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 �دی ��ی �ھ ه�ران �روھر �ا���ل  
درت ����� �

 

 * –ا! ����ن ی دوم راژ�دی  �آ��ز ���-                                             

 
 
 . )�ش �&�ر: "ار$ �ن" ا���ل 
درت �����  ١

ت و+دم آ$�د�� ر٢, �دی �رای .�ب 
درت��ران �ھ. 

و��٣.� � د��� ����د �را�� وارد ا

� �رای آ,� $�1 و ��ز��زی .,ور۴��&. ��. 

 �ھ.روی .رد۵

 
 . )�ش �&�ر:١

 
� ه�د ٨٠ی  ھدرد �ی ا�'م %را��  �ھ$ور#�دي)، آن ��رو�ری  ھ �١٣٧١ور  ٨( ١٩٩٢ا�ر�ل ��ل  ٢٨
�ر��  

ی ��0/�� ه��ل ���رز ه�رد.��  #د�د، �س از+ ه$وا�د» دانھ���«ی ���ت  �01» �و�����5م وا�34 �و�ود«�ظ�م  

�ن ���
�ن" وا#�6ل �ظ��� ا��را
وری #وروی، درا�67���ران ھ4درت ر��د�د. ر /زب "د�و�را
�; $0ق أ�67

���دو�ش �ھ�رای ��#�د%�ن دان ھ� آورد�د:» ار��6ن« +�ز � 

���د %را�� ا�'��، ١� ( 

٢��
و  (  �� 4#ر ا�'م %را و  �ری $���مھرد�

٣����@ زد ) �� �ر� .ه%� ����� و ا4
��دی �رای آ#
� ��0 و ��ز��زی �#ور 

 
 �
�ن ا�ت. � هدر ��
�Dدی دوم 
راژ�دی   ����د �ظ�م ����د %را�� ا�ن ��ز�Bران ����� آ�Aز �/������ت  ی ا�67�

�» /زب وطن«�ران ھاز ر» 
/و�ل 4درت �����«��5روز  F05د ��6ت ا������دی .�ران �ھی ر ه��ددی، 
�و#
 ��#�ور�#�ن، در ا�ن
�Gدی 4رار   �
�Gل 4درت ����� �ورد �رر�� ا���Dت ��0دی و �وال �ر ا��Bز ا�ن ا

 ���Bر�د.

 
ت و+دم آ$�د ��٢,   �دی �رای .�ب 
درت��ران �ھر . 

 

�ن« �ظ�م د�وان ��Hر و ا�/��ر %رای 7رو��#� رژ�م���3د
ر 
/ت  � �ھ، %رو»/زب د�و�را
�; $0ق ا�67

3�� �س از $روج 4وای �ظ��� #وروی، �ر 7١٩٨٩�روری  ��ل  هدر���5�37ت �� �رد، » /زب وطن«�و#ش � ،

ظ�ر /����ن آ��$'ف 
و�J5�$� K4ن رژ�م و ا.� � �زودی �و4وع  +���و�ت. آ � ���3�ب ��ظران �����  
ی 

%رد�د ا�ن �ود � ����ب N.رژ�م ���ل ودرراس آن ر��س �
� � ور ر+�د ا�ن ھ��ل د�Bر ��ن ��'�ت �رد.  
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�ظ��� و  �یھم ��ب ا��0  ا�ن 
داوم 4درت را ����د در ���وع در 
وا���� ھم ���#د، �� آن ھ�ط0ب +�دان �4�ل درک 
 ����� "���� �B+ر��D�"»ر�» /زب وطنP د�د. �ر$'ف 01ت ا��0 1دم�ذ�ری ���ل /Dو�ت ���ل را ��   


ت و 1دم آ��د%� ر#
�  �ر�زي، از5/�ظ �����  ھ�دی �راغ ��ود. ز�را ��Gو�ت 4�7د 7ر���د.�ران �ھ����ت در 

