
www.goftaman.com 

 

 


	�� ���در  

  ا��	���	ن –�	
ل 

  �ور��دی �1392وس �	ل  15

  ���دی 6/12/2013

  

  

 

 



� ھ�� ��روھ	ی ازاد��واه و ازاده 
� ھ�� ا��	��	ی �ر���واه و�د  - � ھ�� �ز�زان 

ض �ژادی وھر �وع �
!�ض !
  ا$	ر�	�د و �د�
 �
%	ن داد و�
دا+*�وم  د�	�
ر در �	
)��	ن �5رگ دو ازاد��واه را �� �&� 
روز $�%��


�	�ت  �
و��م �ب %�	ن را $درود/.ت و 8
��د �	م دا�ت و د�-ری در ا�ر�*	 ی %�و

��)�ون �	�د�� �	م دا�ت ، ��)�ت ��-و�م. �	د�	ن /را�� و راه �	ن $ر رھرو 
	د . 
�	ران 4م �ود را 
� ��رو �
د�ل ��	��م و 
	 ��ح �رھ�-� 
��د و �	�د�� 
ر�د د���	ن 

 .ر�5 ازادی و 
�ر�ت /	��	ی �ود را ��رده �ر �	ز�مر�-	

 

  �� ھ� ���ی او�����ز
���م ���� در دا�� ��ه ��� دروا�زه و ا��وز %�$ از #��� "��زه ��د روان ا� �د ���ا

&�0 �� (.�ر %� ر,/ ����ری از ا�.�ی -�,�اده و ���+(*�ر در��( �)�ای '�
 �)از ���� :9 و,�7 �8 � و,�7 21392�س  16دو� �,$ ��5ک ��3ده �� و�2دا ( ��

 �@� از #��� �>?< 8�2& ��دا, ���د و��د ا� �د �=ر��ار در ��>� �����ه در ��ر8
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 >� ��ر8 #)�ر در ����ن 8�2& -�ا,B ز,�, در "�ار ��ز,�, ز#)�ر ���A و8�2&
����� و�2ھ�/ ھ� -�د را در 7E -�,�اده ا� �د  - ���=ار ���Dدد. ا���وارم دو� �ن �8��8

7�:��, A:��8 و��,  . ��:9 دا,�  و ا,�وه -�د را �
 

��	���	�� ی  �١۴	+-� در �	
ل در/ذ�ت او >	;ب  ٨۵ا��	د �
دا+*�وم 
��د از 8�ره ھ	ی �و7ر �6	�ر ا��	���	ن در �ن 
  �6	�ر و ��	���	�� ی �)و�ز�و�� ا�ت ١۵راد�و��، 

 

 

  ای 7E ,)�ده ����7E، ازھ�اس ��گ
  ��گ در-� را و ز��0 را ,�Dه �0

  -�ک ����د،ا:0 -�ک ،ا:0 ��گ،
  ��ز ��گ !

  �� ,�=#�ن در-�
 08 دھ�7 � آن ����8د ��5� �:��  

  ��:� �=:�-�ک �����ن ��:7 ر-�
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���م �����  در��گ از د�� دادن ا� �د���ا
Bرز� B��  ,�Dر,�ه : ز

���م ����� ��$ ھO �د��ل از(��ت -�:��ا وKL ھ���8��8،������ و راد:� در��گ ازد�� داد ,��)��Dم ا� �د���ا
�B %��ا��ن 2��ا,$ از�P?� 0 ��ه ا��?Q� 0 ��, رت�L   و8?�:=:�ن ���ر,��ده آ,��ر ا,�وھ0�D و� �RSم �

 T?@8 د�آ,�ن دار,� �8)� �5 �� B8ده و -�ط�ا�� B��,ر��ن ز�Rط��ن �� �� آ�ھ=اران 08 ازھ� ھ�����ا,��V, Bا� �د�����
 ��ھ� ��.@��<� T?@ � �(,ار,�، آ�,  

  2��س � %< از 2��ان #��0 �5*�� ھ�ی ھ��ی و �2ھ�BD ���رت ��B "�ی -��B آ,)�را %�����Wھ=ارا
%< از در���Y ا� �درT�2 '�دق، ��@A ھ��:�ر، ا(��ن اB?.2 ،��?"���) ،A�8، ا,>����&���?B رو,T ، ��دار�&�� 

��س ,�Dه و����،�(D,��&��:و8… ا:�0، ا� �د وز �در�8��8،����� و راد: B��   ?�:=:�ن "�ی آ,)�را ��2  ا��؟#
 � �ز�B از د�� �� ر�2 در��ل � Bم ����ھ�������ارز�����  -�ر���ی در�)����A ��,��آ��. ١٣٠٧ا� �د���ا

