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  �و���ده : ط�ھر �ر��و��ن

  


	�ب �ر ��دی 

             ،� �ردم ����ر ���رزه و �رھ�� 	�ر
 �����ری د����ر��م �و���                                                      


	�ب ��ر��:  

�زم �� أا��د در��� � ��ر�)،" ؛�ب �ن ا���م  دا��� ����م. �ورد �$ث  ��ب !�رده از ����� ی���م  � �

 ��ب  �ر ز ا����رات .��م  ��ل �وی ��ر، ،-�ب اول آن ���ر ا�ت  � "�ردم �����ر ���رزه !رھ�( و

 ا203 �� ��ر ز !و س در ا�ت. ��دهر .ور��دی �� ��ر1390در��ل  �0د 1000 ��راژ در !رو��ن

�ی �����ر ی اول��ط5� ی $3�  ،ھزار.��� ی ����ن، ��زارک ��$� ی ر.� ز��ن، ؛ ��ب�رر�2 ��)( 

.�ری  �����ر(��ل)ی دروازه  �.ش �� در وا97 آ��ز�ن درآن از .دردا ) 7رار(دره �����ر $3� ی دوم و

 در ا�ن  ��ب آورده ا�د. ا�ت، �وده ���نا  � ��ظور "د!�=�� ..." ��ر �ؤ�� ی .ود را �� ��ی آن و ���ت

  3@$� �� -�ب ر��ده ا�ت. �2 دو و -?�ر3د

  

  : �$	�ر �#�ه �"ل و 
	�ب از ر ��ر ـ ا�ف

ت ���ھ�ژوھ�2 ھ�D  2 و ��ب �$5�5 ی �� �������� �� ��ر���Cری �وده و  ��ب؛ �Bراری ��������ـ 1

 او�7ت!5ط ��ددا�ت ھ�ی و2F ��ن آن  ر7م .ورده "�ژوھش ا �د���ن"�����2  ��ب  در �Eر-ا �دارد.

���ل  �ر���� "، ا���ن�ژوھ�ده"آن  .ود� 7ول B� ��آ �� د. � ��BCس �2 وزارت �و���ده راز��ن ���Bری 

��د  از را و�را�ش  ��ب Eو��?م آ� و�ود ��ا��  .�ددا��� �����ز��ری  و ��دد ���ه�� ا�ن �و��� ھ�  ��!�� ا�د

 �2 آ��ز 67و  65، 52ھ�ی  ���ره از ا�د �ده دھم  ��ب داده ل �?م وو!3 �رای ����2C  � .�ده ا�رد

 ا�3ً واI�J ا�ت.��.��ری  ��ب  ��ص�5  � ����0ً ا�ن �2B از د�ده ��2 �ود ����ن آن ���ره ھ�ی ���د.

در  �ر  ای ����E 2و��=�0� ی  ھم  دام�د�� �� و ا�د آرا��� -�و��  ��ب را ؛���ر و �و���ده ���ت  �

  .�ر��ب ���د �� ا�دازه ای ��@�وت 2و2F  ���ا�دک  -�د ھرآن  ��ر در -� ،�وده

آ����2  =دم ���ه؛در�.���ن   � �رد�����2 ر�K �� و �2 �ر �2 وآ�@� -��ن ل از  ��ب در ر��.��ـ  2

 ھ�در ده !3ل ��ظ�م �ده و �ذ �ر رو�Bرد  ��ب  .دھدEواھ2 �� 2ھ��ژو ��  ��ب ��.��ر �� را و���ده�

 ل و ��ر ز����0�  � اEر ��  ��ب �$25�5 و =2�0 ���د؛ درج �ده !3ل  ��ب �� �M.ذ آن در ا.�ر ھر 

  ��ز�د.و �� �� �ژوھ�ده ی ا �د���ن! ��ز Fط��  وارد ���Bد 3د�� .وا��ده روی �ط0ب ا203
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�Bرار �ط�Fب ����� و �دون �ورد Jروری -��ن �ر $�م  ��ب ا!زوده  � اEر ا�ن زوا�د و از ���ب د��ر 

!�J3ف ��05ل ��دا �2 �د؛ �ت $ذف و ��ن  ��ب در�ت ��ظ�م ��ا� �رد$�م  ��ب �  �در آ�3ورت ھز�� .

 �?2 ی -�پ  ��ر�ده و و7ت .وا��ده  ��ر E 2� 9��Jرد�د و2F !5ط ذوق و �زرگ ����2 ���ن

  "ا �د���ن" آ��ب ��د�د.

Eو���2  ،و �راEراف ھ� !3ل ��دی �5ط� Eذاری،و ا��ء���ق ���رش، و روش �������2ه زا�ن  ��ب ا ـ 3

�درن ا�روزی ����ر ��ز��� و  �F��Bوژی����5� �� در ��2B -�پ.و $�2 �5�0� ی � ا��ط -��2 ���ت،

�وارد .���  ن �ط�Fب �Bراری ����د درازی و �?��ی ��ط5� ی �����ر در 3@$�ت  ب ا�ت.=�واز  آ�Eده

  )  � ����ر از اھ��ت �0Cو���2 ��.ص ���ب و ��7راری ���ر�ده �2 ���د.30و 29(

و=��ت  =��ت (7و��ن) �رای ���ره ھ��وه �را���د و��3و�ر ��ر�.2 = در !?ر�ت !و�و ��2ـ  4

�?0وی آ�?� ھ�-��ن �ذ ر ا�J!2 واژ�Eن "ا��د" و "��ر�)"ی؛ در ا�ن !?ر�ت �� ا����Uی "���ن ��ر�I در

��Cرف" ��5� ���م ��3و�ر ا�.�23  � �� .ود ا���ن �ر و  �ر  دا��� ا�د، ھ�D  دام اھ��ت ��ر�.2 

  �دار�د.

 1درج �ده در $�B�F� ���ره ھ�ی  ��28  �14دارک و �را�9 از ���ره  !?ر�ت 124ـ در 3@$� ی  5

ز�ر �را�9 !3ل  �37روع �ده و در 29از ���ره  154از 07م ا!��ده ا�ت. ھم -��ن در 3@$� ی  ��13 

  آ�ده ا�ت. �338وم ��ر د��ردر 3@$� 

=��ت 7و��ن �رح  ؛ �ط2�0 را ��ن�دون ا�ن  � �ط�Fب !3ل �?م ���Bل �ود ��ب  313ـ در 3@$�  6

�Bرار �E 2ردد. ھBذا ا��ط ����2 و ا��2X ����د:  ��360دھد و �دارک و �M.ذ !3ل �?م در 3@$� 

از آن و�ود =��رات و . �?��ر 337و  54 ،4، 3".ورد ر���" (.رد ر���) و "���ر" (��ره) در 3@$�ت 

�ط �� =�وان ا203  � ھ����د درازی �ر���ر�زم و ���ر�وط، $�2 ��ن �ر از ���7ض،  E 20و�2 ���ت ��

  .���  ن �ط0ب، ا=���ر ���ر�ده را ز�ر �وال �2 �رد.

