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                                                وا�� �ز��، ھم دزد ھم ���ب ����

��زد��ری �� ��و�� ����ر ����ن و ���ب �را���ز درھ��ن �ب و روز وا�
 	رد�د ا�ن �ود 

� �رد�د، " ��� ��� و��  	روه ط�(��ن درھ)�' اوِل ��ِه �وا��ر، ��$ی �#ِر!ز�  ��د �و�

�و�  ا��رزاده " وا(  و$�ت !ز�  در�را�ِر �وأل ِ-�ر���ر �� �+ورت �+ور و ����د 

" ط����ن �� ا��زه و �ی ��و�ز�و�  ھم 4-ش 	رد�د، ا�2راف ��ود �� : ازطر�ِق �ر���� ھ

� �رده ا�د.�� . . "      &%�$�ی او، دو  را�ت را �� دا�ل � ر �ز�� �

ا�ن ا+راِد ط����ن، ر+%��م *�����د و �رای ��ِب آ� � در رو�ِد ��'، ا�ن "  وا(  !ز�  62وه �رد : 

 ب)                                                                    (�� 2�  ا(��  ��ر را �رده ام..."

 ِ�>�د=' ��(ب و در�2ن >�ل -و��ن و ����ِن د��ری �� ;:ط �دِت �و��ھ  4س از���

�و�@#� ��$ی �#ر!ز�  ُرخ داد،  �����ِر�� ��در و د-�ر، �� ُ�رِم " ز�� " �و�ط 	روه 

ن �ورد��ز، " �و�  ا��رزاده" وا(  !ز�  در�� ط�(��ن در و$�ت !ز�  �ود. درا�

" *ن د,&ور ,�-,�ر ا�ن دو &ن را �� ط����ن   �+�>�' ر���� �  �� +را>ت ا�2راف ��ود ��

                                                                                       داده ام..."  

                                         

  

B�� د�ت �@  از �����ر �ده ھ�در ز�ر آواری از 
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 Dده " :  م �و�ت ����2013ه د���ر 29"-��� 4رس" ���ر����� ا��ر �0,*� /$و *��ِس �*�/

5 *��س 34&� ا,ت �� *�*وراِن ا*��ت *��، 2 �روا,1ِت ا�&��ری ��� ���4ن در ��,ِت /*و*� روز 

ا از *�زِل *و,� ��ن ا��رزاده وا�� �ز�� 7�دا �رده ا�د... +ردی ���م ا*�ن 6  ازا/$�ی �ورای  ر

و:�&� �ز�� �0د دا�ت *و$وع را ر,��� �� �,�زد، ا*� وا�� �ز�� او را & د�د �رده ا,ت ... 7�ش 

د �� ط����ن �� او 34&� از ا�ن، آ�0ی ا��رزاده *& م �� ھ*�1ری �� 4روه ط����ن �ده �ود، ا*� وی 34&� �و

ا�د �� ا4ر +>���ت ���1د از طرف ,ر د,&� ھ�ی ��ن �1وھش *��و�د، ����رآن، وی �رای ط����ن ا��زه 

داده �ود �� ھ3&5 ,� را�ت �� و:�ت �ز�� 7راب ���د، ا*� ط����ن ���&ر از ,� را�ت در ھ3&� 7ر&�ب 

                                             �رده �ود�د..." 


 " 2015ا�ن، ��#� ��ود. ر���� ھ�ی ا;�����Eن در��ه ;�روری ��� �م، �Fن آ�@� از�وِل �

ا���ت �� " ا;�����Eن، -�رد����ری ;ردی ���م "�2دا(:�دروا>دی" ���وِر وا(  !ز�  را 

 ... *��وِر ,ر7ر,ِت {وا��} و:�ت �ز�� ا/&راف �رده �� وی����ر�رد�د، 	زارش داد�د �� : " 

                                         ,��-وی دا/ش درا+?��,&�ن �وده ا,ت ."

