
٢٠٠٨��ن (�	رق ��، ���� � از ��	� زی	د� ا��ع دارد (  

�ان �����ر� ، از وب �گ ژ�� ���������� : �� –!�ز  ه�� ��ا���.�#ږ'�. و: ��اق، ����دان از ��# ��ا�  

 

 

���٨ �� ��ا
 	�ب از ���   

���� دارد(ه�� ��� در �� ��ز� �����ن،  –��رق ���� � ���ن �*(� �� ) ام �&%$ ا#�اد  "�ا!� � ���� ������ +,
-�>��س :��$ �*9 از �1  از ) ام �&%$  –) م. د-� اول دو�4 3�)�ف را در �01+ ه�� ��ز� �+ /�پ ر-�!% � ��د

 �%=�:�-��9 در ده* � :@ ,%B در >��ل 3�)�ل در �A #�3%@ 3&%?9  ,١٩٣!�3<�د� در -�ل . ��ا�9 ا-�ه�� >
�� ا���Iد G3 +� �>&! B%1HهF، و� "�د را �%��� �A ��ب 3% ا!  و !�D3 �+ ا#���ر  .,C ا!9 �3�4  �د� � ا-�

Jدر ��ن ه�� K4 !ا L:�# ب > � ��د ،��رق ا�$ ز��د��.ا!�  

3S%3�"� و د���  3�)�ف در ا��م R�ا!�PQ 9ر هO@، �3ر,K و !%N+ را 14�03+ 3%*�د و :�ر�M ��ب را �� ا>�%�ق
+, �<GO! ورQ رو T1� ب��ره<�� 3%�  و#�دار ��د، در . د�+  AC#3%�@ ا F!�R 9 -%�-9 ,+ ازC(ن ا���R +� +, او

.ه�93�O ,+ ,�د:�� ��#W اV-  ا!(�م > ، �� ت �A -�ل در -�ر�+ ز! ا!9 �د�  ,,١٩  

، وز�� ا01��ت و ة�Y1%&� در ��اق، 3�)�ف -�� ه�� 3 �� 3&�ول روز!�3+ ���9 اY4�ر 1�١٩,٨  از ا!XIب 
 ،در 4
A B@ب ١٩٧٤او در �7ل . >;را�:9 ��اق را ا��8 �3د  ا67 ��5ون وز�� ا��ر '�ر4 و دو ��ر ��23ر،

 ��CD
� Eه;����� �F�)اق��0ب ��د ١٩٧٧و در �7ل ) Cا� Eه;����� �.��F ��را  

 ���Iاد ز'9 ��دا�6 ١٩٨٠در اول ا;K� در  LM �ً7; در �Iه
��ن ����7ن �7ر�Oد�A P� 6 . او در�ه�� !�ور�

�ن ا>�Q�� EC2! R��' E2د�;Sاز د� EQ� ��TS� د�; او را�� �C��.����ط ��وپ اV;��ا 3 در !�Uان �  

��ت ه�� �=� ���H در �ZRن ��ب ا-�C[د� $��: +�&R�� ه� >�,� دا>�. ��رق ���� �*9 از \�R 93��+ در :
ا!CO%&9 :<�ر ه� �+ او ا:�Zم . �ZRن -�م��Q  Hر:��  و ا3]���4%�م ��3Q*� در Q \�R \�Rزاد�<�C# D&0%$، : ا-�

او ر��-� ,��aا!K �` اد را �Z1 � دا>� ,+ در ه� >D ��3 ) ه� . را 3%<� ! » -%�-� #�ا!&+ در ��اق«ه�ادار� از 
.��ب و -�ز�3!9 را ,+ ��ا� ����#9 ا3<�ر� �� 3?�)�� ا��=�د� 3<�رز� 3%*�د!  �د Q 93ورد  

��3Q*� در دوران ر��Oن و �cQز دور� ز3�3 ار�  –�رق ���� در 3�رد روا�b ��اق ��3Q*��9 ه� ��3@ !%&��  :� �
ا��ا!%�ن و �3? �$ >�ن %3��اه�  از او �+ Y1� A� +��Y3%&� 3�3�ز و �A 3&%?9 رام !� !9 . ��ش � ر ��ف ��! 

