
  �رو��ل -  �٢٠١٧ظ
ھرات اول �
ه �� �زارش 

  

 �	 ��د�ل �دن ��	�
 ا�	ل ھم �رای �	رزات ��	�� �	ر�ران«اول 	ه  �����
 �	ر�	وال و #ر"	 ��ن �	ر�ران و ا!�را 	ت �دود » روز ھ�


 ھ�ن د%�ل در ��	ر �	�ر ��روھ	ی راد�,	ل و ا��+�� #�*� و ا(�#	دی و ... �#�م �ر"��م �
 �دا�)ر �	رزات '�	�	�� و آ%�ر�	��و را ��و�ت ���م. �

 ��ش از اول 	ه را �	ز	�دھ� �رد�م. روز » �ظ	ھرات آ%�ر�	��و«در #*� ��د ٣٠٠ 
�	
 �*ر از ��روھ	ی  د�ر��ی  داری و  د"	���ت در 

�	ن از "5	%�ن �و���ت و آ�	ر���ت �	 �را��	ت �ِ� �ر�ت ���ده�'ش ا# ���د.�4 راھ�3	�� آ%�ر�	��و را �ر�زار  ��ت ژ�ِل �رو��ل �ردھم آد�د �	

 دا��
 و �	�ل 'طر اوج و !د�	 �وان �ود�د'��ف ���ری �را��	ت �
 �	 �5	رھ	ی ��و!� ��5 دا���د �
 ��ت �	رزا�� ا�ن روز را ز�ده �

  را�ت ا"راط� �	����د.  

ا�ن �ظ	ھرات �ود�د. ر"�	ی  ی و ... ��روھ	ی !ده 	=و=���� ��ژ�4، ام ال �	 ِپ، ت ک پ ام الھ	، ر�ز ��وک "	، ��4 ھ	ی �4ِ �رخ، آ����روه
���
#ور�� "5	ل در ا�ن �ظ	ھرات ��ز در #*� ��د و �
 در ��ژ�4ا"A	���	ن)  - �	ز	ن ز�	ن ھ�ت 	رس (ا�ران  "5	%�ن �وا�	ن ��ژ�4 و ی 

  �ر�ت �رد�د.


��
 از �ل ��ن ��د�,	ی �زب �و��	%��ت �
 �	ر 'ود 3	�	ن ای �ھ	ی �وده�ظ	ھرات از �#	" ��ر �رو��ل �ذر �رد و در ر�ز ��ر و �	 �

	%�ن آ�	ر���ت رو�رو �ود�م �
  د�و �	 "5داد. در #ف �ظ	ھرات از �4�	�'�	 ا	  ���د را �*� ��	ن ����م  �5	رھ	ی در ھ���د وداری �ر

 
و از �وی د��ر �	 ��روھ	ی طر"داِر روژآوا و �رد��	ن طرف �ود�م �
 �	��و�	%��م  ُ�رد  ر�د���	د�را�� ذھ�� دا�ر'وردی �وھم و �ورو���ر�4 �
 ی �ر و�
 ا��ر�	��و�	%���ِ� �	رزه ام ال �	 پ �	م ��5 'ود را �رد�م �
 ر"�	ی 	 و �5دادی از ر"�	ی ��ژ�,� و ��,��و�	ن را ُ"رم داده �ود.  �5	رھ	ی


�	�3و�د ز��م. ا��+�� �
 (رار ا�ت ��ر�ت را رھ	 �	زد. �را  ی ��روھ	ی وا3س �رای �را�دازی ���
ا��+ب ا��	!� ��د ���م و آن را �
 داری �E د�ر

رو در �5	رھ	یاز ا�ن�	
 را �
  در ��	ن،داری و 'طر "	���م 	ن  ن ا"�	�ری از ����م �ر  �رای ا��+ب "را 'وا�د�م.  ا��	د ھ

