
���Residenzی ا����رات رز���� ( ، از��٢٠١٠ل  در��ُ! �)، ا)St. Pölten-Salzburg ،3�45 زا'&%�رگ -(، �
 ه) >Schattenarmeen�7&��� .�F 4��7ھ�ی اط@5�8: د��Aی ا�@م ( ھ�ی در ���=، ��ز>�ن ار35 ;��9: �9 �78ان

 >�Z%4ی �Yن اW< KTAXF@ت �A&9ر SV��T�4%U =ر ، آ'��S:، و از١٩۵۵)،Wilhelm Dietl( و��M�L د��Kآ�Iی ;��ب، 
)Der Spiegel) 4ن�Fا ،(Stern) و [�;�س (Focus ب��; ���7Y وھ�:) �9ده ا�`. او ���&�7هa!  ور�U در�9ره

;���M9ی: "ز��ن ���Vس، ز��ن  ه�ھ�ی اط@5�8: آ��M و 45ور�&L، از SV��7V ،=��A< 7&��� =ب آ��A، �4و�� �cد�b و
 اداره ����V�h: آ'�Sن دا':، ا4�8ا[�ت �g< b>�ر "، " ��م >&��Zر٢٠٠۶ھ�ی اط@�U  ،:5�8>` �4و�� در
)BNDو... ا�`.  )"، ;��ب >��4ک ،"L&�7>= 45ور�T7�9:7  او"[4ھASU،  :]اlI��  ...ریا�� و�mn  ت�I@< �Mو �9 آ�

=�Fدا :o�pU  =%n�p<  .`ر "دا':"،  ����او >: ا��Z�&< ب: ��م��;)Dali �9 ��م  �5١٩٩٣  ١٩٨٢) ;= از ��ل
�h ز>�ن�� `<�U ر" دا':" در�Z�&<ن�S'آ :����V )BNDز>�ن ;�ر  ٢٠٠۶آن �5 ��ل  !� از )، �9ده و�� �49ای ا�

Kد�� =sAآوری واز ��ی  >: ;4ده ا�`. وظ uSV ،v&; ،ن�S'آ :����V �h �79ی اط@�8ت در ��ز>�ن =w%رھ�ی  ط��;
�7Z: او [4دی اط@5�8: و >LM ;��رھ�ی ا�@>: �9ده ا�`.  و�aه در9= آ��M،  ی اط@5�8: درا��Wد x%F= ھ� �Uور>��A= و

ھ�Sن ا��9ای ورود ا�9ا'L��w  ;= د��K از ، ا�� ا�`>: �U49�F�9ردار و�aه ای از اھAS`  آ�y= 49ای ا�� ���F=ا�`. ا>� 
�4� ;��39، "ار35 ھ�ی در او در. `ھ4Sاه او �9ده ا� "، در ;�7ر وC"  ([4ھ�د) >4Z< ،:n�%pوف �F =9ھ�Uآ  "=���

 �A7Y :�&��� :<  
 >���xAس >: ر��7. ھ���SMA< 4��� =xA<�T7نر���ران ��8` ھs` و �: دvF =wAI، ا[4اد ا!�ز�&�Aن ا�4ان 9= «... 

�vn�o �9 �T�s ا�4ا�: ر���ران، �s�c�c8ری، >�~{ >: �Fد ;= او ز>�ن V�&= را 49ای  �S: آ��7، در د�8ت �Fه
 ��S8ی �9ده ا�` �5 از �Z5اد �A��94Iن ;���=  یا>�h�<4ع روز �Z9 (vF =ZSV) 9= اط@ع ����4� ر����ه ا�`. آ�� ا�

� >���ه ا�`. ا>� >��u ;4ده �9د، �5 از >�c�49 Kاری و ���F `&�� `8د؟ ا�5�I :&; =Y =x7@ن را F9= ا>4وز ��رو
����7ن اo�: ا�`.< =�SV ر���ران از vn�o  ر [4اری واواک�<g< b� =; س)���xA<(:�oھ� ا�F ،:n�%p< L��w'ا�9ا

، واواک در �Iل >n�%p:) >: ���&� (از او ». )۶( ا�` �Z9ھ� 9= >� ��s� " :`sری و ارد�ن 49ای >� ;�ر >: ;4د��"...
[4وش >�4و�9ت ا'x�: و  vF" و "�n[�" �9ز ;4ده �9د ;= 8@وه 49 ران �M<�� =9ی "ھcار و �b!�ر�� �cA دو ر���

�9ره ا�4ا��Aن >LAw !�ر��  آ��W را v&; K�< =9 و uSV آوری اط@�8ت در �lای �Uب، رcA� LxF }I ارا�= >: �F و
 [4ا�&= ا4Uاج >: ;�77 از آ�x= [4ا�&���ن >n�%p: را ). ��Sxه !� از٩٠(ھ�W��S، 49گ K��%5 ;4ده �9د��

�X��! �9رت د�X�n�%p< .bA5�S: از  �9ر 49و;&K 49>: �4دد، ا>� ا�� �9ره 9= ارو!�، 9= ھ�>%�رگ و ) او دو١٩٨٣(د��>4%
`A'�Z] b�a�9  `A7<در در ج.ا.ھ�ی ��ز>�ن اط@�8ت و ا ��او، 94: را ;4�7ل و ھ�ا�` >: ;4دارو!�ی � ;��رھ�ی >~� .
 ��; 4MF ر واواک، ودر�xSدارا9:، ھ L�9 ;�ظ ��n ،ا�4ان =��U در ،(ن�S'آ)  ھ� ��ز>���ه 45ور�Z9�A'49، د. او�F :< �7Fآ 

" ���� :< (:n�%p<)س���xA< ر���ران vn�o :��<7: زZ� ،c�c8 ری�s� �Wا[4اد  را در آ� uSV در (�9 4MF در)
n:، !� از !���ن داد��ه >���xAس، و !� از �b دوره د��p< :�&��� :< K%� ).٩١واواک د��ه ا�` ..." (ھ�W��S، 49گ

) در ��A'�5 `;4F b ا�4ژی �9دی، در9~3 >���4`، 9= >�ت 4MF )Edinburgh اد�7%�رگ �MYر ھ�s= ای ;�>45�AX در
آ�b� �F�8 �W  (آ>�x�4) �F�4A� :< :د. او در >�ه در 4MF ����9ن١٢>�ه، >���ل 9= ;�ر >: �Fد. و ��X 9= >�ت ١٨

و�n` زده از او �Vا >: �Fد و  49د، 9= ھ��` واn�%p< :ZI: !: >: او ��: >: �Fد، ا>� ھ��Z< =; :<�T7قx�4زن آ>
b� 7: >: دا�� ز���: �9 او راA9 3A! K9�I 4A� b&4ا و  .ر�V�< �>: �4دد. n�%p<  =I@8: دو�9ره 9= آ'�Sن 49!� از ا�

lTاری ھ�ی �7��9س آ�4س در >4ا;c �9ره S9% او در آرژا��7A: ھ� ازھ�ی اط@�A&9 :n�%p< =9 :5�8ر ز��د ا�`:  ��ز>�ن
:��x�4<اھ�7، آ�U :< اط@�8ت KAرت ا�4ا��s� د��ن و�M� :&A�Tدر ھ� در ھ� و ا� �SA!ر ھ�ا�Ws�9ره آ>4ان و �8>@ن ا� 

":94;�" )Lockerbieر�sx4 [4ا�MF 4ه درWs7< اد�< =; ���� :< �Mر>�7 ) از او >: !�7�4. او 9= آ��; b� ���5 ،ت
�  - ھ� درھ�ا!�SAی !�ن  ا�4، 9= ��م ;�>�Aب، K�< =9 �9ر و �SYان -��ز>�ن ھ�ا!��SA: ا�4انx�4<ه و ١٠٣آ�F زی���V ،
ھ� I@8= ای 9= رد�4Aی ا�4ان  ھ� و ا�T�A&: ا�`. ا>� آ>�An@ :��x�4ن �9ده و �A' 3w%: [84:ھ�ا�` S8��Aت �9 8�: [
 K<�8 را :%A' 9: ��ار�� و�Aا�` �5 از راه د�� Lل رژ��Z] ران�<g< =9 4 >�94ط��A9 �A� ز>�ن�� =I@8 ر >: دا��7. و�Wsا�

49ای 49ر�:  )Den Haagھ� �Z9، داد��ه ِدن ھ�گ ( ;= ��ل . ھ�T7>:;9�7= آ��M ��9ا�� آ��M را g< =9 K��%5>�ران �Uد 
� 4Fوع >: �Fد، >�pI :n�%p دارد �9  -ا!�SAی !�نھ� lTاری در'A%: 9= ا�M5م S9% ��ز>�ن اط@�8ت ا�M5م >g>�رانx�4<آ



 ١٩٩٨ >: �Fد. >n�%p: از ��ل ر[�� اواظ�Mرات �Uدش، !��A آ'�Sن >��u  49آ��W 49ود و �MFدت �9ھ�، ا>� 45�79ن 9= 
 �5٢٠٠٠ 3F�! `�5 ظ` از�sn" 4ارI "د�MF م او، در�� .`Fرت  دا�X��!���V4ت (ا%�A� 4ش، ور�Gilbert 

Werner�'��< ،(٢٠4%<4، ١٩۵٨د��MF در ) ����Fھ���ن اHeidenstein`ا�  (.  