.ا!��Iم �*��   



�%$  ��O��R) ر ا�Jf ��اق و��9 در -��e ا���@ -�ل �Rر� ��رق ���� �13ون  ٢٩در Z�3�����R 94ا ��ار  داد
 �#�F>- +�  ل�- g��K>�  %-�%3 �f�� �cV و h��3 ،+�&" 9C%" ا94 3% ان ه�ا�9 �` اد��در ز! ان ,�و�� در  .

 $�,+ در ) ور �*J ا� ام ) ام �&%$ >�Zت دارد، او را �+ �Rم >�,� در  داد-��ن ,�د� :<�رًروف �< ا�4�
3�اد Gcا�9 و �%�� ه�� Q!�ا ا��*�ر 3%*�د!   ١٩٩٢,+ در -�ل  �Rان �� � #�وش:�:$ از  ٤٢#%= +C�J* ا� ام 
��د� ��د9��Z!Q ,+ در Qن -�ل �+ �` اد . 3?*�م ,�د� ا-�! �a- $9 ��ا�9 ه� رو� ا�I���3 b3% ا!�  ,+ �� /+ >�ا� ، !

C3�1+ 3%� ، در ��4%*+ در -�ل د���ر 3 A�٣٠٠٠ دا�4 �� �%��� از  ،� 4%@ 3?�)�� ا��=�د�. 3&��@ O�a� 3%*�د! 
.3�اد Gcا�9 و ادو�+ �� د-�%�ب !�%� !  و �� "�رج از �%�� ��د! . -+ داA� �4 د���ر ارزش دا>� ١٩٩٠  

��O%�ا!+ - \�R ا�9 در دوران�� ���&ا�$ � ان Za3�م ا-� ,+ و4� �+ ه� ا! از� �9 ه�k� +, Jوت در 3�رد داد
ه���Nن �� ا-�س . رق ���� !+ 3&�و4%� 3&��@ ا�3%�9 را دا>� و !+ :(�ر:9 را�دد ,+ �� "���!��ن��> ، ���&�9 

�a+ ه�� �&�ش ز��د ,+ در اردن ���� R&�+ ا-�، ��رق ���� در !�&� >�را� #��3! ه9 ا!XIب، ار�ن ��94 
ا�Jf در  �13ون ) ر. ,��ر ,+ و� �D���k را دارا ��د و دو-%+ 3?�*��$ را ��ر-9 3%*�د، ا)X >�,� ! ا>�

G4ا ا:�3�Zت ,��!C� 9%+ 3�)�ف ���@ . Qن ز�3ن 3&�ول روا�b �%$ ا4�9CC و �3`�ل ا3�ر ر#l 3?�)�� ا��=�د� ��د
��رق ���� ��ر� ,+ در ��اق O%3���  . ا)H �� 9&, X  و� , ام ا��3+ د��ا� !���د� ا-�. ا��<�ر !%&�� 

.»د-�4Q ��Z�د� �+ "�ن ! ارد«  

ل �
	�«��� در ��«  

�9 او در -�ل �%C&: 93 ،1٢٠٠٣  از�R +�او ز����R +� 9!�3 3?*�م >  ,+ � 4%@ . ! ا>� دو-%+ اش در 3?*
رژ�J �` اد ,+ �� -�-��9 �� ا�$ ��ح 3���a4 3%*�د ه���Nن او را . Cn&3 9k��3+ ره��9 اش از ز! ان �03ح �د� 

�  ���� ا4?3 pا ��Q در ��ر� ا� ام J%���د� و �1 ا  ١٩٨٠= ر ��%�د Gار ا4 ��ا در -�ل �+ >�,� در ا:��ذ :=! JZ�3
 ��Z4�- در T1� ب��9 C"دا +n��: 9��,�- ن�/ ��Oم ه�� د��Z:ب در  ٨٠و  ٧٠ا��R 9 �%�م��,�- ���Z! و در

.از �R\ اول "g%C، را !%� �+ او وارد !��د �K ،١٩٩١-�ل   

�+ �` اد ��د!  *?9 3C(��3*��9 ه� ,+ -�ز�3! ه� � ه�� اQا�� ����ورز� ن از ا�Zsر >�ه � �� H  ) ام  ءاو را �
�ه9  t%ه $%�Z�3 ���- ر ��اق و�Z�R K%ر� la�� +��&%$ ��� در � ل ره��9 اش و 3 ا"C+ �9 و� در ���Rن 3?*

 ! %��>!.  

