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 .�رزی ��رون ھ�ی ا���ن) ا�زا��ر(��را�� �ری آ�ت
 

�� ��د� &�. �ود�د  ر��� را (�ه ظ�ھر دوره �و&ر �% �� از �"$�ل ا����#� "��� ھ�!��  رد �� ��ل ھ

�+ت �و�� ھ�ی ا���ن �ری ا��ط�ط �د ا�ن���, � �ودن "��� +�طر �� دوم ���ل. �ودم �د�ده را ا�ر�

 ��/$� �� �ود (ده  ر��� &"� در و و�ت �� اول  ���ل ���دا�م &� ھ� ا�"�ن .ده  �� و ���ری  ھ�ی  روه

 .3%��ت طرف �� "���� ا��� �"�ی ��2ف ��.�ود (ده �ر زار ه��� ��وری �� روی دھ� �� از ا���0

�� د�ن ��&م �ری ا���داد ��ظرم ���ت؟ در �ر��0 ا�ن .وا�ل. ا�ت "ر��ن در �+��ف "#ت در ر�

�8ر زدا��، ����ت &و(ش ؛ �/وف و .ر��ن ��(�� �� ز��د�ر زد � (�ر و زد ���ت و "�ل ��� 

 ....ھ� ��ل ��ن ��(�ر �� ھر ��/$� ؛ ھ� ور�(ن&�ر, ����� �/ر�� "���� را��� در

 

 �,راداز�د؟ وی ,ردازی �#ر��ن �� �رده، ��م)١( ������0 .ط�: از &� �وده &�ر در ای ,رده ,س .��ل ��

 و ����ل در وی از ا&�د�� ا���ن �� .ر��ن (�م &� ��وده "ر��ن در �� و �رده �$ط ا ر �دارم �+�طر(
 (.��(�د رده& ��د آن از +ود �(رات

 �را�و(� &(ور، دا+ل در ا��+���ت �و0وع  ا�ر��، دا��� ھ�ی ,��<�ه �رداد �و0وع  زدا>� ����ت 

 ا�����ری �(��ده د�ت رژ�م  ��رده ���د  �ری، رای در �رزی ��رون ھ�ی ا���ن (#رو�دی �3وق

�� &رزی؟ +$�

 

 ,ر ����ر ھ�ی داری �رده و ھ� .رو�� �رده، و ز�ده روی �ر ز��د �رزی ��رون "���� ����ل

�� و �رھ�B دو ھر از +را���� ����ل ���0 و ھ� �و�دی ، �ران +�م  روزه، ��د و �/رف،�زرگ� 

 و �و�دی ���<رد ���ل �ون ��ز��ن "���� و �/ر�� �رھ�<� ����ل و  ھ��ش (ده �را�وش ��ودن ز�ده
 و .ر��ن ��(�� �� ��ز�� ز��د�ر (�ر و����ل  را>� ،�/رف ���>�  +ود و ھ� �(�� ھم �� ھ��  ...

 +�ری ����(���� و دا���ن �ون اد���ت ھ�ی �+ش د�<ر از (�ر ����ل در ا�ت &��رت �<�ن و �/وف

 �ری +�ره �� �"��س از �� در ��� و. ا�د &رده �ذف را �$��� و .$م ����ت، �+ش �رھ�� از و. ���ت

 در. ا�ت ���وع ����� ��ث اش ��وط� و �ل�� در &� &��د �� ا.%ن و. ,رداز�د �� ����ت ھ"و ��

 �ون ��0ر�ن و ا�ت ��&م ��"د �ون و�ط�>� �رون ا���دادی ��0ی �رھ�<� ����ل ھ��و

 �%ی ا ر ھ� ��0 ���ن در. �ر�د �� د�ده �� را (�ن ,ر�ش �3وق و ��(و�د ����ران ��وم ھ�ی (�و�ده

��ر و �رس ��0ی �� �ظر �<و�د ھم &�ر  "�ھ$�� را  پ ا�ن �� روی از ,ر��د �� �� �% زا ا&8رن 

