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 �	
���  ��ه از ���� د��ت

http://www.dawat.no/pdf%20files/kashfa%20asar%20jaded%20wa%20nabodi.pdf 

��ن رو�	���  ! دا�	� ���ا
��%�ا$ 10ا�#�ن،  2012  

  

 و��� ������� آ��ر ���� ��ر��� در ��زۀ �� ��  

  و %$� !�#�دی آ! �
��&� :  
() ھ� ! از  %��	� در�&��
-#,�ز ا$��+� ! �� $*� .�  &#
)�%� ھ�Brent Huffmanو %�م دارد،  ( �	�1رت 0,

7��ن �ِ  " : $8#�ن 7�4& ا�� ا�&. ���ان از ا4-5%,! � دری 2�0#� ��ه���(	�  .��� آ
��& و �;� �2ر�(! $: �4
آن ھ� %�ع AB� ?2�4! را  ?#��� ازا
,�ن � ا%45@ ا�� �� $�دم از ھ� ���� و ���ر 0;�ن ?�<�%� �� (�ط� 

.�%��DE "  
������ دا�	� �*$ Fا� �4�. ذ�F $�اG0 ،ا�� �Bا%����ن ار#0�� %�4زی � � ����$4	�ا%��$�
 � :  

http://edition.cnn.com/2012/09/22/opinion/afghanistan-buddha-site-mine/index.html  
� I-
 .� .�4�J�@4%  Fوه ��2 ا�& �K .�  : د�	�س ا��در $�رد آ�Lر �2ر�(! $: �4

http://business.blogs.cnn.com/2012/09/05/race-against-time-to-save-ancient-afghan-
site/?iref=allsearch  

  

1 - '��( 
�� �� :  
، ��ر$��ان ا�& R�وژه � ��ۀ از آ�Lر 1در 0���ن ��ر ھ�ی $*�$�2! و ?����ت (�ط� ا�	(�اج $: �4�. �2009ل �در 

دورۀ �� ا�& آ�Lر �2ر�(! $��ط �  ���2ر�(!  ��Bرد%� �� ��U ?4�ت آ%;� ��د��. �G از ا%�ک S2,,! رو�& 
4$��� 2#�ن �دا !�  .)2و  �1و�� (12 ا�& ��4�Vت ادا$� ��
� �-,� 2012 �2 2010 ھ�ی ��ن ��ل��. در 0

  


�از $�F �2ر�(!  : �1(���  ��دا �� آ+) طJ ��ه و  �+4R
� �� � ھF+4 ھ� در 0���ن ��ر  �+4R &ار دارد. ا��K .�4� :$
 �$�K .�%د��ه ا�� W��)2 :$ اج�(	ای آ$�د�! ا����وزر ھ� �

�  .��ل 4$��� 2000V4	� از  ا�& 4R+�ه ھ� 

 ���12  ،&#
  J4$دی. 2012: از �%� ھ�

و از $�F  ��ه�-� �دا �� � ورق ط�4��R Jه :  �2(��� 
 �
�� .�4& ا�#--! . �. I42��د��ه�2ر�(! $: �4 

������ن $! ���V%�	��اL� �2ر�(! را �& %#�ھ� ! از�2  
 � �Lا�& ا �$�K .����#% �Z
��ل  2000V4	� از $��

  J4$دی. 2012�%� ھ�
#&،  : از ��12� 4$���.

                                                 
1 ���، آ%�ا آھ& �12ر $! ��د%�.�-#� �4�. ا�Jٌ از �-#� آ 4�. $! آ��. �7ن در ��D	� $�دم $��ال ھ�ی $�G%! $: را %#! �	B�  �0�2 W��0

 ا�� �� در �1� 2#�ن �دا ! از�& $�Gن $: ا�	(�اج ��ه ا��.

 ��رت
�دا 
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@رگ و ��K# از��  ا�& آ�Lر �2ر�(! " �;� .�! �����ل  2000V4	� از � �� ا
[�%,	�ن در �%�Vن $! دھ ،ا%� آ$�ه 
�F دارای K7 ن��%�VB2#�ن در!  ����ده ���� �Kل  ".�د �� 7�4& آ�Lر ?4�ت ا%45@ را � و�0د آورده &#
 آ�Kی ھ�

7��ن �;+�ر �;�2#�ن �د�,	!  " .�4� �^4R �^$ !)ر �2ر��Lآ ��ر�4,� @($^� 4R^� ا�I ��ھ! ا�� در ��Vر  
4R) آن  $	�I0)–ا�#�ر ��ده ا%�  4R15�و �� ا%+�ھ� (ا�Kام �K I��Kرۀ ا$��+�) در آن ��B	#�%;�ی @ر�! را در K�ن 

4$��زد a%ر �2ر�(!  .ر�Lآ .��� ?4�ت در ��?� $: �4G$ .آور� �داFB �. �;� �� د��ار ھ�ی <(I4 و  �د�,	! 
� $,	�+I دارد، ��B	� ��ه ا%�. �G$ �ھ@اران ھB F+4�د و @رگ �دا و�0د ھ�، و ��$�G در داFB ا�& �;� �Jوه 

��ن �2ر�. ا%��) ��(	�%� از )2��W ط���B �� و دارد ���ر $�%�ه  ا 	Jف �#�ل و دزدان آ�Lر �2ر�(!�5ل ����2 ?�ل 
�+� ھ�یا%�. ا�& �;� � �;��د، -+���ه " و�F  راه ا���S2 " IVر2! � �2ر�(! %� 2  �4d4?رۀ  ز��ر�52ه�K د$�ن�ھ#� $

ا%�، 4%@ ��� آ$�ه. در�& آ�Lر $+	�ب 
���ده ��ه �2 ?�ودی  از�& �;� آ�Lر $+	�ب �� $	���e%� آ��4 را %4@ دا��.
����ن �;� و زا��ان ��� ز%��! روز$�ۀ �G$ &�2ا� �F41 د��ه��4ن �. �	���  یدر () �2	�%! آرا$�5ه �دا آ�Lر �;

� �����ن V%�	���F از J4$د آ�hز $!  12600�ی �� از �� �%g (� دورۀ �و%@ �ور K�� د - I0�	$(  ،دد�54$ �
 ! ����وزر ھ�ی ��ر��ان 47�
�اوان د��ه ��
� ��ه ا%�. � و�0د آ%+� ا�& آ�Lر �2ر�(! $	���e%� در 0���ن ��ر  W4آ�

�� 2600ا%�، � آن ھI �2ر�i ا
[�%,	�ن را �2 �+4$ �4�d2 وز�از ا$ F�K ل��  �4و  3(�12و�(."  
  