  


	�ب از �رر �ـ  ب ��%�ظ �%	وا  

  ):ا �د���ن( 2 ���ر�ده�و�? ـ �12

�وFف �05م ی ز�د����E�  ���رزه و  �ر" =�وان  ��ب ز�ر لو=��و�ن !3!?ر�ت  ��ش از ی اول3@$�  در 

���رزه ی  و  �ر ،�� ز�د2E ا�3ً  ؛�� ���ق ��م د����ر ���رش ��!��  �ای  $��� 3@ $دود در ".ودش

��م ز�د2E ���� � �آ�-� در ا����  �2 ����د. ای را�دا��E� ی Jرورت �زوه Fب آن ��ط و �دارد وی ار���ط

�ن دا��ن �رز� دل و ��ر�) در ت و�Cط�" ا�ن Eو�� ا�ت: ���رزه ی او��ن ر7م .ورده و  �ر �و���ده،

�رد��ن ا�ن  و!رھ��B�� 2را�2 ر�.�� ا�ت...ا7وام وھ�ی ��دی  Uروت ��ر�.2 �� ا��ط�ری و ������2،
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 از ھ�ی �ر !رھ�( اد���ت و ھ�رھ� ��ن، ا��ط�ر، ھ�، ���ندا ،روا��ت ،د�ن �رز��ن ھر�2B ز��ن،

از��.� ھ�ی رو��ده �2B  ��ز $��Bش �����رز �ردم" :�دادا�� ��دھا���ن  "�رورش داده... را ��@�2 .ود

 ��2����E ز���2 اد�2 و �?�ن ��و�د �� Eروه 7و��B���� 2ن ا!�����Zن و  � ا7وام آر���2 ا�ت ر��� دار و

 در ی و.ور��د1312=5رب ��16دا�2 در و دل -��ن دره �ر��ز در در-��ن ��?�2 و !رھ��2 دارد.

 و �در �� ھ�راه �  �2 ���ردا�ن 3@$�  ر��س د )3ـ  ص("آ�دم �د��� ر��ٌ� اردو .ورد .��وادهٌ �� ا!�ر

 ��ب �3ف  �2 �ود؛ �� ����ری ا��.وان ��ی Eر!��ر ��آ� در  � �� آن و �دEردم ھرات �2 =�ز �در ��ش

  � در ا�ن ��Bب ��ز اول "���ر" .ود �ده و Eذرد -�دی ��2 و د�2�0C �2 آ�وز �زد را "���و" اول

�:"E?��ه در ���ب ���0Cن �3وف اول �� دوم وی �2 ا!زا�د   .�ود�2 �3ف اش  "����ز ��Eرد" ھ�واره

ا���ن از ا�ن �وع ز�د2E ���� �و��2  آ�� ا��B��� د��ور اداره ��Bب وظ�@� ی ���0Cن را ا���م ��دادم". 

د���ل �� اF�3ت ذا�2 ا�ت �� �� ا�ن � �2 .واھد ھ����د ���ه �ردن �� را���م "�رور آ!ر��2 ا7وام آر���2"

J� رد�� �د �� ا�ن �2 .واھ�� �0��7ت ھ�ی !را�وش �ده ی .و�ش �Cطوف دارد �� .وا��ده را$

و �ر �ت ���Fدن دروازه ھ�ی �@�رت روس را در  ���Cر" ���� و �\�Uر ھ�ر ��Z���" 2� ی �رق" �ر"

  ( ���ن دھ�د. ��� ��ت ھ�ی ��0د دو2�F  م ر ر��د�ش

 در -?�رده ��ل را؛ "دار��0C�Fن" دوره ��F�  ردن ) و ��ریر.� ز��ن( �� زاد�Eھش �Eت�س �ر�و���ده 

 در ��1343ل ازوی  �Bد.!�F�Cت !رھ��2 �� وزارت اط�=�ت  �0ور "�و���ت ��را�2 روز���ٌ� ا��س"

� آزاد�� ��وه د�و را ؛آ.ر�ن ��ر �رای �.���ن و" د�ری ��E 2ذرد  � �?م ��E 2رد.����2  ���رزات�� 

�� ھ�وز  �  �2 �و�دا��.�ب  د�و را��� .0ق" ���Cت" @ت =Jوی=Jو�ت  ���� �ر زی ھ� � �ری و

  �2 .ورد. را ھ� $�رت آن روزھم 

 ز�دان ��رد و2F ا����ز":�2 ���رد 07م .ودش)� (ز�د����E� � ھ��ن =�وان ��� ز�ر "ا �د���ن" ـ 2

�.23  یراد�و .ود �0ول ��رد �وا��ت در ز�دا�2 ����2 �2  � ھر ا�ن �ود "د�و را�2 ���دار"

7رون و�ط��2  �دون �@��ش =��5د را ا����=2 ��ر�.2 و ،����2 ،!�0@2 ،=2�0 ھرEو�� آ�Uر دا��� ���د

در��ل اول  د����ر  � درھ��ن ���ت آری، "���� ���رد. و ���� ��و��د ،���Fف  �د �ژوھش و �ط�CF�  �د.

�وی � �"����0�: د�ت �رد، �� ���Fف  ��ب ھ�ی ��Cددی هزد !دوم ز�دان د�ت �� �ژوھش  م �ظ�ری و

 را ش ��ب �و�ی و ."ا!�����Zن �ر���� داری در ر�د ��دا�ش و" و " �رEران �وان" ،"�EرEران �رو�د

) 6و 35@$�ت (��س "ا �د���ن" در ����ن �2 �ر�د.�� �وم ��ل  در د،�ردازدوران ��ر=20 �2  �� � 

� .وا��ده ی ��3ف و ��ر $ز��B.  2د�� Eژدم آن ��د و ��ر و "!�5را��  ?ن و" ز�دان از ش ������$ ً � 

ھ����د ��5� ھ��Bو��ن ��ن  .ود !رو.���ن��روی ����2 $زب   � ھر�Eه و�دان ا�ن =Jو د�و�� دار

 �ذب 0507�  و�رور ��.�ر -��ن ��ا���ن  آ��ز�ن روز ھ�ی  ود�� از ر�د  ��2 آو��رده ���د $���ً �� .�طر 



www.goftaman.com 

4 

 

 .����ن ��!�� ا�ت ��ر�� ی آن دوره د��ر و  رد�م ���ود را "2دان اھل �$�.��" ا���داد ���ه  � داد�د�� �ر

�س از.90 �د اھل .��دان �$�2  و �� ��د آورد  � رد�� دEر���ن .و در !5ط �رای �� F$ظ� �روی  اEر ا��

ز�دان �0ول ھ�ی آ�� از Eذ�ت. -2 �72رون و�ط��2 .ود ��ن ز�دان ھ�ی  درو در اوج "ا��5ب Uور"! 