4س آ�� ��  دردراز��ی ��ر�D و در�دام 	و�'  د��ِر �#�ن ���ن >@و�ت دار و و$�ت دار 

را د�ده �� ���ده ا�ت �� ھم در�:ِش دزد و ھم در�و���ت +�>ِب -��� �راردا��� ���د ؟ 

و��  وا(  �ذ�ور �� +را>ت ���و�د �� " ط�(��ن ر;:�ی �ن ھ���د"، د��ر، ��ھ�ِت ا+�  

'Iآ�@�را ���ردد.                                 وی و �ر��ِن �وط  �د �F 
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   �و�  ا��رزاده وا(  !ز� 

�1�� �� ا*ر�  ھ�-�*5 7�*�ن ا,&را&ژ

دررا�ط� �� 2:ِد ���4ِن ��را�ژ�� �� ا��$ت ��>دۀ ا�ر�@�، ھ���طور�� 	)��م، �رو +دا ھ�ی 

ر >�:�ِت �4ر(��ن، �ط�و�2ت، ز��دی دردا-ل ا;�����Eن �� راه ا;��د و ا�2را�Fِت �-��)  د

 ����' �د�  و رو��)@ری دا-�  و رژ�م ھ�ی ھ�����  �روز ��ود.          

دو(ت ���ل، �رای آ�@� ��وا�د از�@طرف ز���� ھ�ی " �وا;ق �� " و �را�ِط ">:و� " 

دردا-ِل ���رو ا;�����Eن !رِض ا��Fی ���4ن ا��را�ژ�� �� ا��$ت ��>دۀ ا�ر�@� و 

ا�ره �� 	روه ط�(��ن را ���2د ��زد و از�وی د��ر، از�دِت ا�2را�Fت و ��را�  �داوم ِ�ذ

ھ�ی ��ورھ�ی ھ����� و ��ط:� از ا�ن ��>�� �@�ھد، ���ر�D ���زدھِم ��ه �وا��ر��ل 

��6دی "(و�� �ر	�" �� ���س �زرگ " ��ور� " را در�#ر ���ل، ��زھم در �>�و>� 2011

وری ھ�ی ���2 دا�ر ��ود. �راِر 	زار�#�ی ر�� ، درا�ن ی �#د�د ھ�، �-�()ت ھ� و �� ��

���س، �� ��داد ��ش ازدوھزار�)راز �ر�ز و و$��ِت ��ور�� ��وِل ا�F2ی ������، �ر-  

ازا�F2ی �4ر(��ن و���ِس ���، رھ�راِن �#�دی، 2���ی د�� ، رھ�راِن ا>زاِب ���� ، 

�ف"، " ���و" و ... ا��راک ورز�د�د و ھ�Nت �ورد4�و����� �:�ِم ���ل و �����ده 	�ن " آ��

��ِر آن �#�رروز ادا�� ��;ت. >��د�رزی ر��س ��#ورا;�����Eن ط  �-�را�  اش ������ِت 

�ن "  ا;���ح ا�ن ���س ���ن 	)ت :*A& �1�� �� ا*ر�در�ور&�B+��* �1 ا+?��,&�ن در 7�*�ن ا,&را&ژ

�,�ِت �ظ�*� دا�&� ���د...ا*� �� ھ�C ��وری ا��زه داده ,A& وا�د در ا+?��,&�ن&��ود، ا�ن ��ور *

 �� �1�� �� ا*ر��� ��ور د�-ری ا,&�3ده ��د...ا*$�ی 7�*�ن ا,&را&ژ���ود &� از ��ک ِا+?��,&�ن /*�

&� � �-ذارد. . . ا*ر��1 �رای   2014&�ن ا,ت &� ��*>� ی � ���، ا�ن ��ور را 7س از ,�ل ,وِد ا+?��,

� �� ا+?��,&�ن ا,ت  و ا+?��,&�ن ��ز ���د د���ِل *��+B �ود �*��+B �ود �وا,&�ِر ا*$�ی 7�*�ن ا,&را&ژ

�ِت ���*�ت ِ*�� �ود را �� ھر/�وان *��واھ�م  و از �G& �* ...د�ن را�ط� ���ا*روز *��واھ�م... در ا

