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�ق � ���ب ��ل�  
  ��د��       

  
  


���ً� �ر   

  ��ط�ن ��� ��
��د؛ ز�دان د�دًه "�را�و���ر"
  

  �دا�#ت !���
�ن
 

آ(�ی ��
��د ���ل ھ�� �د��
� ھ�، ��ھ�'�ری ھ� و '�& ھ�ی �و��ن دھً� ھ�
�د را در 
�دا�#ت !���
�ن �� ���د و �رای �� �ر�� ����دن -پ ھ��ش (��ت ھ�ی ز��دی از 


�ب "
�2 �رس" �و�
� د-روال �و�ف، ��/ول ��ش ا�.���
�ن ��ز��ن ا�
���رات �
   �ظ��� !���
�ن، را �4ل �� ��د.

��� ���ت �� ��� 
وان از�دا�#ت !���
�ن در ا�ور دا��� ا�.���
�ن �7م !و�� �رد  
 2�
و 8
� ا��9د و و�9ت ا�ن �دا�#ت �� �را
ب ���
ر از آن 8دودی ا�ت �� در "

آ�ده ا�ت. و;� ا�ن �دا�#ت را �� '�ی ���ل ا:�� -ر�
ن و ھ�� ��
�رھ� و  �رس"
����رد��ن را �� آن د;�ل 
و'�� �ردن، �4ط �� 
وا�د ��ر ا���:� 7ون ��
��د و ر��4ی 

   8ز�� اش ���د.
آ(�ی ��
��د �� 
�ً��د ز��د روی �دا�#ت !���
�ن �� �واھد �� �وا��ده ��4و>�د �����  

���'� و �� ا�دام �ده ا�د و �� در (راً و (:��ت و �=رھ�ی ��ور �� ھ#�ت  �� ز�دا��،
ر��ده ا�د '��و��ن !���
�ن �وده ا�د. ا��، ��� �واھد �
ذ�ر -ردد �� ���ل �=�'رت 
ھ�ی ���و�� �ردم، �� ��ب ��ز ز���� ھ�ی �ًو ا�
?�دًه !���
�ن ��ز -رد�د، �7 �وده 

�دا�#ت '���
��را�ً� ��ز��ن ا�
���رات �ظ���  ا�ت. '����ت 8زب د�و�را
�2 ��ق و

�ن، �� در و'ود 
�ظ�م ھ�ی د�ت ����ده اش 
��رز �� ���ت، دو روی �2 ��� ���!

ا�د؛ �� ھر دو ���د 
��4@ -رد�د. ا�� آ(�ی ��ط�ن ��� ��
��د ��ر���ً� ���ه آی. ا�س. آی 

�ر (رار ��
دھد و �و��8ل ا�ت ��  را �� ���د، و;� از 8زب �ودش را در !ردًه ا�

'����ت �زر-
ری در ��ور ا
?�ق ا�
�ده ا�ت �� از �ود ��ن در �����4 �� آن �و�7
ر �� 
  �ظر �� ر�د و او �� �واھد از آن ھ� �رای رو!و�� '����ت 8ز�ش ا�
?�ده ����د.

  

  د;��
A� و وا��
A� �� �وروی
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ا�.���
�ن ;��ر���  ا�ن �� روس ھ� �� د�وت �7 ����� و �� �دام '��ح 8زب، ��
�رد�د، در��ھ�ت �وDوع 
.��ری وارد ��� ��د. و;� آ(�ی ��
��د :?�8ت ز��دی را 
ا�
:�ص داده ا�ت 
� ا�ن "�د�ت" �ود را ��Eت ��زد �� روس ھ� �� �� د�وت '��ح 
!ر7م 8زب، ���� �� د�وت '��ح ��ق 8زب �� ا�.���
�ن آ�ده ا�د. در �8;� �� ھر دو 

ود�
� �� روس ھ� 
4د�م �رده �ود�د و �4ش ��ن در د�وت از آن ھ� '��ح، ��ور را د
 �
ا:�� و 
��9ن ���ده ��ود. ا�ن �ود روس ھ� �ود�د �� 
:��م -ر�
�د و �رای ��ن 
?�و
��� �رد �� �دام '��ح �وا�ق و �دام '��ح ���;ف ا�ت. ز�را آن ھ� �?وذ در ا�.���
�ن 


�د �� در ز��ن �8���ت 8زب د�و�را
�2 را ���� از �:�;@ و ����G �ود �� دا��
��ق �� ��ط� و ��
رول ��
�4م ��دل �د و ا�ن 8زب ����د ���Aو و ا�زاری در د�ت آن 
ھ� �ود �� !�ی ھر ��:�ً� ��ن �=ر 
�/�د �� -ذا�
�د. �� 
�ً��د �ر ا�ن ��
� �� رھ�ران ھر 

