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  	�	د ��در ا��ر 

  


  �� �ود ؟ زادهآ��د�	ر	�	د	

  

�ت �رور���� اش ) ( 	رور	���ری �ر����  ز�ده �� و 

  

 
�و	�	د��م 	��د �"�! ��روھ�ی �#��م د�ت ز�ر )وروی ���ق و رژ�	ر در دوران 	$�و	ت و 

�دی ���ق �!  ،آن �)��دۀ#�.�دان )����! )ده ��ود. )��د ��م و .#ره اش در��ن �-,� از +و	��دا��ن 

��)د. �وده ��وص در و�0ت +�دھ�رآ)��  

�3�ن �! ا�ن �$�ده ھ���د �! 	
�	ر در��ل ��ی �ود و��ش 	
 �	ر ��ز د+�ق ���ت . ط�	�ل �و3د و 

��5! )ده �! 	
 �	ر در��ل  	�و3د )ده +�دھ�ر و�0ت ���ر�ز و�3وا�3 در1960 � ١٩۵٩و�3 �-,

ا��د	�:  ����
توی  ا�ن ھم ��5! )ده ا�ت �! . در+ر�ٔ! �ودٔه و�0ت +�دھ�ر �! د��� آ	ده ا�ت

�ن د��� �: 	در�< در را  د��� آ	وزش 	���ل =$� و و	>��� �دا)�!، �رف�ه �رد �?ری ارز

�ن �ر� آن 	در�! را ھم  ھ�وز آ	وزش ا�ت.��? !��� �.!ٔ   �ده �ود �� �! ا�ط
ح 	
 �)ده �ود و ط�3ب

�ھ�ر)وروی ا���د ��روھ�ی �"�! ��B �! �ود �!� ��ش	��ن )ده  �١٩٧٩! در��ل  ���ق ����D=وارد ا

�ھد�ن ?�و�ت �! �5وف�ود�د ��3ص و��ت �ظر +و	��دان 	
  	�	د �و�س و در ��ظ�م 	و3وی ،	�

  .)د�ذب  ��: 	�	د 

����ز ���ق )وروی ��روھ�ی �! ز	� در �ر )د�

�ن از 	�
دی١٩٨٩ ��ل����D=رج ا�
 ،)و�د �	 

�ھد�ن 	���د �	ر� ا��0ت �	��ت از �! د�Jر	

�ن ا	ر�>�، 	��ده���� �ر�� �)ورھ�ی و ?

��ب دا��ر �>و	ت �"�! �ود�د، �ر�وردار� K 

�م. ���Jد�K آ�ر�ن  ���ب دا��ر �>و	ت �را�

�١٩٩٢�ل  در 	#ره )وروی ���ق  !�� درآ��

  .+رار �ر=ت و�ر�Jون )د �$وط
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�دی +درت را �! د�ت �ر=�!#�د�ری �Jذ)ت    ،�-داز�$وط رژ�م د�ت �)��ده )وروی ��ظ�م ھ�ی 

�ز �رد�دMق آ���دی �#���B +درت 	��ن ��ظ�م ھ�ی  !�، ��ن ��ظ�م �	-�ت  و)#ر ��	 B���ل 	�دان 

دراNر آن �-داد =راوان از	ردم  . �"�د�ن �>	���ر �رد�د، ���ش )	�ل و��ظ�م ، و�دت")ورای �ظ�ر"

�ه �! )#�دت ر��ده و��)#ر���ل �! �: )#ر �و��! وو�ران  �! اNر ��ران را�ت �"�د�ن �>	���ر،�� 

�ن �! =روش ر��د .�����ن در ��زارھ�ی ?����D=م ھ�ت و �ود ا�  	�دل �رد�د و �	

�دی ���ق #�، .ورو .?�ول ا	وال ��	! و	">�ت ھ�ی �ی �و��ن�! ���)و�ت ھ��B ��ن ��ط�م ھ�ی 

د�ت درازی �! �وا	�س 	ردم ، راه ��ری ، ��ج ��ری ھ� و����ن ?��: ھ� را در ?�  )��� ،

�ن �! 	��ن آورد����D=ت =راوا�� را �رای )#رو�دان ا
�3�ن  ،ه �وددا)ت، 	)>��! ظ#ور و ?�دا�ش ط

�3�ن��ھد�ن ���ق �! ���ث ر�O  را�� �و)� ا��$��ل �	ود�د ز�را �ر�ت ط�� از��ن �ردن ?��: ھ�ی 	�

ازطر�ق �ر�د �?�ن  	�
دی ١٩٩۴ز	���ن ��ل درو �ذاب ��ور و	رور 	ردم �رد�ده �ود )روع و

�ن �رد�ده  دا�ل �و3دک����D=ک ا�  . �رض ا�دام �	ود�� =�T +�دھ�ر �! �: ��روی +وی  و�

�ت N$! وا���د �)�ن �
اط

�3�ن �! ظ#ور  ،داد�د �!�ط


 ��ظ�م ا��س �	�
ن �? :

�!  )ده ��ن �)ورھ�ی

�ن 	��=V 	)�رک ����D=درا

ا�ن   .دا)��د �ورت �ر=ت

	و,وع را ���م ���ظ�ر �و�و 

�ل ��� �� !ٔ����ن ط� 	������3�ن  ،ا��راف �	ود �!  )ن�� ای ا(�درا�ظم و+ت ?��ر ط���در�

��ن، �ر����ند�ت �)ور ھ�ی ا	ر�>��"J�ا ، ����ن 	� �وا�ت از�>طرف��ن د��ل �ودو ?����? . 

�ن �! +درت �ر� ا=رادی����D=ن �ردار ،د �!�درا�� 	ط�V و=ر	?��ن �ر�((����� ھم راه  ،د���واز 

�ن �! �)ور ھ�ی آ���ی 	�����ر�� ?����، ا	ر�>�=$ت ا�� 	وھ	وار �ردد. ا3-�ور �ق! �دون ?ردا�ت �

�ن  دو)ر�ت �زرگ ���5 ( �و��>�ل و�ر�داس) ����D=ن ، ازطر�ق ا��واھ�ن ا	داد 3و3! �5ت از �ر�	���

�ن �ود �� د�ت آزاد �! در��=ت �5ت دا)�! ��)د����از طر�ق �)ور  و�	� �وا�ت ا�ن 3و��5� !3 ،�! ?

�ن �-�� ا�ران ��ور�	��د. ������و�� ?��ن ���ر )س ای آی ا(��ز	�ن ������ر و وز�ر دا�"! ?� K

�ن ،  ا3ر�	ن  �� ھ	>�ری 	و3وی =,ل����? �	
��ت ا�	��م ����ن ط"�! ھ� از رھ�ر��	 !�

�3�ن را �)>�ل داده و�ظ�	� ھ�ی��ن )ده و �روه ط�����3�ن �! ) آی اس آی  (	دارس ?���ز+و	��ده ط

  د�ت �ر=ت .
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�3�ن �روه+�	� �! ��5! آ	د�م ،  ��-داز����ر +�دھ�ر راه  ازطر�ق �?�ن �و3دک  دا�ل +�دھ�ر )ده، ط

��ل را در ?�ش �ر=��د و �! �ر�ت �	�م  	��طق را �>� ?� د�Jر �� ھ	>�ری �-,� از ��ظ�م ھ�ی �

�دی#�،  ���ن دا)ت) آی اس آی  (��م �!��م و�! ��وص ��ظ�م �"�د�ن �>	���ر �! وا���! ����و  ?

  .در ��رف �و�ش درآورد�د ،دارد

�3�ن��روه ط ��ن )ی آی اس ا( �	��ت �����و �-,� از ا�,�ی  ��روی ھ�ی �ظ�	�  آن �)ور و ،?

� !���ن "ق ���د �! ا�ط
ح)����D=و�را��: �"ق  ا	ل در ،د� �! را ���ل ���رول 	�
دی١٩٩۶ �

��ب دا��ر  ا+دام او�3ن در . �ر=ت د�ت� ،K س�Yور ر#	��ن ا��ق ����D="ل  ا	و�رادرش را از د=�ر 

!����و��ن. �در���د +�ل �!  	��د ��رج �J���3�ن ��3�ن ا�
	� ا	�رت" �! ط� داده �)>�ل را" ط

  .داد�د 3$ب ا	�را3	و	��ن را �	ر 	�	د 	
 ط� �"�< رھ�ر)��را �-�� �ود�د،

�3�ن���	�ت ز�رظ�ھراً  �روه ط� 
� �ظ�رت،�	ر 	� V+دروا ��ن، 	��$�م ا	����? �١٩٩٨ ��ل � 

�ن ��ک در�د �ود در�دود 	�
دی����D=را�! ��ت �ردا)ت و درآورد �ود ���رول ز�ر را ا�� �ود 

  .�رد ��=ذ را ا�
	� )ر�-ت از

�3�ن �� ��رف ���ل��م +�ل و �)ر �$وق �$ض �! �روه ط�J�ی ا�ور ، آ�ش زدن �! 	زارع و��ک ھ

