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د ��رف ������
  

24 -02-2013  

 

��د دوام ���� 
���ت �وش در� �
 ���  

 و�� د"ران ھ
� ط��ب ��� ا�د

 

�� ��آرا�� ھ� و �����ت ھ�ی١٩۴٨-١٩۴٧ھ�ی  	�د از ��ل��  ����ت  دا��#" زادۀ  �ر
 از 	�ن ر, " � �دی   و�ط �دا�+ت �ظ��� و (���ٌ  و�ط �&�د ھ�ی %���وی ���  ا$�	� 	ود

و در دھ3 د�و#را�� �����ت ھ�ی و ,�2ی 1�� و ��م و ا���ت 	ر #/ور �� و�� .رد�د 
���� و  ظ�ھرات 	�/ ر �����ت آ��ز 	وده در �$�وع 	�ران ا��� � را ا�$�د ��رد� .    

و ر�� ن �ون  $�8 ھ�ی ������" #" ��$ر 	"  7را.�ده و ���ز%�ت وت ھ�ا�1و�ت ھ�، %د
ده د� � از 	�رون در آن دا�ل �	ود، ا#;راٌ ���ز%�ت 	�ن �: 7د�دۀ وط�� 	و ��9رد�د

�وی =ون ( ل و ا� >�م�ا�ن . ، �و2و%�ت �ر	وط ���وس داری ز��ن و �><	" 	وده .�ری ا�>	
1�� را در �$�وع در ���3 و��� ر �� ل �وع $�8 ھ� در ��+ت ���ن ��دود ���ده 

�دا��3 �ؤ���ت دو� �  @��ن �� 	دون  ��� ���ت و ا#;راٌ 1�� ھم 	" /�وه ھ�ی %���وی
  ./د

ا�� 	� #ود �ی �ظ��� ھ�ت ;ور و 7د�ده ھ�ی /وم و ���وس آن $�8 از ��دودۀ %وا�ل 
 :�%���وی ��رج .رد�ده آ ش آن �ر ��ر #/ور را ,را .ر,ت و  $�وز ا$�	� آ�ر 	" 

�/"  دا	�ر 	�دی 	رای 	>�ی �ظ�م =�#ر . 8�$ ��� و �ر ��ری �	دل ���ت�و در ��ق �
	" ا1ط+ح /رم  	� #��ل	� آ	رو 	د #�ره ، ,��د 7�/" ,رو���"، 	د��م ،�ر�داری ا/��ص 

در  #" /&��ت ا�� �دن #��ر راد �ردان �	�رز را �دا/ �د 	� .ر, ن 7ول .زاف  (وم و ��ل 
�/" ھ�ی ��" �	�رز�ن و آزادی (و�� و �1وف ��1ف آرا�� �واھ�ن ���� 	رای �	�رزه %

زرع او��ن  �م $�8 دا��� در �زر%3 #"  و�ط /وروی آ��ده /ده 	ود و #رد�د ا�ن �ود 
ز %��ق رو ا�$�د د 	زر. ر�ن �1�	ت در � +/� ��� ن و�دت ��� ا,���I �ن �ر آ�Hز

#/ �ر  	�%ث#" در دوران ز���داری  �ظ��� از %�ق 	" �ط� آ�ده و 	ود ���ن �ردم 
  ./1ت ھزار ا,�Iن .رد�د
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�ن ���ن  ٢٠٠١ - ١٩٩٢و(��K و �وادث ���&�ی 	 ���I,ا�ت  ۵٠ و۴٠  $زء ��طرات ھر ا
#" آ�را �� وان ���ه  ر�ن دوران  @ر�P #/ور 	�د از  . �رار آن 	�%ث 2��ع و(ت ا�ت

�� و � �د�ن در ��ل �Q�� 8�$ران دور  7٢٠٠١�روزی 	ر /وروی /�رد و 	�  &�$م ا�ر
�/" ھ�ی ���� /�ن �� �	 ���%زت ، و(�ر و /را,ت  �ردم ا�ن، را�ت و �1ؤو��ت،  �ظ