 ھ�ی OLدا�� درو A�_�8 ھ��ا�� و � W:و ا� @�اد L`@� ��� ���م ����ھ��ز����د-�رد��ل �P W ��د ��ا� �د���ا
8�?��(���ت ا� �دان �P W ���3دا-� � ھ�*�B OD�� $,�O ا2 ��ه ��ا:$ �K ����ت در�B #��ن  � ھ�����ا,

  ��=د,�.
 ھ�ی %�(�ارت و (���ت د�� و ��(��دو) ھ� �Lار��2  و *L��RS8 �&8 دش�-  OD�  ده ���BD ر���ه ��د��

  ازھ���>� رو:�ی ا�� و A�_�8 و ��رھ�ی ھ��ی را در �����3وا,�
 �� W�:در-=ان ��ل �8ا A�_�8  آن ���� ��ا"@ و  ����١٣٢١ن آ��ن '&�� ��د��د��,, $�� B,ا�"�, ا� �د �

 0 ,��:���� ای � درآن ,�$ ��زی ��د(���اث) ,�م دا�� ��� ��3ی ��د و در �8��8 راه :��2 و او,��ا� &�ن را ��2
. BO�Q������  ا�Rی ��د از ا� �د��(�م ���ا

 ,��$ را در���ر ا� �د ر��� �BO�Q، ا� �د ���ا����� "?�� ا� �د ����� و ��:� ����د�Yاران ھ���8��8 و ا� �د���� ��:�,�D
�� ر��,��R   ���ر �

 ھ��ی از"�? �8��8 راه '�� dه درھ��,������ت و �� )�ی �*@8 A��ا:0 در�� دراو�fع و ا(�ا�B ��د � ز,�ن ��
B� ا ��دان از روی ,�#�ریY� �W�� 08د,� و ,�$ زن را ,�=ا:�O ����  ,�ا� �� و � ��س ز,�,���:� B �� ر:$ و ��وت 

 آ,)7 دل �����5�ا�� و�� �����f�) B�د � ا:0 ��ر 08 دھ��  
��م �� و در,��:���� ای ���م(B,���L و�2) در,�$ زن ظ�ھ���د:� و�W: >3 @�اد ��% و ا�� ا� �د���� او��0 ��دی ��د�

 08 ��د,� و ,�$ ھ�ی ز,�, را � ا"�ا درآور,� �8 �8��8 ,�����د���ر از%� ,�O � د:�D,�=���ھ�� �� � ��س ز,�,�  و 
 �@� از آزادی ��,�ان در��ل W�:�8١٣٣٨ا  O�Q���,�� B��D��% �8ی ��م ,)�د و ز,�ن  2�: A��W8 ���8��8�ر���(?

�&�،BO5� ���� ،BO5� 7,�-،ه ��ور�:=� ،�W�� �����ری،����, E=ال،روح ا2=ا ������اج،(" ��
 :�52 ،7��' �:�R،B,را��5 ,�� %��kن،,�ر08 ,�را,B،ز� آرام،اBO5� ���?L،�2:�ه ��:�ن،,>�,�Eر،زر�:�W��

 زر,/،��:�ه ���,/،ذ���5ه ,�Dه،%�و:�D @�' 0 و د:�Dان ,�Eهللا،زر����ب،�Yرا ,�5W�اه، 2 �, ا,�:�،(���ه �&�
,� �W� ا�0 ��� �)0 را �ه و درز��,)�ی �B.@� K? 5 �*�رت دوا��ارو ��-B ���8ه ��ت ,�$ ھ�:B را در,��:����

  ھ�ی ���8��8زی ��د,�.
��ا� B ا� �د ���� ھ�����ی � ��م �@�B ا,��ن و %�ک ط��� ��د و (��دت و ��� ھ��DoھB در د�$ راه ,�ا�� و 

B,رارزا�ان ���" A�,   دا�� 8>�رب وآ��-  ھ�:$ را از"�ن و دل �
��ب و���و:0 ز:�دی ��8)� � '� ا���R)�ر")�ن را دا:��� و A�_�8 ,��ده و ا �)�ی (��ت %���رش ,�� Bا� �د���� ط

 در��' ھ�ی ھ�������، W?� ا�� از"�? ھ�������:� ،�� �ز،�?�Qن � �k،ا� �د، %�ر�8��8و��Eه را ازآن -�د��- 
  �، راد:� و8?�:=:�ن ,�= آ�Rر ���د��,�,B از -�د �>� �Yا�  ا���@� و����ی، ,�� 0 ,��:���� ھ� ��ای 8��8

���م ���� � آرزوھ�ی �����ری درراه ا,>�م -���ت ��� � ��ای ھ�����رش را در دل ���3وارا,� ا2��س �ا� �د���ا
���ری � ا"A �)?� ,�اد و ��ا,>�م P?L ا:0 ھ����� �=رگ � ��+��ل از��T و '�O و �&�� ��د ��,��ل :9 �

�� �8ر:p %�>7 د����  ��`دی از(��� ��ز ا:� �د ٢٠١٣درروز%�>��
  و دو� �ن -�درا �@� از:9 ز,��B %�ا2 �5رھ��ی �� 7E دوری -�:$ ����ار��-� .