ت و د+�ر
Jر4#
�
واز5/�ظ ��0�1
�  �Aر�4�ل اط����ن �ود. ا �5 D���ح  �س از آ���ب ھ��ی  �#$ص /Dو�ت 
��3ود  ها/�د#� ه
/ت 4و���د» #� ورای  �ظ�ر«�ی  ھ�� ��رو ه�راھ�  1�دا5ر#�د دو�
م ھدر#��ل ز�ر7ر���د

از���3ت ا�'�� ، �; ا�
'ف �#$ص، زود %ذر و �
ز5زل را �   �
و�ود آورد�د، رو�د از���ن ر7
ن ��$
�ر /Dو�
��ب N ١٩٩٢ا�ر�ل ��ل  هم ��ھ
�ر�� #��زد �$#�د�د. �رژ�م ���ل را #دت ���ور  ر��س /زب ودو5ت � � �J3
ا�
�1ل آ�د، وی   �ی  �$�5ف ����3ت �ھ��ن ا�00�5  ���ل 
و�ط ��رو هطرف 7رود%� از7راراو � %رد�د. �س ازآن �

 #د. ه�دھی ��ز��ن �0ل �
/د در���ل ��� هدر�Gرادار

  

دان ر�4ب �ھ���ی  �ھ�ر$�  از��رو �
��ح ھم درھ���  و�$#� .��و#�د�د » /زب وطن«�ی  �$
0ف ھ��Dری  �� 
�د. ���G�5�ل آن ر�
�ن ��Gم در#ھ ه�ران %روھ
� ا�ن $'ی  4درت را ا��ون $ود #�ن �ر���ر�رزی  .�ی ا�'��  ا�67


�ن �����
�ن را درد�ت $ود %� هدر�@ �رد ���د �ر�و#ت ا�67
ر�د، از��ر�ر#
�ب /وادث �ود�د و��  $وا�
��.��وز �ر���ھ� .وت %رد�د�د. آ ��د. ا�'ً آ
� �رای  ا�ن ��ر .ی �����  �رای  در د�ت %ر7
ن 4درت ����� �دا#

 م د�Bر �ود�د.ھ ه��ود�د. ����رآن ���G�5�ل ���K و�د را هآ��د

 
�ب د�Bر ) از�; �و ز�ر7#�ر#د�د 1ر��
�ن ��١٣٧١رم �ور��ل .(+ �ی  #ب ��3ھ��و4ت ��3ودی  و����
�ن واز

دان ��Gم ��#�ور �ھ�ران ���ھ
/ت 
���ر و$��ت او�Pع در ���ل، ر #4��
وا7ق � ;�از4�ل � ا��Bز ر��د�د �  
�
 هم ر����د.�دی ��Gم ��#�ور /Pور �.�ی �ھ�ر ��ز��ن ھ� ا�ن ��W ر.#�Dت �/Dوم �ود. در 
وا�G7ت ��#�ور 

 �ود�د: 

�ھ�ر �) �� ��3ت ا�'��)، �ن ا5د�ن ر��

� ���ددی (� F056ت ا����ت ��0)،  .� 

 1�دا5رب ر�ول ���ف ( ا
/�د ا�'��)،  �

 �/�د �و�س $�5ص (/زب ا�'�� دوم) و در ا$�ر �

 ��د ا/�د %�'�� (�/�ذ ��0 و ا�'��).  �

 
�د%� �� 'ل، ��3ون  %0ب ا5د�ن /�Dت ��ر از /زب ا�'�� ھ�دی در ��#�ور، 4طب ا5د�ن .�ران �ھدر �#�ت ر����

�وب #��ظ��� $و�ش ��Bر %ر7
.�رد. $ود ا��ر /زب در ا�ن ز��ن در  KPل در �وا���ر » #ورای �ظ���«و  
��ب ا���ت را در د�ت %ر7
 هدر ���ل �س از ���ر را ��%�ری  
/زب ا�'��  د�د �� �رد 
� 4درت را �.�ود، 