را	" ���I 	رد�د و .ر, ن ��م (و���دان ��Qر $&�دی �رزه 	ر ا�دام ھ�وطن ا�$�د ��وده ھ�" 	� 
 ������ت �� "	 ��د�&ره، ر%ب و  رس و ھراس �� ز�� �د #" %روج دو	�ره ������ن ��

دی اط����ن آ�را �7#� �ن 	" ا�ن �1�	ت ا,زود ، د�9ر �ردم /ب و روز آرام �دا/ �د ھ�S ,ر
	" ھزاران 	���9ه زن و�رد 	��م �@�ور دو�ت ، 7و��س  .#" /ب 	" ��زل ز�ده 	ر.ردد  رد�دا

، ��7ھ� و �� رھرو در�ن ده ��ل (ر	��� دھ/ت ا,��9 /د�د #" 	�/ ر 	" ا;ر ,����ت ھ�ی 
9�رد و�� ھ�" �(وای ����ف ���� و ھ�=��ن ��>�ت � ��1م دا��� و�� (�=�(	ران 1ورت �

�� .	��م ط��ب � م �� /ود�� S�، ��$د ، د#�ن،  $�رت � � � ب د, ر #�ر ، � =ون  ھ
��ت.ز�د �وادث در ا��ن �از  و �1ؤو��ت ��� وزارت دا��"، د,�ع   . :�	� �و$ود�ت 

1دو =&ل ھزار (وای �ظ��� ��ر$� و �: 1د ھزار (وای ا��� � دا��� در �ر ��ر 
�ت �� ا���  وأم 	�  رس و ھراس و د�&ره $���ر�� ا�ت��� .  

�ت
�ت ا&%�ن و ر�$ و #م و در�
  :�� و+�$ ��ل  و ھراس و د�)ره د و 

$�Uزه، �دال و �/��� 	رای 1	ر، �و1�"،  ��ل، 	رده  ،ا.ر #دام �ؤ��3 $&��� �;ل �و	ل
�� ،	�ری �	��	9واھ�  ، 	ود ��دا/ت �� �ق وا(�� آن ��ت ا,���I �ن  و ��ت $���  /

� � 	رای =��ن دور طو��Q در �ون و آ ش ��� S��ط�ده @ر�P ھI� ، ����ھر $��9 را �7
 S�	وده و ھر 	�را�� را ا�  ��� و�� ا�ن �واب دھ/ ��ک ��ت ا,�Iن را ��ری ���ت و ھ

�وع رو/�� در آ�ر ا�ن داQن وھ���ک و ھراس ا�9�ز د�ده ��� /ود ،  �� و W�7 ��ل 
�U�1	� #" .� ن و  .$�8 ، �ون ر�زی، ( ل ، ( �ل، و�/ت، 	ر	ر�ت، و�را�� و  	�ھ�

� � . ن ا�ت ا�� در %�ق آن ز�� ن (درت �� ,وق  وان 	/ری �� �واھد �و/ ن آ��� S�ھ
�K و $����ت را �دارد�$, "�����ت ا,�Iن ھ�" 	��د ��و �� /د و �� . وا(��ٌ  وان ��ل 	" ا�ن 7�

�" /وروی از آن ا	ر (درت ���ک  .�$�ون �ا�	 " �ردم ا,���I �ن در ده ��ل �	�رزۀ �ود %
�ر از زور =�زیH "#  "# � /�ت و و�را ��� /���ت ط�ب ر�م �دا/ �د و�� $���ت، 	ر	ر

  .اوQد ا,�Iن 	ر ھ�وطن �ود #رد از  1ور �ردم 	���ر 	�Q 	ود

�7 	�ر31 و$ود .ذا/ت و (�در 	"  رک �@وا �/د  و 	� ��ری 	�ت ١٩٧٨آ��" در ��ل   
	" $زء ش ھر�1�3 # �ب ��طرا  ،�" ��ه 	�د �� وW�7 ���" �� /ود  ،ز�ده ���ده
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�=�ر.� ، �� م، �و.واری، .ر�"  ا�دوه،Hم،	 ، ��، د�دن  ���" ،درد، �1�	ت، ,>ر، 	��وا
   =" 	وده؟ $���ت ، ظ�م و  �دی