@ دور� او در 3�رد -%�-� ��3Q*� در >�ق 3%�!+ در ز�3ن رو!�4  ر�O$ و اوا�3<�دا �Xو:� وا>��O$ ه�اس دارد ,+ 
�$ �R  ���O�رج ��ش � ر- +� F4.  93%�او در 3�رد ر-�ا�Q م�Z9  ا�!��A!��) 9- 9- 9 �%$ ا4�9CC ,�� ت و ��زر

، �� ��اق %� )JR��3. :*%+ �� و�*�Q .�� � 9 �9�1 ��!*9 ,+ در 4�,�ا3<�رگ P<� ا-� و �+ ا"�Xس �13وف %3<�> 
��f�ر #�وش 3�اد ,%�%�و� �� دو ه ف ��د، 3%��ا!  C13��3ت ده  و �� ,+ د-�<�د �+ وR�� ا3 اد ه�� 94�3 ,��ورز�  �

 +Cn&3 �, ��#م را 3%��ا!  ا � �aOد�� ه��I3  ��" م�Oا� و د3�,�ات در ه����Z�ر�R اب��دا"� ��ل ر>�� �+ ا�� !
�<�A%4 و ���G��! J%C&: 9?%&3 A ا!��Iم - �&%Y1� A� اه�  از���< ا���14 اJ%*?4 ر�%K  .� �*�ا��ا!9 ه� و ا4 ��ا %3

>�را� ��94 ا!XIب ا-93X در ��اق ا�Zsر دا>� ,+ R�3�د�� >%1+ ه� در �%$ :��Rان ا� ام > � ا:�3�Zت �� او را 
.-�O%$ :� 3%&�زد  

 �13وف ا-� و  »-C�ل -\«در اوا�@ ��رق ���� را در ز! ان ,�و�� در �C- A�ل دو ��3 در �A ��3 ,+ �+ !�م 
�#�+ > � ��د��ر� ��ا� " �3 �f! د� ��د!  ،ت ا�3%�9 3% ان ه�ا�9 در��9 ,+ ����� او . ز! ا!9 !>C� 9��د !�را�Rو ��

 �! J%C&: ، � Z: د ��ز��-9 ه�� :�ًام �� :�ه%$ و�Rد و �� و�� � < ���&� +!�"�a< +� @R�� ن دو��ر �0�رQ . در -�ل
٢٠٠Z 3<�د��!   < e#�3�<ن ��ددا�!�>ZO! +R�: ا�9 اش �+ -��� 9 را �� ا!?�اف�� l#ا� و,%@ 3 ا �Rا +N���, در

��"�رد ���R A� ،+!�a=�3ن 3?*�+ «او در Qن ��ددا>� :�R+ ا#*�ر ���93 �%$ ا4�9CC را �+ �l� � . A ��رف ����& 
+!�a=�3 9-ز���� A� 1  از� +!�a=�3 «د� ��د��! FCR . و � < +R�3گ 3�ا  � Z: �� و� l#ن �+ �1  و,%@ 3 اQ از +�

���%$ . دن ���� ���k: ا�3%� و� را �Oع داد!  ,+ د�X��3*��9 ه� �+ او ا�Q د��, +!�Z� +� �%! 9H�� A� ا!�  و��%�!
.�R��9 ه� �� و� ه���f !%&�، ا�3 �#��ر� اش را )�در !��د� ١٩٩١ا��*+ او در 3�رد Cn&3+ �%�م -�ل   



»��� ���� دو���ن ��؟«  

��+ ا-�:� ,��ن در -�ZR L0!9 ا�Xن 3?*�+ ��رق ���� %O�%! �� 9 را�Z3 9Hا���ا @��=%� . ه%K*� t ا14<
 +�<G��ا� دا"@ > ن �+ د#��ش و ��X3ت �� او در �` اد و در -�a ه��D �+ "�رج د-� و ��  h?3ه�� ,+ در 

3�ر�K ه%�ONه9 از  در ه�:@ و� )-�x%�(در ��ر���Q Kر:��ن . 3%�د!  و :XI 3%*�د! ، ���a: 9� Vوت !�&�+ ا! 
 �%�.�3�ر� ده� � ه�� از ه� ر!\ و ���ش "�94 !  