�3��ری 	ردم ،)	����! ھ�ی )�ن و ھم +�ل ��م )	��3 �وچ دادن ا(��ن )	�ل در از ���! و�����D=ا، 

 ھ� آن از 	>�ب �! ر=�ن و ���! از ��رون در ��ر )	ول �! د��ران و ز��ن ا��دا�� �$وق. )د 	�#م

�زو آواز و	و��$� را �رام ا�
م و ،دروازه ھ�ی 	>��ب 	�دود �رد�د .)د �ر=�!�  !� ��"و�ز�ون ھ

 ز	�ن در ازھ	! 	#	�ر .آ�.! �! ���م =رھ�B و�ود دا)ت ھ	! از��ن ر=ت ،?��! ھ�ی �رق آو�زان )د

�ن �! �	ر�ود 	
ز	�م داری ����D=ه �! ��د�ل ا�Jھ� 0دن، �ن ا��	! ظ�ھراً . �رد�د ا$3��ده ا	ن ?�

�و��� ��)�و�دی  �زد�: را�ط! و ،�رد 	� ز�د�� +�دھ�ر در ا$3��ده )�>! رھ�ر	$�ول� 
 �	ر 	

  �ر+رار�رد.


�	ر ار���ط	 ��3�ن �روه �رای آن ���ق رھ�ر و ا$3��ده �� د�ت �! �دل در ا$3��ده ز�را �ود، ����� ط

�ه آوردنJھ��3�ن رژ�م �! ،?��
ت ��زدھم �?�	�ر �! ا�ن از �-د. �رد 	� =راھم 	��3 �	: ط	�٢٠٠١ 

 ا��0ت دا��ت، ��دN! �رور���� 	�Yول  را 0دن �ن ا��	!وا	ر�>�  ،ر�>� ا�5�ق ا=��د	�
دی درا	

� ا�ن �! �	ر 	
. )د �	ر 	
 �ن 0دن از ��"�	� �وا���ر 	��ده,�$� � در و داد 	��5 ?��[ ی ا	ر�>

،!��3�ن رژ�م �"�! ا	ر�>� 	��ده ا��0ت �����ن ط����D="! درا	ز �! �رد ��Mرآ� :� B�� طو0�� 

  �! و�ود آ	د . ا=رادش و �	ر 	
 �رای د�Jر
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�3�ن �"�! ا	ر�>� �	"< از�-د��ن ا$3��ده و ط����D=ل درا��3�ن  	�
دی، ٢٠٠١ در��رژ�م ط

�ن �$وط �	وده و����D=درا 
�3�ن �	ر 	��طق �!و�ران �روه ط�	 �"���ن +����� ظ�ھراً . �د�رد =رار ?

�  آن از او���و، ��روھ�ی �"�! �	
ت � ����� و ا	ر�>D=ا���  .�رد 	� دھ� ��ز	�ن را ��

���د ،ای 	"�)! ھ�ی �روه د�Jر �� را ا���دی 	
	�	د�	ر�رای �$�ی �و�ش	 !<�( ��� ��ر�: و �$

�3�ن���� ط�����د ?� ھ�ی =-��3ت �رور���� ا�ن )�>! .��ز �)>�ل �رد�د" �و��! )ورای" و �رده ا�

�3�ن��ن در را ط����D=ن ا� �ظ�	� ا�����رات ��ز	�ن +وی �	��ت از �	ر 	
.  د�� 	� دھ� ��ز	

�ن������و�� ��ز	�ن ا�ن. �ود �ر�وردار) آی اس آی( ?��3�ن �روه از � در �ود ���ب ��وان �! ط

!"��$	 ��ن در ھ�دو���ن �5وذ �����D=ده ا�  . �رده و 	� ��د ا��5

�ن ، )آی اس آی (�ظر �! ھدا�ت 	�
دی ٢٠٠١ ��ل از �-د 	
�	ر ��روھ�ی����? :����� �J�� اش 

ً  و داده ���Dر را �! ا�	�ل �رور����  ��3�M ت
�م ا����ری �	��ری 	واد �� داده و	� دھ�د ا�� را ا�5

�ده ���ر در� ��زی ھ����3�ن �	
ت ا�ن. ���د 	� ��ه و �� د=�ع  �"5�ت ا�Nر ��ش 	�Yول ط��	ردم �� 

�ن و��روھ�یا	����  +وایو����D=ا ��  .ا�ت �وده ��ر

�ن �>و	ت����D=ل .�د�ن �رای ا��ز�! �ل �رای 	ذا�ره 	�ز �! ��ز�)ت �! را �	ر 	
 	�وا�3 ��	 

�ن����D=وت ا�رد، د� ��ھ� ھ�^ ا	� ]��
�	ر �! 	���ب ھ�ی ?��م در. �>رد در��=ت را او 	�Nت ?	 