1��، آرا�ش ،  آری، 	دون /: آب =��ت؟و 7س �وا�ت �3��9 ا�ن ��ت 	�Q ر از ��ن 
3�Q  و وادی ھ� و د/ت ھ� و دا��" ھ� ��ک ��8 #وه ھ� ،. ا���ت و �1ؤو��ت ا�ت و 	س 

.و/ت 	��  و ��وا��ت در�ده از 	�ون ا,�Iن ر�8 آ��زی /د و ��ھ��ن در�� از ھ� 1�را
 "�#/ ن 	�� آدم 	س ا�ت و�را�� وطن 	س ا�ت و 	" ��ز 	���9" ر(1�دن  .�د#ردآدم  Iذ
,>ط  و ھ� � . ا�ن ��&ن  و�ت و ا�ن �ردم #" #/ " �� /و�د �واھرو 	رادر  و . 	س ا�ت 

�� و 1�� را 	7ذ�ری ، دوام ا�ن آ ش �وزی و �و�ر�زی 	�ود  و ���ت و  را #" 	���ود 	
�" ا�ن ����ت د/���ن ��&�ت ا�ت #" 	�=�ر.� و ا�����ت ��1و���3 ��ر���د 	�� ���$	

�" (رار داده ��1ل �ود 	ر ��دار�د�  . را و�

�" د�9ر ز�ده $���ن ا�ن �ط"� /$رش و� � �$ر �"  �&� ا���ن ا,���I �ن 1�� �� ط�	د 	
1�� �� .و�د و د/ت و د��ش .  

���" د� ر�� 	" 1�� در /ش ��ه ���ن ا�ت ؟ا  

��دش 	ر ارادۀ را� �ن �ردم ا� وار 	�/د و ا�9�زه ھ�ی آن�	 "# ����ود  	��د .�ت #" 1
%وا(ب، 7د�ده ھ�، �U�1ب و 	د	� � ھ�ی ا���س وا(�� ا����� و درک  $وش و 	ر �	��ی 

��#" در #�" و د��غ � �$ر $�9$وی �� �دم دا�ل /ده اورا  ر	�ت (در �   $�8 	�/د و 
ھ��ن #رد.� ات و�/ت ا�ت و �+ف ا1ول  ی�$دد ��وده 	را�ش اذ%�ن .ردد #" #�ر
آدم #/ ن ���ق $���ت ا�ت �" ا�+�� ا�ت و �" .%>�دۀ ا�ت #"  و ز�ر ���ش �� �9�$

���I,زه ھ. ا��ی ���  و�ط �ود �ردم آ�Hز .ردد ا.ر �ر#ت 1�� �ود $وش و 	روی ا�9
از �1�م (�ب  2رورت 1�� را 	دون ا%��ل ,/�ر و �دا�+ت 	�رو��  $وا�ب � ��1مو 

�7�دار 	وده و  �&دات �رد�� � �2ن 	>�ی ا�ن 1�� 	وده  ��درک �����د �ؤا,>ت 	رای 1
�" در /ش ھ� " د� ��ب ��9ردد�� وا�د و ا�ن �وع ���1�" در ظرف /ش ��ه �� 	�. 

7�/�9م 	وده � ���ت در ��س �� �ف را $�;+ٌ �زب ا�+�� در 1�� $و�دا�ل و ��رج ��
���%� در ���  وان  �ذا#ره ��وده، ا�ن  +ش ھ� را ا	داٌ  �داUر ��وده و 	� %دوان ��	ق 	�رھ

��ر در د� �9ه  ���" �راغ ا�����ت و ز���" ��زی 	رای /�ول ���>� ��ود 	  ��راه 1
	" ھ�<Hو/� 	� د/���ن (د�م 1ورت .�رد، و $�8 را 	��ث  ���9"  (درت ا�ت و�و #"