�1 ���د را�ط� *��ن دو ��وِر *,&%ل ���د �� *��+B ھر دو �را�ط� ی دراز *دت *��ن ا+?��,&�ن و ا*ر
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��، ھم �� ارو�7، ھم �� ��&و و ھم �� ا*ر��1 ��$ر ھ,&�م و �و���ل ھ,&�م �� ��&��ن �ود... ھم �� �ر*A& ور در آن��

� دا�&� ����م..�297."  (7�*�ن ا,&را&ژ(                                                    

ا�F2ی ا�ن �ر	�، 4س ازآ�@� +�Eت R ��ددی را �>�ِث ر��س �ر	� ا��-�ب �رد�د،   

���� ا;راِد ا��راک ���ده را �� �#ل ����ون ��:�م ��ود�د �� ھر�داِم آ�#�، �4را�وِن دو ھدف 

�� 	روه ط�(��ن) �� ��وره �4ردازد و در�#��ت،  (ا��Fی ���4ن �� ا�ر�@� و ادا�� ی �ذا�ره

�ظراِت ھر����ون، �و�ط ر��س آن در��
 �2و�  �راIت �ود. ����� آن �ود �� ا�F2ی 

�ر	�،  �� ا�)�ق ھم، ھ���طور�� �دو�ِر ا�ن �ر	� �� ���س ��ور�  را از��ل ���Nد ��وده 

�� ���4ِن ا��را�ژ��ِ �ورِد �ظر  �ود�د، 62وه ازآ�@� �� >@و�ِت ا;�����Eن "��وره " داد�د

را �� ا��$ت ��>ده �� ا��F �ر���د و �� 	روه �رور���  ط�(��ن �� �ذا�ره �4ردازد، 

(��ز�@� د��:�ً از�وی آ	�ھ�ن و �>����راِن ����  ���ل �����4  �ود)، ;�ردۀ �ط����' �� 

 در���4ن ا�ن ���ت +�در�د، ���ن �ود : 

                *ردم ا+?��,&�ن �دون ھ�C �وع �و&�ھ� ا�&رام 4ذا�&� �ود.  * �� *%د,�ت د��� و/�>��ت 
                                                          * 0وا��ن ا+?��,&�ن ا�&رام و ر/��ت 4ردد.  

�,� &ر&�ب و در �روع آن، �,م 6�� �� ,� ز��ِن دری، 7�&و و ا�-� * ,�ِد ھ*�1ر� �ی ا,&را&ژ
 ا�ر�*ن ا�ر��م &�ر�ر 4ردد .                                                                                 

�د از �� ���1��د �� / ده ��رو ھ�ی ا*��&� ا+?��,&�ن ���د. ��رو ھ�ی ا*ر�� � &���* رھ�ری &*�م /*
 �&���& �ی �ود ,را�� و �دون ھ*Iھ�-� �� ��روھ�ی ا*��ا+?��,&�ن �ود داری �*وده و �� /*

�ت ِ*�� ��ور ا�&رام �*��د.  *���                                                                           

� �� زود &ر�ن +ر�ت و 7س از ا*$�ی ,�د �روع 4ردد.      �  * ز*�ن ا��3ِذ ھ*�1ر� �ی ا,&را&ژ

��&�ر ھ�ی *وازی �� �1و*ت �* وری ا,J*� ا+?��,&�ن ��&*� * ا��:ت *&�ده &> د �*��د �� �� ,
 داده و � �د ھ�ی ر,*� �1و*&� را در 7��ُ�رِد وظ��ِف *�و�� ��ن ھ*�1ری �*��د.           

�&وا�د در ا*وِر *ر�وط �� �ورای *��، ,��&�رھ�ی ,��,� و ا*وِر �$0�� ا+?��,&�ن  *� �1�* ا*ر
�د و �� در��ک ا+?��*� ���1�� �� *دا���,&�ن ز�دان دا�&� ���د. ����را�ن، *,Lو��ِت &*�م ز�دا� �ی ا*ر

                                                           در 0�*رو ا+?��,&�ن و�ود دارد �� ا,رع و0ت �� &*�م ز�دا���ن آن �� �1و*ت ا+?��,&�ن ,7رده �ود.    