 
����ن ا
[�ن آ�Kی  : �3(��� V%�	�� I42 �$آ ��دا ��+! از 2���: ھ�ی @رگ ا�,	�دۀ 

.������ا�*��� 42#�ر در �Rی آن $1�وف ��ر 4$�  

&#
  J4$دی. 2012، ��12�: از �%� ھ�

$S,#� �. زاھ� �دا !  : �4(��� 

�ت 4$���� و از  5�� @ر�! آن 


� ��ه. ��12��� .�4� :$ �?��  :
 ،&#
  J4$دی. 2012از �%� ھ�

  
�� و آن ھ#�ن ?-*� �I ��"  : آ�Kی ھ�
#& $! ا
@ا��� !$ W,� �	V4(�ط� �. �jV د��اھ�4#  .�ه �;� �2ر�(! �4

-i در ط�ل ��ه ھ� اه ا��IV را 4$���� �� ��ھ�ای  k��د (از ط�� !$ Fب و���0 ��$�4ن  ––�,4R��–  .�F و ا���
���� W%�0 ھ��و�	�ن – I0�	$.( ��� !$ �
i و �" �� ا%�Sم $�دم ا
[�%,	�ن ��� <�ورت ����B �2ر : آ�Kی ھ�
#& ا<�

������ �-	�ر �Bد راو D5%ار%� �� د��ان آ%�ا آو�@ۀ ھ,	! �Bد  �-	�ر �Bد را درک � �;%�]
در 0;�ن ���%! و  %#����. ا
 �4�d2 ���0 ھ�ی F,% ای�����ز ارزش ھ�ی �-�4ی ��Bردار 4$���. در�& را �A��4�Vت �;� �2ر�(! �4�. ا� .�

�7��ن ھ�S4ن � ا%45@ ا�� �� از د��ن آن %�: در �4 .���ه�Jوه ��& �;� �2ر�(! �4�4�4� $! $�%�." آ�Kی  � 

,�4ر ����Bل ا�� او"  : #& ادا$� $! دھ�ھ� !�و ا
	(�ر $! ��� ��  (آ�Kی ھ�
#&) $	���e%� �#+! ��ده %#4	�ا%� و

4R+�ه ھ� 4+� ,�4ری آ%;� � طJ آ+) و �  .از ا�& �;� �2ر�(! د��ن ��ده و 4R+�ه ھ�ی �دا را � V7#�ن �Bد د��ه
ا�& 4R+�ه ھ� �1رت ���5 ا%45@ی از B,�ان  .�%K�ار دار�ر�(! ر%a ھ�ی $��hب %*��! ��ه و در 
�از ا�& �;� 2

�� دھ� ا4B� �0ن �  ھ�ی و از د�	��د �hر52�ان و 0�a در ا$�ن $�%�ه ی ����و %*�1ن ��دی ھ� ی �0%,�ز��$! ھ�
�ده ا%�.  �$J�  

  


 ا�,�ن ����* - 2.1��  : آ��ر ��ر��� )��' �� 
� �*�4ۀ آ�Kی &#
7��ن �ِ  $:�;� �2ر�(!  ھ� .� �� آ
��& و ا
,�ن � ا%45@ ا�� �� $�دم از ھ� ���� و ���ر�4

ا�� روزی اطJع  " : ادا$� $! دھ� آ�Kی ھ�
#& .را �DE�%�?2�4! %�ع AB� آن ھ� ?#��� از0;�ن ?�<�%� �� (�ط� 
2���: ھ�ی �$�4ن � K;� و ! B�دی )2��W ��د%�، در ���I �� ا�& �;� �2ر�(!، $�%� F��?  4#�ری �	, �?�ل 

.�4	
7�4& و?�V و %�(�دی در ھn4 د�& و �-	�ری ��اغ %#! ��دد. �BاھI ا �Bن و  آ�	���K !,� �� �4��� �12Kر �
��، آ� W��)2 ن �#� راJ�ر�R �%ا�	ر $4�A7 در�& ��رت 0;�ن ��.��� !��R IV7 ����4$���,�از�& 0 &#
 : " آ�Kی ھ�

" �47�� !  �4Rا ��ده �Kی . ھo�? &4# د�#��ن$	���e%� �� �;� �2ر�(! �4 !�E#� رت ا%� از��� ��)MCC( .%� ،

�ور آ�Kی  "�7 زود 2� آ�hز ��دد.ا�	(�اج $: �4�. ھ� [�%,	�ن �� ھ� ��ام آ%;� $4(�اھ�0;�%! و وزرای دو�� ا �

47�� ! $4(�اھ�� �� ھ� �7 زود 2� R�و !�E#� 0;�%! و .%���ان %#�%�ھ�
#& دو�� ا
[�%,	�ن، � � .��  ،ژۀ $: �4
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�4	�4م، آھ& و 4h�ه �� ارز ،��% ��%�$ !%�G$ p��ش �� ا�	(�اج ��وع ��� � �2�V$*! ��دد �ای ���� R�وژه ھ�ی $
��. دا�� -�4رد4ھ@ار $���� آ%;� $Dا��ه ��ده را دارا 4$ &#
����%! �� آ�Kی ھ�V%�	��ھ� R�وژۀ ا�	(�اج $�Gن  ،� �*�4ۀ 
  ?��ظ� %#���.  ��Vر ھ�ی 
�ھ�5! 4�اثدارد �2 از $ $+-��4

�� ��دم : آ�Kی ھ�
#& $! ا
@ا���� &$ �� !%����V%�	��� آن ��ه از  "، � F�$ �� �%د�ھ� $�Gن �4Rا�) �& �ور 
 .���+4$ F#? د�B 5! را در�($o�#Gً در $� !2J�� �G$ن �jV $54�دد، ا��س 2#�ن ھ� و �;� ھ� در  $4�اث 
�ھ


� اK	�1د ا�& ��Vر ھ� ��د��، در $��طk آ�V4R U�� �� �4%�	�����F4*L p ا�#�ن و � �+%��%�S ھ� �Dا�	� $! ��د، 7
�*�ۀ �;� ھ�ی  ،) و در ھ� $��4R Fا�) $�Gن$	�I0 -ذ�hل 4B@ ر�� ��د%� � .� $! ��%�. رو%#��2ر�(! �7ن $: �4

�. �� $�B !*Vاھ� �� �ای )2��W آ�Lر �2ر�(! در ��ا�� از�& ��W ا�� �� )2��W ا?#*�%� �;� �2ر�(! $: �4
  "ا
[�%,	�ن.

  

  : ا)��3اج ��1ن و ����* �0�/ ز�.� - 3.1
&#
� ا��+� �� ���� ا�	(�اج $�Gدن �ای  ":  اظ;�ر $! ��� �� آ�Kی ھ� !����م $V4$ ھ� ! را ���� �	��4R &$

�ای �#� �E� !$ �;G2رم �� &$ !�7�4& %4,�. ا
[�%,	�ن �Bب ا��، و �� ا
[�%,	�ن � در %Z� دا�� ا��+� د�	�5ه دو
�ای $�دم  ،ا%� �� $4(�اھ�� از ا�	(�اج 7��G$ &4دن ا�	��دۀ ��ء %#���� در 
,�د h�ق ا�� و 7�� %�� $��ودی

G$ &ن از ا��	,%�]
�ط آن �1رت $k-A 47@ی %#! ر��. $& $G	*�م �� 47��� �نا�$ p���ھ� ��ر��ان و ! $: و �
! اھ#�4 را �ای ا
[�ن jه و وظ���VB  ر ھ�ی��و  ���ھ� $! ��Eر%�،  ��ر$��ان �Bد را در ا$�ر $�Gن ا�	(�ام $! �

�د. u4�$ ز�,� �� $& �2 ?�ل �(�! در $�رد آن �5%	 g د�! را�,�4ر )2���B Wاھ�  � ام7��%+� ا�& ر�I در �1� 
�ور%� &��ی زھ�ی �� � اL� ا�	(�اج $: � و�0د $! آ���، ��?� $: آ��د�! ھ� �� ��. $	(�11ن u4�$ ز�,� 

 !,� �� �B�� ��4�. را 7��ن زھ�ی �Bاھ� �S%4& در آ��R %(�اھ� �Dا��. ا�& $	(�11ن اظ;�ر ��د%� �� ا�& 7
��طk د��ی ا%	*�ل $ �آ��د�4;� �1رت دا #! ��B !Kاھ�� $�%� و آ;� را آ��ده �Bاھ�� ��د و u��2 آ;�ی �0ری 

B�
�� ����& 2�W42 ا
[�%,	�ن %� 2�;� �. . �اھ .�
�ای $�دم $�A*� در�& �1Bص رو��5�ی ��رت %(�اھ� ��
� ارزش ا�& ��Vر را �Bد را �2ر�(!  �;� i-�4 �2ر���4 d4? �� �+-و ھ� آ%^�  $�A*�ھ,	! دارد، از د�� $! دھ�، 

 �����p �� �� ا�� ا
[�%,	�ن �ای ا%+�Vف �wال $;I در�& �0 .%4@ از 4& $4�وددر آ%�S ز%��! $! �� ،:$ ��Bد 
آ�� ا
[�%,	�ن در�& ��رت $: �Bد را واR: از 47& � 4K#�  ؟%�� �� آھ& %�4ز �4Rا ���، در���1رت �B �7اھ� ��د

  " �@اف �Bاھ� B���؟
&#
ع u4�$ ھ�ی آ���ه از در �� ھ� ��?� از�& %� ا
[�%,	�ن در آ���ه�� $& ھ�اس از�& دارم  " : %��,�$!  آ�Kی ھ�
�G$ p%! ا�& ��Vر �� را $�اد زھ�ی��$ �+4�� آ%;� %�4ز $��م �Bد �ای 2�K! اK	�1دی  $�دم �Bاھ� دا��، در ?�


�ھ�5!  ا�& ��Vردارد، از د�� $4�و%� و  ��از آ%;� %�G! %(�اھ� �د. u4�$ ز�,� ا�& ��Vر و $4�اث ھ�ی ارز�#
��م �� V7#�ن �Bد را �� و ��DR�% �Vاش � ��رت $	�اوم #Vاھ�B �#� از �4Bد��. در ا�� ���%! �Bاھ�K و W��)2

 �#� .�����4) %#�%�ه ا���ای �ر د��  ��12ر ���4. ا��  $�Z�ۀ ا
,�%�ی و ?4�ت آور $^� 4R^� را �� از آن B�ا
^4R �^$ ھ�ی �� �Bد � را $� ا�Kا$! %+�$ I4	���e%� �� آ���ۀ �;� �2ر�(! $: �4�. �4#�ی B�ا.�
  "�Bاھ� ��

  

  : ط���6نز��د #�)�3!���)�ن و %$� و�5 �4  - 4.1
�,���4$ &#
����ن ا
[�ن �� � ?����ت $1�وف ا%� � �#2�4E� و �#�ۀ د�4S	�ل د�	�س  : آ�Kی �%� ھ�V%�	�� "

����ن 4& ا�#و  ار%�%�V%�	����. �� I42 از � روی ز$4& $4(�ا !�7 �%�B .� FBت در داe4ھ �Z% ��2 !--
����. ا�& $	(�11ن 4$+����#% y�? ر �2ر�(! را�Lاز ا�& آ �	V4
�ا%,�ی J*2 دار%� �G2 �2اد ھ� �7  !���V%�	��  ��

�4F ا%	*�ل ا%�، از ز�� �Bک �K �� ر �2ر�(! را�Lآن آ ��7 زود 2 �م اول ھ�K ر ودر�Lن آور%�. در ��م دوم آن ��ه از�& آ
h �� ر ھ��	B�� د ��ن و�B در �0ی ����*�ل ا%� $ �4y�?  ری��و  �	ار دا��K �Kر و�V
����ن ز�� V%�	����د%�. ا�& 

����ن داده ��د��ل ا%�Sم  30را �� ��� در ��ض V%�	����. ��D	� از�& %������ در ظ�ف 7;�ر $�ه � ���Rن  .�، ا�
����ن K��� ھ� 4+� �� W%�0 ات �0ی از�AB ���. ز��ا $D��ر ھ� روز ��ا�& آ�Lر در آ%�S ھ� $�
�ن ا��، $�ا�0 $! 

����ن ا�& K��� ھ� ��� ��چ ����. داده ��ه;	� داده و  � �0 ھ�ی د��ی ا�+�ن �� �%�;��ن � ا�& $,|-� � د�� ط�
��ن ��oی ��ر��ان و ��ر$��انط� F�$ د$�ن�$ .#� � �� �����! و ھ�یه R�وژ ھ� روز $! ���V%�	�� $ .�4� :

 W#D5ار%�.� را�� ?#-� %#���� و در $,4� راه آ%;�   ��oی از و�ر���در روی �.  W#در $�ه o�0ی ا$,�ل �. 
o���ی �Rک ��دن �. $��&، $��S� ��. 7;�ر R &2-4: ا
[�ن در Lدر ا ����ی ���! �� W%�0 ا�& �;� �2ر�(! �دا ! 

��ر �0ده  ،��4Vه ��ه� W#  "� ھJ�� ر��%�4.� اL� ا%��Sر 
AB� آن $4�ود �� �ای ا�	(�اج $: ?�ود �) K��� د�� در اط�اف ا�& �;� �� ا$+�%�ت  " : آ�Kی ھ�
#& $! ا
@ا��

��ی ا$�8ی K�ارداد ا�	(�اج $: ! 47����4Rا�) V4	� آ�Lر �2ر�(! را دار%�، )2��W ��د%�. Lدر ا ��آور%�  !$ F4�ھ� د
 !���V%�	���ای دو�� ا
[�%,	�ن �ای $�ت �ای آ%;� $,|-�  ! ��47 !�E#� م�S%ا �د. ��و آ�Lر �2ر�(! ���@د %�Vه 

����ن $G	*� ا%� �� %
��� داد �2 ا�& آ�Lر ��ا )2012ا4B� ��ل �2  2010(از ��ل  �� ��لV%�	�� !���. و� ���;� را �0
 �() ھ� ! از  2����R) �#0ن ". ��ل ز$�ن %�4ز دار%� 30�ای �2*4*�ت و �0�S ! ا�& آ�Lر �2ر�(! (&#
�� ھ��*$. 
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  : ا;:�!.�3ن � 9 یھ� ����!��3(�ی در ��رد  - 2
�+%���� دا�	� *�ت4� ��%� $�dل �K�،I *�2 یاو<�ع و ا?�ال ز$�%� ھ� ���0 یھ� !��وش ھ� و �ر� 7!� �Rن  ،یدو�V%