�" 	رای 	د�ت آوردن ا�ن ھدف ا� ��ب ��وده�%�ل /واھدی و$ود �دارد #" از  ر�" درو و�
3 1�� 	" �/�م 	ر�د ، �زب ا�+�� در /��ل و /��ل /رق #/ور 	�  ��م /دت ��آن را
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�ن /��ر ھ� 1�� �واھ� �ود ا% ��د ��ودن 	. �1روف #/ ن و و�ران #ردن ا�ت�= "
 Kس و (ط	ھ�ی آ ش  "��د 	� ا%+��	 ��1 :�,ر�	�  و �وش 	�وری 	�ش ���ت ، ��ت �

�� 	ر �زب � � � در�$� $�8 	�/د در��1ورت �" (وت ھ�ی ��ر$� و �" (وای ا��
   .ا�+�� ���" �واھد #رد

�س دو�ت 	" و��طت ا�9�� �ن راه ��	� /ود (�	ل 	�ث U" ا/ راک دو ر	در ��دن  "# ���1
�د #" ا�ن �و2وع U��#�� د(�> ر �ورد Hور (رار دھ�م و 1+��ت ھ� و راا�ت و 	

�م در ���ر  @��ن 1��  وا���دی ھ�ی ا/ راک #��د.�ن $��3 ��دن را��		:  

  :آ1ف %�� زرداری -اول

�ر (��و�� 7و�� /��1 #" 	� دا/ ن H ھ�ی ا� +س و ����+ت "� Moneyدو�

Laundering  :��3 �7#� �ن (رار دارد در U�2) س �ورد �ؤا�ذه (وای�	" 	��: ھ�ی �و

�� ھ� � ز�زل و 	� ;	�ت 	�ر �� 	رد و ھر آن �طر #��ر 	رد�ش �و$ود ا�ت، ��و(ف �
1�" ���3 	دون اذن و 1+��ت  ط	�ق #دام , /ر# ش در =��ن �/�ت ھ� ����/� 	وده �

آ���� #" در �7#� �ن 1+��ت  �1�م .�ری و  �&د �7ردن .�دارد را �را$K ا1�� (درت
دار�د %	�رت ا�د از ا/��ق 7رو�ز #���� �وی در� �ز (وای ���� �7#� �ن و /$�ع �7/� 

�س د� �9ه ا� �	�را � UرISI .  

�دا�د  �و2وع د�9ری #" 	" ا�ن ار 	�ط �� �زم �دا(" ا�ت ا���ت #"� ���دا��م و ھ�" د�� ��
 �ظ�م (وت ھ�ی ����ف ���� ا,���I �ن از ���ظ �ظ���، #" �7#� �ن �>ش %��� و � 	�رز در 

ا� �	�را � ، ا( �1دی و د��� دا/ " و ط��	�ن و د�9ر ������ن را 	رای اھداف ��ص 
�" دو�ت ا,���I �ن و (وت ھ�ی ��ر$� �وق ��ود #�" � را $�: �ود 	رای 8�$ %

��ت 	د� ور اردو و ا� �	�رات �7#� �ن 1ورت  ، ادارها�ر، �را(	ت ا�ور 	و�2�ت�و %�
. ���  .در

ا�� �7#� �ن 	�  ��م �&�رت ����� �ودرا در�ن ���ف 	���ر �7�=��ده ھ��/" از �>ش �ود 
ا���ر #رده و ا�ن $�8 را /�ل و /��Uل ا,���I داده و اد%� /ده #" ا,�Iن ھ�ی ��راض 	ر 

ا/9��Iران ��ر$� و دو�ت د�ت �/��دۀ /�ن �� ���ت و ��ن ��� �ود �>�	ل �	�ل %�
  .$��9د ، =���=" در 	را	ر  $�وز /وروی ز��ن %�ن #�ر را #رد�د

�3 	ود #" �7#� �ن در آن  $ر	" و ��	>" دا/ت �در دوران $&�د ا,���I �ن  � آ�ر�ن . ا�ن �
�را�ل �7#� �ن �ودرا 	� Hرض و 	�طرف وا��ود #رده آ�را (��م ��� �ردم آزاد��واه 
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، ا�� در آ�ر�ن �ر��" �ق �/روع )#" وا(��ٌ ھ���طور 	ود( وا��ود �� ���تا,���I �ن 
�� از  �1�م .�ری را از ��ردم �	�رز ا,�Iن ��ب ��وده در ژ��و در �2ور روس و ا�ر