 ) ١وا%ذارد.(

 
ا/زاب ا�'��  در4درت �م .در ا�ن 
وا7ق ��#�ور، از�; طرف �  
���ب در �ظر %ر7
�ود، و از  ه�#د #Dل �

��ن دو�
م �ھ/زب و/دت و  �م در��Gو�ت، از��0.�ی  �ھ�وی د�Bر �� ���ر ��رو+��د،  
در ��#�ور /Pور �دا#

ی  ر �رزی  ��#�ور 
#�Dل �; #ورا.�دی در#.م +�د ��ز��ن �/دود �ھ�ود. �� و�ود آن  �#ور
�  �ورت �Bر7

  �
�ددی  ر��س "�� ) در راس ا�ن #ورا ��6ت P1٢Nوی  را ا1'م ��ود�د.( �۵٠و4�.  "Z0� ت���ی 

�ن 4رارداد�� #د. ها�67

 
�ران ا/زاب ھ#ورای  ر -» #ورای  ��4دي« ���د 4درت � ھی 1�وری  دو�� ه�ر����ی  ا�ن 
وا�G7ت �س از�; دور


�Gل ��  ��7ت. درراس ا�ن  –ا�'��  �
�ن �ود، �ر ه�ران دھ�#
�ل ازر #ورا �ا���ن ا5د�ن ھ/زب ا�'��  ا�67

�ن 4رار ��  %ر7ت. در�1ن ز��ن �ط��ق ����ن ا5د�ن ر����  ھ
وا�G7ت ��#�ور �ر ر����  ر��س ���3ت ا�'��  ا�67

� ��
�ن«ور ./�ث ر��س ��» ب ا�'�Z/ز«��  ��ود و�$�ت وز�ر ���د از ا��Jی  وظ�J» دو5ت ا�'��  ا�67
��وب �� 0��
$�ب ��  #د. از �دان، ھ�ران ���ھ�ی ����� دو 
ن از رھم +#�� ھ هو�ژ و � %0�د�ن /�Dت ��ر ا

�دھ�ن ا5د�ن ر���� و %0ب ا5د�ن /�Dت ��ر در��ل ھ�ر�ی �����   ی 
$ر��� �ر �/� ه�ی  �3دی  
���ر 
��3ن �
�د.


�ن %ذا#�� ا�67
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�ھ�$�ت از  � ه�ر ا��دواری  ��ود.اظ $�ت وز�ر ����
�ن در ا�
G��ل از ا�ن 
وا�G7ت در �; ا1'���واز #ر�ف، 

 �

�5�G �زودی �«�
�ن ��ون ه، آ
ش �س و �0] /��م %رد�ده��ر آ�Aز ��ود #ورای ا��، ز�د%� و ���D5ت �ردم ا�67

وا�G7ت ��#�ور �دون ا#
راک ا ) /زب و/دت در ا�ن �ورد ا1'م دا#ت �٣».(%ردد
ا�ت و  �ن /زب �و4وع ��و�

��واب ��0م، �$�Bوی /�Dت ��ر �۴د %رد�د.(ھت �0�1 �$وا.از ا�ن   (�و�ت $و�ش  »�5�G
�را رد و »  #ورای ا

�5�G«در 1وض آن 
��/ب 4درت را ��
�Gم از طرف ��ر .). و�5 ��ددی $ودش اظ�۵د ��ود.(.��ش �» /Dو�ت ا


�ن ا�1داز ا�ن طر�ق �0] و آرا ا��دواری �رد ���م وز�ر ھ�وز ھ ) 1�دا5و��ل، �۶د %رد�د.(ھ$وا ه�ش در ا�67
�
�ن �ود، � ا�ور $�ر��ا�67 ��وا%ذاری 4درت � /Dو�ت ش /�Pر � �ر دا#ت �.در ���ل اظ روز # ��دان ھ�

