دو  ،هن راه را  رود  دو   در رو ر

ح ه اد ا  اد
 ه     ا
! ارشه  %وق "ا* ++ ,ل (ن & ده  -دو ,ا  اد در له !& ./ن 1 12ز
در  45ن  3 .ا .م  :ا ,و ح 89ت اد او ،ه ن ح م  :ا ,در دوران = "<+ا
 دو ,ا  اد %م ا?ر 2د ح -د 3ا .ه ف از ا=" ح ه D:و:  3ا& A=Cو  B+را@+A ،&دم  /ب  .ن در  2ز ،ا ر& GHا  2 Gز در & Fا=ان ا+: .  - ،
& رو ٨٠ :در  Nن & 2 L,Mز ا.

 2ز در رو
"ر دورا" *)وه(' %&   #ت #م ا!   در ا 
 .( ,در )* , -وه+ه / 0ا  ،وا23 /  /ب   #ا 
/ #*5%! !4ا 0را#4 .د.
27ارشه,9 0وق  /ا  *#ل (ن  ده ; دو; ا); 0;3اد در ;له; ;<=7 0
>ن  9#-Aز 0در &? !ن < .ا .ا در <ا& ا  C  / ,/
+D/  E F,ه از Iن 2  H#4رو  در دوران  (< G Fا (ر ،
2د  ٨٠ /در 9دم  9#-A /ز0ه;  .;,5Dدر ا; <;ا Hو ;/ا;L#M> 0ن
 9#-Aز0ه  /دم و I / ,Nوردن Iرا;I 0ن ،دو; ا); 0;3اد ; ;<#
;;Qح ;; 9#-;;Aز 0از #4 P;;Qز;;;; Oم ;;ا ;; ,;;9وق  ;;/ا ;; *;;#ل >;; SMدر
!#ر U 0و رو ا!ا د .ا را #,%/ان ا; Aاع #;Aد و ;( " ;ا ;/ ";M Q
ا!;ا در Iورد .ه; ا ;,در <;ا& ا; ; !; 0;< V;;,ن ;7و0;,/ .ه;W;; D 0
; , ;7 ;/ ; /  #X3ل ; 9#-;Aز0ه; و در  I ;/ ;Fوردن ;
  (/از ;! ;,Y  Z4ن دارد ;Z ;%& .ز;  ;/در\  ;[Iدر ;(#ر ; ; =;7رد
#A   (/اه د.
&=( & O
رو;; ;; 9#-;;Aز 0در رو;; ;; در ده;; ;;YI ٩٠ز <;;;;* ;;&Z ،ن  ;;/F4 ;;/ا;;E4د
<#ور#/ 0د .ا رو =7ار ; /دار ;/ 0ر;#د <; ;%ه; 0ا> ;-د 0ا ;Fو
4م <^Aه %#4 0را  4ل  ١٩٩٨را د .ه ده / 0ا  ،از >,9 `Mوق
 /ا  *#ل ،! / ،زن  %#4ارو* ،زن ه 0ا#) Xاس (Iا;
d4ات / ،P ،Oز =* (7را   P#(4د و /ون   4د; از ";2
 9#-Aز 0رو"  "ا "G/#U #4در راس Iن >ار دا< *(   Mد.
27ار<  "د#ان MEت رو" در ل  ١٩٩eا (ر داد 9#-;A ; ,  4
ز 0در رو * /ر/ 4ز7 ،M4 ،0و 0;,/و ; د #;/ ; DIد و #;f ;/ر ; ;7و.
 U#ا'ر<   .< F,ا  9#-Aز# / 0ءا 5د .از >;رت و در <;اH
#Mد Cم  ,ل و  > =7ار 0ارزش  #ت اFم <* .ه 9#-A 0ز;/ 0
#7ا 0درازت   #( %#4ر را ;> h4 E4ار داد ; ;'MZ ;/د   %,;9و ر<;
+;;D/ه;; 0را ;; ا ;;Fو  (;;4 i;;!#وا#(;; ' ; /ر در !;;ن اد;;Yم Iن در ا> ;;-د
! <.