 از  ، �5
١٩٩Z[I Eدر -�ل Q�\ا��وز �� را��63 ه� ،;
�9 3=��<+ �9 در !%*�V -�,�ز�  � او ��[6 ��;ه
��X3ت  3%��ا! » ه�,&9 را ���اه  و در ه� ز�3!9 ���اه «3�رد د� ار ��رق ���� ا�Zsر !��د ,+ #�ا!&+ �e دارد 

�. >�رل �&*�ا !%� او را ��X3ت ,�د� ��د!  4%�!@ ژو-]$، ا4$ ژو�+ و .»,� R K%ر� �� ��� �%! yا�%< yر ژا�Z
ا�$ ه�+ دو-��ن ,(� > ! ؟. ,�د� ��د 3�a%�!+ د� ار  

� ه� و ��اEM ه� >�رت ���6 و در  ��ا� ره��E �1رق �@�@ !�7^ ٢٠٠٣در"�ا-�9 ,+ در -�ل ��دوE�7 ��ا�
 !5;اد  �7٢٠٠Zل � 3 ،�ا��F را S4` \ور� ��Sد  ��د و  ٢Z٠از  B��4��I �Fر�SVن ���������E �4رج ��2و

 �� ژان ��I �� و��Sن و ر��] �US4ر اSA; �# �0 ��@ ��د�Aو�Fو ا� ;��� a��� E� ،6��� در . دو��ر  >�رت
 ���I@�@ و ���7ا�اوا'� ا�د��ع از �1رق  ��S3 P� ل��ا��aد �; E7 ��اقز�;ا���ن ��7 �]Vا��ت از  ، ا;Mا 

� اش» ندو��7«���2 3 در �Aل ( ��'E از دو��7ن و� .دا�6ا��:�ر ز��د� �[��;  E7��7 ��ا�f� #�Vروز ;
���
 �
�7[�ت ��ا�� 5V�D�  ر��] ��و �g�A–  اق��ه� ا67  ;
��S� [2a� و ا��وز  )در��Q7 ��  رت;M �Q!

.ا�; ��Sد �;، �Q7ت ا'���ر دار  

ش ا����� "!ا� � 

 E22SVا #�� hD7 @�@ راد��ع در�ورژ   �1رق  iداردژا  ;U5� . ��g�C! R��' �3�� �� ت�M0� �و��3 �;ا�` ��ا
 ���fQ; او ���jاه; !94�U و 4
���ت \ن. و�@  ��Sد  ا67SQk�  ��EV ا'�E<�L را . را �SQk� وع ��دن�f� او

����ان . E2 در ��رد ��'�رد �� ز�;ا���ن 4
Em ز�� �7ال '�اه; ��د3
�ا����ن ه�� ��# ا�Lj�`g�� 2SVص از 

;  –در���6 3 �nا ����Cت زون 7[@ ��m�� اد;K� در 3 ��3� زد   –�1ر � و��3 �;ا�` ��ش ��g�C! در ��رد

.ا�;  

ام �&%$ در ���Rن 3?�,�+ ) . وR�د دارد�+ )��3Q M-�� l!�3 �a*��9 ه� ه�/+ ��> ، X*�3ت ا�3%�9 ه��ار� 
 ! �%�! �H�� +�*?3 K4�)3 +� ر-% ، >�ه �$ از :�س @�� +� �Z!Q د!  و �*9 از�� � <  � Z: و� l#3 ا �X,و .

��ر�  ٢٠٠٣ا,���� -�ل  ,١#�ا!&+، ,+ در < +3�! +C=%# +� 1% ن ا>`�ل ��اقC� ��١Zرا� ا�3%� را� داد� ��د،  ١١�<
 +N!Q ص در 3�رد�=" +� K� ا>`�ل از،� < lدارد وا� $�a#�ا!&+ ���  3�ا���R �:  <�� Fsن 3?*�+ . ��#��Z ��ا� 

.-*�ت اور-�� در�$ 3�رد در ��I%I >�,� در �Rم :�O%3 9ICدد. ���Rن ��� ��رق ���� � ر-�9   