�' 0وای ھوا�� ��ور ا0دام /��ل �*��د.                ��م، &� �ز و &,�<& ،��  * ا*ر��1 در 0,*ت ا�



www.goftaman.com 

�1 ���د در *ورد آ*�ده ,��&ن �ور,�� ھ� و ز*��� ھ�ی &���Jت /��� در ر�&� ھ�ی *�&�ف �* ا*ر
 &> دات *��ص دا�&� ���د.                                                                        

� ، ,�د *ورد �ظر ���د در ,�ز*�ن ��ل �Gت �ود و از * �رای ��ول اط*���ن از ھ*�1ر� �ی ا,&را&ژ*
�-ردد.   * ��                                                                              آ� � &> د 4ر+&� �ود �� ھ*�1ر� � و ا*ور &> د �ده از ,وی ا*ر��1 در و0ت  *>�ن آن /*

وِر د�-ر ��:ی ا+?��,&�ن، ا*ر��1 در 7 �وی * در,�د ���د ذ�ر4ردد �� در�ورت �*�5 �دام �� 
 ا+?��,&�ن  ا�,&�ده *��ود.                                                                                   

�1 ���د $*��ت �*��د �� ا+?��,&�ن �� ���5 ر��0& �ی ,��,� *�دل �*�-ردد.                  * �  ا*ر

            �#�ی ا��را�ژ�� �و�ط ��-++�ن د��:�ً ارز��� ، ��ز�� و �>��ل �ود.      * ��د ھ�@�ر

  * ا+?��,&�ن و ا*ر��1 �� �ورت *,�و���� �ق +,Nِ ,�د ھ*�1ر� � را دا�&� ����د.                 

ل 1�ِو*ت * �� ا*$�ی ا�ن ,�د، ا,��د و 0رار داد ھ��� �� در دوراِن �1و*ت *و0ت، ا�&%��� و دورۀ او
  ا�&���� ا+?��,&�ن �� ا*$� ر,�ده ا,ت، �?و 4ردد.                                        

* ا*ر��1 ا+?��,&�ن را ��� �� در�وا,ِت �وِد ا+?��,&��� ھ� در د+Bِ &��وزات ِ��ر�� و �ر ا,�س ا�وِل 
�د.                  �*� B0ھ*�1ری �� *و ،���                                7ذ�ر+&�  �دۀ ��ن ا�*

�,�ِت �ظ�*� ��ن در ز�ِر ��رِق ا+?��,&�ن ز�د �4 �*وده و �� ��0ون ,A& �1 در��رو ھ�ی �ظ�*� ا*ر� *
 ا,�,� ��ور ا�&رام �*���د.                                                                          

�1 ���د ز*��� آن را *,�/�د *,�زد &� �1و*ت ا+?��,&�ن �&وا�د از ,ر�داِت �ود �� �ورت *ؤGر * ا*ر
 ��3ظت �*��د.                                                                                            

2�زی �  �� ��*J/د �� ا�وا+%&��*� ��* ��7�*�ن  ��� �� ا*ر��1در�د �*&ر * ,�د ھ*�1ر� �ی ا,&را&ژ
 از 7�*�ن و *وا+%&��*�.                                                                                  

�,�ِت �ظ�*� ��ور ,A&�1 �� ا+?��,&�ن و ا,&�3ده از�* درار&��ط �� ھ*�1ر� �ی د+�/� و ا*��&� ا*ر
�� را ر/��ت �*��د. &>داد و  ، �1و*ت ا+?��,&�ن ���د ا�وِل ��+ذِ 2014ا��ون و 7س از ,�ل ��ن ا�*�

�ن 4ردد.                                  ��,�&�  �� ا*ر��1 �واھ�ن آن ا,ت، ھم ا��ون &>,A& ِت� �و/

�,�ت در �زد��1 ,ر�دات ا+?��,&�ن �� ��ور ھ�ی ھ*,���،  ���وص  ,A& ن�* &ر��' داده �ود �� ا
 د�د *��ود، 0رار4ر+&� �ود.                        �� ��ور ھ��� �� ا+?��,&�ن ازآن �� & 