*& ه  2ز
 9#-Aز 0ده  ٩٠رو 2/ر d4  7زن  Xدر #;Qل ;4ر jا; .در
 X3در ا /ا 0ا ده 4 MZ4م  +D/ / #4دو   P %4دا< ،در ;ل ;3 ١٩٩٨ود
 ٧٠در 9از  ^A #4دا  Aرو در  9#-A +D/اFم  <; .ا; ز; و رو
<ن M,ت  X Xاز #;E4 0  9,ل ;,/د ,ا; ; ;( *;ن و < ;X
#< /F4رو#;/ 0د .ا; #;E4 ;/ ;  ; ;d4ل ;` ; ;/دار 0ا(;/ ،;Fت
*ه#/ ,2د%  * .ه 0ا> ;-د; ;4 0ل  ١٩٩٨ادا; دا<;;E/ .ان ا> ;-د 0در
ا; دوران  ;;/ه;;ن ژر;;;;E/ 0ان ا;;Lت   .;;Eدر ا;; /ا 0ده;; #;;/ ١٩٣٠د C,;;9 .از
اF5ر /ا0/ه^A< ،ه از > `Mا  /ز#I ،7زش !#ان و ر<; !G;* ;%
ر A \#< .ر 9#-A 0ز X 0از  OQ> 9,ا E/ان   #/د.
=7ار * #< -رو 0در درون  <ا Hا##oژ ا;Fم <; ; و)I ;7ن ;;< Vن
Iن د  از 5ه #/ %#4د  از #(; i;Y ; ;/ # ;,/ ١٩epره #;/ ;3د .از
;;YIز ده;; ه;; 5د ;;#د 7ا> ;;-د 0دو;; 7ا;; ا ;; از #;;< ;;#رو 02;;, ،0و !;;ن
X<I #ر < .ا و#f / ONر  ; – ; Aا> ;-د ;! 0ا;,/ ; ;Fم
"وق وا<M#r  " ',ا  (#ر ا .ا  #F%از 4ا /ا> -د#/ 0د  در ده
 ١٩٨٠در اI / 4L 0Xز=7 +ا<  < .و ; Gsدر ;(#ره 0ارو*;G;* ،>;< 0
از *<ن #X3ه از #ع <#رو 0ادا دادM, d4 .< .ت 02  r  X
در ا> -د  دوران =7ار >ار دا<.
* ا= 2 +P<& Qز در اوا 2دوران .رو
از ل  ،١٩٨٧ز; ;(ر #7 `;oDر  ;  ; ،WU;/ا>;ات Iزاد;ز 0ا> ;-د;/ 0
ا!ا در  .Iا ا>ات  هف Iن در ا /ا اFد  #ع ا> -د /  #زار #/د/ ،
;;E/ ;;7 L;/ان ;; و  P;;%4د<;;#ار0ه;; 0ا> ;;-د;; / 0ر ;;XI ;;4 .;;< 4;;< uدر
 ١٩٩٢در #3ل #اM#r ONال و *#ل 7ا  .;< ;Mw4در  ;/ ;[Iا<;Xل #;/ ;Xط
 <;#د ،از ;ل -;4 ١٩٨٧ت  ;5 Dا;D4ذ <; ; ;%4 %;#4وه; و ;i;4 Gs
! 0از  Xدو  را Fز  <;د .در ه; ز;ن ،در  `;Eاد; ;D ،
*(,دات /ا 0دو زدا .',/ه 0ا> -د 0از I `M4 PQن ;%4 ;/وه; ; ;وش
م Iن < /وان &ح < .از ل  ١٩٨٩اوNع    .7در <ا&  در
اE4د <#روE/ 0ان ا> -د#Z ،<  (4 0ط د#ار  /و #(; +A;Uره;< 0ق
ارو*;;  ;;/دوران *;  #A  ;#ا;; ;; ;;d4ات را <;;ت ;; داد ;;/ .ز+,;;4 ;;,
2ا .,ن د2;3 `;/ب   ;#ا;E4د <;#رو#7 `;D 0ر WU;/و ر; Gرا;#ن
رو #/ر;d4 ;/ ،   Gات ر;(ا;,/ ،0م " p٠٠روز" در *;,(;* ١٩٩٠ 2oد
< .ا   /ا> -ددا #Uن ا  Sو <#r7 ، 4رL 7و;L ,7#; ،X ,
و #/ر#r Gدورف 4و د#/ .د ,27ه ;5 D 0را ;/ا;YI 0ز ; 9#-;Aز0ه;
&ح  د .و در  4 `/ده#7 0ر WU/و  ; +;D/ 5Dاز ره;Mان
23ب ا  /ا!ا ( .در ه زن <ر زد 0از ان .;',/ه; 0ا> ;-د;I 0د.