$! ���F $, ,�4از  V	�4از ا
[�%,	�ن در  ی() ھ� ،دھK ھ@ار ��ل 40از  V	�4+�ن �ده ا%� (آ�ات K�ه �#� �#� 
 یھ� ��B	�ر ھ� !�ر� &�ا �gآور%�). � ا��س %	� !� �#�ر $ �%�ر�2ل4ھ@ار ��ل دارد وا%,�ِن آ%�ا از 0#-� ا%,�ن %

��F از �2ر �ا%�ت4? ی��ز !اھ- ،!4GطK �2ت در��
�4از ��ا$�i �+! R Fو زرع %�V آن روز ا �G$�0 ز$ &�در��4& 
�$ یھ� �4ر�� ا0	#���ت و R�ورش $�% یھ� ��4ه �� ز$�د ،i-را  �هh4 و ,�4ھ-#��، ��R ,	�ن،�4 �ن،4�;& �7ن 

�د. ا �	B�� ���,$�& %�$4� �	B� ��%�$ j-	)$ ام�Kر %{اد ھ� و ا��ھ�، ! ��آر ھ�، یھ� $��1ل  �ھ�،  ;�، �2$�ن��
��� �� در ا !$ �Iا�Kام �K 5��ھ� و د !�%�%��& *A� �ن�$	��وت I-+2 ��ده و � اد ی� �د و �ش دا�	� � ز�ن ھ�$

�د%�. �2ر �*	G$ j-	)$�i �%�: ;�4�  ر ز%�ه�V�4$ �د��م $�#� " Jh ر��h  در " (%�VBدر �Lن در $, "ا�	,%�]
 �4ا
��ر2�� از :در ا
[�%,	�ن ھ�  �4$�% &�ا &��� $;#	� ,��%� !" $ �2�iر�  
  

  : ��#�ھ>� ����! -1.2 
K���	#�& 2#�ن ا�& ��%��	� ��ه و ��$F  ی���� � ز�ن و �ا�+��ا�� � �	�ب ر �!�ھ#� &4 و آ ی$�ز و �م 2#�ن ھ

��� و �K$� آن �2 ?�ود دو ھ@ار  !$ @4% !رز$ ی��ود ھ� �1S�R از $و F�K د��4لJ $! .در  ر�� ً�#,K ود ھ��ا�& �
� F4#+2 ن�	و���4& ���;�ی  ھ� !�	-�� ��%� $�dل  �د��ه ا%�. ا
[�%,	�ن ��وده ��ه و �ز در ھJ4$دی  425  �2566�� 

�د%�. �!�ھ#� &4 آ �وR4 در ا
[�%,	�ن آن روز ?+�$� $! ��د%�،  
  

  : ��او)�3 ����! - 2.2
� وا��A زرد�� �� زرا2 او�,	� �� I��K �4ر, �,4�	�V�0د آ$�ه ا��� !)-�4Rا . ز�ن او�,	� �� در ا
[�%,	�ن 	�ای 

�F از J4$د  ��ه �د، K�نK ن در 0;�ن %#�%�.ھ#ھ����ی او�,	� د�� آ�Lری از�& زd	ا� �4��S از 4& ر
� و  &�o  ر�Lآ
�;& ��Vر $� �  ی2#�ن ھ� �� �0 $�%�ه و از 0#- ��دا�� ھI ا���ن � ز�ن ��%,+� �!,	��2#�ن �� ز�ن �Bص او &�ا

�F از $�� در ?�ود ھ@ار ��ل  ��آ !?,�ب $K4دJ 	ا��. ار��دات زرد� �	!و�0د دا� �	ارزش ھ� �ن�4او� F$ی�� 
�� ی?�
� و ���G و ارزش ھ� ،یو $���ار �زرا� ،!���7ن �+�� �@ یاK	�1دG$ار % ی��R دار % .،�74ن��و  .4
�!�� ��د ��ۀ از �-#�ت ز�ن دری و VR	� ر��V او�,	� ! دار%� $�%�� ��دد.  !$ .4��	�ر %G$ 04; درF د  آ$�ه�� Fd$

�! آن ��;�ر  و زرهG$  ��G$ا��، �E7 ،ھ�ر�5�% Fd$ر ،ھ�ر�B�
� ���D ز$�ن �-#� ;�ر  و 4h�ه. %�;�ر، �-�;�ر، 
�ور ز�ن �����ن �-#�  .در G~ %�ا?! � �-#� ھ�ر 44]2� �Bرده $�%�� oھ�ر � &4�از ز�ن او�,	� ! $! ) �ُ ھ#^

�+%���! ��ه ا�� 7G$ )  آ�� و در�و ����ھG! �4ه �ه��ه �� �	4@ ��% a%ر !�8Gً ��ه آ! �� آ �� W42�2 &4#ھ � . �
�ور ز�ن �����ن F-#�ت ذ��! دار%�  �	او�, �Vر� :  


+�چ(;#&  )،�Vد4زاده $ 	�ا��� در آن $;� !زادن، ��( -�ا� )��ور و @رگ( آھ�را�( �R ،4�, )R4�,(، �اھ�&# 
�� �� ھ4�$( ھ4	�$��)، �Aن�4(��(�)ھ-# ، (i-+	� (آر��%�)، �%����ا ،(ھ�ات) ��، ھ�($�و) $�رو (��%� (�	B�و  (

����ن  4h�ه.V%� ز�ن دری ا$�وزی �� ، 7��%+� �%دار !,	� �او ��Vر یدر ھ�ی VR	� و ز�ن$G	�� ا%� �� ��D	� از�& ز
  .���4$ ی2(�ر یاز در

  


�ـ #�د ,��( �� #�دا@�ـ  �!�!��ـ #�%�3) و  ,��(�� یـ �3%�# �!�!�� ،��!�!� ����! - 3.2( :  
�F از $ 320�� از ?�ود  یـ �B	� �%�%��و  !�%�%�2#�ن  یارزش ھ�K د��4لJ د�ز ��hآ�� �K و�W 300  د��ل دوام ��

 دا !� �%�%�ـ� �4�� در $�% .4و 2(� -�g �Iو 2�و �Vن�ا%� 5��F#�2 د ،!?*�ق $�% &2e$4 �ه،�4* ی���ر2�� از آزاد
J*%آ� !ا �G�
� �R ،�!�4را در ��*L و ���� (�12و��  I%�B�E و طJ 2 یآ !(�آ�Lر �2ر ھ�ی آن$�dل �� آورد  ��ھ���4$

  . )6و  5
K�ار  و�,�ا�! د�� �G-K در K��� آی I%�B ،2(�ردر و��o و آ$� ی ���^� ھ��� در %*KJ2 �A! در�� 2آی %�!4 �;�

��ن %�Vن داده و ��$B�� F	#�ن�B	�ی را  -دارد، 2#�ن ��%�%��� ،F-S$ &��$�$ %;�، ، ھ� ھ�ی�	ھ� ھ�، رواق ط�ق� 
�د �� در آ%;� آ�دا%4;�و و ���� �#�رات  )5(��12�  ،!	#4K ری، ا%�اع  ا��4ی�B م�Gط ! Jازم ط�� �-#S�$ �%�B ازم��
  �ار دا��.Kو 4h�ه  �+� ھ�

2 Jط �*A��� �E و� ��o�FRھ#^��ن از $K .� از��d�ا  ��ی �2ر�(! ��از طB�� J	� ��ه  � آ%;��	�ن ھ@اران اL� ھ
��ن)6(��12�  ا%��� اL� دور ا%��V! و 
�ا��ری دو ھ#�ط& ار#0�� از �� ط� �%�	)���B �� د��ه�� �
و دزدان  ، ��

در ا$�ن $�%�ه ا%�. در�& آ�Lر، ھ�� ھ�ی ز���ی �دا ! و ��%�%! � ھI آ$4(	� و 7��ن آ�Lر ?4�ت ا%45@ را �  ا 	Jف �#�ل
 ����هو�0د آورده ا%� �� از د��ن آن %�: در �4�4�4K $! ��دد. 7��%+� در 4R+�ۀ ا�;� ز��� ! �� از �B �-#0ا��ن $�دم  

��س و pAK $�ی او � ھ�� ھ��ی �� �دا ! 2@ 4& ��ه ا��. آ�Lر  و�! ،��ه�ده و � ��4ۀ ھ��ی ��B�� �;4%�%	�  ��%�ن�

                                                 
�ده ��  2 !+�a ��  درآی I%�B �-#�ت ازVK I%�B !�G$ I%�B ره�R �$ا�� �	
+�ر ر F�$ &م . ا��%�. �R�5ه� %�	�� یا  �;� ا
,�%��. و  !

�� آ�د !u��2 ا�+��ر $*�و% ا�� �� a���$� آزاد).� (%*F از ا�  �Dا�	� ��ه !u��2 ا�+��ر، ��دار $*�و% @�4;� % &�ا ی��ه و �V%دا 
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7��ن ز��� و ?4�ت آور ا�� �� $F-$ �,�w $	�� آ%�ا � ?U4 $4�اث �2ر�(! 0;�%! � ر��4# ���B	� ا��.  �E2 Jط
����ن �22300  2200در  %�Vن $! دھ�� �� اھ#�4 ا�& آ�Lر �+! در�& ا�� �����F از ا$�وز K  و I-� ز$4& از�ا�& �


�اوان ��Bردار �د%� و در �G$�0 ا%,�ن ����.  ھ	B�$$! آ �و از ھ#��5 ��ھ� � ا
+�ر و ا�	*�دات $(	-j $! ز�,	
 �+%�� !ھR $ I;-�یدر  �دا !و  !�%�%� ،�!,	��ا
+�ر او �دا ! �%�%�ـ�و  یـ �B	� �%�%�� ،!�%�%�در دوره 2#�ن 7

��ن و �دا در �0ار ھK I�ار دا�	� و ���دت $�4ھا% یو $S,#� ھ� ,	���ز�Rا ،�	! .�%��   
  
  

  
  

 300$�$��& �+! از ��B	#�%;�ی آی  I%�B�� �K$� آن �  �	�ن : �5(��� 
�%�%�� ���F از J4$د $4��� و ھK ل��  - F4d#2 ی را�	B�  .��� !$  

  ��12� از �� ! دوR�ی.

 ���)�6  :�� ! ا
�ود�	4: �� از ا�;� ز�
2 Jط �*A�$� FR�� ��oو �E� ه و�� �

 ��F از J4$د $4�����ل  �K200$� آن K  و

�%�%�� ���B	�ی را � %#��) $! �Dارد. - ھ  
 ��12� : از �	�ب 

The Golden Hoard of Bactria 
 

  : �@#�دا ����! - 4.2
�F از $K ن دوم�K د4درJ دا ! &�د���4در ز$ �ن4����% ی�G ی� در دوره ھ���د � �اR �G��24 !�%�%�%��ذ  �در ��?  

� ! ا%	�Vر ا
+�ر �دا�G
�د �د�ز �4 ��G$ دو i-��م  ا !��د%�. در 2! 
�و  !�R!  �% رگ@ ��G$ �	%�,R .و�0د دا��
;�ر �
�� و $[�ر 
4;�را) -(%�G$ و ھ@اران �� �	Bھ &�$@ ۀ�� �4F+ R ه4ھ� و�ه ھ� و %*�� یھ� +��دا و آ! K�ن  &4ھ� 

�I+ $ د�24 7;�رمJی  .�%�� �	B��  
�دا �� %�م او  �$�2�������در  �F از J4$دK  ��560ل در  4$$��4�
��	�4��R .�%@د !J �R ����)	 �ز4زا� ��4$����، در ھ 

�F از J4$د  �2480�� ��ه و در K ت %#�ده�
�F از وK . ��. رو���Aو #�ھ>9  ،ا�>�و�0د دا�� $Fd  �ه4%�ع �*  3او در ھ
�F از J4$د � �Kرت K 250در ��ل  2�Ro�2�R�ا�;� از  7��را��R	� $�ر��، %�ا�� ی ھ��و��را
�ز%�  آ���� �G از آ%+�


	�د�& �دا !  ،ر��4��DR د  آ%�5ه ،را���ه ھ�را$(e��1 در ��?�  ،�G��2 داد � ���� را @م�� ،+	� و  +��Rرا4�� 

() ھ�ی و�G4! در 0[�ا F$�� �� .دد�ن $! ��	,%�]
! را در ��ق ا
[�%,	�ن  $�-[4& آ���� د�& �دا�4ی ا$�وز ا

 !�%�%�در ��?� %��ذ  @م��د �F از J4$ددر K�ن دوم Kدر�& �1� ��%�%! ھ� در ا
[�%,	�ن ز$�$�ار �د%�.  .%�را�g ��د
��%�را$4 (i-%�م �. �;� ( ی ��%�%! -i و �2�J4,ا��. دو ا$E�اط�ر ��د. �اR �G��24 (�+! از �Rد��ھ�ن ��%�%! در 

��ط� k�K! ا$�وز ا
[�%,	�ن و �#�ل h�ب �R�,	�ن $! ��دد $ F$�� �� د��2ر�( �,4�� ��R	(� ا$E�ا�2ری ���ه ھ�را 
�F از J4$د �2  500و از K ده ا�� ��500ل�در $*�F ھK I�ار ��
	� و  )��ل �G از J4$د ��?R �4%�$ W��+�ه 

��در �G��2  ھ� �Gاً ����%! .�
�ن ��د��2%�%! و �د�,	! � ھI آ4$(	�� و ھ�� $G#�ری و $S,#� ��زی  ظ�ا
� ھ�ی ھ
�د�& �دا ! ���) 
�اوان ��د%�، $(���1ً �G از آ%+� �4�+V  %! در ��ل����د��ه �R120 $4دJرت ر��4 ی�K �، 