ز�ر ��طور  ود��-��ن ھ@ت Uور د��� د��� �� د��ر   � �� آن ھ�� �رد�2 "واد و .�دا ��،  �م، " ھ�ی

 ؟د�د�د��� را �Uر �� �ظم و �طر-�د  �و��ن �������C"250."، 2وان �� �ظم �رای � ����2 ر!��د؛ د����ر

 2F�$ .ود ا���ن در درون ز�دان اھل .��دان �$�2در �و�� ھر  E2� ب��  �اEر د����ر �و�ت.  ��ل �

�� را$�2 رژ�م ��Bت ��ر �زدوران روس را $�2 �� رژ�م ش �Fو���� �� ��ذارد؛ �2 �وا�د ن ا=�را!�ر ھ��

  ����5�  �د. �0ط��2 7رون و�ط��2

در �دت -?�ر ��ل ز�دان "�� ���U� ��وا�د از ���� ھ� و �روده ھ��ش  در آن ز�دا�2  � �� ز�دا�2 آ��  

د." ��ذر�م از ��?�ن �رآ�وب �� �\��ن  ط5� و ��ط��5ت ز$��Bش ... وطن،  ،وادهرا���ن �� .��3�7د 

�Bت ا���F�C! 2 =وام ی"آ!ر���2" و�$3ول��Z�0�� ن"! ھ��ن �واد�?�" Iط� �� �ای �ود   �از  !ر����

.�ز -�م .ود وا  ن ��  ��0ت: " �رEر .رو��ن �و و7ت ا��5ب ا�ت ا�ن ـ  !ردای ���ه روز ھ@ت Uور

آن �ر =�وهو  �د داده ���2 �� .ورد �ردم  �وی ا!�����Zناز روز�� ی راد ؛ز��ن .واب ا�ت ا�ن" 2 

05م "ز�د����E� ی �ؤFف � در�ده  درج!راوان �ط��Xت در  ��ر  ت د��ریآھ�("  � طوق �CF "�وج ��ش

درا�2 د��ر ا�� -� در "ز�د����E�"ی ���وع از ارا��ف �ؤFف و �� در �� �$3ول د�ده  .�ود .ودش"

 ز�دان، ھر دو دوره�?��2 را�ط �� ��ی ط@ره ر!�ن؛ �ا���ن Jروری �ود  � �� =�وان �� "ا �د���ن" 

  را �� �Bل =�د��� ����5� �2 ��ود�د �� �����ه ����ن .ود را �?�ر در �2 ��!��د.ز�دا�2 و ز�دا���ن 

=�وه  !=�ر Eرا��?��ش طB2� �� آ�ر ا�ن  ��ب �� Eو�� ا��ت  � ��م د���� �ط�Fب درھم آھ��2  ��ـ  3

�س از "�درک  و2F ا���ن �ر ز��ن !�ر�2، از ز��ن ھ�ی "���و و ا��2��0" ��ز ا��@�ده ی =2�0  رده ا�د،

�دارک و �را�9 �� �زر2E $�م  ��ب "!?ر�ت  �� �رض!�03� ���د  ��.ذ" ��7ص !3ل دھم \و �

"\�@Fر��ب ا� �:طور ��و را �ر آن ا!زوده ا�د و ��ل -��ن �ردم  ...ب""ا���ن"، "ا���"، "��Fن �ورد و د� � 

B� در ��7ت �����2  ��ب، ��ر د��ر "ز�د2E ���� �� 07م .ودش" را �Bراراً �ر ا��!ر��2 را ��2 دا�م. ��Fب 

 از و �Cد �د �7لد زوا��ی از �رای .وا��ده؛ش  �ر رد ھ� و ����ل ذ���Fر Eو�2درج  رده ا�ت. 

  و ا���ض �2 ���د. ��7ل �و��� ھ�� ی آ�?� $��د�ده �ده و 2 ��@�و��� Eو�� ھ�ی  ���نا "ا �د���ن" �دن

ھر -�ل �و��2 را �دون  وی���ًء  د!دار ���ز و7ت ز��د د����ر -ون ز�د2E ا �د���3ورت  ھر�� 

�وان ��0د ���ی "��ر�)، !رھ�( =ز�ر Eو��Eون آن؛ در ا�ن  ��ب=د�ده و ��ز��ری و �I�$3 ا��ط 

"!رھ�(  ���دEو��  �  "ا �د���ن" ا�ن  ��ب $�ل آ�B� �ت.��رزه �ردم �����ر" �� ز�ور -�پ آرا��� ا�و

ھ� ��ز��ب �و!��2 �?@�� از در روا��ت آن ���د  � ���\�ف ا���ز  ی$د�� ؛ا�تو ���رزه �ردم �����ر"
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� ی �3ت ا���ن �و��� �ده در دھ $�وی �0�0� ����Jن ���ر�وط ھ��ن و�ژ2E ھ� را در آ�Uر  ���ب

  �2 �وان د�د.  ،��ودان"، "��� دو��2" و " آ��ده �?���م""�?�ر  ،Eز��� �Cری"����د:"�را�� ھ� در

 " Eذا���!را�وی .�طره ھ�"، "���رزه �ردم �����ر"��ر�)، !رھ�( و��ی �  ��ب ��م ا�ناEر �ن �ظر�� 

 ا�ن �روده ھ�ی ���F.و2���F؛را  � در ز� .�ر �2 �وددر�ت � و دا�� ھ�.وا�2 �?�رآن �$�وای  �� ���د،

�� �2��B -�د از ا�ن  و "��ر�)، !رھ�( و ���رزه �ردم �����ر" �Zر ازھر -�ز د��ر و�ود دارد �

  ��ددا�ت ھ� در ز�ر ا��را�2 دار�م:

  

  "�ون ا�*�� 	�ن" �ر���) '�ل

درھم Eو��  �س از ا����ر �Bد.��رون �� �ر ی��ی د��ر از "،Fفؤز�د2E ���� �" ادا�� ی�� "ا �د���ن" 

2���B� "زب وطن$" C! ن ��و�ط��2��C ���ح ھ�ی  Eرم 7درت �Eر Eر�� در "$زب د�و را��� .0ق"

�?ر  ��ل؛ �� Eروه ھ@ت �@ری از �� و��ت  ".�ر.���" ��ط5� ی در وی ���د.�آرام ��2  از "���ھد�ن"

و از��ظ�م �ر���� ی آن ��Bل �� و��0� ی 07م  ددھا����م �� " راا!�����Zن �و�ن"  �����) (�روان، �����ر و

 د�ده درا�2 ھ��ن �� ھم��زوی  د.�د ار 7رار آن راس در.ودش  ��را�� و2F .���رک ��ن $رف ��ز�د

 "�د.�وی �وده ھ�ی �ردم ا����5ل �� Eو�� �.�F@�2 از �دون ھ�D"  � ا�ن ��Bل ��ز �دا!زا�2  ھ����2

��  آ�� -�د �رد��� ی ��ظ�م ھ�ی �?�دی  � ا�ت.  2 و -� "�ردم" ��ن ازا�� ��ظور دا�م   د�7ق ��2

����2  رده  ھ@ت �ر�� د��رشو �وی ��م د����ر����د و  �����دا دار 7و�ش �B�؛ .ود را ��@�(زور

  �ردم �250 �2 �ود؟ ا���ن�و�ط  ،ا�د

�2 �ود و "د����ر"  در ا�ن  E 20و�2 �2 ار���ط �� �وJوع؛ "ا!�����Zن �و�ن" ھم �� $�ل .ودش Eذا���

وی  �Bد.��د آوری ��=�5ب  وھ2" و از �ظ��� ی .ود د����ری دو !رز�دش �� ��م ھ�ی "��$ون و  از

=5د" 3$�ت �2  �د. در ز�ر ھ��ن =�وان ��� از �ورای "$ل و $�ب ���ق و�ژه ی ���رش .و�ش؛�ر

� در ر���� ھ�ی ��ن ا200�F ��ز �� ��خ د��ر �ر�ده و �2 �و��د: "و2F ھ����2   ���17� ی 3@$� ی 

.2�) .2�  2� �!�Jن �و�ن" را ���دم د-�ر ��@�2 �دم." وی ا�����Z!ل $زب "ا�B�� 2.) .�ر �\��س�

 �د: "ز�را ا!�����Zن �و��2 را  � �ن در طرح و ��ظ�م آن �5ش !�Cل دا��� ام طر!دار �دا�2 د�ن از دوFت 

  "�ود.