�,�ت �رای &%و�ت *���3�ن ا,&�3ده ��د.  ,A& ن��&وا�د از ا*� �1�                  "                * ا*ر
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آ	�ھ�ِن ����  در�2ِن >�ل، �دو�ِرا�ن �ر	� را �ر;�دی از�وی >@و�ِت >��د �رزی  

اک ���ده 	�ن �4را�وِن -وا��#�ی ا�ر�@� دا����د. �:�$ت، در�#ِت �د�ت آوردِن ���Nد�' ا��ر

�>��ل ھ� و ��+ره ھ�ی ز��دی ازطر�ق ر���� ھ�ی ا;��E  دردا-ل و -�رج ا;�����Eن، 

�و�ژه را�
 �� ز��ن ھ� ی ��  و����  آن �� ��ر ر��د و �ظ�ھراِت �����ً و���  از�وی 

، ��	ردان و �>+6ِن ���رف در���ل، �6ل آ��د، ھرات و " ��ظ�م" ھ�ی ا��6  ھوادارانِ 

�� ھ�ی د��ر، �� Fد ا��Fی ا�ن �رار داد �� راه ا�دا-�� �د و >�� 2ده �  از2��� و 

رو>���وِن ا;�����Eن ����@� ��6ً ��ز �ذ�رر;ت، �Fن �-�را�  ھ� و +دور ا���62 ھ�ی 

����4ه ھ�ی �ظ��  آن ��ور درا;�����Eن  ��ن، ا��Fی ���4ِن ا��را�ژ�� �� ا�ر�@� و ���Nسِ 

 �Fوا��ِن ا�6م -وا�ده 62وه ��ود�د در +ور��@� ا�ن ���4ن �� ا��را ">رام" و -6ف 

�ر�د، آ�#� د�ت �� " �ورش" -واھ�د زد. درھ��ن �ب و روز و در���ِل ���ن �-�(ف 

ت ���  �ر ورز�#�، اد�2 ھ��  از�وی ��F  ا;راد و ����
 ����  در��ور +ورت 	ر;

ا��@� د�تِ ����
 اط��26  رژ�م ھ�ی ��#وری ا�ران و >@و�ت �����4ن دردروِن ���ن 

ا�2راF#� �و��ً د-�ل �����د. ��(ب ا�ن �ود �� ��F  از رھ�راِن ا>زاِب ����  !�ر�ذھ�  

�����4ن، ���Nد و -و����  ��ن را در���ِل �دو�ِر "�ر	� ��ور�  " ���ل ا�راز ��وده و 

ھ�ی Fد ا;��E  �:�م ھ�ی �����4ن را �� ��ِد ا��:�د 	ر;��د. �=6ً،  " �-��ر-�ن ����ت 

�و�)زی" رھ�ِر>زِب 4-�و�-واه ��  2وا�  �����4ن و " ھ��م �-��ر " ���وِن >زِب 

2وا�  ���ل �4ر� ، -و��ودی ��ن از �+���م و ;�+�� ھ�ی �ر	� را ���رزداده >Fوِر 

����E;ز �دی " -وا�د�د.��روھ�ی -�ر�  در -�ِک ا��� �                                                                           �ن را " �

آ��� ��(ب �ود، ا�ن �ود �� >��د �رزی ط  ����ِت " (و�� �ر	� " �� +را>ت 	)ت �� "   

ا��@�ر �وا;ق �� ھ�� ��ورھ� را�
 �� ا��Fی �رارداِد ا����  +>�ت �رده، ھ�� �� ا���ِم 

�ود�د. ;:ط �� ��ور�وا;ق ��ود و آن ��#وری ا��6  ا�ران ا�ت "                                                     
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  م����2011  از ا;���ح " (و�� �ر	� " �� ���س ��ور�  در ���ل �� روز ���زدھم ��ه �وا��ر 

