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	�ت �رزی) )!! ا��	د ���
�ون �	�� ��
  

  ؛  	$ر ھ"�!  	�� "ا�ق" ا
�را��	��	

&%$، در ز��ن #ر�� �� 	"��ی آ���، ��زش، د�ت ���دن از ���، �ق �ود را ����دن �� �س د��ر. ا	� ��ر�� ز����ن ��ن 	��وره �� 

  ( �و/�) ا��.�ده ����ر	�-��د. ��ی &%$ از واژۀ ا&�ل ��ر�� ( آ���) و *��و ز����ن از  واژۀ ا&�ل

&%$ �� آ��� واژه ھ��� ا�د �� ا��.�ده ازان 	��&ر �� ا���ن ا�ت. �وھر &%$ و آ��� را �.-ِر#�/�، �3ھ� �� ��رازۀ ا�1ق و #�ط.�  و 

ھ	�وِع آ��9 �� �-م �.-ر ز	��� �س 	�."ت �و�� 	� ��زد. �� ا�ن 	"��: ا3ر ز	��� دو *ر�ده �� دو �7ر*�ی ��ھم در 3�ر  	� �و�د، ھ�5 

  �� ا�1ق و �� �ِس 	�."ت �و�� �� &%$ و �� آ��� 	��ِن ��ن ا;دام �	� ��د.

   

د؛ 	<ل : ھر�3ه ا���ن �� ا��.�ده از �.-ر، ا�1ق، �ر��ت ... �� &%$، &%$ �واھ� و &%$ آوری ارزش ��ذارد، 	>دار �ود را ھ	��� �7ر*�ی 	� ��ز�-�� 

  ط�/��ن.

*�دا 	�-�د �� �د ا;ل 	��ن دو ��ص/ �C ��ص و 7�د �ِس د��ر / 	��ن دو 3روپ/ دو ���واده/ دو 	�ل/ دو ;وم/ دو د�ن ... �� دو ��ور ��  &%$ ز	��� 	"��

����د. در�ن 	��ن     و�ود ��طر �C �� 7�د 	وEوع، ��ھم اد#� دا��� ����د و از ا<ر ھ	�ن اد#� ا��	�ِل  �� ��ز�3ری، 	��ز#� �� �ر�ِد ��� و #وا;ب ��3وار آن �� 

��، و�داِن 	�زه و ھر �C از طر��ن ( �� �ق �� ���ق) �ود را 	���ق وا�	ود 	� ��ز�د. �رای �ل ا�ن 	�-ل، ;�ل از ھر 7�ز  �">ل و 	�طِق �%�م، ا�1ِق ����

  ������ و و�داِن *�ک 	� ���د. ���ر �&%ت ھ�ی *��د�دۀ ا����� Gزم ا�ت. ز�را �9�ر�ن ;��E و �9�ر�ن ُ	&%$؛ دا�ِش 	�"�/�، ا�1قِ 

ا �ود را( (�ق) <��ت ا�ت، ا	� اد#�؛ ���� و �� �ِد �ذب *�ش 	� رود. اد#� ز	��� &ورت 	���رد �� 	وEوع 	��ِن دو طرف ���د و ھر�C از طر��ِن د#و

��� و ھر 7�ز د��ر �� 3و�K �رزخ �� و�ود 	� آ�د.  ذ��ق) 	"ر�� ���د، �� �� ھد�� �� در �زد ��ن و�ود دارد، د�ت ����د. در�ن ��/ت �زاع، ����ز�3ری،

ق، *وزش ��ز 3ذ��ِن ( �ودی) از�ن �رزخ و ر��دن �� 	ر�%K &%$، 	��%زم &.����ت �� در ��G 	�ذ�ر �د�م. #1و��ً ا3ر ا���ب ��د، از��ص �� طرف 	���

  �وا��� 	� �ود �� ا�ن #	ل ��9	ت 	� ط%�د.