��ظر �	�ر �ر�ت ���د�	ن �ود�م،  ی آF	ز �ظ	ھرات و در �	زه ھ	ن ��ط
 در 

 و ای ���در �4 ا��,	ر!ل �	رزا�� ھ�ت 	رس "5	%�ن ر"�	ی �
»
 'وا�� �رد�د. �
 �,� از �رودھ	ی 5روِف ا��+�� ���ش �ر��
 ا�ت را �	 ھراھ� ر"�	ی �رک �
 دو ز�	ن "	ر�� و �ر�� ھم» �رود اول 	ه 


 دا��ن ��ت ا�ن �ر�ت ھم �ذاب و ا�رژی�ھ	 و  �'ش �ود و ھم ��	ن از ا��	د ا��ر�	��و�	%���� ��روھ	ی ا��+�� دا�ت و ھم �+�� �ود �رای ز�ده �

 ھراه دا����رھ	 و 3+�	ردھ	�ھ�ر ا��+��. در طول ��ر ھم �+ش ��,��و 	 ا�ن �ود �
 !+وه �ر � 
 ،�مداد ���د�و �، �	 �5	رھ	�� �
 از �م� �


 ����ر ��و�ت ���م و ھ�ن �+شG رزه را ھر	�راد�,	ل و  ی�	 �ر'� از �5	رھ	ھ	 را  آن را ��ب �رده و و !	�ر�ن �	ن���ده�و�
 �ر�ت اھداف ا�ن 
�
 دو ز�	ن ی ���د�	ن از ��	��
 �ر�ت �	!ث �ده �ود �
 �+ش�رد. ھ�ن  3ر�ور ھراه � 
� 	 

 �ده �ود ��� و "را��
ا��� اول 	ه ا����	ل  ،�ر�

�	رزات �	رزار  ھ��Gن �+ش �رد�م در	 . ���د 	� �����
 "	����م!«ھ� 
  .ا��'	ب ���م را 	ن �5	رھ	 و 3+�	رھ	یدر آر�,	 » �

  3+�	رھ	ی 	:�ر'� دو ��ر ا#�� و 
  »رای &�% دارد!
�# �ا�
 �"  !رو �
ر�
 ��زی �رای از د�ت دادن �دارد �ز ز���رھ
�ش،«
  »!#�ذھ� #�
د�را�و �� #���
 �ا�!ر یدار ��!در�
*ر: �ر�
 ی�را ز�
ن در �)
�ل دو وا!س«
  »�ر�-ون �
د ��"وری ا�,�# ا�ران!«
»!#��� 
  »ز�ده �
د ھ����-# ا��ر�
��و�

��1م! �دونِ  ی �دون ��ط)�«& ��

ن، pussy grabbingھرا�#،  ا�,مھرا�#،  �را ��س ھرا�#، ھم را���م، ����2م، ��-�
ا�2
ر   ،�4رت از ���3

  »���زی، &
��1م! 35م، �"ودی

م �1ر�ت �ن �� �8 آ�ر�2
ی &
��1ت �6واھ�م داد!«� �� !�� «  

  




 ��,��و 	 �	 �ور و �رارت �,رار � ی �5	رھ	ی !ده� �,�!» 	�د �رو�د�راپ و �3س � !ھو ھو !ھ� ھ�«، !»آ آ��� آ��� �	��3	%���	« �رد�د: ر��
)hey hey, ho ho, Trump and Pence have to go( ،»� 
�و�G !ر�How to stop fascism? ( »�وان "	���م را �و(ف �رد؟! ا��+ب و �
 �Gزی �
!revolution nothing less( ،»������و	ر�ن %و3ن!  دو�	%د �راپ! ��و! ��و!«، »�ل! ا��+ب! ���	 راه«، !»ا��ر�	��و�	%���� ز�ده �	د ھ� !