و +دا ھ�ی ����  ���  �ر���Nِس ����4ه ھ�ی �ظ��  ا�ر�@�  �#ر>�ل، در���ِل آ�#�� �ر

در-�ِک ا;�����Eن، ��ر�' ا��ر��  " ا��د وطن " ��ز�ط��  را �+ورت ا-�+�+  درھ��ن 

ز���� �� ��ر �4رد �� ا���، !رِض رو�ن �دن ِ�ر-  از	و�� ھ�ی �وال �را���ِز ا�ن 

  �� 
و رو��)@ری ا;�����Eن درآن �ورد، ا+ِل ا�داِم �#م و ��و�� 	  �ظراِت ا;راد و ����

                       �ط�ب را �دوِن �م و ���ت در ا���� �:ل ��@��م : 

�� ر�م 34ت و 4وھ�ی ا*ر��1 �� 4روه ط����ن در 0طر، آ��2 �� در دا�ِل ا+?��,&�ن در ��ل ِ�ر��ن / "

�1�� �� *�ظ�وِر ا���د �7�-�ه ھ�ی �ظ�*� ا*ر��1 ا,ت، +>���ت ھ�ی 4,&ردۀ �ظ�*��ن و * �د,�ِن ا*ر

� ا,ت .  ا4ر�2 ا���ِد �7�-�ه  ھ� ا�و:ً �>د از ا*$�ی 7�*�ن راھُ�ردی �در�2د *�ط%5 * م  و ا,&را&ژ

�1�� ھ� �دوِن &و�� �� ا�ن *,��A، *�ل ���ن ا*ر��1 و �1و*ت ا+?��,&�ن ���د /*�� �ود، و�� ا*ر*

�� ا�ن *�Jت را 7س از �%�� ھ�ی ا���ِد ا�ن �7�-�ه ھ� را از �0ل *����ص �رده و *�دودۀ �?را+

�ن �*وده ا�د. 0رار ا,ت ا�ن �7�-�ه ھ�  در و:�ت ھ�ی �0دھ�ر، ھ�*�د، �وا�� ��رداری ھ�ی :زم &>

 �1�� ر*زار�ر�ف، �Jل آ��د، �و,ت و ���د�د ھرات ا���د �ود. &�م ھ�ی * �د,� وزارت د+�ع ا*ر

&� را در ا�ن و:��ت �طور آرام  و�دون ,ر و �دا و �� دور از 2�م ��ر ازھ3&� ھ� �0ل، ��رھ�ی *%د*�

�1�� ھ� �دان *>��,ت �� ,راِن ��خ ,3�د ��-�ران، *ط�و/�ت و ر,��� ھ� آ��ز �رده ا�د. ا�ن ا0دام ِا*ر

��* ��7�*�ن ِا,&را&ژ ً����G م ا�د و*�* ًJ*�� ه ھ�ی �ظ�*� درا+?��,&�ن�-�ن ���ل او:ً درز*��5 ا�داِث �7
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�1�� ھ� �� ��-ردد.  ا*ر* �%�7�ش ا*$� �ده &����  و 7�7�*�ن ِ,*�و�  ��و وا��-&ن از �ظر آ� � 

ر+&�ِر *,&�1را�� ای �� در ا+?��,&�ن در 7�ش 4ر+&� ا�د، اھ*�ِت �2دا�� �� *���3ت ھ�ی *ردم، �1و*ت 

�0�ل ��,&�د.  &�*�ِم ا*ر��1 �را ���ی ا���د �7�-�ه ھ�ی �ظ�*� در و �7ر�*�ِن ا+?��,&�ن در ا�ن ز*

�ن دو ��ور ا���م �ده ا,ت &� � ز*��� ا*�1ن 7ذ�را,ت ��*�ا+?��,&�ن از ���ظ ِا�ول و &وا+%�&� �� +

�� �1و*ت ھ�ی دو ��ور در *ورد ِآن ر,*�ً &وا+ق �رده و �7ر�*�ن ا+?��,&�ن ��ز آ�را &�و�ب �رده 

�� ھ� �&� �� 0وا��ِن �ود آن ��ور ��ز *?��رت ���د، در��ر ا���ورت، ھر4و�� ا0داِم �5����1 ا* �1�ر

��ود. ��1 از ��د ھ�ی * ِم ,�دی �� �� 7�*�ن �ظ�*�  و * �%�� ا0داِم  ا�?��-را�� &�دا�&� و آ��1را 

��ن ا*ر��1 و ا+?��,&�ن � رت ��+&� ا,ت، �� ا���ِد �7�-�ه ھ�ی �ظ�*� ا��:ت *  ��دراز *دِت ا,&را&ژ

��ت ِا�ن ,�د *&�ده در 0�*رو ا+Lور در *ورِد �ر�� از �ز�ن ا�&��ص دارد، ا*� ھ�وز دو ��&,��?