� @م��د�� �	V4 �G��2. � !)-ا%���V ھ�ی  ،%�م دا�� ,��#��آن د��ی و  ���B)� � �+!دو %�� از رو?�%�4ن و 0�2�ان 
 ��دا ! را از �Bور �	B�  !G4))از (��?�ت و��و��م � %� !��. زا � 47�� آورد%�. ا
[�%,	�ن $�S#-� در �#�ل ھ

�I;$ p �2ر�I��K i  نھ�ی $�A*� د��از ��Vردر آن ز$�ن ��  C!� !�.�Cھ���ی ی آ�4��Vر ھ���ده �د و آ�Lر او $
�@��$ ،�,$4����  آن ز$�ن در �� در ,��G$ دو i-��م  !,	��د@رگ ����  و�0د دا�� ���Bو  �; ��G$ �	%�,R 
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,�4ر 
�5�ھ� (%�� +���$4�5 ی$+	W ھ�� ) ��B	� ��.;�را4@رگ %� ;�ر (%�
� ـ % ��G$! ھ�ه Fd$ (ھ� �� ) ����
�2��(%�,R ،ر�E2�� ،غ���ارا،4% ،!، 7;�ر  E%�A-��ا�B ،ھ�ر �،�4رoی،  (���R �2را) را آ�د ��د%�. 4Iا� و �R4^ #�ران،4

��م  �ن4از �$ Jد4�G از $ 632در ��ل  �.�!C!� C�ھ
�ن «�a%�« .ده�ذ��  �!��#��%�م  �$�4ن � ����%,+� در %�م 
�� و $[�ره � ھ در �$�4ن دوازده ھ@ار ��ه.G$4F+ ه ھ� و %*��ھ����B	�  یJدK1  �24 $4�ن  &�4	� �� ھ� و�0د دا !، آ

����ن  و�F ��ه �د%�. 5���� ھ#� ھ�� $G#�ری ��B! ا�& $[�ره ھ�  ��ه ا%�.V%�	���*	G$  .� �4ن$�ا%� �� در 
 �#,S$ھ�ی $S,#�   &4ھ#^� .$V;�ر ا�� ��� و�0د دا�	� ��� �وا%�4%ط�ل دارد و � %�م $	�  300��  ۀ �دا��B4ا

�د. �ه�%V,	� ا�#�ر ��د ی�دا  �� W42�2 &ا� ���ان ��%�ن 
�ھ�5!، ھ��ی و $Dھ�!، $�F ز��رت و  � ��$�4ن 
!�
�ت $Dھ�K�$ �4راھ�ای ا%�اع,�د ،  �	
 .ا%+�Vف ��

�دا   18در ?�زۀ $�وج د�& �دا ! $*�رن ا�Jم  WھD$! �	و�0د دا�  ��دا  ����و ھ� !�	G$ W�وف و $�وج �،� 
a�4
 ی� ��ارا�& $*�$�ت $�2�� دا�� ��  �) ی�2 آ$�ز��ر !$*�$�ت $Dھ� .%�م دار%� ��ن و �F @$�&  ��G$ �

$4	
���7�4& آ$�ز��ران  .�4
�1?� و %��ذ �Jم، �Kت $�kA و �2* ��k $4	ا���. ط�*�ت �o را %�0e24@ $4�V ور%� �
$�Z% ،ن����4و �زر��%�ن $ �ن4�ھ#	B�,. 	ا%�1ف، را�!، �
� و R دا  #�ن�4;� و�در د�& �دا !  .,�04@ء اJBق 

و  #��ا%�5ر و ��اب $�Sز �د. اداره ?+�$� � $J �ه4?�ام واز � �ز4و R �4دار، � ی$� �ا%�ت�B4ردن ���� ?
$�% .�
ا%�ک و $S�م  !. �G2اد ���$! �د%� ?+�$� ��دق &�K4ا% یو $�دم در ا0�ا �د �ج �I! ��رت $! ��

�د و �د%� �� ا�& �Bد در ا$� $��د�� $�د $4���%� و 
�ھ�a ھ�ی $(	-j را � ھI آ��� $! +�S24رت $ !� آرا�S2$ر 
 .�B5 یرزش ھ�ا�����رت �د%� از !,	��د !
�ھ� �!���م % ،@�� EFG� ،�و ;�و� HI� ،� ،و;�، 5��

�J# K ا!.�نو  ی��Hر��Bھ��در ا
[�%,	�ن ا�& $�%�4 ھ�ی �;& �2ر�(! ��  . �
�V4R U !K�2 �4ری وزرا�� و آ
7��%+� در  .%��4Z#! را � و�0د آورد L�وت ھ�ی ،��د��و���F ��ر  i-�B	�ز$4& �;� ھ�ی $	�Gدی � و�0د آ$� و 

! ��4�!، زرا�� و $���اری و  �4)�دا ! $�%��  د�& ��د��. ھ� $�در �;� ھ� و �;� ز�V% �;� �او�,	��! $�دم را 
�54%�5ن را � �Bد $�AGف  ��U ا��Sد L�وت �� ا�& ا$� ���G د��ت $! ��د p#ط IV7 �� �� !��#	0ا I4Z� ھ�ی

.�B�� !$ �$�4ن آ$ � i-�ای د
�ع از د�	�ورد ھ�ی �B	���ن، دو�� ھ�ی R� �Kرت در �%.  
  

3 - �A&� JL ؟#� آ��ر ��ر��� ا�9 ��!�� ھ�  
� اL� �S2وزات �Bر0! و 0�a ھ�ی داB-! در ط�ل ا�1 &4�ر $(	-j ا�& آ�Lر ��ا%�;�ی �2ر�(! �� �hرت ��ه و از 

 �� �
�� �	�� � �� .��	V� ن�
�� و �� � اL� 2[44�ات �0ی در �Bک $�	
��ھ��@ �Bک  "ر� !#% �%�4B .�� ً�GKه " وا
� ای �$J� �د%�. در ��ل ز��د از�& آ�ات �2ر�(! در دل �Bک $�
�ن $�%�%� و از %� $�J#�ت K�ون و دھ�ر �0ن 

��?! ا�& � ���F از �S2وز ا��2د ��روی ��k ھ� 7K ن آھ�ی����V%�	�� .#� ��Lر از دل �Bک �� � $! آورد%� و 
%�� !$ k4*�2 !0ر�B و !-Bل  �داJ0 ھ�ۀ ��F و G~ �0 ھ�ی د�� $�%�� Iر آو در $�ز��Lد��%�. ا�& آ�� !$ y�? د�

�	,%�]
����ن ا�& ��ز$4&  %�ن را �4d2 $! ��د��ا%�;�ی �2ر�(! ھ��� $�دم ا�� !5�
� ھ�ی �-#! و 
�ھ�V4R و از
و �G از آن �K$�%�ا%�ن ا?@اب ا�J$! �7ن ����ن  ��روی ���S2kوز . در ���;�ی 0�a <� %#�د%�?+��� $! 