��ر د��ر در ا.�ر ا�ن 3@$� �ذ ر ��دھد  �: "اEر �$�رم م.  ادا�� ی ھ��ن �@�( �را���2م د����ر در 

.�ور�����  در �3�Cر،2 (ر.� ز��ن) �� ���.ت ��ت ا���2 $ر ت ���رو�ده ی ��ر�) ��و�س ��7و

 ...ی =�ل ا!�����Zن �و�ن �رای �ر$0�طرح -��2 �ر����  ��ط5� و�?�ن  �و�2، ،���ی �����آ ،=ر�2

 دو ��ز .واھد��-�   ور( �2 آورد و�5وF� ی وط�2 را "د�و را���... ���5ل و ا!�����Zن ��وی ر�د



www.goftaman.com 

6 

 

وی �� ا�ن ��ر�ن ز���2 از ��.� ی   !=��ب ��ده Fو$��� و ��و�م  ود ���) اEر( ) زی و�7فد�ده رو�ن

-��ن � �2 �و��د: "ھ��2 �ود و در ا.���م 3@$ ی7درت .واھ2 �ر�ده و وارد روز�� ی �2 ار���ط د��ر

��ر�.2، ا����=2، ����2 و ا���5دی ���205  دو 3د �F�5ت��� �?�ر ا��Fت وا����ن ... در �رز��ن ھ�

  �� و�ژه در د��رس ��رو ھ�ی �و ظ?ور و ر�د ����ده ی دا.ل  �ور 7رار دادم."�و��� ... 

 ��ر=�دی ��  ��ر ه �را�2 �� ھ��ن �2 �ر�2 ھم����0ً �رای �� �داح $ر!� �2 " �ور �وراھ�" ��و

� �ت ����Cول $J� 2Fو�� از��وه �را�2 ای ���ر از آن وE �  ?�ر" وا ���د� �ن "�رز��ن ھ�������

�F�5ت ���5ل ا �د���" در د��رس ��رو ھ�ی ���C� 7رار داده  3د اUر و "دو ��ی د��ر ھ����د ھر ��ز

  ا�د.

�و��� �ودم و2F  "�����ر���رزات ا��.����2 $وزه  ھ�ی از درس": �ن  � ا!زا�د �2ادا��  در " �د���نا" 

��ن  �را�ط �20 و او�Jع و در ھ��ن ر��F� ی دوران ز�دان ��ه �.0وع را  �@را�س �ن �دو�ر ... �س از

!رھ�( و���رزه ً�ردم  ��ر�)،( =�وان �و�ن ��م و� � ،���ی ��ر�.2 �و �ش و��را ،آرا�ش �� 200�F  �و�2ا

  ".�وز�9 ��ظ�م  رده ام و �9 ��رط و �دد�Eری، د��ران �ر�ت �دون ھ�D د����ر در )�����ر

اEر-� �رک =�دت را �و�ب �رض ��دا��د و2F آد�2  � �� ا�راض روا�2 و ا.�27 =�دت دا��� ���د 

���د �ذ�ر!ت  � -��ن آدم ھ�2X ��  ���ءً  ��7وس �رگ وی را �� 3دا �2 آورد.�رک ا�ن ا�راض؛ ����0ً 

  دار�د. �رگ ��ز از -��0و�2، ���و�2 و ����ت د�ت �ر ��2 

�زم ":�2 ���رد طورا�� "ا!�����Zن �و�ن" ھ��ن =�وان �ر���� =�ل ز�ر  ��ب 20در3@$� ی "د����ر" 

�ن �ورای �ظ�ر �2B از و آوری ا�ت  � آ�7ی $@�ظ ��3ور ���د�C!  ً��7 ب ���205 را��  � �ر" ��م����� 

ھ�ی  رو�داد Eزار��ر و ھ�ی ��رد =��2 ���ر ��ھد و .ود  رده ا�د ��ر ط�9 و �و���، "دوران �?�د در

  "ا�روز... و زھ�ی د�رو �رای $@ظ �داوم ���رزه ی ��ل ا�ن �����ه آ���ن �2 ����د

��ز  .ط راھ�ردی �� در ���د��  دار�د�ر �� 3ر!�ً از ھر -�ن ���2آوری  ا�ن ��د ا �د����ن از دا�م��2 

 و�ژه در�: ... ھ��ن �وع Eزاره ھ��ت��ز ازر -���-� �ذ �ر ز�  دام ��زی او�را��@2 را ا�رأ �2 دار�د.

���ب ���ھد�ن  �ر=ت از� ا=�Jی ا�ن Eروپ � ..." =�20  � �ر�9 ا���م داد�د و ز���� ی !Bری

ا=دام  ھ� $�0� -?�رم روس �� $Bم �$�B� �7ل از �2 �ن آ�?� ��ش از ز�دا ن ا�دا.�� �د�د� � و د����ر

 از ��ظورو  ).$@�ظ ��3ور ا�ت  ��بھ��ن  375@$�  از � �دهھ� Eر!� �Eو�� ��ن E@�� ی"(Eرد�د�د...

��@E دادھم  ا�نC� ر ز��دی ازB@ن�د��ا دآزا و انرو��� ���0�  �دره  ��واخ و ��زارک)،(��$�ن  ا�ت  ��E

 59ل ��ا.�ر  ی"�$�B�" !ر��ن �� �����ر ا�0ب ���طق د��ر و "آھو-�ه " در آ��ن رود�� ����ر

  .�د��ر��ران �د .ور��دی
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 و ����ر دار�د �ظر �د  ��ن د��ری را �5ط9 -��ن "ا�روز د�روز،" ��ل ھ�ی آناز  ��م د����ر ا��

�� ��ل  ؛�2 ���دن آن دورا �زدور @�( �دو��نو � "�����0� �وش" ��ل �نھ� � ��ظور وی �ت ا2C �ط�

 ��?����ن ���� و ھر دو ��روی وا���� �� �� -�B� ھ�ی ز�ر  � د�روز �� درد .ور وھ�ی ��ز�ده ی 

  ��ن ��.��د. �3Cو���� ،��ر$م

در را���ی �داوم و $@ظ آ�Uر  ؛�2  �د  ���د "ا �د���ن" در ادا�� از ا!راد دور و �ر ��ن (ر.� ز��ن) 

 � ���وی  از 5Fب "�و�د"ی و ��ز ش �و�� دا��� ا�د�Eری !رز�دا� و ".�ر! "دو3د �0د"  ��ب ھ�ی Eرا��?�

ھر �وع ��Eه ھرزه و ز��F� ھ�ی !Bری  �$ق ا�ن  ��ب ھ����د ز��ن ���ری ا�ت  �ا���ن $�ل  رده ا�د. 