ظ�ھراً �� &وا+ق �ر,�ده ا�د و در �ور&� ھم �� �1و*ت ا+?��,&� ن �� آن *وا+%ت ��د، *�&و��ِت ,�د و 

�ن، 7�*�ن ِ*&ذ�ره &� � ز*��� ��0ل ا�را,ت �� �7ر�*�ِن ا+?��,&�ن آ�را �� &�و�ب �ر,��د.  درا+?��,&

ا�Gر�ِت *ردم و ���&ر ا/$�ی *��ِس �*���د �4ن �� ا*$�ی �2�ن 7�*��� *���ف ا�د و ا���ِد �7�-�ه 

�ظ�*� ا*ر��1 در ��ور را *?��ِر ا*��ت و ا,&%Jل ا+?��,&�ن دا�,&� و *>&%د ا�د �� ھر�4ه �2�ن رو�داِد 

��&ر از 4ذ�&�  ادا*�  �� 4واری ا&�3ق ��3&د، �� &� � ��U و ��و�ت در ا+?��,&�ن ، ھ*��2ن� �&�

�1�� &�د�ل �واھد �د. . . �� *,&>*رۀ ا*ر� �� ،�*�� B��وھد ��+ت، ���1 ا+?��,&�ن �� *>��ی و,

*ط��>5 &�ر�N 4ِذ�&5 ا+?��,&�ن ���ن *�دھد �� ا�ن 4و�� 7�*�ن ھ� و *>�ھداِت ا�?��-را�� �� ��ده ��ف 

�%� 4رد�ده و ا+?�� � از آن �� ��م �ُن ��1ِر ��-��-�ن در ��ور *����د، ھ*واره �>& �����ِت *� ���واِن 

� �� ا*ر��1 �� ھدف ازآن ا���د �7�-�ه ھ�ی �*>�ھدات و 7�*�ن ھ�ی ��-�ن ��د �رده ا�د.  7�*�ن ا,&را&ژ

�ظ�*�  آن ��ور در ا+?��,&�ن ا,ت، 2�زی ���� ��  " *>�ھدۀ �4د*� "  و*>�ھدۀ �3ت ��ِر " د�ور�د"  

�, � در 0رن �زده �ا,ت �� او�� &و,ط ا*�ر *�*د �>%و���ن و دو*� &و,ط ا*�ر /�دا�ر�*ن ��ن �� ا�-

�� ا*$� ر,�د. . .  ا�Gر ��ر���,�ِن ا+?�ن �را�ن ��ورا�د �� �7+��ری ا*ر��1 در *ورِد ا���ِد �7�-�ِه  

�1�� ھ� در *�ط%� ی�*��وِل  �ظ�*� در ا+?��,&�ن، �ر��,&� از اھداِف �7 ��� و 7�ت 7ِرده ا*ر

�م ��د ط������ و �� &�ز�5 ا+?��,&�ن �� دو ��وِر � 'ِ�� ��ا+?��,&�ن ا,ت. آ� � *��واھ�د �� �ر0راری 

� &�&� ی ��ز�رای *دا��� در ��ورھ�ی *� �وِل ا+?��,&�ن ا,&�3ده ��دا���4، از ا�ن ,ر ز*�ن �>�وان 

�1�� ھ�� از ,��,ت �7�-�ه ,�زی درا+?��,&�ن،  ���د.  �� 34&5 ��ر���,�ن، ھ�&�د در �د از اھداف ِا*ر

