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 دا
	ر �ط�ف ط����

 �ردات �ن از ا	������ن ��

  دوم

 ا�����رزد��، ���ی �ر�زد�� �ظ�م ����وی ا	������ن در ��م �رن ا��ر
  

&ر�زد�� �%$و�� ا#ت زاده �ده از�	�ل �دن دو �رھ�� ا�	���� ��	�ف 
� در�ذ�	� در دو د���ی 

��د 	�ر�'  �
�-��ر ا�,��#	�ن را در دور از ھم و دردو ار	%�ع ��	�ف �� ز�#	� ا�د. �#(�� ای ھم 

  �ود.» &ر�� �دن« دوران #�ط�ت ا���� ر2م زده ا#ت، د�0ر �دن ���-� �� #ودای �� ا�ط/ح ��� 

درا�ن ���ن دو�ت ھ�ی ا�,��#	�ن، 
� از��ر ��ه ا��ن 3 �� �-د �د�� �ود�د 
� ر#��ت &ر�� 
ردن 
��ش ازھ�� د�0ر&ر�زد�� �ده �ود�د؛  
�وررا در0و
�ت 5/�$�ی 4�5 #��� ا2	��دی �ر�$ده دار�د، �ود

�-��، ادای &ر�� ھ� را در�� آورد�د ا��، �را#	�، ��ن #�ت و 	�دد �-�ق ���ده �ود�د. 5/�$�ی 4�5 #��� 
 �
ا2	��دی دوران �دارت داود��ن ���� 
�ره رھ� �د. 0ون �ر�� ازا�ن 5/�$� 5روژه �رز�� �ود 

ر�ت. �ر�� ازآ�$� �� ���رف ز��دی 	=��ل �د. 
�	ر ز��ن ز��دی را �رای ا>داث آ�$� در�ر�� �
   .5روژه ای ا2	��دی ���ر �%�د �� ��#ت

درز���� �� ا�/>�ت ���A2 ��ز��5ر�	� �ورت �@ر�ت. �?/ً، ا�ر دو�ت �� 	وا�#ت ���� ���د در 
 �
ا�>�ء �زرگ ���=�ن وا���د ز��ن ھ�ی زرا�	� و آب �رای زار��ن �ر��دا�ت، ا�=�ن �� ر�ت 
ط��Fء ر��� دار�	و#ط زار��ن �رای ر�د 	و��دات زرا�	� دردھ�ت �و�ود �� آ�د. �ر�=س ا&�ب �� 
�#�ت �� آ�� و #و�	ن دھ�ت، �>�وGت زرا�	� ا�,��#	�ن �#��ر
م و در ��زار	و��دات ا�,��#	�ن �� 

  .�#�ت �>�وGت ����� واردا	�، �ران 	ر �د

م آ�� و��ود�د ز��ن ھ�ی زرا�	� در �-���ده ھ%	�د ��/دی ���ث آ&�ز#�ل �$��رت �ردم از دھ�ت �� 

  H���� د از��F	 ل��� �� �
�$رھ� ا�����د. ا��$� ھ�� �وارض &ر�زد�� د#	@�ه >�
�� ا�,��#	�ن �ود. 
��5ر�	� ، �� آ�=� �� ���2ت 
�را�د���ده و �رای ��=/ت ا>	���� آ��ده ��#�5 �راھم دا�	� ���د، �دون 

 .>=%ر���� �� 
رد�د �ر���� ا2	��دی
�را�ط ا2	��دی ���ث �$��رت دا��� ��=�ران ازدھ�ت �� �$رھ�ی اطراف �رد�د. ا�ن 	وده ھ�ی �رد�� 
�� آ��� �� ز�د�� �$ری و ر��� 
ن �ده از آب و ��ک ا�دادی �ود، ر�	� ر�	�، �$رھ� را 5ر �� 
رد�د. 