��ود، وی  ر ���ل $ودداری ��د. و��ل ا7�P.�ر # �� ��#د. در �1ن ز��ن و��ل از /�Dت ��ر $وا�ت 
� از /�0
 )٧».(د دادھ�$رج $وا �رادر �/
رم /�Dت ��ر �رد��ری و /و�0« ا��دوار ا�ت �

 
�ددی ��
�ل از  #� ��
ر ھ�راھاز  ه�ود، در طول را هطرف ���ل /ر�ت �رد �و
ر � ١۵از ��#�ور �� ��روا#�� �

%رد�د. ��#�د %�ن ���ل $'ف  ���ل وارد ا�ر�ل � ٢۶
�ر��  از �; �د �و
ر �ر $ور دار %رد�د. ��روان وی �

ظ�رات ��ددی و ��+ ه�ر�� �#�ن 
�ز ه��ش، از ا�
G��ل %رم %روھ�راھا����ب ورز�د�د. +
��زودی رو#ن  دم ا

ا1
راض $��و#��«ا�ن  %رد�د � «����� K4ر درک واB���� ه�ود» ه�ی آ����� و #�ر دروازھ ه�و«ی ��#�د%�ن  
دم �زودی  ه�ی 
�زھ ه�ی ا�/��ری %روھ�ی ����� و 4درت ط0�� ھم +#�� ھا�ر  ر ���ل در.# ��ن �ود �ھا�ت.  

� هزار ��#�دھ� ھ هد 4ر���� #دن  ��#
ر از دھی  "��H /��ر ���ل" #� ه
ل $���
ر ��دل %رد�د و آ���ن �Aزد 

$ت %رد�د. ��� 

 
و��.٣ .� � د��� ����د �را�� وارد ا

 
�دو �ش را �ھ�ی ا�'�� �زودی �رز��ن ھ ه�� ��ب 4درت ����� در ���ل، %رو�وی �; �/ران ����� و  


���1 �وق داد�د ��
�ن 4رار %ر7ت. ا�ن ھی 
�ورات  آ%� �1ق آن /
� $�رج از /�ط ا���ن  ����� ����ل ا�67
��ود، �رD1س ا�ن �/ران ����دھPرر ا�' م %را  �/�ول �; �ری از /وادث 
��د�7 و � �_ و�ھ �/ران � � 

0�0� ;� �Gط��
دا��ری � #��ر �� رود �  �� از �ر$ورد �Aر /ر7ھی آن  دا� 
ای �� 4درت ����� %ر7  �


���1، 1دم درک ��5م از ��$
�ر�ی ���3 ه�ی ��+�دھ��دا�� ا �ی ا�67�� و $ود ����B ��ز�Bران در �/  �����

رت 
وام �� 
���ل �1وا�ل ا�/��ر %را�� 4د �#ور %�
رش �� ���د. در ا�ن �0�0  �B
�ی ��
� ھ
��ر %را�� و وا��
�د ����ھ�ی ھ�� �#ور � ا�د. ه��زی ��ود ه�Gش 
��3ن �

 
�ظری دو را �B� ��7ت در د�
ور روز 4رار %�ر�د: ھ�را ی ��رون ر7ت از ا�ن �/ران ����� �� 
وا��ت، د�ت �م از 

 
� ��
و
$���ت آزاد و  � ��د�و�را
�; 4درت ����� از طر�ق ا

 

�  ��
و
� از طر�ق "5و� ���ر%  ." 