 &� ��0ھ��ت ���ن از و ��<ردد "وا��ن      �و  ز��د�ر و .وام ��داد ��  �راھ� ��ب ���"� در &� ز��؟ ��

��ده �و و زده (و>� ��ز �� د�ت &� "�ھل ���/��ن و ����� ا�����ر،ا�%م� از �رای و. &��د �� ا�

��ده و� ا���دادی، ��0ی ���ن �ردن ��ن� �ردن �$�د و (د ���ل ارزش &��د �ن  ا(�راک و�ت �� و ھ� ا�

Hم در ���د ا �ھ� �ط� +ود��� ا(+�ص ھم ��.��(د دا(�� و"ود �ظر و ,ر�ش �رای و�ت �+�را�� ھر +

 �"��س آداب ��ودن �را.�ت ����ث ا�ت �#�ر و �رو�د  و �$�د ,(ت &� �����د "ر>ت آ���� �� "�ھل و

��� �وال، &�� (ود ,ر��ده ���ل  ردا��ده �� و ن�+�را طرف از ���  دارد؟ �ورد در �ظری �� و  

 

 �� ,ر�م، و +$ق ���د د��� و دار از �� ��رض ا(+�ص ��وذ .س �ر و درک �� ا(+�ص �3دان 

�8ر زدا��، ����ت &و(ش در ھ�ی "ر��ن� &�ر,ور�(ن ����� �/ر�� "���� را��� در ����ت و "�ل 

�درت و ھ� � ر>�س ��ث �� &���� ��"د راس در ��8ل �طور. �رزی ��رون ھ�ی ا�"�ن راس در �ن,ر�
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 �دا(�ن �� ا(+�ص ���ن .%�� د��ل. ا�د ��ر �� �ر ز��د و دا(�� و�ت ���م &�ر ا&8ر &� ا�د (ده ا��+�ب

� در ���ت؟ (و�د �� ا��+�ب ا(+�ص ���ن �را ا��� د�<ر و ھ� ��و��ت ���ن �� &��� و�ت���� �� 

 ���ن &� ا�د ��0ر .%�� و �وا���� �� &� ��ل ��رغ �"ر�� �� و ا�دو+�� دا�ش ��Kن �زرگ از ز��د ��داد

  .��ر�د ,�ش �� �#�ر �را�ب �� و"� �� داوط$���� را ھ� ا�"�ن

  

 (+/�ت �ودن +��� ���ت؟ در �� دی وا(�<�ن �و�� ھ�ی ا���ن �ری ا��ط�ط (دن ��(�ر .وا�ل

 &وچ �وروز، "�رال و) ٢(+�ن .$� �ور دا&�ر ��د ز�ده �ون اول ��ل دو�ت طنو و ��ن رو(ن ھ�ی

 ����ل ھ��و از �ردی دل �� و �ن &�ر �� �ظر &م ��داد �� ��... و &����ر��� �� .$وی ��3ر ��د &ردن

 �ردم �� &�� +�طر �� &��ن از .ده �� ر��ن ��رض؛ ا(+�ص ��وذ و درک �� ا(+�ص ���د و ا�����3

 ا����. �رھ�د "�$� از اش ھ�راه ھ�ی ا�"��ر از �ن (ش و)٣( ���دی "��� ��د ز�ده �ون +ود &(ور و

 �� ز��د�ر زد � (�ر و زد � د�ن �� �ظر و..  ,ر���ن �درت و  �<�ران ��د و ��د ز��د ای .ده از �"ز

�� و �/وف و .ر��ن ��(��� P�� ر� +��م و ��ود�د �ذھ�� ا�������ن در &� &���� ز��د�ر(  د�ن �� (د�د

 ��ل ��ن ��/$� و ا���دادی �ر+ورد) &��د �� ,(������ ����� ا�%م آ�#م د�ن از ,و(�د�د ��� �"�ب ھ�

 زد � �,ورت و و�دو �م �� "وان،��P ��ل ��ن در ����ت ,�دا(�ن ارزش �� و ��&م زدا>� ����ت ھ�،

 ��در�ت �ر+ورد و ��ز��ن "���� ھ�ی ��زی �ت و ��زی �#ر��ن د�<ر و �,ورت ��ودن ����� و

�2���� ا�ر�� "���� در �رھ�<� ��د "���� ,ذ�رش .دم و وا�د�ن� ��ز��ن "���� در دو�� ��ل ا&8ر �

 +�ره. �����د ,ر را +��� "�ی ��وا����  ��&م ��Kری  �رد و ��Kری ,در �� �ظر &م .ده آن و (ده �ل

 .داد د�ت از را #�ودی� �� رو ز���� و ����و+ت ھ�  �"��� ا�ن &� ا�ت �ری

 

 ھزاری /د �� از ا���0 "���� و ,�(ر��� ھ�ی &(ور در �رزی ��رون ��$�و�� ��د "���� &ل در

 �ظر دا(�� را +ود ��دری "���� ��دی �وا���دان و ھ� &رده ��/�ل �رار ��K �+ش &� ا�ر�� ا����#�ی

  دارای ھ� ز���� ����ری در ��  ��K .وا�ل ��

 ����� ���د � .3ب �� �ظر و. ��$�و�� �� �ر�د �� داده �� �رون ھم .���� ���. ا�د ده��و آوردی د�ت

�� (�ن �3وق از �� �درا�� �و�ت و ا����� �طH در �ر�د ��  ا�د �دا(�� ای �����ده (#ری �طوح در �

 .�����د د��ع

 �+�را�� ھر +�م در  آ �ھ� �طH �ردن �$�د و ,در��Kرا��،�رد��Kرا�� ا���دادی ��0ی زدودن در 

 .آ�و+ت ا�(�ن از و داد �و�R "وا��ن ��. دا(ت �د�ظر �ظر و ,ر�ش �رای و�ت

 

(١) 

 2013.pdf-04-20-http://goftaman.com/daten/fa/articles/part33/mowlawizade  

�/�د وز�ر +�ن دا&�ر�ور.$�(٢)� ����R از ����ل در اش ���ل �0ور و ھ� �و(�� �� &� ظ�ھر دوره ا

 ز�ر �0ورن "�$� از و ��وده د��ع اش ا"���.� و &�ری ��/�$�، ر(�� درا�ت �� اش &(ور و �ردم

 ھم و. ر&(و ����R +%ف ھ�ی &�ر ��ودن ��وم و اش ����ب �� ھ�ی &�ر �� زاد +$�ل دادن �رار ,ر�ش

��ر�P در "ر � �و�� �ر ذاری �ودن ������ب �� را �"ددی : /��ت د�<ری �ورد �� ا�روزی و  ذ(

����".   

�وط>� ا8ر در ز��د ا����ل �� ھ�راھ��ش و ا�������ن /���R و ���دن وز�ر ���دی ���د "��� (٣) 

��ن &را�� (#ر �زد�� در ط��ره �3وط ا��$$� ��ن�&�, �� ھ�راھ�ن &�ش ای. ٢۴/٢/٢٠٠٣ (د &(

 ���دن ��رت و دو�ت وطن و /�دق ا(+�ص ���ن ��ود در. &رد�د ��� ��ر "� �� ��ر دو از ا���0

 و ���ط� /�� ��ظ �ردن �را.�ت �� �ظر ��وده �$ت ���� �� +�"ری �ون ا�����ر و +�>��ن �و�ط
. �ود �� &(ور ����� و ��هر را��� در و �رھم &�  �وم ز��ت ���ودی و +�ک آب، ھوا، ��ودن ���وم

  .�ود (ده د�ده ا��د در ز�ر "�ی �(ر ��ر�P از ��ل �� ��د �روزان /�ور ����3
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