   آن رو�Xده ا�ت. ��22  �12و�ژه در 3@$�ت  �Zز !ر�وت د����ر؛

ً Fط@   :�و�� !ر����د �و��� ا�د، �� �\ �د �  "ز�د����E� ی �وFف �05م .ودش  ھ�ی �و�س ز�ر" �� ��ا�� در �

 در از ا�ن  � ا�ن 3@$� در ھ���ن ��ن �2 آورد. را "��ر Eژدم و" �20Zن =�وا و دھد���ره �� )1( وی

�C07 ژدم ���ش را ا���ت  ر��ل ی ز�دانE "د ز�دز.م �� "���هF�� 2� ھ�ی  �2 ا!زا�د و �ه ھ�����Eھر

Eر��Eرم �5وط �0ط��2 �ر$�ب ��3دف  دوم در ��ر �د�د.=ظ��2 �وا�� �� �� .طر �?ر��ن ��2 �ود�د

ادا��  �0� �وش ا!��ده �ود.  � در �ردد�� .ود دھ�0ز در��ر  @-� ای  ی"�ذ�و$���" �ی��ران ��ش ھ

در ��د  $� م ا���Jط ھ� آن روز در .��رون �0ول �ردم �0� �وش در �� ���B را ا���داد ��ر" ��دھ�د  �:

� ا�ن � را��ری  رده �ود�د... دوران $�س .ود ��7ت ز�دا�2 ����ر�ن 2B� 12 از ھر ،��ت �ده �ود

 @-� ی آن  ���رزان ا�2��5 دوران زوال �0ط�ت �ن E@�م  � ا�ن ����ً� زوال �ظ�م �0ط��2 ا�ت  � ��ر

 ����@��ر ؛ا�ن ز�د����E� �زؤ���رش � �س از":�2 ا!زا�د ی آنادا��  در" �0� �وش Eر!��ر�ده ... در

 ،د�و را�2 ،� ��ل �� آزادی��( و��ر�ه  � را ھ2 ����دآ��E� رو��2  ھ�ی !ردای �� ��ل �� ... ��ب

 �.�طر ھ�  دام ��رو و ... -� $د د�وار ا!�����Zن �� �� دوFت د�و را��� در ا��5رار I03 و ،�ر27

ھ�ی  ر�K ھ�ی �وذی ا�ن ��F� ی ����ر �ر وب ��ر و ر��� ی .��دان ط��2 ��ت  ردن ��) و

  "��ری  رد�د طو��2 ز�دان را

���ن" �.�طر  �ر �ن �� ھز��ن Eو�2 ا!��ده ا�ت؛ �B0� ا���ن از ھ��ن ا��F� ����د �3ور  رد  � "ا �د

�ن ��وه �را�2 .و Eر!�� ا�د. ان دوره Eرد�د، �� ھ��آ��ز�ن روز ھ�2X  � ���ل ��Bب �د و ��ره اول! 

ھم �� ھ�وز  �� "��ت  ردن ��) و ر��� ی .��دان ط��2" �� ��وه ی رو�2 آن �ود  � �ردم�5�7ً �س ازد

" @ن  ، �� اژدھ�ی رو�2 و �و$ش �زدوران �و�2 اش ��"ھ�ی �وذی ��ر"��� ی ر�K و ��م ھ��ن از ��5

!��9  ھ�ی از اذ�ت، آزار، ���B� و  ���ر �� ��زاری �ردم !ر���د.�2 د=� و درود �Bر E@��، 7د�م"   ش

�زدوران  �Bل از�� ���ر و ���د��م د����ر   � ��دان �2 آزرم ھ���د ت ھ�2Xوا�C7 آن ا���م؛و �2 �ر

 ا��را�وری �زار ���وا��را��ژ���ن ھ�ی $5ق ا�ن ا!زار ����ًء  ���و2F ��.�� ا�د. �رز��ن ��روس �ر 
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�� �ر ا��س ����� ھ�ی ��Cزه آ�� ��(.را!��2) زوال �0ط�ت �B0� �ر ا��س Eزار��ت، اوا�ر و ھ�ی �و�ن 

� و �دارک ا���م ��!�� در دا.ل دوFت  ود��ی �$3ول ��ل ھ� ���C راه ا�دازید��ورات "ک. گ. ب." 

  �ود�د.  ا��دوارو  ، ���ظرآ�Eھ2 ��!�� �و�ط ھ��ن و���C��Fن رو�2 ��ن؛�و�ژه در ار�ش 

"ا �د���ن" �� ادا�� ی ���7ض Eو�2 ھ�ی ��CوFش، ز�ر =�وان دور و  ؛ ��ب 3@$� ی ���ت و ��Kدر 

رده �ود، ��د آوری �2  �د. در $�2F  � ) �� =�ل آو1337"وظ�@� �ژوھ�2"  � در Eذ��� (درازی از 

  �و�وEراف �ورد �ظر وی  ���ً ��2B �ر �و��� ی د �ور $��ن ���ن ا�ت.

  رد �س از�5وط ط���Fن �و��ت ار��5 و"�� ا.��3ر �2 ���ر�د:  ��ب در �� ��0�  28در 3@$� ا���ن 

 ز��ن و !رھ�(، ��ر�)،" �Eنواژ  �د����ر  ��ا�� در ".-�د�ن 7رن ��ز��!ت �س از را ��5م ��ر�.2 .ود و

 و د3�B$�ت �����طق آن  و �����ر ھ�ی  ?ن ��م�� �ر��� از �� ھم ��و���، را �����ر �رز��ن"ا��ط�ر

 � �و�� ا�ن ���طق  � - رو�ن ��2 ��زد ��ا ز�د.$رف �� Eذ�ت �ده ھ� �� �����ر "��5م ��ر�.2" از

�دن ط���Fن ��5م  ���د�د ��E?��2 �� �د،ی $رف زده ���ن �و�وEراف ����ن ورھ�د ?ن آن  ھ�یروی ا�م 

�@س و��ت �دن آن  در ��ر�.2 �����ر B� ھ�� �وJو=�ت ا�طوره ای وا�� �� و �2 ���د؟ را ��ر�.2 .ود

  ؟!.�3� �2 �ود

�ت ا�ن .ط� ی و�� $�ل ���B-�� ھ ؛و��ت Fطف ����5ت $� م در ارزا�2 =�وان �  دا�د���"ا �د���ن"

ھBذا آن  ھ�ت.".�F� .ر��" ا�ن دو��2 ھ�ی از ����ر ؛د�واری ����Bه ا�ن ���طق  ?ن ���ت.��ر�.2 

-�زی  � از �ی  ��ب ھ�ی ����ن �� د�ت �2 آ�د، ھ�وز �� �2�C "دا�ش �ژوھ2" را���ن و ��7=ت �.ش 

از �و�ژه  � اEر روش �ژوھش ��ر=2�0 و ��ت آن ھم =وا�@ر��2 ���د؛ 3@$�ت ا������  ��2 ���د.

