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  �وھ��ل دو��ورس زر
و�� ���دی

  


	م ��ت �رده ��  
  

 ����%د"  ����ISAFر " در ا#"�����ن �� ھ�ز��ن �� �روج  ١٩٩٣در ار���ط �� ���م �وا�ب اھ��ت ا������ت ��ل 
��+ره ھ�، �/�.ت، ���م ھ� و #را�وان ھ�ی �� ارزش �و%�� %ده و ��ن ھ�ی ��� از ���ب +�*ب �ظران )'�� %ده 
ا�ت. ا���1 5را دو ���د�د ر���ت ��4وری �دون �دا�23 ا�ر��1 ��وا���د و �� ھم ��وا����د �� ھم �� �وا#ق �ر��د، 

�ت ��: آ�� وا>;�ً ���د ��ور ��دا%ت در �رز���7 �� در ��%�ر از ال �ن ا��ا�� �ؤ���وان )'ت �� �7��8 ھ� ��� ا�د و 
و ����ت �ود ��A ���دۀ 
رب �وده ا�ت، �دون  ھ�ی �� �� دھ� ��ز�25 د�ت ����ت ھ�ی �"ر?��� ای ھ�����

  �وا�� %دن �� �1س اE;�ل ھ�ی ��ر�ب ���ده �وا�ب �"رض ���وان د��و�را�7 را �دون 5ون و 5را ��4د )ذا%ت؟ 

�����ن در ا�ن ��%�ر از ��زده ��ل %�ھد +د ھ� *وادث ��)وار �وده ا�ت. ا��ظ�رات در �;?7 �وارد ��ش از *د و ا#"
*�7 در *دود �/���� �� �%ور ھ�ی 
رب، ���ث ��Gردد �� #را�وش )ردد �� آ��5 ا#"�����ن را �� ا�ن �;?�3 ی 

�;�زه وار *ل ��ود. �+ور ا���1 *����ت �73 �+ورت ����7 �وا�� )ردا��ده ا�ت �"3ق �ر از آ��ت �� ��وان آ�را 
�ط3ق ��وا�د ا���ل )ردد، �ود آرزو7H ا�ت �� ���وان آ�را دا%ت و ا��، ا)ر �ر��ن �ر ا��س ���4 آرزو ��ش �رود آ�� 

 )رد�د؟.�� ا��د ���د �طور �ط3ق 

�A و �� د�Gر �وا�ت ��ن ا733�E  �%ور ھ�ی ��%ر#�2 ��4ن، ���د ھ�واره �� �را��ت #?�ی ��ن ا733�E �ود را �� 
�ط��ق �دھ�د. در �ورد �%ورھ�ی ��4ن �وم و ��+وص ا#"�����ن، ا�ن �و?وع ��را�ب �%�31ر و �"3ق �ر ا�ت. 
ا%���ھ�ت �ود �رده و �*��ل %ده ��.ی دوEت ھ� و *1و�ت ھ�ی ��5ن �%ور ھ�، �واھ7 ��واھ7 ھ�واره �� �دا��3 و 

��زی ھ�ی ����7 �%ت �رده در >��ل %�ن �وا�� ��Gردد. در ا���ورد ھم ا)ر �ر��ن  ا%���ھ�ت �%ور ھ�ی د�Gر و ��
�ر ا��س آرزو ��ش �رود و ���ل ا��/8ل ����7 �ط3ق �ر ا��س �زرگ �ودن *��ب آرزو ھ�، از ھم ��8%7 )ردد، آ�� 

�را��A ا�ت  و �رو�2 >�ول و ���د ا��د را �طور ���ل از د�ت داد و رو�د ا������ت را �� �ذات �ود �A �ر��ن د��و
 ��73 %دن د��و�را�7 را �� �� �'1ر، �;�ق و �/و�2 ��%�ر در  آ��ده ?رورت دارد 5ون ��د �Gور ��رد؟. 

�� ا��/��ل از ا������ت ��Lت ، دھ� ھ�ی �*�ل و ا��ظ�ردھ� ھ�ی و*%ت و دھ%ت، �ردم ا#"�����ن �;د از ��ری ��ودن 
  ��ود�د �� ا�%�ن �� ا��د �A آ��دۀ ��4ر *�?ر �� ��%�دن ا���د. 

��ا��دی �ردم در >��ل �� �;و�ق ا#��دن ����2 ا������ت، ���و%��� �*�ل �Gرد�ده و ا�� �� �*ث ھ�، ا�راز �ظر��ت، 
آ)�ه ������د.  در ا�ن ��M ��+وص #;��Eن �Gری �A ��ل ��دار و و����4%��4دات و �ظ�ھرات �����د)7 از �ر�ش 

*/وق زن در ا#"�����ن �� �وا��7H �و%�ن �/��E ھ�ی ��3د را دار�د، در �8ش ا�د �� ����ل را ھ�� ����� ارز���7 �����د. 
ده ا�%�ن �� ��7 د%��م ���دھ�د و ا�� �رای #��4دن و #���4دن �وا��ده و %�و�ده ای %�ن آ��� �� .زم ا�ت �ز��ن ��

 ��5ن ��Gو��د:

ا#"�����ن دو��Eردان  ۀ�رد ی�ر��ن دارد �O �+���م رو  در ا�ن �"را#��، �+���م �%ت �رده ���م ���ره �و�ف زاده: 
�%ت �رده  ی�ر���� ھ� ۀ��Oدا)�ھ��� و �� ا)�ھ��� �ط��ق  ��از دو��Eردان  ی��ت �O �ده اآ �ر �ف���Pزد. ��را ���Oم 

   ا�د.