 
� ����
$���ت آزاد و�ر
��ری از �دو �ر/0 �ی ا�'م %را �ھ ه%رو از آن ��د، ا
�ورد ���د  د�و�ر�� ��ور �دا#

���ود. در 4��ل 
و��.آ �
� از طر�ق �ر% ��
���1 و 
�ر�$�  های $�ص و ��+�د �دی در �$��.�ران �ھ، ر�ی ا
�د:

��ر در ��ل .از ز��ن 
 4رار دا# ��
� ار�� درا�ا�ن �و، /Dم روا��ن �رز��ن  � ١٧۴٧داب %ذاری دو5ت �0ط

�دو�ش �ھ �D
 ،�/��/وی از ا
3��ر ��ود �ر 4درت ����� را �  �
�ودر را�
�ی 
داوم و ا�
/�Dم 4درت  ه#Dل �
�
دو�ر �ر% ا�د. ��Dر�رد ا�ن  هی ز���� �ود ه��ن �/دودھر �ی 4#ر /��م دھ����Bر  $وا�ت  ا�د � ه�رد ه��� ���ھ 

�ر%� در واK4 �ھ  ����زاد%�ن و /�Dروا��ن 4رار %ر7
.ی D7ری # هی 
دا��ر ��را�و�� و
�0��D در $د�ت #�و  

� ار��«از �ظ�م  ا�ت ���وع » �0ط ;� ��/ق 
�ر�$� �«$��دان درا ���#�را ا#
�Gق �� ��ود�د. �� » 
$ت 

��� �ھ#واری و�ود 
��م د �/��زاد%�ن $ود ���.ی ���رزات ��ن # در 
�ر�� �� از  �ارث  ت �.وا4
دار%را در
�/����Bن �روز ��ودھ ی رو �� رو�� �#ور �� /�0 �ردن 4درت ����� و �� از �B�� م روا��ن و �د��1ن  ه�یD/ ،د�ا
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$ت و 
�ج �رای ا/راز و ا�
Gرار 4درت ����� در آ$ر�ن 
/�0ل و ��/و $و�ش � �ن ھا�د. #� ه�رد ه���» د�ن« 
� ��وا��را �ا�ن %و �
�ج و
$ت �� ر��د�د، در ازای  »��
#Dل از  �� �ھ4#ر �ذ �� ����ت �» �ھد�ن ��


� از ا1
��ر+#م %�ری �ر $وردار  ا�ت و در �� �3 ه� �ودھ های و ��ر و ��ر زاد ��5�1ن د���، ���60ن /ر7�ی �
�و� ا�ن 4#ر �) ٨ات ����� و ا4
��دی ��4ل �� %رد�د�د.(�ود�د، ا�
��زی $و�ش ��J0Dت دا#ت 
� ا��1ل ا�
�دادی  

��ن را��6�#����ز �ر��  ���د ��ل ا$�ر، �� و�ود  د. �د�ن طر�ق در طول 
�ر�� د�ت �م در �ھی ا�'�� �د و 
 ���
�ی ھ�� در $د�ت 4درت ����� ھ، 4#ر �ذه#د ه��ون ���رز د�دھدر و�ود #��ر�3دودی از �ذ �ی �ز`� �ھا�

G�ط 
در��ن �ردم ز��د ��Dر » د�ن در��ری« و »  �'ی در��ری«ا�ت. ا�ط'/�ت         ی  /��م 4رار %ر7

ا��ر «��� از 4��ل ھاز ا1ط�ی G5ب » هد�ن ���«�ی ھ�� #د. ا�ن 4#ر $د�ت %ذار، در را�
�ی 
/�Dم دو5ت  %ر7

 $ودداری ��� �رد�د.» ظل اF05 «و » می ا�' J�0$«، »ا�5و���ن

 

ر از ���K7 و دور ���ی .در ط� ���ت ��ل، �� درک � ی ��0/�� ه�� �س از ���رزھ�ی �ذھ ه�ران %روھا�� ا��ون ر

������� #�ن د�Bر /�Pر ��ود�د 
� ز�ر ��رق /Dم روا��ن د��وی 
وام �� 
و �
� در $د�ت آ���ن ھ� ��#�د. از .�
���ت �
�، اد�1ی �#رو�1ت 4درت ����� از ھد�و�را
�; و م در ��G�ل 
و��ھ�ی ا�'�� ھ ه%رو �رانھر �م �


�ن ھ�ذ ها�ن 
ر
�ب %رو ��#Dش ��ود�د. �»  #ورای /ل و G1د«طر�ق ا�'�� را در 5�4ب �$����د %را �رای � ��
��
�ن از طر�ق 
و����ر در 
�ر�� ���3ر ا�67  ���ر ار�D 3ودد� �D
 �� ز�د.  ی 4درت 

 
#ورای «�دی ��را�ون ��$
�ر و 
�ر�� دا�ر ��ودن .�ران �ھ��� ��#� از 1دم 
وا7ق رھد#واری  �س از �; �0�0

�د« ��١٫٣٣۵'دی  ١٩٩٢د�� ��ر ��ل  ٣٠
�ر��  �» /ل و G1د����ی  در
�Hر �زرگ وزارت دا$0» ��ھی �ذ ه

�ن %رد آ�د�د. در /دود ��1ت �� ه�� 1�دا5رب ر�ول ���ف و ا/�د #�  ه�راھ�ن ا5د�ن ر���� ھرر �.4�ل از ظ ١٠ا�67

�ی ھ ه�ر و �/ث �#�ت و1دم ا#
راک  �$#� از %رو روز � #ورای /ل و G1د �)  3��٩ود وارد ��5ن %رد�د�د.(

�Gد 4رار داد. در روز �وم �#�ت #ورا، ر���� �� رای ا��ر�ت  �ا�'��، �#�ول /زب ا�'�� /�Dت ��ر را �ورد ا

�د%�ن �رای دو ��ل ����� ��
$�ب %رد�د. از ��0./�ث ر��س ��د  ١٫٣٣۵ی  ور ا�����Jر � ٩١۶، ه  ،KJ��Jر  ۵٩
�01 �G� و ��ر�� ،٣۶٠ ���Dف داد�د. ر���� در ���
�Jر رای ��اش �  ��ی دری و �#
و ا�راد �رد، 
ذ�ر ھز��ن  

�ی �#ور �� ھ��0ت  �ھ" ار
��ط �دارد، وی ���ل آرای �#$ص ��� �� ه�دام %رو وی "�ر از ا�روز � داد �
 ).١٠��#د.(

 
�دی  �.�ی �ھ هوا��ش %رو  ��
$�ب ر��س � ه�ود�د، �
�Jوت �ود. ا%ر ا��ر %رو ور 4رار %ر7
.در �J5�$ت �� ا
�د، / ه�� #د�د، �ر #�و ه�ر�ش �ذ�ر $وا�د �دی �.�ی �ھ

�Gد دا#��د%�ن و #$ص ر���� ا�����Dت ��ر ی %ز��ش 

��Dران ھ�ری آ�4ی ��1د، ��D از ھ
/ت ر م 7را
ر �ر دا#ت. وی دا�ر ��ودن #ورای /ل و G1د را �ھ�وز ھ�; %�م 

�زد�; ر���� �ورت %ر7�ود، �  ���� ��
�
3��ر ��ود و در  @��م �1ل �رد. /�Dت ��ر ھوی +��ن  ی ا1'م 


د �رد. در ��G�ل ھ�ی وی 4رار دا#ت، �زودی 
$ر�ب $واھ; در 
�ر رس �و# ���ل را، � ه7رود%� د�د ��ود �.
0�/�وب Aرب #ھ ��وب و ��.�ی /Dو�ت ر���� �ر �وا�D/ KPت ��ر در �
�ر ���ل #د�د
ر %رد�د�د.  در   @��

�د. �ر$ورد ھ

ر � م #Dل ظ���5�ھ�وز ھ�ی �ظ��� ھ�ی 4درت ط0�� �رای ا#�6ل ���ل %�
رش ��7�د،  
$ود %ر7
 ��ر+ھ�ی 01�� ھی �ز�ن و $�و�ت �ھد#� ����ذ�ر %رد�د�د و در  �

�Gم �و�� �����، 4و�� و .��#
ر آ#���ت ا

 �� د�ت ����H ��ب ��ود.ھ�ذ

 
 . !�دان .&��ت �رای آ,� $�1 و ��ز��زی .,ور۴

 
� �����د، �� و در %�ری �� ا�ر 4درت #وروی �ود ی ��0/�� ه�ی ا�'�� ا�67�� �/�ول ���رزھ ه%رو از آن 

��ش ھ
�Jوت ��ی ھ�ی ����� و �#� ھ �ی د�Bر،  �� G7دان �ر ���ھ�ی ا�'�� در �#ورھ�ی +#م %�ر �� ��P3 از 
�
� �ھ ه�ران ا�ن %روھ�ود�د. ر /ز�� �س از ��ب 4درت ����� �وا/ �
�ورات   �
�د 
$ود 
�0Dف روا �دا#

$و�ش را از �ظ�م 
�و�را�� �� آن طور � �
�م و در �/دود �» �./����ت ا5«د از $ود �� ��دا#��ی �;  ه#Dل �
�@ زد�
���1 �رای �#ور �
�ن �� ��$
�ر  هطرح �����، ا4
��دی و ا��
���1 و 4و�� آن  ه�ی ��+�دھی ا�67�ی ا

�د  و  ه���» ا�'م« �ی /��م،  �#Dل �1م �ھ��ب  G7دان درک #را�ط �#$ص و د#واری  �  �ھدار�د.  آن  ارا`
��
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���1 و ا4
��دی درون �#ور و ھدر آن ����ت  �ی ا�'�� �1�ز �ود�د �ھ��7ت  ه��#Dش ��ودن +��ن رااز ��ی ا

�ن �� �#ور  هروا�ط آ��د���Jذ و ذی د$ل در 
��3ن �ر�و#ت �#ور، ھ ����ھ��  هو�ژ �ی د�Bر، �ھی ا�67
�ی �
 ��#د. ه
دو�ن #د

 
م در /��5  �ود �ھ��  $وا�د. ا�ن » ����0ن وا�34«�4��ن، $ود را � �رای 
�DJ; $ود از رھ هر �; از ا�ن  %روھ  
��ح ھر%ز ھ��دا$
 هرا ی �ظری  در�ورد ا�'م � � �; ���/�ھ�_  �; از ا�ن ���   �0�
»  �راط ��
�Gم«�ود�د. 

�.�د�Bر، �رای  آ�ھ��  ه�ی  ��ز�دھازطر�ق ر�4�ت �B�� �ا�
���ک » ا�'م« ر�; ازا�ن ��ز�Bران، �ھا�ت.  ه�ود 
��ود�د، �دون آن �  ���د �ھ
#ر�] �د �ردا#ت $ود #�ن از ا�'م �  ��ت. ا�ن ��D  4�7د ھ �ورت �#$ص +Bو

1
�  �ود.�� �'/�ت 7�� �رای  +��ن 
�DJ; وآن د�Bری  4�7د +��ن #

 
�و�دا ��  #ود، �ھ����B  در�1ل  ھ�دی  ��#�ن .$�0ت 
; �3دی  ا/زاب  �ی  ی ��0/�� ه; ���رز� �س از�.آ

��G7وط��3ً �و  ��Hطو�د در��/�ت ����Z، ا4
��دی  و7ر
��
وا���B  �دام طر/�  را �ھ، 
وا�د  � �
و�ود آور�د، 
���$Bوی  آن ��#د، � �
�ن را �� ا�ن  +Bو��
��Z1، ا$
'�7ت ھ$�و�ت  �ھ�#ور +�د�ن 4و��  ا�67��ی ا

� .دان 4�7د �; 
�و�ر �#$ص از �ظ�م �����  �ود�د، آ�ھ�ران ���ھ�د ��ود. ر�ی ا4
��دی  آن آ�ھ��B  و
�Jوت ھ7ر
�وع (�ودودی، د�و��دی ا�ورھ�ی D7ری و �ذھ ه�
��ر از #�و
���ت ھ� ی 1ر�� W�0$ �7رس، وھ$
;، ��J0  ه�� �

�دو �ش �ر%#ت ��ود�د. ��� �ر آن �ھ�رز��ن  1ر��
�ن �3ودی، ا$وا�� ��ری و ����د %را�� 4م) ��� از .ردا#ت آ
ا�'م � �����د%�ن  �ی �ر$�ش %ر و ���ھ هی %رو #�� �
��و �� ا�'م �ر�ش �ذ�ر، �0] �و، �و�7 �#رب و �

�دو�ش در رو��روی 
��م 4رار %ر7ت. �ظر �ھ ه� و درک طرح آ#
� ��0 و ��ز��زی �#ور، %روھG7دان ���Jت  
�.�ی �ھ
� $ود را ��روف �.�دی  
$ود را %�
رش » �04رو�����  وار�P  درون �رزی« ��ود�د  ا�ن ��$
��ح ھ
وام �� ا
/�د در �دو �ر/0 هو�ژ دان، �ھ�د. /Dو�ت ���ھ�د�/زب «�ی  $0ق و�ر+م ھ�ی   زود%ذر �� 

�»د�و�را
�; $0ق�
��د�د. در D7ش ا�#
Aن را در دا�ن آ#وب و ا�
���دی .�ی �ھ ه%رو» �ظ�م ����د %را��« ، ا�67
��، ھم ��$ت. �د�ن  
ر
�ب �رز��ن ا�67ن ھ�ی  ط�5ب 7راھ ی رژ�م ا5
�Gط� �#�0 �رای  /����ت ��
�دا�را  ز��

�H��ن ��ن اZ00�5، �ھی  D7راس ا�دو �ش �ھ#د. در ا$�ر �رز��ن  هراس اD7ن ا1�G5دھی  #�D هو�ژ  ����ی  

���1 و ��H$ر�ی �
��دی از ��روان 
�دن، ا�D#�ف ا4
��ھ�; �#ور ��را�و�� ��ل �آزادی  هدی، �0] و 1دا5ت ا

B�و د�و�را�� G1ب  
 #د.  دا#

 
 �ھ. روی .رد۵

 
)١( AP, 25.04.1992  

)٢ (AFP-Deutsch, 25.04.1992 

)٣( AP, 24.04.1992 

)۴(24.04.1999  DPA, 

)۵ (AP, 25.04.1992 

)۶( Reuter-Deutsch, 25.04.1992  

)٧   (Reuter ß Deutsch, 25.04.1992  


� ار��" "/زب د �و�را
�; $0ق"  /Dم ھدر 
�Jوت +#م %�ر�� ��ت �ظ�م  ) درا�ن �� ����ت ا7زود �٨(��ی "�0ط
����ود �D0 هروا�� ا�/��ری و ا�
�دادی $و�ش را "د�ن ��
3��ر  "�ی "ز/�
D#�ن"، در ھ$ود را ���ل $وا�ت  

��
��د �����طر�ق �ی $وا�ت ا��ر�ت �3ر�7 ��ود و از� ه ��
و 4درت ����� �ردا$ت. 

)٩ (Said Musa Samimy, Afghanistan – Tragödie ohne Ende?, Horlemann Verlag, 
۴٩
�  J� ,۴۶/�ت ٢٠٠٣ 

��، �J/ھ) ١٠(��� ۴٨  
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*

�ن" %ر7
 هاز �
�ب �و���د ا�ن �و#��
��ن �/ران ا�67J%"
�Gل �����ت ��5روز  و �� ا�د�� 
��6رات � ه#د �ا

 دان 
Gد�م �� %ردد. ھ�دان ���ھر ه%رو 4درت ����� �


�ن" ��
��ن �/ران أ�67J%" ،����� ر�$�" و +�5ش  –��د �و���
 ���� –�ی ���3ر ھ"ر�ود 

٩٣
�  ٨۶ص  �٢٠١۴ر، ��ل ھ�'�5، 4�د �ط�3  

 

 