�	�رز�ن ا,�Iن �����د.� #رده 	� ��و�ت �$�ب �ر ��ز �ذا#ره �/�ت و 	" رؤ��ی 	� 
  .و(�ر و 	� /&��ت  �ظ�م ھ� ,&���د #" /�� ھ�S #�ره ا� �د

، ��Q  �7#� �ن در ظ�ھر 	� ا,���I �ن در 8�$ ���ت #" 	� آن #/ور 1�� 1ورت .�رد
ۀ #�ر د��$�ده /=" �&�ر �  از �7#� �ن در�ن ا	 ��رات 1�� $و�� د�9راند�ده /ود #" 

9�رد و #دام ط��	�ن را 	��ث �����دۀ �� 	ر و /��� " /ده (وای ����ف 	" ��ز �ذا#ره ��
 "�1�" را ��دھد و 	�ز در #دام �ر��%��ن ���ر� د و  � =" �دی 	" ا�ن ا/��ص ا� >+ل ,

�� در %>د ا�ور را ���ح 	��ث 7در و#�ل ا/ راک �� ����د #�ری #" در �	د�ت .ر, " 	� ا�ر
  .#رد 1988ژ��و در ��ل 

�س $�&ور دو�ت ا�+�� ا,���I �ن -دومUد #رزی ر���:  

ا.ر از  >�ب ا� ��	�ت ��ل ( ا�	 " #" $��ب /�ن �ظر 	" ��در$�ت (��ون ا���� ا,���I �ن 
�س $�&ور ا,�I ) 	9ذر�م 2009Uف دار�د ر��ت  و(K �دارد #" #رزی �1�ب .�� �ن  /ر�

=ون ز���دار �� 	د و �ط�ق ا����ن ا�ور #/ور داری را  	" 7�ش 		ر�د و�� �ردم از $��ب 
�س $�&ور 1+��ت ھ�ی �/روع و (��و�� �ودرا در Uث ر�/�ن ا� ظ�ر دار�د #" 	�

�" .ری �� �د /ده ا�د � @����" $��ب /�ن 	�دی در ���1�" و . ز���داری 	��ر 		�د�د����
#" � در$�ٌ 1+��ت ھ� �� 7د�د /ده د�9ر /&��ت و /$�% � و ا	 ��ر %��� در ���Uل �&م 

دQQن (درت 	��دھ�ی ��,��ی ا( �1دی و . دھن 	س 7ر از آب دار�د ،	�(� ����ده	رای /�ن 
�	�ر ����� ا�ت، ا�روز %ط� ���د �ور (درت /��� " /ده ا�ت ، .��ن ��� رود  � ���ل 

�س $�&ور /ر,��ب /ده 	�/د و در ھ�S �وردی �ودرا  �	K ا���م Uر �	2ور $+� �<�	ھم 
وزرای ��ر$" و ارا#�ن 	��د �7�3 دول � ��	" 	دون اط+ع (	�� 	"  .دو�ت �ر#زی ���دا�د

�� ھر .�ه و �دو�ت �ر#زی 	رای �+(�ت را��ٌ �زد آ(�ی �ور ��رو�د و ھ�=��ن ���ر ا�ر
�P �ر ��ز�د، .ر=" ��9و�د 	رای ز��رت ��روم 	��9ھ� 	"	.  