�ط ا�1;� 	ن �� در ا��M����ن �� ;وام ر��ده ا�ت، ا�ن طرز د�د را �� 	ن داده ���د �� ��	"K ا����� در ُ�ل  �� ھ�وز �� ا�ن ���د 	ن 	�و�� ��ده ���م و �� 	�

در ھر �د. �� �C �� 	"راج �ر��ده �� ھ	� ا�����9 و ا��	�#�ت �� (�ق) ز�ده �3 ���د. �"�� ھر(�رد) �� (ا�راد) �ِق �ود و د��ران را درھ	� ا	ور 	را#�ت ��

  ( �ق) �و�ط ا���ص �� 3و�K ( �ودی) ��ز 	ورد �و�� ;رار 	� 3�رد، ا	� در �زد ھر �س �� ا�دازه ھ�ی 	�.�وت.     ا��	�ع 

�	"K 	�ن د/�ل در �طور�-� در آ�Oز ��د �ردم، &%$ و آ��� دادن ��&K ا���ن و آ�9م ا���ِن �� #>ل، �� 	�طق، �� ا�1ق و �� و�دان ا�ت. �� از ��وان. �� ھ

��� �>طK ��م  ا����� ����� �� ��م ;��E، ُ	&%$ و �� ��9د ھ� 7ون؛  	���م و 	را�P ��>�ق و�ود دارد �� �ق را �� �ق دار �ر����د و �� �زاع و �دل و

  ��ذار�د.

و��9 ا�د �� در ز�ده �3 ا�����9 و �وا	P 	�-	�، ;��ون، *و/�س و ��ر�وا/� 	���ث �دا�3�� ا�د، ا	�؛ ( &%$)، ( &%$ �واھ�) و ( &%$ دھ�) 	.�ھ�ِم ;��ل �

  ��ری ا	روزی �� ��ث �E Cرورت 	�رم و ا����ب ��*ذ�ر #رض ا�دام �رده ا�ت.

#دا/ت : ا�ن �س ز	��� �� و�ود 	� آ�د �� و�داِن #دا/ت *��د، ا�-�ِر &���ش را �� رھ�ری ���رد و �� طرِف 	>��ل �� ��ی ��� و  �زاع؛ 	�طق، &%$ �واھ�

، �� �زاع *��-ش �	��د. ا�ن ا��	�ل ��ز و�ود دارد ��  �� ��ص، �	P �� ��9د �وا���� ��� و 	��ز#� و�ود �دا��� ���د، ��راً �� ��وی از راه &%$ و3ذ�ت را

�ده �ردن 	�� 	&�/�K 	%� ���	� داده 	��ود. 	<�ل ز�دۀ آن در رژ�م    ھ.ت <ور �� 	��ھده ر��د �� �ر ا���م 3ر��7وف 	��وراً،  د��ور ���ب  را �� ��طر *�

  �� ;درت ر���د. 

	�و ھ��ش �� �و�� ا	�&%$ �واھ� �-و	ت �رزی �� ا�رف O�� �� ط�/��ن،  �� 	�ھ�ت 	�� 	&�/�K 	%� دا��ر ���ب S از ر��� �رق دارد. دا��ر ���ب S و ھ

ا���د و �>�ی ��ن را از طر�ق 	&�/�� �� 	��ھد�ن *�ش ���� 	�-رد�د. �� اھداف ��را��ژ�C ��ن ارادۀ &%$ را �� *� در 	���� ��ز	�ن 	%ل 	��د در �ر د

�� �.P ط�/��ن ��ر 	�-رد�د، ا�-�ر �ود و ��  �ISIر�1ف، ��وِد ارادۀ &%$ در ��	د �رزی و ھ	7��ن ��را�ش �� �� ��م ��ون *��م در دا�ل �ظ�م در *�و�د �� 

� ط�/��ن �و�ط ��	د �رزی و ھ	�ن ��ون *��	� ھ� ا���، �>و�ت و �داوم ����� و از �ر�ِت دھ�ت ا���� �-و	ت ا�رف O�� ا�	دزی ادا	� ����� ا�ت. ھو�دا�ت �

��زی ا��M����ن  ھ�، ;�ل و و�را��ری ھ�ی ط�/��ن ا�ت �� در ���K آن �� ���9 �رزی و ��م او �� �-و	ت ا�رف O�� ا�	د زی �� ;درت ر��د�د، از *و/�9ی ��ز