� ا��ن، (ر���� دو '��ح 8زب 'راًت ���;?ت �� �:و��ت روس ھ� را �دا�
�د. 8?�ظ 
ا�
��د �� روس ھ� �د و �� 
:ور 8?ظ و ���4ش �وا�
�ر -��ل (ط�9ت �ظ��� آن ��ور 

-رد�د. و;� روس ھ� !#ن �ود را دا�
�د �� 8?�ظ � ا��ن �
وا��
� �ود از آن �ر 
در���ورد. ا��، ا�ن را ��ز �� دا��
�د �� ���;?ت او �� ورود (ط�9ت �ظ��� �وروی 

��A�� رد.�=�ی���8ل �� 
  � را �ر روس ھ� ��ز
آ(�ی ��ط�ن ��� ��
��د �=
ر از ھر �س د�Aری ا�ن وا(��9ت را �� دا�د. او در �
ن  

8وادث �وده و از ھ�� ��ن و ��ف �وDو��ت �� �و�� آ-�ه ا�ت. و(
� آن ھ�� 
��9و��ت در �ورد �دا�#ت !���
�ن دارد و از '����ت آی ا�س آی و 
�ظ�م ھ�ی د�ت 

ده اش �� طول و 
?:�ل :�8ت �� ��د �7 -و�� �� 
وان !ذ�ر�ت �� از '����
� !رور
�� �و���ً� ھم 8ز�� ھ�ی �ودش و روس ھ� �� ��ر �رده �� �د آ-�ه ��وده ���د. !س 

د;�ل را ����د در اد��ی �دم �دا��� در ا�ور ا���
� و �ظ��� '�ت و 'و �رد؛ ���� �� 
ً� آن '����ت �ر�2 ا�ت �� ا��ون 'راًت ���ن :را8ت ���د -?ت �� !�ی �ودش در ھ�

  آن را �دارد.
ا�ن �� روس ھ� 
� �دام 8دی �ر
�ب '����ت '�A� �د�د ����د روز رو�ن ا�ت. ا��  

آ(�ی ��
��د :درا�ظم �� ر/�س ا;وزرای دو;ت ��رک ��ر�ل، �ر�#ف ر/�س ا;وزراًی 
 �A
و وا��
A� دا�ت �� از ��ه �'�ع، ��7ن �� (وای �
'�وز و ا�.�;Aر�وروی د;��

د�ت ����د-� اش �و���ً� آن ھ� در 
���� �دت ���ت وز�ری اش ;ذت �� �رد. او �� 

وا�د �2 ��د �و27 ارا/� دھد �� �� D8ور (وای �وروی در ��ور ���;ف  ��� �=�


�وده ���د؛ ���� '����ت 
'�وز �ر��زان رو�� را �� ز��ن ��ورش، ��� ا;رJم ا�
راف 
-ردن ا�.�ن ھ� �� ا�دا�ت و از'�را>ن �وروی �9ذرت �� �وا�ت. روس ھ�، �� 

8
� '�را>ن �وروی را �=ت زده و�را��Aده �� ��زد. در��روری  �� ����1981 
����ر�وروی در8و�� ی �=ر'#ل آ��د �9د از
'�وز�� �� زن 'وان ��8� آ�=� را 

��د را �� آ
ش �� 
�ر��ران �� ���د و�!س �روی ا'��د آ�=� ��ز�ن �� ر�ز�د و ا'
���د. '�رال ا;����در���وروف �ر���ور�ظ��� �وروی �� �!�ھ��ن آ�=� �ر
�ب ا�ن 
'���ت �ده ا�ت �� د�
ر:دارت �زد ��ط�ن ��� ��
��د �� رود. ا�� ��
��د �� -و�د 
��: "�'�ب ر/�س �د��ت اط#��ت دو;
� و'�رال ا�!و;���ف ھ��ن �7د ;8ظ� !�ش �� 

��ت، ��ر-روھ� از د��ن ھ� ا�ت �� �و��?ورم �!�ھ��ن �وروی را �ن -زارش داد�د: '�
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   !و��ده �ود�د. �����د ا�!و;���ف را �� ��طرآوردم و-?
م:
ـ ھ���را�م در��ره ی ا�ن ��� ��ری در��8� �� روی داده، ��زر�� �رد�د، ا�ن '���ت  

�7ز را �رر��  ��ر�!�ھ��ن ا�ت. ��
��د ر�دا�� �� �ن ��ره �د و-?ت: ���د ��رد�Aرھ��
  �رد.