؛ �ر�� از ا�ن �روه �$��ران در �Fدان ھر آ�$� �� �ود ر�� و روی �$ر و ز�د�� آن را 	,��ر �� داد�د
�ر���� و آ��ده ای دو�	� �رای >���� �����ن و ��Fران، 
� در �@�ھ��ن �� ز�د�� �$ری �� �د >#رت 
و �%رت را �=�� ���ھده 
رد. �� 	در�4 �دون درک #��#� �� ��@ر�F�� �50 ھ� ، 5ر��0 ھ� و�-�� ا�$� 

 و�����را��ن �ذھ�� 	�د�ل �د�د.

را در دا��@�ه ھ�ی �و�ش �� 5رورا��د و ، از » دا���و��ن«وی د�@ر، ھ��ن >=و�	� 
� �ودش از #
طر�ق �رو#�� �� ��رج �ر#	�ده �ود، 	� ارزش ھ�ی �$�ن �درن را درک و ا�ذ 
��د، در ��ن >�ل، 
 دو#ت دا�ت 
� �ر آ��ن ھ�0ون �$دا��ر��دا�ر>�ن ��ن >=م �را�د؛ از آ��ن �� �وا#ت 
� از �واھب
ز�د�� �$ری �ر�وردار ����د ا�� �� آ��0 در ز�د�� #��#� &رب د�ده ا�د �=ر �=��د، آزادی ���ن را �� 
��د �#�5ر�د، ھوس �را
ت >ز�� �ود�دار در ز�د�� #��#� را از #ر �� دور 
��د و، ��� وار ز�د�� 

ن �5	�����ن ���Fوه اش 
��د. �د��#�ن، >=و�ت &�ر �ذھ�� و ���� #=وGر ا�,��#	�ن �� د#ت �ود �$�	ر�
   .را 
� �2ر رو��%=ر �ود 
� ر#��ت راه ���ی ا�	���� و ا2	��دی را دا�ت، از �ود �� را�د


ود	�ی �و��ن >زب د�و
را	�H ��ق و5ر0م ���-� ی �ود 
� �ردم ا�,��#	�ن 5س از دو #� 2ر�� �ردن 
، �� ا�د(و�وژی �ظ�م »ار	��ط«
��، #��	�ر ���2وی و ���-� #�	�، ���$�ن �ود را رو�� روی، و در


�و��#	� �وروی �� 	وان ���	�د. 
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>زب د�و
را	�H ��ق و 5ر0م 
� ��ری از �ر���� ا2	��دی و ا�	���� �ود، �-د از 
ود	�ی ?ور �� 
��ز �ود �5 �رد، �=#ت را 5ذ�ر�ت و ��ش ھ�ی ��ده ای ازا��Aی >زب �و�ش را از د#ت داد. 

ری از��ل 
رد ا�ن >زب �ود. دو�ت ���F ھ� و 5ر��0 ھ� در#ت �-د آ&�ز ھ��ن �=#ت او��� ز��� #ر
وب رو��%=ران و2	ل ھ�ی
  ���ی طرح �ر���� ھ�ی ا2	��دی رو�د #ر
و�@ری را ���	ر �5ش �ود #��	�د. 

ھ�ی �رھ�@�  �$�د ھ�ی �رھ�@� ا�,��#	�ن و ذھ��ت �-�A از دا���و��ن و ا#	�دان دا��@�ه 
��ل، 5و�� 	���H و&�ره �$�د ��Aی #��#�
  ا�,��#	�ن 	� 
ود	�ی ?ور، ���ل ��م ����#م رو#� و��(و(�#م ���0 را �را �ر�	� �ود. 

�� �� ا�ن �	��� ر#�د�د 
� ���-� ا�,��#	�ن، » رو��%=ران«ا��، در�5 
ود	�ی >زب ��ق، �#��ری از 
���#م رو#� ر#�ده ا#ت درراھ���5(� ��م 2ر�� �ود �� #وی &ر�� �دن، 	�$� �� دام ا�د(و�وژی ا�	ر��#و�

  .-ـ >��	� 
�، �� 2ول دار�ش آ�وری ، �طر��ک و از درون ���� 
��ده ا#ت 
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