�� ِ��ت و ;��7ق ����ش و ھ	7��ن در���ت �>د��� ھ�ی �� ���ب ��ر�� در ا	ور �ظ�	� را ز�ر 7�ر ;وم ��� �� د�ت آورد�د �� از �Oرت �رد�د، *�و�د ��ن 

�ت �� دG�%ش ;وم �ر�ف *��ون در *روژۀ ط�/ب ��زی ا��.�دۀ ا#ظ	� �	ود�د. ;��ل ذ�ر ا�ت؛ ھ	7و ����ت در ��ر�U *ر از �راز و ���ب ��ور 	� �� �ظ�ر ا

  ث �دا�3�� 	� ط%�د.��

  ا���د �	���ون #�/� &%$!!( ���ت �رزی):
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1 - P	ا�1;� ��ن، �دون ط K.�و ،  ��� �ر وظ�و �و;P ��&� و  ُ	&%$ و 	&�/�� و;�� �� �>�>ت *�و�د 	� �ورد �� �رد �� ا�راد و �� 3روه و�� ��9د ھ�ی &%$ 

����� �� 	�ظور ��ر و &1ح طر��ِن 	���زع  و��طت 	�-��د و �زاع را �ر 	���ی �ق و #دا/ت �� ���ب داری ���ق،  �&ورت �ود �� �ودی و #�ری از ھر3و�� 

  ���	� 	� ����د. ا�ن #رف در �	�م دوره ھ�ی ��ر�U 	د�� و در �	�م �وا	P ��ری و�ود دا��� و ھ�وز ھم ادا	� دارد.

#�	��� در �ظر ���ر�م، �	�ر �� 	��ھده ر��ده ا�ت �� ��ص �� ا���ص ُ	&%$ از �وی ا3ر #رِف &%$ و آ��� را از ا�راد �� ���ر ������ت �ورد و �زرگ ا

���� و ر�P د�	�� ھ� 	د#� �� 	د#� #%�� �� 	��ن آ	ده ����د. ا�ن ھ	�ن ا�1ق ������ و �رخ #وا	ل د��ر��ت �� آد	�9 �� ��طر �ل 	��ز#K 	�&.��� و ��ر ا�د�

��طر آرام ����ن وPE ��3وار�����ن 	���&م، �� آوردن &%$ و آ��� ا;دام 	�-��د. دران &ورت ُ	&%$ ��  و ��3ز�ن ����ن دو��� و	��ت و در ��9�ت ��

���� �� �وی  ُ	&%��ن *�ش از ھر 7�ز د��ر ���ب 	1	ت را *�دا 	�-��د. �*س ( ا3ر �	P ����د) �� ��ر�C 	��#�، ��ص �� �	"� را �� در *%K �رازو، �ق

د، ازان د#وت �� #	ل آورده 	� �ود �� �� 	ذا�ره و 	&�/�K 	�&.��� �ر��د. آ���ه طرِف ذ��ق 	��وا�د �رط �� �را�ط ��واھد و �� �� آن �� آ��9 ������ 	� ��

�/� �	���ون #ُ	&%��ن ا��رام ��ذارد و ��� از �ق <��ت �ود &رف �ظر ��د و طرف 	>��%ش را ����د. �� �و�� �� �>�>ت �� �%�.K و�ودی ُ	&%$، 	-<� �ر 

  &%$ !!      (���ت �رزی) در ا��M����ن 	� ���م:

C از طر��ن در اد#�ی ا���د �	���ون #�/� &%$!! از ����د O%ط و �� 	.9وم �ود و ا�ت. ز�را؛  ���زع 	��ن دو/ت ا��M����ن (ظ�ھراً ) ��3روه ط�/��ن ا�ت. ھر�

Mون #�/� &%$!! در ا����	-� ��دا��د. در ��/�	ق ��ھ�ی 7رب در �%>وم ھ�ی ��ن ��ن، �ود را ذ �	د �� />�����	ِن دو/ت ���رق ���ِر ��از ز ��و#� 	������ن، 	

�* C� رد، آ���ه� �	&م �� �ر ����	وا�ب �ی 3���-C و�ود 	� �� ���� ��د 	� �ود. ھر�3ه ا�ن �	���ون وا;"�ً 	��>1�� �� و�ود 	� آ	د و ز�ر 7�ر �-� از 

  دا�ت. 