ا�$�#�!(')'  ه�%   

5 ا�# �����ر ���jاه9 V�D� ت�5; از�Q� ارمpm� در ���ن �S� �� را �;
n:  

3 در - E� �Q� #�Vد،  او�f�� E�ه� ���4د�6 ذه# !;ا E��Q���\ �LA و ;A ول �;ون��
���� s@4 !��@ر����#  از3� #��! E
 ه�� \���E��Q . ز�;  ��U�2� E و �f3ر ه�67j���E ��ا� ز�;  ����M �f� E ا�8�7د  و ��رد !u�]D ا67؟ ا��  –\�� �����U<

E�0v Sا�# ه [I ،67ا #�
n @�� �CD
� 3 ،;���  ارزش ه�� �E2 '�د را �  �4اب �Sه  �E��m ا��اد �f3ره� 3C2A و
 wه� E7و د���3ا �
67�U�\ ELj� 658 و �� \زاد� ��4� ���8و�
; ��ا
�CD �� \ن �[�رز  �3د؛���; pVا  .�E3��f �;ارد و4�  

9 3 ه� ��د \زاد� ا���jب را  '�د را دارد -���py� ا�� ،Q
 دوم ا��Q� ر ا67 !� از��j� و  و ;���� R��' ��:�م ����7 دار
;

;  �� ��رم ه�� �]Mل �; [I ، \��ا ا���jب 3��� E�����ع دوE�7، >;ا6M، ا����د  ��C� Eل، راE��m�7، ا���Sد، 5��4 ا�

E��S�46 اV;ا�6 و Vا;�5��4  ���fد �3د؟ ا�# ��رم ه� در �4ا�` 6�;' ، ،��7 �n �U
 دار� و ا��Tل ا���E�Vدو B��4 از 
5��4 �� 93�A �
;ان، �Mا��# و �7��9 ه�S!ر;M ه� و  [I ،;��f�S� ت��؟>�ف �:� �3د\�� از�# ��رم ه� ���; ا>0 ��ا  



، �[�رز  �3د � ا����Eا�� �زم ���; 3 ��ا� !uCk ا�# ا�;  \ل ه��7م،  -{��
n 67ور ه9 ا�g،  م�U8� ن �4ه� و\ ��v در
�3�6؟ �[�رز  را ���; از �a3 ��وع �3د و �� 3;ام و���7 و ����ده� � I ، R�I] دو67 5��4 ا����E از ��# ���ود #Sو د�

 ��د؟


�ا�E �[��; ���5ر ه�� ا����E را ��ا� �nرم،  -� wه� � [I ،ار دارد�M @�n Sاق ه�k� ن در��وE�M در 5��4 ا����E ا�

ELj� 658 ز�� �I �3د، ز��ا � �U
5��4 را !��Qf ��ا'EM0 ا�7س ا�;
����7 دار� �� !�Sم ���5ر ه�� . ;ه pVا 5��4

»E7و د���3ا �
و \�
;  او را ��د  '��R ��ا� ا���ن ���M رد » \زادQ�S�  #�SF!؛;  

-  ،9a
I E��Q���\ E7ارد  –د���3ا;� ��mد��7ورد د� E�j�;� @a� دروغ و ا�7رت ا67 و �� �j��\ E��v3 ��1�j�  �TS�
6��� ��� `��
�8 ا67!@و��م و M;م \ن ر��، در ه� �� .�U� �
E��4 658 و ����د� ،B��� ، . م �1د�:� P� ~�k
���; \��ا �

�6 رو�#. �3د����I P� ،6��� ��f� P� ��� 
;، ا�# ����Q�S� 6C��D� E��S� `��

��` �ELj ��ن �� �� Q����\ : و ا�� �
3
�; و �62 و ��دم ' E��;' ش�' R��' داران�� 
��` \��ن ����S;، ��'�رد \��S� �� �U ه�M;ر ه9 �� E����M د را� P� ;
���


; �3ز� ا���jب '�اه
; �3د ����# ا67، ه� �� ��� � .!�ر�� ��Lف !�ن �7 ر�S� ،;7 را دور '�اه
; ا�;ا'6 و ���3ان 4;�;
�mر د��� ;
n ;��� ا��ن زور و زر;' ���C� در 3 ;
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