ـ ھ��ن ا�روزا�ن ��ر را �� ���م. �واھش �� ��م در
ر��ب ھ�/�ت ��� از��9و��ن �ود 
  را ���ل ��ز�د...

  راھم را -م �رده �ودم �� A7و�� از آ��7 رخ داده �ود، !وزش ��واھم...
 درد�
ر��
��د ر/�س �ورای وز�ران ا�.���
�ن ��زده �?ر���
� �ود�د. 7ر���N آ�Jز�� 

دادن -زارش �رد. �رای ���دن ا�ن -زارش �رای �و��ن ��ر، �� 
وان و�� آرزو��دی 
  دا�
م...

در!���ن "���و����و" �را
ب ھ�دردی وا�دوه �� را �� ��طر�8د�E �� �� رخ داده �ود،  
اظ=�ردا�ت و��رد�Aر!وزش �وا�ت. ��
��د �� 
� ا�ن دم ;ب �رو��
� �ود، آ�Jز�� 

ای �� �Jر��
ظره �ود. ر/�س �8و�ت �� آ��� 
'�وز�!�ھ��ن �� ��ن �رد. ����ن او �ر
�ر����د-�ن ��8� را ��وھ�د، ��ش ���
ر-��ه �� ��طر ا�ن �8د�E را �� -ردن ��/و>ن 

ا�.��� ا��Aد: ��/و>ن ا�.��� ��ط�4 �� �� ��د و��ری و��Jت �ود در���8 ی ��/و;�ت، 
د ازا�ن ���ت از��� !وزش ��واھم..." ز���ً� ا�ن '���ت را �راھم ���
�د. �ن ھم ���

  )191(ا;����در ���وروف، در !�ت !رده ھ�ی '�& ا�.���
�ن، ص 
ا�ن �وDوع ���
ر از آن و8�Dت دارد �� 
و8�D� را ا�'�ب ����د. ا��، �2 ��
� را  

�� ر���د �� -زار��ت ����ل �ظ��� و ا���
�، �7 �و���ً� �'�ب ر/�س ��د و �7 
ی �وروی، �� ��G آ(�ی ��
��د �� ر��د و ا�ن �� او اد�� �� ����د �و���ً� '�رال ھ�

�� در ����ل �ظ��� و ا���
� �دا��� ی �دا�
� ا�ت وا(�9ت �دارد و �4ط �� �واھد از 
   ز�ر ��ر ��/و;�ت ���� ��;� ����د.

ا��ون �� آ(�ی ��
��د در آ�ر�ن �دارج ��ر (رار دارد، ��ش �2 ��ر ھم ����
� را ��  
رت �واھ� از �ردم ���ر �رد. آن �9ذرت �واھ� از '�را>ن �وروی ھ�Q ز���ده �9ذ

��ود، -ر�7 �رای 8?ظ ��4م ���ت وز�ری Dروری �� �ظر �� ر��د، ا�� �9ذرت 
�واھ� از �رد�� �� ��ر ���Aن آن ھ�� '���ت و در�ده �و�� ھ� را ���ده ا�د، �� 
وا�د 

��د و را8ت و'دا�� ھم �:�ب ��ص �9ذرت �ر�8� �ر ز�م ھ�ی ا;
��م ����
ً� آ��ن �
   �واه ��زد.

در �ورد د�ت ����د-� 8زب د�و�را
�2 ��ق ا�.���
�ن �����ت �� (��
� از �:��8ً�  
  ��رک ��ر�ل 
و'� ���ھ�م:

"���وران ��� ھ�� '� �ود�د: در ار
ش، در ��د، در ادارات دو;
�، در ر���� ھ�ی  
�، در ھ�� '�. �ن رھ�ر �2 ��ور��
4ل -روھ�، �=ر����، �=�دھ�ی آ�وزش ��;

��ودم. ��ور�� �2 ��ور ا�.�ل �ده �ود �� در وا(G ��� �� آن �ر��ن �� را�د�د. �ن 

وا��
م ھ�Q -��� �دون ���وران ��� �ردارم" (از�:��8ً� ��رک ��ر�ل ��  ���

  )��1991ر��Aر روز���ً� رو�� "
رود" (��ر) ��ل 
����، 8ز�� آ(�ی ��
��د و "8زب وا8د د�و�را
�2 ��رک ��ر�ل، رھ�ر و !��وای � 

��ق ا�.���
�ن" در ا��ر ��ر 8د ا(ل ا�ن ا�
��ز را ����� �رد �� �� د�ت ����د-� 



www.goftaman.com 

روس ھ� ا�
راف ����د. ا�� آ(�ی ��ط�ن ��� ��
��دھ�وز !� ��رده ا�ت �� د�ت ����ده 
  �ود!

 
 