( زورش �� �ر �	� ر�د، 	�ز�د �� *�Gن). د�ده �ده �� ط�/��ن از آ�Oز ا���ی 	�دد ��ن �� �	1ت ا����ری و �رور����، ����ر�ن  Eرب ا/	<%� دار�م؛  - 2

	�ر�ن و 	���ق ن؛ �-� از 	9;ر���� و و�را�� را ��Gی 	ردم ا��M����ن ��	�ل �رده ا�د. در ��/�-� ط�/��ن ظ�ھراً ا#1ن ��� �� 	ردم ا��M����ن �داده ا�د. ����را

رY�س �� ا#�E و �ر�ن طرِف د#وا 	ردم ا��M����ن ا�ت �� آرا و �����ه 	ردم ا��M����ن در �	���ون ��	��9د &%$ �� ھ�5 &ورت ����ل ��ده ا�ت، ا	�؛  از 

�ز و�ود 	� دا�ت �C 	>دار 	�ط>� �� �ظر         �د	� �	���ون #�/� &%$!! از طرف دو/ت �&ب �ده ا�د. ھر�3ه ��9د �� �	���ون 	���� از طرف 	ردم و �� ط�/��ن �

  	� ر��د.

 3 - ��Mردم ا�	ت �>و;�) و �ث (��&�م، رو�ن ا�ت �� ط�/��ن �� ��ر�(��ص و ا���ص �>و;�) در �ظر �� K��>	 �� ن را�����Mردم و دو/ت ا�	ن ا3ر ���

&��ب ا	���ز 	�����د. در ;��ل آن، 	ط	���ً �� �رزی و ا�رف O�� رو��ی (��ص �>و;� و ھم ��&�ت �>و;�) و دو/ت ا��M����ن �� ��ث (��ص �>و;�)  

�ور دارای ا	���زات �	9ور،  �� ا��س �>%ب �� ;درت ر��ده ا�د و ��� 	�رو#�ت ھم �دار�د. ا	�، �ظ�م ا��M����ن در ��	�ی �C دو/ت، �� �	���ده �3 از 	ردم �

��ر، ��Mوت *���، �رور��ت، و�را��ر، آ/K د�ت ������ و �� آدرس �� ��م ط�/ب و�ود دارد �� �� ;�ل، دھ�ت ;��و�� 	����د �� در 	>��ل آن �C 3روه     �� ھ�

��9��، 	�ط>� و 	ردم ا��M����ن *و��ده ���ت. �� ھ	�ن د/�ل ا� K"	��ت �� ا#	�ل و �����ت ا���� و و�را��ری 	�9م 	�����د. ا�ن �>�>ت از �وی ا�-�ر #�	�،  

	��ت ���د، �� �� �-وھش 3ر��� �ده  . �� ا�ن 	"�� �� �� ���9 ا�<ر�ت 	ردم ا��M����ن �%-�، ھ�5 ��وری و�ود �دارد �� ر�	�ً و #%��ً ط�/��ن را � ط�/��ن در ھ	�

�	ردان ا��M����ن ز�ر ��م 	�ر �� 	�.���� و �������. ا�ن 	�Z/� �� &را�ت ���ن 	� دھد �� طرف 	1	ت ط�/��ن 	� ����د. *ر�ش ا�ن ���ت: �7 ���� ھ� را دو/

.� دارد، آ��9 را ��ر و ���� ھ� 3ذا��� ا�د �� �ق &ر�$ دو/ت و �ق &ر�$ 	ردم ا��M����ن را ��د�ده 3ر��� ا�د؟ در 	>��ل ا���ص �� 3روه ط�/��ن را �� دو/ت وظ�

����ت �Eرع در 	>��ل �����ن و ;��1ن 3ردن �م 	�-�د و ازا��9  	�ر ��د، 	�-	� ��د و �� ��.ر �ر���د،  �ر�1ف �	���و�� را �� ��م &%$ ا���د �رده و ��

  �واھ�ن &%$ 	��ود.

