�����ن ا�
�د و ھ����>�  �Aو �ا(ن �(�ن �

� دا�(� ھ�وط��ن ھزارۀ �� از �د�� (0 ��.���� ����م را �(	�ر از :(ش �� و%ود آر�د.ا(ن �(�ن 2	ودن 2رھ� از "ور 2ره ھ�G(�ت "

� را در �(�ن)H2 ر ا�وام  �وع)�� ���(ر ا�وام ا�'�����ن �� و%ود آورده ا�ت. �� ا(ن ���� "� ا�>�ر �رادران ھزاره ا"&راً ��و�N ا�د "

ا�'�����ن ھ�(	� ُ��ر ��G(د �ر �
4و�(ت، �ظ�و�(ت و �ر���(��ی ھزاره ھ� �)$وص از و�ت ا�(ر ��دا�ر
��ن �� 
�ل �>ذار�د. در 

� ا��&��ی � �4)��
��(ق ا��4ر ورز�د "� از �وم ھزاره "�� ���ر ھ� )واھ�ن،  �� )�ران و ��(ت
"س (� "��ن د(>ر �)واھ�د �ود از(ن 

� �	ده، �ردان و ز��ن 	�ن �� "�(زی و �رد�2 2ر��� �	ده، از ��4ب و دا�ش �� دور �>�دا	�� �	ده، ��ده �ر(ن ���$ب ���4 و �(��

و ��را�� �� آ��� $ورت �>ر��� و .... و ا�� �را�وش �4�(م "� اُ�را و  �ظ��� �� آ��� �.و(ض �	ده، "و+�4ر(ن �ر���� ھ�ی �د��

� ا��Aی )��واده ھ�ی 	�ن � �� �وم )ود 	�ن و ��(ر ا�وام ��4� ���� ��Hط(ن �زدور از �وی ا%��� �� )�طر "��روا(� )ود 	�ن  �

�رت �و�� �دوی ا�ت "� ا�>�ر �� ھ�وز ز(ر +�ر �وم �(ز �ر
م �4رده ا�د. آ�+� در(ن 	(وه :س از "ود��ی &ور �'(ر (���� ھ���� �%

� ا�د. از ھ�(�%� �ت "� ھ(7 (0 از 2روه ھ�ی �(�� H��� ��(د�� ��ر�ر �و�ط ���(�ی �و��، ھ�� ا�وام �� 	�ول �وم )ود 	�ن را �

را در 2رو�2ن 2ر���د و ��  %��دی 2ل �� )�ر ��ود�د، (��� �(	�ر آ��� �� 	��ر ھ�ی �و��، ز����، ��ط�وی، �ذھ�� و 2روھ� �ردم

� �وان دا	��د در ��ل، �Rرت، و(را�� و �د �)�� ��"��ن ا(ن �ر ز�(ن ����.��� ��م ��	�(�ت 	�ن را ادا "رده ا�د. ��� �ران " �)�%

  +�(ن ��(%� �(>(ر(م: 

و ھم ا��راف �(4��د "� �رادران ھزاره  ھ�� ا�وام ا�'�����ن ��(د �>و(�د و ا��راف "��د +���+� ھ�� ا�وام آ�2ه ا�'�����ن ھم �(>و(�د


ق )ود �ر��د. ا�� �رادران ھزاره �� ھ(7 $ورت )ود را ���� ھ(زم ��ر  �ر�%�� و دردھ�ی �راوان �رده ا�د "� ا(ن �وم 	ر(ف ��(د �

         ا���د ��(د �زاری از و ARب 
�"��ن %��ر و ���(�ی �و�� و ز���� �دا��د، آ��� ��(د �:ذ(ر�د "� ��(ر ا�وام ا�'�����ن �(ز�� �ول

 ���)�"�
( �دا�ت ا%�����) و �� "�ون از �دا�ت ا������ �� ��ره �ود�د و ھ���د. ا�وام در ا�'�����ن ھ�(	� از �وی ���(�ی �در��� و 


د "��� درد ھ� و ر�= ھ�ی 	�ن را د(ده ا�د و �� �(��د. ا
(���ً ا2ر �ردم �ر)� ���طق �&Hً "��ل، �زار، ھ �رات ... �� ا�دازه )(�� �


ب ��4ب، و ��(ر �ر)ورداری ھ� 	ده ا�د، دال از �
�ت 
�"��ن %��ر  	ده ��� �وا�د، �$ ���(ل ����2ی �د�� �ردا	�� ا�د؛ �&ل آ�4

4� �ر�وط �� �وا�ل د(>ر(�ت "� ا(%�ب �
ث �(	�ر �(4�د.��  



دور از ا)Hق ��(��< �(��� در �را�ر د(>ر ا�د(	�ن و �)��.(ن 	�ن  ��(د ��ذ"ر 	وم؛ رژ(م "ود��ی &ور در �رو(= اد�(�ت!!! �)(.��< و

+ون �د د�� "ردن، د	��م دادن، �وھ(ن، ا���ب 2ذار(��ی ��.� ... ھ(+>و�� ا�� �دا	��د، +���+�: �رگ �ر ا�:ر(��(�م، �رگ �ر .... (� 