 ا�ت �ه�5د�ن � ا#"�����ن، �ردم �� و %د �ر��� ��4ور ر�Hس روز 2 #�+�3 �� اردو
�ن ط�ب ر�ب���م Lر�� �L>ب: 
 ا#"�����ن �ردم �ر��3دی و %'�#�ت ا��/8ل، از �و�ش �ود��ن و �د�د ��ل �رای. ھ���م �د�د ��4ور ر�Hس ���ظر ��
  �Gو�م؟. �5
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اول و �دام %�ن در �/�م دوم E/ب ا%"�ل �واھ�د ��ود، ا���1 �;د از ���P� Aر ا����ب �ذ�ر �دام ���د�د در �/�م 
 �4Eو?و�7 ا�ت �� ھر�5د ا)ر ��وا�د  5ون ر��دن ��د ا��د �;د از ر�?�ن ���دت ���ث رو%�7 5%م و %�د���7 د�

���د » و*دت �73 « )ردد و ا�� �رای ر��دن �� ����G راه *ل �و�ود و آ�4م �را>ب از G5و�7G �و�ود آ�دن دوEت 
>��ل رد و �� �زاوار » و*دت �73 « �و�� ��ر�ز داده %ود. ��ظر �ن �/�2E �*�رم �ور �*�د 
'وری " دوEت ���م 

در ا�ن ��ب *�وی ��1ت ارز%��د ا�ت �� ���وان آ�را در ا�ن �ر*�HP�،  23د؟ " �� در ا�ن �ور��ل ��%ر ر��ده ا�ت
  � >رار داد.�*ث ھ� �ورد �و� آ��ده ایا������ت �� *�ث �A �*ث ��ده �رای 

 ،�A وا>;��ت ھ�واره �رای ا��دواری �ردم و�ود �واھد دا%ت و آ�4م ا���1، دوEت ھ� و *1و�ت ھ� �����د و ��رو�د 
ا�� ا�ن �3ت ا�ت �� �� آ�و��� ھ� و ���رب *�+ل %دۀ �و�ش از ا�ن دوEت ھ� و *1و�ت ھ�، �را>ب آن �واھد �ود �� 

أی %�ن دا%�� ��%�د و ا�ن در +ور�7 ا��1ن �ذ�ر �واھد �ود �� �ردم �� در دور د�Gر ��5س ��4ر �رای >�ول %دن ر
  �و�ش و >وت %�ن در ���ده ����ن د��و�را�7 �%1ل ���Gرا�� ��ور دا%�� ��%�د. 

زن و ھ�راھ��ش �� در راه  �وا��ده ھ�ی )را�7! �و�� %�� را �� ���م �واھر �� ���م ���ره �و�ف زاده #;�ل */وق
 7H������� ل ��ری در ���ل +ورت )ر#�� ا�ت �3ب ������م: ��23ه�� 

�����  �� )'��م #/ط �*ول، از ���7 �� و زد�م ا+8*�ت از دم �� ����7، �� ��7 ��د �� ز�ده �� و )'��م ��د �رده " ��
 ا�ت �د�7 �� دو7�E ��ر��دان و ا�ت )ذ%�� از �د�ر �ردم ا>�+�دی و?;�ت �� )'��م #/ط. �واھ�م �7 را ا������ت ای
 ��4ن ا������ت �ر�ن طو.�7 �رای را ھ�G'�7 �+�رف روزا�� *��1�E در �دار�د، ھم را ���ر و ��ور �;�ش ھ��ن ��
 ����� در �� )'��م. ھ���د ���4رت و�زه )ر#�ن د���ل �� )ذ%�� از ��%�ر �� �وا��ن )'��م. ����1د �+رف ا#"�����ن در

 )ذاری �ر���� �� ����73 ��ا��7 ا�ن ����� در ا733�E ��ن و �73 ���ر و ا�ت )ذ%�� از �ر ��ا�ن �� و.��ت >درت �8ء
��م  در و �ود�د �� �� ھ�راه ا733�E ��ن و �73 ژور������Eن از ز��دی ��M �و%������ و داد�م %;�ر و )'��م ��. �دار�د

7H���� رف را ا#"�����ن �ردم ھ�ی �وا��� و دا%��م ���ل در �3ل ��ز��ن �����ده ����7 �%�ور �� ھم �%��7؟ راه+ 
  �����م ". %ر�A �� ا�%�ن ا�د، داده یرأ ��7 �5 �� ا���1 از �ظر

  در ��رۀ ����ت ��5ن ز��� )'�� %ده ا�ت:

ھ�� را �رای  ،و ا�� در ��ر�4G� 71دا%ت �رای ھ��%����وان �A �;داد را  #ر�ب داد، ھ�� را ���وان �رای �د�7 -
  ھ��%� ��1ن ���ت  �� #ر�ب داد.

  .ا���ن و>�7 در ��ر ����ت #ر�ب ���ورد �� �+ور ��د د�Gران را #ر�ب داده ا�ت-
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