(;;;4ف ;;; ;;;/دار ;;;< ;;; 0و از  ;;;/ه;;; ر ;;;' Dا> ;;;-د;;;/ 0ا ;;;/ 0را .ا;;;اA
;; 9#-;;Aز 0و .;;, 7 ;; .;;/ (;;3در ;;4 ١٩٩١ا ;;5 D /در ز;; ;;,
=7ار0ه # / \ ( 0ت Aر! ،اFد .',/ه ! 9#-A 0و  9#-Aز0
4ر.',/ Fه 0دو   Uدر &? اE4د <#رو 0و  Uدر &? Zت رو اD4ذ <.
ا ل  ،١٩٩١ل از ه *< اE4د <#رو 0و وج #/ر  ;  Gدر ره 0;Mرو;
 #/ `Zد G* ,4 .از #Zط دو <#رو 0و  /ر Iن  7و ! .ا> -د#;/ 0د
 ا>ات > OQدر #رد M, d4ت  XاD4ذ <.

 Rا & ?,در .ا= 5ز3
در #ا#/ ١٩٩١ Mر ! 4    Gا> -دد 0را   i; 4از ا> ;-ددان
!;;#ان ;;Mال #;;/د ;; ;; ;;/ر Iورد .ا';;#ر ;;7ار در راس دو;; >;;ار  ;;7و #4;;I
/ G/#Uا / 0اFم رن رو  9#-Aز .;< .27/ 0و; ;4 0ل - ١٩٩٨
  2F/دور +< .ه در {  / - ١٩٩ر . >/
در  ;; ;;3و O;;Nا> ;;-د 0ه[;;,ن و ;;Aو و ;;< ;; ;;4;;Aو  5;;Dرو;; 9#-;;A
ز# 0ا  M  ONو 0,دا<  ،,ا  / 4ا   Fر   ;4 ;9ر Dدر
ا Aر دارد  ='/ Mارد از د /ود(D/   .ن d4 /ات ME  0,M /
 > 2ار دا<;   ;/ ;/ .د; ;X/ر <; ;,[I ;4ن ; Aر ا! ;  را #;!#/د
Iورد  ه/ #7ز # (7ه > /رت را اL ، X  7ا>`  /ر د<#ار ;زد.
/ا 0ا #;C,ر ره;Mان !; ;(#ر ; #4ا;  ,رو (;D/ M ; ;C ;3 0از ;دم
 ;;;3ب (;;;; .;;;;,,ره[;;;;% 0ن در ;;;;له;;;; ;;;;/ S;;;; ١٩٨٩ – ١٩٩١ 0ا*#ز;;; #ن
"دXا ;;4و  ;;" ;;  ;  ه;;ا Iن را  .;; /دا<;; ;; ;;د;;7 .و  ;   .از
Mرز .دم 7  N/و#/ .روات و "#4SX,#را" ; >;رت ا> ;-د 0و ; را
در #A  4د #;/  7د ا; 5د; .د و از Iن # ;/د ; 9#-;Aز .;7 .;/ 0در ا;
<;ا#;4 M (;* Hد; .دم از ;Cم ;/زار در * ;/ ;#ا; ;Iن  ;/ار ?&; 0;Z4ز;; 7و
ا ا!   وا>#;/ ;%د .در وا>; Oه;ف ;دم در  ;/ ;5Dا#;/ ;X,رواته; ; ,ل
.',/ه 0ا> -د 0را در د دا<  I ,</ن #/د  در ا ده d4ات ,/د #9رت
7د2    X< / ،د/ان در Cم  #4ا2ا; 9#-A ./ +ز G;X ;/ 0ا;
ا.F
در &?  /ا  رو; V;,! 3د ه#;,ز <;ا و!;#د دا<; و #;< ;<#روP/; 0
 `L/ژ  #*#oرو< از ه #; ;Cرد #;/ ;!#4د#(; .ره 0 A;/ 0و در راس ;Iن
اLت   .Eا Xاز 4 4ز/ .ون > و <ط *(   Mد و # h4ق ا%د.ا/ 0
رو  F4زن ا> -د 0دا< .,
دار / 0ا ; ،در ; 9#-;A ;9ز0ه; ،از ;Uر  ;/ P;QروL#;E4 0ت
  در ارو*A 0ور 0و رو =7 h4ا<:
( -١وط دن ا & 0وام،
/  4 -٢ه 9#-A 0ز،0
#4 d4 -٣ازن 
 0'  d4 -eاو#ژ و ا> -د 0دا('.ه و  #ت *)وه(.