ن �� ا(ن �ط�N �	ر �� 	د: ( ���ت �� �و، ���ت �� �و و 
�� آھ�>� از راد(و ا�'�����ا)وان ا�	(�ط(ن ا	رار، �� "�ر �ردن ا$طHح 

� "�ر �ردن ا(�>و�� �د2و(� ھ� و �.رت �	�ن داد��� در �(�ن ��(ر ��ظ(���ی ا���H �(ز ا)وان ا�	(�ط(ن) � �د	��� 2.��ر 	�ن �ود "

�ل و ھر +(ز د(>ر را ��(� ھ�د2ر ، ا�و% ر)�� :(دا "رد و 	�ھد آ�(م "� 2روه ھ�ی �)��ف �(��� در �
��ل 2و��2ون ا���ب، )�(ن

� )�طر ���4رد ھ�ی ( 
ق (� ��
ق)  (0 رھ�ر � �ا��.�ده "رده ا�د و از %�(>�ه ��ده ��د(�� 	��ر ھ� و �(���ت داده ا�د. ��Rل ازا�4

� (� ھ�ی آ��� را از (0 �(�0 �>�ه "رد. ��Aوت ��(د �"رد: آ(� ھ�< �(��� ��� 	ود ھ�� ھوا)واھ�ن (� �وم، ھ�ز����ن و ھم ��ط

 دار�د؟دا	��د (� (0 �وم �� ھ�< �وم د(>ر �>�ه �.رت ا�>(ز و د	����� در ا�'�����ن 

� �(�ز %���� ا�'�����ن دران �ر�(م 	ده �ود، در (0 "�(ت " �در ���ت ا)(ر �ر����، آ��ی د"�ور ا�(ن ا
�دی �)ز ��4ت ((�� ������

ا �>ری را �� ھ�� آب و ��ب آن �� ��ز��ب داد. از %��� )ود آ�2ھ�، )ود ��زی و �ر

�وم ھزاره و ھ�� �ردم ا�'�����ن �� �وA(/ و ��"(د 2ر�ت. و �� (0 �)ن "� در(ن 

 ���)� ��، ا�ز%�ر و �.رت از �رد �	)ص، �وم �	)ص (� د��)H2 ��%�(ل ھ(+>و�

�	)ص $ورت �>ر�ت و ا�� �� ر��(� ھ�ی 
4و���� و دو���� در �را�ر �وم ھزاره �� 

� ��2ن ا�Rب ا(ن 	(وه، راھ�4ر %د(د از �وی ھ(Wت رھ�ری 
زب (� ا
زاب ا�روز� .

�ر�وط �� ھزاره ھ� ��	د، +را"� در ��و(ز(و���ی ا�'�����ن �	�ھده ��ودم "� ����4ی 

ا"&ر رھ�ران و %�ن ��)�� �2ن ��ظ(م ھ�ی �)��ف ا���H در �
.ل �زر2دا	ت از 

ه �ود "� ��ودار �زد(�4 
�� �� �)��.(ن �(�ت و :�%�(ن ���(�د ا���د �زاری �$ب 	د


��ب �� رود. ا�� د(ده 	د د	���ن ��م )ورده �ردم ا�'�����ن �� و(ژه  �د(روز �

د	���ن ��م )ورده ��(� ھزاره ھ� (0 ��ر د(>ر +�ره )	ن 	�ن را از ���ب �(رون 

  در ھ��� ھ�(� از ا���م 2ذا	�� ا�د.����(ن ا(ن %��(ت را �� ھ�وز "رد�د و +� ا�.� "� دو�ت و 
4و�ت ا�'�����ن 

�راوان ا�� �� :	ت "�ر و ھ�ت ���� ر�%��ی در(ن �
.ل آ��ی ��دا��ظ(م ا
�دی (0 �ن از ھ�وط��ن ھزاره "� ��  ؛ ��م ا�ت ��و(�م


ظ� را در %�ت H� د، �و$وف "���4ی ���� ���ل	ا�ت در �)ش �%�رت در ا��را�(� از �و�ف ���� �ر)وردار �� ���)�ن �وا���

 �" �) ��را"ز آ�وز	� و ��(ر )د��ت ���� در زاد�2ھش %�Rوری و ھ�+��ن در "��ل �� ا�%�م ر���ده، �� ھ�(ن �����ت ��د(ر ���

� ا�ق �$�(م دارد �� ��� �از �وی 	ورای ���� %��ش رو	��(� �� او ��(� 	ده �ود �Aن ھ�(ن �
.ل �را(ش �.و(ض 2رد(د. ھ.�

� �.$ل �� �و%ب "�رھ�
�$� �� وطن و �رز�دان وطن ا�%�م داده ا�ت، �� د�ت �	ر ��:�رد �� ا�>و(� ��	د �� ��ی ا����� او "

  د(>ر ھ�وط��ن ��.

� وا��� �(�ن ھ�� �ردم �ظ�وم و �H "	(ده ا�'�����ن� ��)�
� ا�(د و
دت �  

 