�����ه ��ص در ��ز	�ن 	%ل 	��د �ر�ورداری دار�د، ا��راً   - 4 �� ���9�	ذا�رات �7ر ����� ا	ر�-� و 7�ن دو ��ور 	"ظم د��� �� ھر�دام از ا#���ر �وق ا/"�دۀ 

�� ط�/��ن طرح �رد�د. ;رار �د �� ��ر�U 	"��ن ا�ن ���ت در *�����ن و ا��M����ن &ورت ���رد، ا	� ط�/��ن آن را *�ت *�  را �� و��طت *�����ن در �9ت &%$

  زد. در�ن ز	��� ��ز �واG�� �� 	��ن 	� آ�د، �� ا�ن 3و��:

ام د/�ل ��Eر 	� �و�د �� آ��9 ��ز از ط�/��ن 	�واE"��� �واھ�ن آ�� ا	ر�-� و7�ن �	�دا��د �� ط�/��ن �C 3روه �رور��ت، و�را��ر و دھ�ت ا��ن 	� ����د؟ �� �د

  &%$ �و�د؟ در ��/�-� 	وPE 3�ری ھر �7ر ��ور و ��&وص ا	ر�-� و7�ن �� 3و�O K�ر 	��>�م �>���ت اد#�ی ط�/��ن را �>و�� 	�-�د.

<�ت ���د. 7و�-� ط�/��ن �� در�وا�ت &%$ �و���K آ��9 و;"� ��ذا��� دود��ر، ا	ر�-� و 7�ن �ق دار�د �� ��ث دو ��ور 	"ظم د��� در �را�ر ط�/��ن ا#�دۀ ��

��9ن 	��ظر #-س ا/"	ِل �� و�ژه ا	ر�-� و 7�ن ا�ت �� در �را�ر ط�/��ن �7و��  K	�# ن و ا�-�ر�����Mردم ا�	 K	�# ا�ت. ��� �ران ا�-�ر �	ذ ���ری ا�3 PEو	

  �	���د؟

�ر���� در *ل 	�	ود ��ن &ورت 3ر�ت �� ��#ث ���� �دن و ز�	� �دن ��ش از *��&د �.ر �� �	ول ���رات ھ��.ت ا��راً ���"K �	%� �ر د���ر ر��ل  – 5

 �� ��O ده �ود �� ا�رف�ن &��ت �رد. ��ل د�����M%� ا�	ز �� ط�/��ن در �ورای �ر	دار و �\  \� PEو	ر از ��ر د��-� ��O /� �د. آ;�ی�	-�د؟ �	ط�/��ن �7 

  �-� و 7�ن �7 �� ار 	�Mن 	� 3ذار�د؟و دران �وی، ا	ر

6 –� P��	 C� ،د �رزی	ون ���ت ����	ن ��"%وم �ده ا�ت �� ا	ن �و ��9 �� ا�د	ل �رد�د، از M7 ون #�/� &%$!! را 7\ و���	ن ������Mردم ا�	وق ا/"�ده ُ*ر 

���ت. ھر�7 زود�ر ا�ن 	ر�P ���د ���د /Mو �ود. ای ��ش ا�ن �	���ون ��  ھز��� و �وق ا/"�ده ُ*ر درا	د �رای رY�س و ا#�Eی آن �وده �� ھر3ز �� �.P ا��M����ن
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ا	�K �.�ق و �>�ق 	و�ود�ت ا���ص *�ک در را���ی از 	��ن �ردا��ن 	&��ت ھ�ی ;و	�، /���� و 	�ط>وی 	��ن ا;وام و ز����9ی ��ور �"�/�ت را���ن 	�-رد �� د

  از 	��ن 	ردم ا��M����ن �ر7�ده 	� �د! ای ��ش...
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