��B �! )د 	� ����د ��,ر �! 	ذا�ره �	� )و�د.دارد �ر��ن ��ر�� ��روھ�ی �روج ز	�ن �� ،  

���ده ھ�ی دو3ت ه���0ر	� ��3�ن ��,ر )د�د ���ن �! 	�ز  او,�ع ���Dر �رده و��)� از ط����D=ا

. ھ�وز .�د دور از 	ذا�راه �ورت �Jر=�! �ود �! د=-�� ��ر 	رگ و�� �)�! )دن 	
 	ذا�ره ��)��د

�3�ن از طر�ق ر���! ا��)�ر ��=ت . �  	�	د �	ر رھ�ر ط

 
��ت ��ر 	�� ���ذ)ت ��ر 	ر�ش ھم �دام ���Nر �رای 	ردم ھ	�ن +�م �! ز�ده  �	�	د �	ر در�5

�ن �دا)ت����D=ا .$Nو	ون ��ر����! ��وا�د 	رگ اورا���Nت ��د �! در .! ز	��� �ورت  �ز�را �


دی  �و�ط  ٢٠١٣�ر=�! ا��)�ر ���=�! ا�ت . در�زار)� آ	ده ا�ت �! 	
	�	د �	ر در 	�ه ا?ر�ل �	

��ده ا�ت و �-دا ��ری ا��)�ر ��=ت �! وی دو��ل +�ل در�>� از 	
ا��ر 	�	د 	��ور �! +�ل ر

�ھد �! �! ا�ط
ح ��ن �وی �	 K Tذ)�! ا�ت . ذ����ن در �����ر���ن ھ�ی )#ر �را.� ?	��

�3�ن �ود را 	-ر=� 	� ��د ��ر 	رگ 	
 	�	د �	ر را ����د �رده و�3 �	� �و�د �! 	
 �	ر .! �ط

� از��ن ر=�! ا��  ت .و+ت و در�


	�	د �	ر در	�ه ا?ر�ل 	 ً�
دی در�ذ)�! ��)د �رای دو3ت ��	د �رزی و ا)رف  ٢٠١٣ا�ر وا+-�	

�3ت آور�واھد �ود، M�� ا�	دزی��ت ا	���� ����ر ���� دا)�ن ھ	! ا	>� !�  ���ه ، آرJدم و د��
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�ه،��3�ن در دورو ?�ش )�ن و��ر� ور�د،+رار دا)�! و در�: Mوری ��ن 	� � و�! ��وص ا=راد ط

�ن �� زر��J �وا��ت از  .��وا����د از	رگ 	
 �	ر اط
ع ���ل �	���د����و�3 در	$��ل �>و	ت ?

�ن �! ��طر رو�د �"T و ر=ت ����D=د. از ا����� ا��5�ده �	#� !-	���ن و ����D=ر از ا	�د 	�	
�م 	�


�	ر در���ل���م  وآ	د �	���ده ھ�ی	، �� !"���م 	$�� ���#� !-	���رور�ز�م  ھ)ت ا=J�� ود واز

  �ر	��! ھ���5J در��=ت �رده ا�ت .


�	ر  داز ادای �	�ز ��د �� �ذر وزاری�- 	�	دا)رف M�� �!  ازھ	! �د�را�ن	 !��از ?��م دو��


	�	د �	ری در د��� و�ود ظ�ھری �دا)ت . �	��د و �?�س �ذاری �	ود.	 !<�3�  در�

�ن �! ھ�^ �ورت ��Nری را �! ��ر���ورده ا�ت ��ر در �ذ)ت 	
 	�	د �	ر �رای ا�Nر 	ردم ا=����D

�3�ن �! ��وص ارگ �)���ن ���ل �ا�ن �! .را ����ون ا)رف  .��ر�و)� ��ودا	� �رای طر=داران ط

�نM�� و��ران و دارو د��! اش ����D=ی ا��ن ا�
م �>رد�د و��رق ھ����D="� را درا	م �� �! روز 	

  �وال �را��Jزا�ت. را �رای +��ل ھزاران ھ	وطن 	� ��م ا=را)�! ������د

  

 