�� واژه  �@�وت دو ��  �  ��ب 30 و 329@$� ی  در���ت !�7د �$�وای �� اھ��ت .واھد �د. -���-� 

 �0�� � و  �0و��ر 120درازی  �� ھ�دو ش ��دار":د�و �B� 2رار دو��ر �����ر �Zرا!��یدر �ورد �

  �0و 120 $دود در رو��ت �����" : � �دآ$@3� �Cدی �2  ��ز در و" �2��0 .@��... ��ر  �0و 20 �?��ی

   ."دارد (=رض) �?�� ��ر �0و 20و (طول) درازا ��ر

و آ�?م ھ���م ا��.���ت ��ر2���F $�3ل �Eت وEزار -�د روزه اش را  ری ا�ت  �روش  �ر د����ر طو

و ���Cم �2 ��دارد.  ءھ�ی �� �ژوھش ��Cزه آ�� ��7ل ا��B� دو ��ط5� ی �����ر ھ����د ���ز3ر!�ً �

  ھ��ن �@ر �ر �ری در �را�ر  ���ش �وج ��ز�د. ���2 زد2E -���-� ذوق 

-��ن  ��ب،  30و  �29و�ژه در 3@$�ت  ؛�رد��ن ز$��Bش""�.��وی ا�ن �.��ن �Zز �ر�ن ھ�-��ن از 

C��� م��� �@ن �ژاد��وری را����2 � �و�2ر�د  E 2��?� ی ��( دوم �از �ر��ون $زب ��زی  در �?�وھ

"ا7وام آر���2" �� �@�.ر ��  ��ف ���Eم وارد �Cر � �ده و �� Eو�� �را�ون�ا���ن . آ��Fن �.ن �E 2و�د

ا�ن �وا.�ن ط�ل �و .�2F �ر�ری  .و�ش �2 ���د.ش در ����وی "ھو�ت ا�3ل" ���ر ی �������ن "ھ��0ر"
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�و�2 اEر-� در =5ب ���ده �ر�ن ط�ف ھ� و ��ر��ن �زدور �روژه ھ�ی ا����Cری ھ�وز ھم ھوا.واھ��2 

� ا�ن و2F دارد$J� "ا �د���ن" ا ا�ر �ش �����ر ��ز �ت  B��$زی ��  ��0ت؛ �2 ���رد: "�ردم ز��

��دا�ت  � =��رت "�ردم ز$��Bش" رو��ده و ر��� دار ا7وام آر���2 ا�ت." ��@�� �2B از ��.� ھ�ی 

�ردم از ���ب د��ر ��?� �ردم �وده و  �5وF� ی 7وم ��Eرده �ر ازطرف از ��B?2 ا�ت. -�  $ر!2 ���ن

  ��0Cق ����د، ز$��Bش ھ���د.�����ر، ز$��Bش ���ت �B0� از �ظر ��ر �2���C؛ "�ردم"، �� ھر 7و�2  � 

 ��ب ادا�� ��!�� و آ�-� را ز�ر =�وان "�@وس و �ردم  32و  331@$�ت Eو�2 "�����ری" در��ن ھذ

 �Xارا ���دھد: "در��ی و$�2 و �����ر" آورده ا3ل �ط0ب را Eم  رده ا�ت. وی ����?�د Eو�� ی ر�����

=����3ر ... �� ��زوان �وا��ی  �رEران ��� .����  �ور�� در آ��ده ... �?ره �رداری ھ�� ����� و ��ز�ده 

�ر 3ورت ���رد." �� ادا�� ی آن �2 �و��د: "�� ��د���2 ���د �و�ت  � راه ��ر�.2 �����ر �س از 

 ا�3�7دی و �.��2B ��رو ت، �� ھ��Bری�ن ظ��0ن �دن و ط��Fر و �@وذ ���C� ی �?��2 و �ر وب $Jو

  ��زی ا�ر��B و ���و �3ورت ا���2 و �.�� ��.�� و ا�@�Fت �د." ھ�ی ��?ز راه

2 �� �ر.وردی =������ �� دراز��ی �ر���� Eو�� "ا �د���ن" در ذوق زدE �  0وم �2 �ودC� ظ�ھراً -��ن

  ھ�ی ا��را��ژ�� "����Eون" و

دا��� ا�ت. و2F -ون "د����ر" �� ���2 ا��F�Zران .و Eر!�� ا�ت؛ �03$ت "���و" �و�� و �� آ�Eھ2 �

  را در .وش .د��2 و ا����5ل

در را�ط� وی  ا��را�وری ا����Cری �2 ���د.�زورا�� از ��ود ھ� و ظواھر �روژه ھ�ی ��ر��را�� ی ھر 

�?��م  �5د�س ھ����د �  ��ر��0م �ر وب .و��ن �ردم ا�ن دا�ن �روژه ھ� و �2 آ�د ھ�ی =وا7ب �������ر �� 

  $رف و =�7� ای �دارد.�2 �ود، 7درت ھ� ��7ل �و��� ��دا���  �ر ���� ی �ر���� و ���ز ا�ر ؛�وروی

واژه ھ�ی ��داول در ���ری از دھBده ھ�ی �����ر؛ ��  ��ت ھ� و �ذ �ر �$دودی از �ر"د����ر" =�وه 

ف ھ�ی .ود .وا��� ای را از ز��ن �ردم =�وان $ر ��.وار ا�ن ا �@\ �Bرده و ط�ق =�دت ھ����2 اش

�ر �����5ت �2B0 و ���ری �@وس و ا�X�3$� �Eری...  �ر �ردم �� آرزو دار�د  � �س از�2  �د: "

� ��0ون  ھ�D و���2  ��ر از 3ورت ���رد؛ در�( ��د�د �ظر ا���2 و ��7و���B�� 2� 2ت اداری�

، $ر!2  � �� �وJو=�ت ھزار �@وس �دا��� ���د"وھ�D و�Fوا2F و ��$�� �?ری  ��ر از �� 3د 

  ����ب دا��� و �� در �����ه �زم آن آ�ده ا�ت.

 ،����  ��ر ز��ن �$�د از د����ر ؛�����ر "��K ��ران"  ��ب ��را�ون دا���ن ��40  337@$�تدر  

 �2 ������د. ".را��ن ھ�ی !رھ��2 �ردم �����ن و �ر�ن ��راث ا���ز راوی �ور $�!ظ و" را ��دآوری او

و7ت  در  � ی را��و��د�����ری  ��K �@ر �� ا�طوره ی ��K ��ران ؛��F� �ود 13 �����ری  � ��هآ�-� 

 در" : � �2 آورد�رد �$��ن �@�د 7ول آن  از او .، ���ده �ودد�د��\  ر ی��د �ز�� �?ردر  �0ط�ن �$�ود
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� �ب  در  وھ2 را �ش.و =��ب �را���زا و.�رق ا�CFده   �ر �� ��رو��د ا�ن ��K �ن �رد آن روز�Eر�

 اره ی ا �د���ن؛در 3ور�2  � �ردم �را�ر �����ر �دون ا�ن Eز " رد�د. �?�ررا  آب در�� واژEون و

را �?�ر ��دا��د، �س 07م !ر���2 ��?وده در -��ن �وردی �� ��ر از ذوق ا!زودن �ردم  �ذ ور روا�ت