 
Kد�� LM�ن(را�`) و��S'آ :����V �h 9@،  در ���="،ھ�ی  ���&�7ه ;��ب "ار35، »دا':«��ز>��:  ��م  ،، >�>�ر ��ز>�ن �9 �Snت �9 ا�I@< در

  ،  ١٩٨٢ز 4MI>���ن ا�w@ب ا'cWا�x�،4: ا
  

  
  ھ� از ;��ب د���x8 (K، (48١٩٨٣[�ت و >�Zو�3 ا�MV �9د،  �9 ���4 (را�`) �M�L د��Kو�

  
  

�79 ،�X� ،:n�%p<49  دش، از�U `ا��U4ر �~`،  ز��A&9 :را��ن دورا�l� از �! ،:n�%p< .4ون >: آ��A9 3F�! �ا�
� اظ�Mرات و . )٧(�9 ھ���: b� �9 ،���V آ'��S: ازدواج >: ;�7 و vn�o [4ز�� ا�` A8 ،Kد�� L�M�در و� =nت >�4و�<�M5ا 

"45ور [A�L  �9ره در ھ���Sن ارد�ن �9 ��ز>�ن اط@�8ت وا>A7` ج.ا.ا.، دو ��sری و را�9= �9 ھ�xSری c�c8 ;��39 را، در
�"، ���U= آ�Iی آر>�ن �4x5 ،LWار >: ;�7. �9 ا�� �s5وت ;= >: ���� �s�c�c8ری ھ�xSر ر�S: واواک �9A'49 ده در

��S�nن ارد�ن ا���S4ار داده ا�`.  ا�`، ا>� ھI ر واواک�A�Uا��= در ا�U�� ری اط@5�8: را�; Lاز �4 ��آ��ھ: و ��ا�
 K�I =9 ر��s� c�c8 =9 .�Aری دو >���xAس، � =� �9��&< ='�K& آ'�Sن در 45ور ھ���Sن ارد�ن، ��7��Sه ح.د.ک.ا. در



���=" و >n�p%=  �9ره ھ���Sن ارد�ن �5 ا����ر ;��ب "ار35 ھ�ی در در= !�. د�4Tی 9 ���'= ا9�o` ;4د، �LxF =9 :x و
"�A'49 45ور در" L�A] در Kی د���Iآ  `AZIوا =x7ا� .`Fد ��ا�Vو 45د��ی و bF =��TyAت وارده 9= ھ�<�M5در را�9= �9 ا

ھ�Sن ا��9اء، !�  آ�Iی �s�c�c8ری از�&%` 9= ا>�، >�ارک رو Y  .���F= ھ&`، ���F ز>�ن �زم �S5 �5 �F�9م ا��7د واو 
ھ�xSر واواک �9ده ا�`. داد��ه  او و اداره آ��ھ: ;K آ'�Sن، bF و 45د�� �V�9د آ>� ;= ھ�ی >! :5�<�w��A از 49ر�:

9: ��7ه ا�`، [���Z= در ر[u ، ا�4 . ا>�، ���F  ز>�ن آن ر��Aه �F�9 ;= آ�Iی ��sری;����7ا�&` ا�M5>�ت او را ا�%�ت 
� ا�M5>�ت�M� �7TA9>�ت 5@ش �S� .���S: �5ان وا��ZIء ظ� ھ� وا5>�ارد A7Y =9 `%&� �<7 ه �9د، اAT7�:  ت�x� اره�Sھ

ZIت وا�<�M5ا �آن را  A` ��ار��" و uI�5 داF` ;= >4دم;4د و ا49از داF` ;= "�5ر�� �Uدش >�~{ �Uاھ� ;4د ;= ا�
  �9ور ;�77. 

  
  ھ�: >u9�7 و ز�4 ����

۶- ،Kد�� L�M�ا����رات رز���� ( ھ�ی در ر35ا و� ،=���Residenz! �� ،(��، ٢٠١٠)، اSt. Pölten- Salzburg ،3�45( زا'&%�رگ -'�
  ۶٠و  ۵٩ھ�ی   49گ

 �5١٠٢  ٩٧ھ�ی  ھ�W��S، 49گ - ٧ 

  