ت �2ر�(! ��Vر � آ�ا را $�ل $�دم و آ�Lر �2ر�(! ��Vر ا
	�4%� و <��ت $����ریو  و?V! و دھ& درد��ه � �0ن 
!$J�4 ا�G#0 ب@? �+%���ھ�ن ا���& $J  وارد آورد%�. 7!%�
� ��%�%� �;� �2ر�(! آی I%�B را ر�*L و �� - �� ھ

 و $;� R�ورش ا?@اب ا�J$! ه�;�ی آ%�ا � �R�,	�ن �� �;�ار%از ا��س )2��W و آ�Lر ��ا �B	�ی را F4d#2 $! ��د،
. ا��. از آن �;� $F-S و R� �+�ه �2ر�(! �� �;�ۀ ا
�ق ��ه �د B @0�ا� �7�Kق ��د%� ،��در دا$& آی اس آی ا

 .)7(�12ر  V4	� %#�%�ه ا��
 

���)� 7 : I%�B �2ر�(! آی �ھ�ی �; �  . )B )2006�ا

�B I%�Bن  یآ " از $*��� دا�	� �FG زاداز  : ��12�
$4�5��! "  

-i.  در �#�ل �;� �B	�ی - � و��ا%� �;� ��%�% : �8(���   

 �-S$ از ���12 !%�#�  .�F54Eا
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ھ#^�4& ��ۀ د��ی از �K$�%�ا%�ن ا 	Jف �#�ل �� در دزدی آ�Lر �2ر�(! از �+��� V4R! $! �4�%�، �. �;� د�� 
� � ای �2ر�(! B @0�ا ز��� و�2ر�(! ��%�%� �B	�ی را در �#�ل �;� -i از ا��س و��ان و �hرت ��ده از آن �;� 

12) �� ).��8� D5% �0ا�	
��ن $-!  �B &د، ا���% �;��	�%;�ی $�$��& آن 1K� ز���ی �� ھ�اداران ��ن آ%;� را �K$�%�ان و K;�$�ن $! %�$��، ا�& 2

�B	�ی را از �%� 1K� �0ا ��ده و آ%;� را در �B%� ھ�ی �(�B !1د +�ر �ده ارزش �2ر�(! و ھ��ی آ%;� را  -���%�%
�د%� (12 &4  ). 10و  9و�� �4�?#�%� از 

  

    
 ���)�9 : %�%�� �1K .� &��$�$ ھ�ی ���R� - ی�	B�در �#�ل �;�  

	Jف �#�ل از �0ی ا�-! آن  - i�� u��2 �+! از 0�o�,5ران ا
 !1)� �%�B رت و در�h او.�	
+�ر ر  

 �-S$ : از ���12 !%�#�  ا�F54E.ا

 ���)�10 : ���R  %�%! در �#�ل�� �1K .� &��$�$
��2 �� i-	Jف �#�ل  u �+! از 0�o�,5ران ا�;� 

 !1)� �%�B رت و در�h ر او از �0ی ا�-! آن�+
.�	
  ر

 �-S$ : از ���12 !%�#�  ا�F54E.ا
  

�45& �� �	�%;� و رواق ھ�ی ��B	#�ن را از ھ���R I%�ه ا%�، اھ#�4 �2ر�(! ا�& L�وت ھ�ی $-! % F#� &ا� �0�o�,5ران 
�د ��ده ا%�. �% !-+  و �2ر�(! را 

��، د�#& ھ��� $-! و �2ر�(! ا�& ���ن �� ا�Jم �1� S?� را �4Rده $! ��� ا�& 2�W42 د��ه $! ��د �� %� 2�;� ط�

�K! %�ار%�. 7��%+� در ز$�ن ?+�$�  n4ن ھ�����Vر ا%�، -+� $S#�ع ا?@اب ا�J$! در�& �4B%� �2ر�(! از ط�

!$J�4 ا�G#0 د دزدان�G,$ و !%�� رھ��ی ��رای %�Zر و �ادران ر<��! آ%;� �7ن  %!$J ر� ��$,�را%� ر
F، ھ�ۀ J0ل�� Iر �2ر�(! $�ز��Lآ !$Jران ا?@اب ا��+	���و ���� %*�ط  آی I%�B، آ�د �-���&، ��4ف، $@اری و ���� 0

 �� !��د%�ا�& 0���	+�ران $#-+� را �hرت ��ده و ا�& آ�Lر ��ا%�;� را در ��ز4$ �	
�! �R�R، ,�ورش ��G� �از��ن ��	
��ی و ��%�R !$�Z�,	�ن  ��ز$�ن ����0!%#�د%�. ا�& ا?@اب ا�J$! �� �� در دا$& K �و  در ز� IK ھ�ی �%�Bآ�;V$  �

�! را �ر ھ� ، $�ل و $��ل ر��4ه ا%��� ا0 �$�B د و�B دم�$ � !���.Lد�#�� !$ Iز ھ��ا�& 0#�د  �� ��ده ا%� و ھ

+�ان، i�2ر� �� آن د�#�! $! ورز%�. �2ر�i $#-+� را  ،��� ا�Jم $��ود ��ده و ھ� آ%^� در ورای آن K�ار دا�	� 

� �+& ا%� و �! از W%�0 د�� ھ� روز � ھ�ی دا�� و ا��و W%�0 .� انا�& ھ� از�
�� ی ��	��R !$ را.  
 ،!$Jر ا��+	����F از �hرت آ�Lر �2ر�(! ا
[�%,	�ن u��2 ا?@اب 0K�	�ر@�& �
�ھ� !د�# �در  و �دا ! �!a او�	�

� I0�;2 ��ب در ا
[�%,	�ن آ�hز ��د ?*4*� ا$���.  �+%��7 ��G$ و a��دا !
�ھ ��ا��اب �2راج و  -�4��Vر 
�)2�W ��%�� ��G$ ل�d$ �%�� ���ھ�ر ���4. K اور��7�� &�(در در ز4$ ��G$�& Jط ��2� V7#�ن  �!�K�!  و�0د

�� طJ &4و ھ#^� ��دu��2 ا& �#�ه �hرت ���� دا��) G$!� R��4�, #ھ ��  ���% &�E74ول ��. �G$! دا�����ت  
AK ا$�م u��2 ن�	,%�]
�  ����داران ��ب � �� &�. �Jوه � ا����د �Wو 2(���ه ر�ده  ���4#�ل ا�G$ ر 2#�ن و�Lآ

+R ،F	 h!،@% ,	�ن،4از آن 0#-� در � ،د�	��د زد%� �دا !��4� h ه4و�ا�&�0ھ�.    �$4�اث ��م ��ب ھ� BJ�ه 
!�ر��4 �� آ�Lر �2ر�(! ��ز$4& ا
,�%�ی ھ�� را %�  �R @4%د��ھ�ن ا
[�ن �7ن �-�Aن $�#�د h@%�ی و ا?#� ��ه ا�ا

�د%�.  &4() ھ� ! از  19، ا
[�%;� در K�ن 18، ا��ا%4;� در K�ن J]$ ،12ن در K�ن �7�ب ھ� در K�ن (�دا%� از 
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��ندر �$�4ن 2���: ھ�ی �دا را �و ��@ ، ا%5، ا�& %���ان R� و K �R�ص �R�,	�ن)2��W و �hرت ��د%�. �� ا%�Sم ط�

�K! %�ار%� ا$��+� !$Jا� (��! از ا?@اب %�B��k-B @ و R�I7 و ا?@اب %���$�در $�ه $�رچ ��ل  ،�� در %���ی ا0
��ن  2001�  .)12و  11(�12و��  ��م ��د و � ز$4& ا
	�دا�& 4R+�ه ھ�ی �2ر�(! را $��S� ��د%� و �دا از 0���� ط�

  

    
 ���)�11 :  :���$	�ی �دا در  253

�$�4ن �� u��2 %���ان �R�,	�ن  (W�(ط�
��S� ��د��. 2001$�رچ  دوازدھIدر $  

  

و  ا
	�4 ز4$& �و �دا از ��م ا�& 4(�دان ����G ا�J$! آب �� و  : �12(��� 

�و ر
�. در آن  

�4� !���ن و ا�& د�#�
� $�دم ا
[�%,	�ن �� �2 ھ��ز ز�� %�م وھ��4 و 4h�ه  ادا$� دارد و ط��*L و a�
�ھ �خ ��ب 
 !��Aون و��K !��%�$ W*� و !�4V% د���ا?@اب ا�J$! را �ای )2��W ا
[�%,	�ن �#. �4ر�� ر��%�ه ا%�، %��! از 

$ Iز ھ��
� و ھ�� !$ �#V7�� �;%وی آ� a��د �� در آن ز$�ن ا
[�%,	�ن آ%;� �ده و از 
�ھ !�! �4�د. ا�& در ?�
��ر " ز، B�م و آ�د �د 7��%+� ��د روان���Vر �h  "در�& را�A ���%  �5$4+� 2#�س و �12دم�: " در K�ن ھ�	I ھ

 ��,% �2 �	
�V4R وری �V4R �4ری و� ��ب � ا
[�%,	�ن واpK ��، $�دم ا
[�%,	�ن از %Z� اK	�1دی دارای زرا�� و آ
 �Z% از .��D� !$ ن�	,%�]
� 47& و آ��4ی $��@ی و ا��ان از ا ���د. �;� ھ� آ�دا%	� �ده و راه �S2ر2! ھ �;��

�ھ�a، ا
[�%,	�ن آن روز از ر��<!، %�Sم، طW و ا�;�4ت �� ر�	� دا�� و � �-�م ��%�%! و ����%! و 
-,�� ھ��ی 

�د. و ر�I ا�(u ھ�ی B�و�	! و ��%�%! و ��� اد��ن $(	-j زرد�	!، �دا !،  آ��G$ د و��ھ#�! را +�ر $! 
��4ا ! و $4	�ا R��	! در ��ا�� ��Vر، � رو?�%�4ن آن $��@ دا%) ھ�ی �1� �Bد $�,�ب $! ��%�، اد�4ت 

  ). D$66ھ�! $��0د و �G2د $DاھW و �*�4ه $�	�م �د (ا
[�%,	�ن در $,4� �2ر�i، 0-� اول، ���� 
  

  ���B9ن )� - 4
ھ� و  ا
[�%,	�ن را از �. �B W%�0ر0!�;& 7��%+� از �2<��4ت �o رو�& $54�دد، د�#��ن آ�Lر �2ر�(! $�%�4 ھ�ی 

 Iز ھ���! K�ار دا�	� و ھ�0�o�,5ران $�%�� دار%�K�ار از W%�0 د�� ا
[�%;� ! F4+V2 $! دھ�� �� در %���ی ا0 
;�، ا%5ا 	Jف �#�ل�� ،�;-]$ �	�D� در �@. ا���ھ ��! و��ا%! و � و د��ان E#� .���، ا�	Bدا�R �$ !)ر �2ر��Lرت آ�h

���دی ا�& آ�Lر $! �����. در ز$�ن ا�	G#�ر -4,!!، ا%�5ھ�ی ا$��+� !، 47�% � j-	)$ ا%�اع �آ�Lر  ،�;& و 4h�ه 4%@ 
ن �G2اد ز��د آ�Lر �2ر�(! �I ھ�ی ��	�K �4%�ار دار%� �� در آزا��. در $� و ��ه ھ� ر�ده��@
�ھ�5! ��ق u��2 ا5%

��اق را �� �Kا$� آ%;� �2ر�(! ھ� ز4$�� �E7ول و )2��W آ�Lر 4K#	�ار ! ا
[�%,	�ن F$�� @4% ا%�. در 0�a ��اق ا$��+��
�g ھ@ار ��ل $! ر��4R �2�4%دا�اق%�، $,��� ��از وزارت %�� و ��ز � ��د � !�ھ� آ%�ا در  !� �� ا$��+ . وا�& در ?�

?	! �. ورق �Rره ھI� I %5�د��. � ا�& 2�W42 د��ه $! ��د �� ا�	G#�ر  �2 ���+4$��Vر  ورده �د%�،��	�ول �Bد آ
7��%+�  ،آ%;� �54%� ��زد. �Dا دور از ا$+�ن %4,� �� آ�Lر �2ر�(! $: �4�.ھ�ی ��ق را از ھ��� $-! و �2ر�(! 

��ن و دزدان  ،آ�Kی �%� ھ�
#& ?�س $! ز%���! دار%�، JKدۀ  �� ھ� دو ��وپ �� درا 	Jف �#�ل ��� ط�����! ا0
% &44�از 	4GKا�& وا .�%� ًJ�K �� �, �� ��L.ه ا�� %��F را ا?@اب � در �D2 o�� داده �� �� آ�Lر 7^�2�� Iر�(! $�ز�
!$Jد% ا���رت �h ران�+	����ادران ر<�� ،^� �K! $�%�ه �د%و آ �ا 	Jف �#�ل و �-���& و ���� 0 ���! ا�& 

��ن %��د ��د��.��! ط�G� ر �2ر�(! ھ#�ن ط�ر�+� ا?@اب�Lا�& آ �دھ�، د�#& د� !$ ��D2 &#
وزرای  ،آ�Kی �%� ھ�
��47 !�E#� ،ن�	,%�]
���دو�� د�� %�V%�ۀ ا !$ !%�;0 .%�ا�& وزرا و آن ��ه رو���+�ان �Bد 
�وB	� د��  �.�! و 
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 ِ��� %�م ھ�ی $(	-j در�& دو �� �h �-� �2 ً���1)$ .�%ا .��� ����ق در 
,�د ��$F ا%�، � %��ی از ا%�� در�& 0
��م $�Vور آن رو���+�ا%!�� و ��ھ! د�� ا�& 0���	+�ر و ز$�%! د�� آن �B & $-! را  �� V� !$ !ا���زوزۀ د�#�

� �����  $! ��%�.ھI آ�hش  (	! � ا�& و �;! � آن 0�o�,5ر4$
�Dا � ھ#�  ����� <� ا�& وط���و��ن و دزدان آ�Lر �2ر�(! $��رزه ��دها آ��ه و وط�(�اه ا
[�ن ھ�ی $-!،� �2 ��، 

�و%�. ،$� را $! ��ز%��2ر�(!  ھ,	! و�� ھ��� $-! $#-+� D5%ار%� �� آ�Lر �2ر�(!  &4  از 
  

  ���Rن
  

 