  ؟$ل .واھد  رد ��Bل د��ر را  دام��ر !ر����� ی $�م  ��ب، 

 ��2 دا�د. -� ا���ن در ��ز !رق ��ن َ�ل و ُ�ل را �ر �2 آ�د  � ا���ن "د����ر"از �ذ رات !��0و!��� ی 

  از واژه �ل (����) ��د  رده ا�د.3@$�ت �2 و ھ�ت و �2 و ��  ���ش 

ا�ن  )3( ���ره رد و م �رد�د�����طق �.�0ف  در  ?زاد  ��ب روان ��د از ��K ��ران �����ر $��ن  � از

 ��د�ده Eر!�� ?م ا�ن ��B� راآ� ��  ���ش درج  رده، $��ن ���ن در دا �ر ل�ُ  ��K ��ران ��  ل و��Fن  � در

  ا�د. �ن Eر!����ن 7و� در واژه ���� را

�2 �� ز��ن  -�ر(���د از��$� ���د ����ردا��� ی �ر��ن  �ت در��2 اور ل ��ط5� ی ��.ص و�ُ 

  )�ل .�ری ��ط5� ی ��وط "دو�U� "2ل دھد �2 را �@�د �����رت ���Cی در��ی

  رده ا�د، ��ز () آ����� �� 7و�� در ���ر ).وا�� ا$�د5( ا�ن در��7ت ���م د��ر :اھداف �رض آFود

�ور���ن  و ��ن �����ر �رز آ�����  �ن ھزاره و �راد" آورده ا�د ��ده ی ��������Cوان �� �وطوری �

��K ���طق Eو�� Eون  ��ه ازآ� ھر ��K ��ران �����ر، �2B از ز��ر���ه و��ا��د د��� درھ��ن 3@$�. "���د

 ھ�ی �����ر  �� در ،�2 آورد�د �� اھ�زاز و7ت .طر ھ�ی  را�ت .و�ش را در ا�ن د��ران  ?ن ز���ر

� Bو��7 در ���د ھزار.��� ی ����ن -�د��ر دھBده ھ�ی ر.� �� ا�دازه ای ��زارک و ده و از دار�د. 7رار

دره �� ھ�D و��  و ���) ���� �� ���طق ��Eرده ی -?�ر 7ر��(-�ر از ا�� زده ����د. �ر �ن �ود�د، .رد

�د�ن  ��م. و زده �ود�د ھ�دی  ر�م �ر ����رز و7ت و �Fت .دا در ?م !5ط �� ��رآ� و دا��د در�ت ��2

��3  ی �� ا3ط�ح -?�ر�� !رد ا�ن اد=��ت. �������ر ��.ص ��ن �� آن ��0� ی �E( و F$�ظ �ذ �ر

 ا�طوره ای �����ر و��ر�.2 و ��F.�3� آن -���2 ��$� ھ�ی ��?ور Eذاره  رده ���د، در�����ر

 در دا��د�� ��E@�� ��دا�ت ا�ن را ھ�� ��$� ی ر.� ز��ن �� ا�دازه  و-� دره ��2 آ�د، دا�د.3ر�I ��را

 و �رد�د. و �Fت را ه  رده ا�د؛ادره ارد 7ر�� و ��ر  � �ردم -?�ر ھر �����ر دراز��ی ��ر�) �3�Cر

��2  �س و2�7 دھBده ��.ص دره را  و��ه ��.��د. .ود �ر از .�ن ھ�ی ����ن را د���ن ���!9 $�ود

د��B� �ده  درازی ��ر�) ��50ن و �� ��م =��2  � در -را �وی �دا��� ����د. 3ورت ��ت �ر�ر در �����د،

��م ��.ص  "آ����� ی  �ن ھزاره" ا�ن ���طق آ�� ب �E 2ذار�د؟��ی �3C .وا��� رد �� .���� و �� ا�ت،

 ���.ت از ھ���د. ��ی ���ف ا�ت ا �د���ن 7ط�2 ��ز ���.ت �دار�د، ��� و دار�د اEر و ھو�ت �دار�دو

 "ا7وام آر���2" د��F.�� ی ��ر ،�.ن �2 �����د �� ��ظور-2 ھدف ��و����2 ا�راز �وم �دار�د. و آن �رز

آن =ظ�ت  از و ��ظره ز���ی آر���ِ� 2� ���Eد رب آن ���طق در �� Fطف �رورد�Eر �ود�2  �����د.
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رو�ن  ا�ن  ��ب را آن �ود Uواب در رود��Eن �� ���ت. ا �د���ن ھ���طور د����ر ؟!�$روم ���ده ����د

��Eه �ن �راز�دد�د از ?م �رای ھواداران ��ن �5د�م �2  رد�د،آ� �� ر.� ز��ن و ��.ص �ر و 2E ا7ل

ھ�D �رای �ن  �ن �� =�وان !رد=�دی �����ر، (ز�را �����ر. ��م �رد��ن ����B�� 2و�2�2 � دا�ت؛��

در�ظردا�ت �.�3ت ��ن  �� B� ھ�� �����ر��ن را�رای ا�� �2 آ�م.  ��ی �����ر  � ار �@�وت �دارد

  دا��� ام.) ھ���ن �د �ظر

 ر.� ��د "�?�در.�ل"رو���ی از 41@$� ی3آن در ��3ره ی ��ر�.2 �����ری ��س ازا�ن ا�طوره و

�ردم �?�در.�ل "  � ��Uت  �د ���د �ژوھش ھ�ی �3�Cر و�2 ا!زا�د دا�د�ر 2 �� را واژه �?�در و��ز �Bد��

� �.ن �ردم �رز��ن �����ر� � ھ�دو���ن ����د ی �Zول(�ر ���ران)ور�وار�Uن $� ��ن ا��را ��زاز� �� 

 ��ه �2B ��ران �����ر دا��ت ز�رد.را��ن �� �.�2 از �07رو را ودھم . ��ه درا�2 ھ�وز دوران ���ور

ا �د���ن  "!ر���دھ�ن ا�ن ��5و�ت �20 �وده ا�ت ��ه درا�2 از ن ���وردورا در ��ه ��Cود ��� �ن ا$�د و

�� $رف  آ���ن �و��ن را .�ر�ده و ��رد �ر و  � ھ�D �وره �دارد -��0و�2 ��و7ت .ود ��0ق Eو�2 و در

ا�ن �ر-�ب زدن  دا�م از ��C� 2ر!2 �2  �د. ��ه ��Cود ��� �ن ا$�د را "ز�رد��ه" �  ر���دا�ن �2 

ا�ن ا!����  از ��ه ��Cود $���B� ا$�د  �د؟  ���2 �2 -2 ھد!2 را ارا�� ��2 دارد، .و�ش  � ھ�D �و.ذ

��د  ه ی ���07ن �رازز�ر "�وروز.�ل" E� �Eه را .ود دا��م او�� راا�� .��ود -�دان .�ر���ن ��زی ھ�ی 

 آن �Zل �ل ��زاراک .�ص و (��$� ی �وروز.�ل از �2  رد. �دان ا$��س �رور دا��ت و��ر�7د ��

 ان ����ر ھ�� �2 دا��م.) �وه D�F ���ل آن ��E 2ردد، و ��E 2رد در�ر ���0� را �� �روع "����" �رز