ا!MرIور 4ا2/ار ،ه <ا Hا & 0وام ,9وق  /ا  *#ل و #;/ ;! ;/د ;
;(وط  P;ZE4 ;/اه;اف ; 9#-;;Aز#;/ .;< 0د ;;/ .ه; د;` در ;ل ;;/ ،١٩٩٧
!  P %4 /و ا A/ 0dاز *داAه;  A;4 `;/در ; 9#-;Aز0ه; د; زد.
و;; رو;;  `;;/اه;; ژ#oا ; ا#;;A )4د >;;رت  ;;Uز;;  ; /ر ;;/ M ;  0 (;;/
;;(#ره 0ارو*;; 02;; 0و ;;Aور 0دا<;; و ;;(#ل * W;;>#4دا;;Aه;; >;;ار ';;.
دوه /Y 0و ده / 0ا  ه[ /  M (* / ,ر/ 0ه9#-A 0
ز .,  < 0از  / ،! / ١٩٩٢ارو* /ز;ز 0و I ،%;#4ژا; Gا;X
;;ه;; 0ا;;Lت  #;;) .;;Eاسا;;( ; / ،ر 0از ;;(#ره 0ارو*;; و دو;; ژا* ; ;;9ه
 #ن دLر  `X(/ه Mو وام در ا Aر "زن ; 9#-Aز 0رو;" >;ار داد; .ا;
زن   0  +Zدر ا!ا/ 0ه; 9#-A 0ز 0دا<; ;د Iن <;.#ا 0ا;
 (#ره#4 /Y 0ا #4 ,ازن  را # /د +D/ه; 0ه;#ادار  9#-;A ;Xو
/زار Iزاد  d4ده.,

"زن  9#-Aز 0رو"  از #A >#Z3 Cد را ز Yدو   %
 ;;,در ;;ل ,/ G;;/#U #4;;I ;; ;;/ ١٩٩٢د=;;7ار ;; ;;< 0در Iن ز;;ن در راس
" ;;  ;;Xدو ;;"  ; #rل ;; 9#-;;Aز;;> 0ار دا<;;9#-;;A ;;/ G;;/#U .
ز 0را در هXر" / 0ا;   ;/ %;#4 0#ا ; ه;روارد" *;;/ +د .ا; ا;  ;4 #م
هXر0ه 0ا> -د 0ا Xدر دروان *  <#رو 0را هه  V,د +Z).ا دا('.