�ت ِ�$وِر دراز *دِت �ود در ا+?��,&�ن، ا�ن �G& �� واھ�د������ ھ�ی ��رو�� و +را *رزی دارد و *

�1�� در *�ط%� &�د�ل ���د.  &,�ط �ر *���B /ظ�م 3�ِت و �4ِز آ,��ی �� ژا�دارِم ا*ر���ور را �� 
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�� ا�� " �%ط5 & د�د" /��ران و راه ا�دازی +>���& �ی �را��1را�5 �ظ�*� و ا,&���را&� *ر�زی، ا���ِد 

�� رو,�� و 2�ن  و * �ر �ردن ِا�ن دو ��� ا�ن ��ور و &�د�ل �ردِن ا+?��,&�ن �� �رج ِد�د ���� /�/

0درِت �زرِگ *�ط%� ای از �*��  اھداِف ا,�,� و راھ�ُردی ا*ر��1,ت.  &,�ط �ر *���B /ظ�م 3�ِت و 

���  و �4ِز آ,��ی *��� �* وری ا,J*� ا�ران، �رای اھداف ِا,&را&ژ�� *�ط%� & د�د /��� و ا���د ِ

 ���ر ھدف ھ�ی وا��-&ن، اھ*�ِت ا,�,� و در�� �, �� �,�&و,>� ط����� ا*ر��1 در *�ط%� در *%�

 � دار�د. �� ا�ن �ورت، ھر�4ه رو�ِد �� *�*وِن �7�-�ه ,�زی ا*ر��1 در ا+?��,&�ن &�%ق 7ذ�رد، �� &�

ا*��ِت �7�دار و ��0ِل ا/&*�د در ا+?��,&�ن �ر 0رار ��واھد �د، ���1 &*�ِم *,��ِت �?را+��ی ا�ن *�ط%� �� 

� �ُ�ران ِ/*�ق و دراز *دت و ��2� �ی �طر��ک  و ��ر ��0ل �ا+?��,&�ن ��ز �زوی ازآن ا,ت، �� 

                                                                                        )��298&رول *وا�� �واھد �د. "    (

	روه ط�(��ن �� ��ل از�دو�ِر�ر	�، ا-ط�رھ��  �� ��ر ر�� ��ده و >�� اد�2 �رده �ود�د �� 

�:�' �ر�وط �� �ر����ِت ا����  ���ِب دو(ت را درد�ت دار�د، �4ش ازآ�@� �����ده ھ� �� 

� ��وی �>ِل �ر	زاری �ر	� ���� �رد�د �� ���ِت ر��  �4رداز�د، �� و دو �و�

��)��  در���ل �دا�ت، و ا��، �:�م ھ�ی ا����  ��ور�� ا����ِر	زار�#�� ، اد�2 �رد�د �� 

��ز��ِن ���و�  ار�ِش �����4ن ��-وا�ت ا�ن ����ت را ا-6ل ��د، و(  آ�#� �و;ق �د�د 

) ���ل ���111ده ;ر�� ی ���ر(ازآن ��و 	�ری ���ل آور�د. ����@� " �ورن ��رال �#�م" ;ر

� /$و ,�ز*�ِن ا,&���راتِ ط  �� ��)را�س �ط�و��2  اظ#�ر دا�ت �� � " ُ�� &ن �� �*وِل 

��راِل  ) را �� �0ِد ا�Jِل �و�� �ر�4 ی /�>�وی را دا�&�د د,&-�ر �رده ا�د. "��7,&�ن (آی.اس.آی

*� ز �� وا,1ت ھ�ی ا�&��ری را ��  " دو روز �0ل از �ر4زاری �ر�4، دو +ردِ �ذ�ورھ����ن 	)ت �� 

��ت را دا�&�د، در ,��� ی 7�2ر�� د,&-�ر�*ود�د... Z�7 &ن د�-ررا در ,��� ی ار��دی ��: ��0د ِ/*

� &ن را در ,��� ی ��ِک ���ِر ���ل �� �1*%دار ,Jح، * *�ت و ���ِس اردو و 7و��س *�� د,&-�ر �و 

                                      )        �299رد�د." (

   