.. �+�M ... ��رت و��درز . ��و! اردوF	ن! ... �=و"را�,�ن! ... ��	را�د!... ��وری ا�+� ... ��	��	ھو ... ا�را=�ل ... وLد�ر3و��ن ... "+س
  ...» وآ ... دا!ش  "رو�ت �	��و�	ل ... ان

"�ط �
  -�را  داد�د. و(�� 	 �+ش دا���م ا�م ا"راد و ��روھ	ی وا3س 	و�� ��	ن �ھ	ی �* ا5%ل ا%��
 در �	�ل ا�ن �5	رھ	 ��5ت و !	�ر�ن !,س
)+ �راپ �	 %و3ن �	 را�ت ا"راط�  �د�رد را ��ر�م ��5ت �	 �ر'� از ا�	� �	 �ور و �رارت ھراھ� � - ھ	 �ود�د �ن�ر ��	'�
 �ده �ر'� از

)ل 3و� �	 ر 	و �ود�د,��� ا�)را�رد�د. ا	  �ن �	 ��وری ا�+� �	 ��� ا�د �'�	 �,وت �ارو3	 و ... ا	 در �	�ل �ر'� از ا�	 N وا 
ا �
	ن را � ھ	ی �	 ا���	ق ��	��
 ����ر �دا��د و �
 '	طر ھ�ن �داد�د و �ر'� ھم  'وا�د�د. �5 � از !	�ر�ن ھم �	 �ور و �وق د�ت �,	ن � �ر"��د و 

ھم �
 در ��	ط '��ف �ظ	ھرات �'�را�� �رده �ود و از �ر'� از ��	ط ��ر و  �وان ��ژ�,� �رد�د. ر"�ق راض ��	 �	را��� �
 �5	رھ	ی 	 ا!�

�	
 �رG'ر�	ھرات ھ���د.  �	در ا�ن �ظ 	� 
	 '��� 'و��	ل �د�م � 
داری در �ر�وب ا��+��ون ا"�	�ری �رده �ود ھم در �	��
 �ظ	ھرات �*ت �

�وا��د ��د�ر �	رزه ���د. �,� از دو��	ن ��ژ�,� ھم �	  دھد ��روھ	ی ا��+�� وا(�5 � 	ن ��	��و�	%���� �ده و ھم ��	ن '��� ا��ر ھم �ظ	ھرات
	ر�د؟! آن 	ن �����د �	 ا���ت3ر��د Gرا در #ف �	 �	 ز� ھ	 � "	 وارد ��ث �ده �ود و از آن "5	%�ن آ���� �	 'ود�	ن ��� 
'واھ�د. ا	  ھ	 �*��د �

	ن �*�
 �ود �
  "�قر� 	"	���م ھ���د و ا�*	(	 �,� از اھداف �ر�وب "	����م ھ���د ��	�را�ن �	 �	�د �����د Gرا ز�	ن ����د �
 ز�	ن '��� ھم  د �
�
 ا�ن و وع �دی ",ر �,رده ا%��
 آن ... ���د و در #ف �	 �	�� �رای �	رزه �3دا �� 
  ا�د. ھ	 ھم 3ذ�ر"��د �

�� و ��و�ت #*وف �	رزه�
 ھر �	ل ���	م �+ش 'ود را �رد �	  ن ا�راز �دا�)ر ھ� 	ھ	 و 'ط ��	�� 'ود را  ی ا��+�� رز��دی ��,��و 
ی ا��ر�	��و�	%���� 	 �ر�ت در �	رزه و  �ری �رای ��و�ت ��روھ	ی ا��+�� �3ش ��ذارد. Gون ���	 وط�*
 ��ری رو�ن ��و ��ذارد �	 ��ت  رو�ن

��� #*وف��و�ت �  		ن ���ت ��,
 رو�ن �ردن 'ط ا��+�� و �	L �ردن ��*�ت #*وف ا��+ب و ���Aر ا",	ر ��روھ	ی ا��+�� ھم �'�� از �+ش 
  .آدِن �راپ �
 �رو��ل را داد�م و از ھم �دا �د�مدر روز  ��رک"را'وان �
 رزم  �ظ	ھرات ھم دو�	ره 3	�	ندر  �رای �	'�ن ����� ا��+�� ا�ت.

  ����: �وا�
ن �3ژ�8

ن) -�
ز�
ن ز�
ن ھ1ت �
رس (ا�ران&;
 �ن ���
  �3ژ�8 –ا&<

��٢٠١٧  ٣ 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