را در  Zا  Lهود 0در ه <ر .را#4 .د#D/ .ا(
"ژا ودل" ،از   ; ;, ; ;4 ،;! / M4 #rا; ا;  ;%4 (;Z #
 .;;,,در ;; ;;%4ه;; 0ا> ;;-د 0رو;; در ا ; دوران دا<;; I ;;4ن  ;; ;;3در ;;C,4
,(D/ه 9#-A 0ز 0ر#! Goر رو ;(ر ; ;د" .ر[;رد #رV;,
ا ر"  Zم وزارت Aر! ا/ Xون *د .;,, %4 +Z / <#* .ده; ;C
"زن  9#-Aز 0رو"  4و ا Sم  " ,ا#;M ;FI ; 7د  G;/#U ;4را
#4 ,  4ا  در Mد /ا 9#-A 0ز#;  ;9 ;,U / .#< ./ 0ن
دLر <  (#ر را  d4داد و <  ه 0,را /ا M (* 0از G;/#U
زن دادD ".و  0,4ا ده; در  P;3ا; G;/#U #4و  ;Eان ; #;&/ر
;;%/ ;;%MQه #-;;/رت  0;;7 .;;/ا; ده;; از #;;A O;;N#د در رو;; ;; 9#-;;Aز0
در[/" .Iه; 0ه;روارد"  ;/ا; ;/ ;X4ه; 0دو; ا ;Xو  .;7دارا ;%/4 0دو;7
رو;; ;;XI -ه;;  ;;#7ا; 5د ;; .را ;;/ 2د;;;; ;;E4 .;;7 .م ;;(ور.;;, .;;7 ،
#X3ه و #,%/ .7ان !4ا  /ا#A -D< O5 0د ر  .,,
ده; ;;/ 0ا ;; ;;ز ;;,Uا   ;; ;;,روشه;; 0ا!;;Mر 2Iرا ;;/ا9#-;;A `;;E4 0
ز0ه در رو X/ر ,/د .در . +Z ،`/Zا 0در *;(Mد و *;(  Mرو ;3و ;
از رهMا دا< #A  ,د D  \U ,هM#;r 0ا #/د; .ا; ده; از ا; P;Q
#4ا; #;;4 ,ازن ;; را د7و#;;7ن  .;;,, ;;%4 (;;Z ;; ;;,,در  ;;%4دو;; رو;; ;;/
*(Mد  Oرو  9#-Aز 0دا<Y  -A .د#ا 4ا; رو; ; از P;Q
زور > F .#و از !  * /  3رن رو اFم <    0h4در ا; *;( M
ا<.
 2ز ه   A
;;7و `;;4 G;;/#U #4;;I .دا<;; ;; از <;;;; 9#-;;A .#ز 0از ;; P;;Qوش ;;م
.',/ه M39 /ن  7 ./د .ا < /( .#روشه; #;/د ; ;(#ره;/Y 0
در ;; ;;Qله;;;;X/ ١٩٨٠ 0ر #/  ;/د;; .ا;; ا!Mره;; 0و;;) ;; .و ا> ;;-د 0رو;;
X/ر 07ا <; .#را د<;#ار ; ;د .از  ;Cا> ;-د W%;N ،0او#;!# ; Aد ;وش
 Oه2اران  .',/ا> -د 0را   Xد .از #;< ،; ;Cرا ; 0را;#ن
رو و رهMان .',/ه;  ;/ا; <;#/ W;D .#د; و ا;  ;&Aو!;#د دا<; ; *;( M
د از ; 9#-Aز 0را ;/ .;, W%;Nا 07#; ! 0از  A;4در Yدو ; ;دن
ا> -د7 ،و 4 7 -4 G/#U .ا' U 0#را در  9#-Aز 0ه ! Mد;Mل
.,
مه ه[#ن  / *#ارزش ا  ١٠ه2ار رو `/در ن دم #4ز;< ;  < O
از I PQن م  #ت  9#-Aز .< 0را I  Aن را /ز و) .Aا; ه;ن
 ا ; دو; ا); 0;3اد ;,/م ا;X /ر #;Aد ;Qح ;د .و Iن را ;" ;/م ;ا"
; !4د .ا; ; ه;ف Iن  ;Yاز ;#ا M5و ! ; iرا=;! ،0ب ;دم 9#-;A ;/
ز 0و ر# OاI Oن ا( .ا زور / /ه ; ; ;< `;X4ر7ان و ;ان
رAه را در ا> #ار  داد#> .ن  ١١ژو  ١٩٩٢ oاز * 2oهن ل  ;/ا!;ا
=7ا<  <   W D PQرا *(,د  د .در  P;Qاول; ،ر7ان ; #4ا; ٢p ,

در 9م ر#A Aد را را'ن I /ور .ا ا; ;مه;  P;3را 0ا<; P;Q .,
دوم  /ر7ان  p١ A P3در 9ر Aرا ;  / /ز ارا ; ;oداد#; P;Q .م
%4 /اد 0از ان  2د/ان ا!ز  .داد  در  ٢٠ Aدر; 9م دارا P;3 0را0
ا #دا<   .,</اFم  PQدوم  2 /د/ان اXن  داد ا; ;wم را دا<; 
 / ,</ا!ا در  ،Iزا  +/از  ٧٠در.;',/ 9ه; ; ;#ج اول ; 9#-;Aز0ه;
<` I <  Iن را *= / .,و!#د * 5Dرن  Qار Iن #;/د ; 2 ;/د;/ان
ر   Aت #< 0 (/د# ،ج 4ز 9#-A .ز [I /( +/ .#< / 0در
ن /ر  ١٩٩eر#! Gر 0ذ <#/ .د  /ا!ا در #; ;/ ; ;Iج ;#م در ١٩٩e
  PQ, / 0  +Z  < `X4داد.