��>ق و دو� م (در ��دان د�9را�د #" ھر�: 	" زور و�� ��� �ن �ود ��ز�ده از �>وق 	/ر 
�ر#ز د�9ر (درت /ورای � +/� /دۀ �ظ�ر . د��و#را�� و %دا�ت ا$ ��%� ��ن �� را��د

  . ر��ما�د #" ھم �� >ل �� در����9د و ھم 7�و�د ھ�ی #&�" را 

�� ا�ت #" را� � ��دو (در ��د د�9ر ا( �1دی و ����� آ(�ی (��م ,&�م و #ر	+�� #ر�م �
  .از (درت و ��وذ �ود �� >+�" در ا$رای ا�ور ا� ��ده �� �����د
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1�" و ,ر��ن #رزی �/واھدی در د�ت ���ت #" .واھ� دھد #" #دام ا�ر، د� ور، ,
�$ر��ن و ���د�ن 	" ا�ر #رزی �1�ب ���#�" �"  �&�  �1�ب �ورد ا$را (رار .ر, " ،

�" �ورد �طف و ����ت /�ن (رار .ر, "، �� رم %ز�ز[ �ودی 	� دو��" ھ�ی ��/ده ا�د 	
طو�ل و %ر�ض و �� �د /��ل ���د�ن =راغ 	د�ت =ون وزرای #�	��"، وا���ن، $�راQن و 

��ن و 	�Q �� دود و�� #رزی �1�ب از اU�7 � ن ار/د دو��ن /�ص �� رم و �@�ور
  .	رای $&�ن ,ر�	� و %وام ,ر�	� �وء ا� ��ده �� ����دو ادارۀ ��م �&�دش  /ر�ف 

از �ذا#ره 	� ��و�ت  	" د� ور �7#� �ن   �ت =��ن ا�وال �����د.�ن ط��ب در �7ر�س
، =" �7#� �ن 	�د از ���&� � �ز 	" ر�ز ���	K (درت در د#رزی �1�ب ا	�ء ورز�د�

  .و  ��س ھ� را 	� ا�ن ��>�ت ا�$�د ��وده ا,���I �ن �7 	رده

  !ھ�وطن %ز�زم

"# ���1  ٌ ����	� ��زش 	� ��,��ی ����� و ا( �1دی ا,���I �ن $�K �ط�	ق ��ل �7#� �ن  ا�
�د  � #دام �د $وا	9وی ) %�ری و �>���(ط��	�ن����ر 	و$ود 	 ��و �زب ا�+�� .�	د�ن �

�ده �واھد 	ود؟ 	� /��� � #" �ن و  و  و(��ت �� و W�7 ���" ا�ن ��ت ر�$ور و ز$ر /#
1���  از ا�ن (��ش دار�م آ�� در (ول و  �&د ا�ن %&د /���ن ا% ��دی و$ود �واھد دا/ت؟

�ر دو� � و 	� ا�2," (وای ���� ����ف #" 	"  وا,ق H ��#دام  	���ن آ�د  .روه ھ�ی ��
��2�ن  وا(�  K$ودن ، �="ت��، ا1 ت�ر	 ���I,ودن  و ا	طرح �و  آ�را �	رم ��د؟ .��� ��

�� ر�2�ت و (��%ت ھ�دو� �ن، ا�ران �: ،  ر#�" ، %ر	� �ن و ُ=�َ �7#� �ن و 	�/��ش ا�ر
ھ�ی /وروی (د�م ,راھم .ردد ، ا�ن 1�� 7و/��� از �ظر �: ا,���I #" �� وW�7 ��ل 

�� آ�= ؟,ر��د 1�� ط�	� اش $&�ن را .ر,ت =" �واھد 	ود�" آ�� ا�ن �وع 1�� ھ�ی  ��
	� ا�����ت 	���ر �2�ف /��د $�8 � و(ف . آرزوی ��ت ا,�Iن ا�ت در (	�ل �واھد دا/ت 

�/" واQ �/ود ا�� درھ��� �واھ� ھ� �ردم وا(��ٌ از ا��رت زور��دان،  ��Q�� 8ران و �
��,ت و ا���ت و �1ؤو��ت د��واه  @��ن �واھد/د؟  

و �1ؤو��ت %زت، و(�ر، /رف و  ��ت ا,���I �ن 1�� داUم، (�Uم، �7�دار وأم  	� ا���ت
�و�ت �/روع و � :���  و�ط ����وس  	�  �&دات �1د(��" 	"  �2�ن (وی 3���$ 	�ن ا�

  .(��و�� �ر#زی �� �واھد

�7��ن  
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