��وط  ،ا�ن 3@$� آورده ا�د در "و�F( ز�رد" و ()�����ه ��5و�ت ز�رد ��ن 7و��  � در " رز�رد��ه"

ا �ون �5�Cدم ��ز��ری ھ�ی ���ن �ردا�ت ھ�ی �رض  ��2 �ود. �ر رده .�ل) (�� ��$� ی �وروز.�ل

 .��� ی ����ن ���ب زده �� �Cر!2 ھزار  � از "$��ن =�0.�ن"��ن ���رھ� �ط$2 �����ری را و آFود

 �.�طر.0ق ر�.2 ���ه در$زب د�و را��� ا�ن  � �� �د=ت �� از 3رف �ظر .Eر!��د در�ت ��2 دا��د

ز���2  ا �ون �2 �ر���� ���F� ��ط5وی و .ا���م داده ا�د  ل  �ور �����ر و �ردم ی درھم ���Bن اراده

��ر�وال  ( در.�7،20ره �� دی،$@�ظ ��3ور،  ��م c �$���7و�2،  �و�س دا��ن: -�رچ ��وده در را

�ی �� �.ره �رادران ��Cود�� و "د���" ده ی �رانازھر.وا یدا �ر=�دc ھ���0د (��ف �Eر)، ����ق

 B� از=�ل  رد�2 آ� اا�د، �ر-�� -ر.�دهدر�� �180� زاو��  و=�دا���Fن �در!?�م ���0ده  �� و او .ود

�ردم  ھ�وزو" �� ا�ن ��0� -��0و���� وی د7ت  �د ��E� ا�د، -��ن د�ده درا �رم در���ن آورد. Eذ��� .ود

  دام��ز��ن  "���داری �2  ��د .را�����ن آر�����ن و ھ�ی !رھ��2 ا�ن ��راث از ��ر!رھ�.�� ���

ی -��ن ��راث ھ�ا�روزآن  ���2  � �دا!   9� ��B�  �م ��ن �ده ا�ت "ھ�دو ش ��دار"و "���داری"

���  ��ن.ود ����رده  � ��Cط9 ازآ��ن دار�د ��ی ھ��ن ا!راد� ��ود �د؟را��2  2 ھ�ھ�� ����د، �2!رھ��2 
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، �ده ا�دو7ت �رگ از7طب ���ل �رت  د��ردر ر�� �����U� ���ز��دی 7درت �?��2 -ون � ��د؟!!

  �2 آور�د.�رب �� ���زی ��2 �ز�رد، روآرا��� ی  و�ن �ر�ده  �3Cو���� در

 Eرد�ده. ��Cول �ود در�2 ��م ھ��2  � ����ر ،رھ� $رف ھ�ی ���-� ��ر�.2 را 43و 342@$�ت  در ��ز

 و ���� !رز�دھ��ن �$�د ��ر �Bراری از ا�ن ��ر "��ت ھ�ی ���د�ده" =�وان ز�ر 336@$� ی  ی ��� Eو�

� �0�0� ���ت ����?�دی �رای  Eردد، �2 ���د�د "���?�ر" ا�م ��ر�.�B 2د.�� �?���� .وا�2 ھ��ش ��د�

 ��ن آرام ���E 2ردا �د� "�رواز ��0د ��=ر" د��ر دل آ��ق ��س ��ر دھد.�� �ذ ر "ر.� ز��ن" ھ�ر��دان

�.ش  ز��ن =رب ھ� در (��م)��م ھ�ی ��ده 2E ���و�د از "���Z0ن" و ����2 ا���0س ��  و�� ��ھ� در

 �� �رده 2E ا����Cری و ھ�ی دوران ا���دا ���.ت ا�ن ��راث ��" ��Fب ا�ن  � آورده، را ھ��2 از��م ھ�

 را ���� $50� ی ���2 �وث ا=ظم د����رر �-? روز در ��F� 2E و -?�ر �رده ام در !رز�د آ�B� ��در

 روز ��ن در �� $ق ��در ا�ن �2B ���ت. در دو�ت دا���2 ھ�ت، �?ر��ن و ��درھر  "Eو�م  رد در

�زرگ .و�ش  واC7ن �رای �.���ن ��ر  ود��ی ھ@ت Uور) �����ه ��C� ( روز 7ر�ب �را�ر "���� -?�ر"

 ��ری ��ود، $س ��م او ا�روز د ��ل ��ش ازھ���زد�� � "$50� ی ���2" ھ��ن در�ت ��.�ص داد

درEوش �ز�رای   � ا�ن $50� را -��ن ��.�ص ��در آو�.ت. Eوش ��� �� ��ی Eردن در $50� ���2 را

-2 ا�م  ��م Eذا��� �ود�د. را ��م ��� ��ش  � د�ری ����� �ود، ��ش از و ���2 ��ن Jرب زد

 د�د�د. آ��Bرا  �ور.��واده �ل  � ����2  ��?�� �2 را��ل ����� ی ا�ن �� 45 �س از �������2!

 "����?�د"وا���ن ا�ن 3@$�ت =�وان در آرا���. را "��م" واژه د��ر ��ر �44رگ  ���ندر� ا �د���ن ��

 ھ�ی ���و�د" �3$�ت ارا�� �2  �د و ��د زارت  �ور�B$J� وار �رای و �����د،���ی ورق  ��ب �� را

-�  آ���ن ھر ز��ن و ����ن از ھم ����د "��م !رز�دان وطن ��در�( $زف  ��د از را "��ده ��م و"

 وEذ�ت �2  (��م) �� ا�ن ا �د���ن ��دا�ت E@�ن �دارد، �ل  رده. و �و����ه 7ر�$� ��ن .وا�ت Eز

37�  ود��ی ھ@ت  "�رد �� 20�F زن �ود"  � 3ط�ح �� ا�ن �2 ���د��  ا�ن ��0� ی او ��ل ��2 دا�د. -�د

�  ...و اذھ�ن �ردم ھ�ت �رف ر�( ��.�ن از در "آ�وزی �واد"  ورس ھ�ی Uور �� ����ن ر��ده و� ��

�رای وزارت  "��در�(" و ��ن �2 آ�د �� ��د د���ی �ر���ن !Bری در "��خ ��E 2�0ن ��) ����ر" د�2

ن در�� ی ا� زھ2 از $ذف Eردد؟! در�� �ب .واب آFود ��م !رز�دان .0ق �2  �د. Bم �3دردا.0� $

!��� ��د�J� 2E$ل �2  ھ�� -�ز ھ�وز �Bد�� !Bر ��رده، ��Bر ��م ��ن را ���و�د �ی  ��ذ در ا �د��

 از �2 �����د، را ذھن ھ��2  � او دم !ر���ش ا��.وان از �� 2 ا���ن $� �د����� ��ه ���2 درآ� Eردد.

�م � ا�ن �� در روی �رگ ھ�ی  ��ذ. آن ھم در �� ا�م و .وردن ���و�د -���0 �� -2 ر�د ��2 رود. ��د

ھم .وا�2  ھدف =�وان �ذ�ور ع ��-��ن �وJو ا��ده �2 ���د.�� د���ل ا�5Fی �@�ھ�م .�ص �رای .و د����ر

  �دارد.