در  Y ١٩٩eدو  <ن ا> -د  /ر #/ '(Uد +/ :از 9#-A .',/ ١p٠٠٠
< و  +/از  {٠در   ^A 0#4 9در  .;< ; ;#4 9#-;A +;D/در `;/Z
رو;; ;; 9#-;;Aز 0ه;; ! ;;Mد';; ه;;} *;;(  Mدر ;;ن ;;دم ا<;; ;;#X3 .از
 ,/+* G/#U #4I PQد#/ .د  ارزش م ;,[I .;I ;/ن ا;2ا#A +اه;
  I /ن  #4ان دو   <  .A #در وا>; Oا;4 ;MZ4 ;7م ;دم رو; ،در
ا  9#-A  D  3ز ،0از  PQم ا < داد;I iY < .ن ه;}
 %5از ا  9#-AزM 0د; ; .م ;Iن را ;ان ; ود ;د .و Iن را ;h ;/
I .A GD/ن ه در <ا&  د 2ده2 0د/ان .ه  A4 /ا ;د#;/ .د;XI ; .
م Iن ه} ارز< ا<; ز;ا ه; ا;#ال ر; ;/ ;Aوش ر ; #;/د#;  .نه; ;4
د'  م #Aد را در <ه 0ه  =7ار 0د#/ .د; ;< ;<S  ;/ن ا;
<ه در ل ., ( . \A / ١٩٩e
 9#-A  3ز 0و Oاز  PQم ا  ;/ز;E/ ;,ان ا> ;-د 0و ا! ; 
2ا / .,ا P 0و *ن #4هت .#< . 4Aه 9#-A 0ز#&/ 0ر S
7Iه ه #ع اFد #Z3ق ! %ر7ان و ر,ن رAه را  Xد#/ .د ،زا
ا زا/  4ا 0ر,ن  ;#ت در #;/ .;< ; 7 ;Cد  ;/ا; ه;ف #;Mد ; ;I ;/ن
اXن ده ; ,ل  ; ر#;A ;Aد را در د; ;/ ;X / ;7اI 0ن #;/د ; 9#-;A
ز 0را از  Cا!   *=  .,, ,از   FIا مه > `;/ا ;Zل #;/د    ;/از
د ا C wدم Aرج <   و> و  ا SQت Lزم را /ا 0ا 5د .از Iن در
Uر#Uب #A O,د دا<  .,ان رAه  /ا هف  مه را در د #;Aد ';.
دار و Iن را از /وه #5Eظ ' .دار و .ه 0اوا  /ر7ان در ;/ر `d;< .و
 53ا زه 0ا!   Iن دادI .ن #4 P&,/ا  ,ن  #ت را در د #Aد
';; .دار;; .ا ; ;; ,ل ا;; *;;ار  ;; ;;C,/ر;; ،ز;;ا ر<;; 2ا;;/ .;;,ز'ان ;; و
وا&ه I &  /ن  /ا> -د ا#;/ .Fد و <;.#ه;F4 0وز7ا; ;Iن #/; i;!#د0
  +D/از د '#/ .< 0#4 .د.
ادا دارد
را#4 .د١p٠٩٢٠٠٨ ١٩e .