.7� ��O�� ار:7 و ��وا,$ درود��� Bد او را ��ا��: 
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======================================================================  

  ارزو

  
  د+م ���واھد در��� 
	�م 

  ���	 در د�ت 4ر
ت 
  �وش دارم 

  /ر 
ر�ن �رود آ�د 
  �و�	ن و آذر�ش 

  و ��د 
	د �>�	�-ر 
  �رو$	�د 
رگ 
ر/م را 

  �ن 
	�م و �B د��	 �ر�	د 
  ا�	 �وش �دارم 
  �	��د ��5 
	�م 

  �	�وش و 
� >دا 
  ز�ر �	ز�	�� 
	د و 
	ران 

  در ز�	�� ھ	 
  �ن در�ر>C ;�	ت 

  در ��	�ر ز�د/� 
  �	+�دم ، �و�6دم ، �ر�	د �ردم 

  ;�%رۀ �دم 
رای داد �واھ� 
  ;�ت�ن آن 
	ز�-ری 
ودم 
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دون �
!�ض  ��  

� /	ۀ /ر�� ��د�دم   

%	ی ��ده /ر���م   


رای آزادی از 
�د ��م و 
�داد   

رای �دا+ت   


رای ا��	��ت   
  �ن ��رده ام 

 ��	 ز�ده ا��م . ( �	�ور ر;�	�� ) �ن 
	 �ر�	د �دا+ت �واۀ

  

 

   

�رد ��ر و "ر	وت ؛ �� � 	و�� ام را ��  ��� از روز ھ� ھ������� �� ���� ����دم �ر��ف ھ���� در �ن آ��ر	��ن ����ل ؛ 
ود &� در �و�ش ��ذول دا�ت. ز���� &� از &��رش رد ���دم $�م &ردم ��ھ�� ی 	وان و �دای ر$� �وا�م داد �� � �#م ا�ن �

��ت آن ���ه /+�ف و ��	وا�ش س ���ردم &وه �ر-رور و ����وه ا$	وار �ر,رار ا$ت. ا�� �+د از آن روز؛ ��ه ھ� د��ر 
    . �د�د�ش

�+د از �5 �دت ��د از 	��	ر ا"��4$	�ن و ھ���طور از ��2,ت و ���1ت  ا$	�د �زر0وار ,�وم ��$�د در ���� �� �د و �رادرم 
���� ز�د0� �����د. آدرس را از �رادرم 0ر"	م و �� ���� ا���ن ر"	م �� ��8ن ھ��ھو و ھ���ن &� $را���م را 70ت: ا$	�د در ھ�

� �واھم ����ل �د ، ���9ره �ن �� ھ��ن ����	� &� ذھ�م 	���� �� ���	وا�$	م 	�ور &�م  �� &� و 8	"را0ر"	� �ود &� 
از &�رھ� و &�ر���� ھ�ی ���د�0ر �و�ش �را�م ���ت ��ود�د &� �9 �� آ�#�  را ا���در �	و�� �ود $��	� �ود د�دار&ردم .ا���ن

 ���ردازم.

  �س از 1رض ا	رام و ادب �� ا$	�د �	رم .

8� 0و�� ا$ت؟ ��� ��ل دار�د و و/+�ت � �  _ ا$	�د �زر0وار 8

� ام �8دان �ط وب ��$ت ، ا$	�د: $��س 0ذار، �� � �و��ل ا$	م �وا�� ھ�8و ��� را در &��ر �ود �����م. و/+�ت �
 �2�$�#� �رای �ن &� �1ر �ود را در راه ھ�ر و �د�ت �� 	��	ر 0ذ�	��دم �� & �� و رو�$� �و�1و	� /+ف و ��	وا�

  �	�?ر&��ده ا$ت.

  _ ا$	�د �زر0وار "+��2ت ھ�ی ھ�ری ��� از 8� ز��ن آ-�ز �د و �9 در 8� �و,+�	� �����د؟.

در ��������� (��راث) &� از $��	� ھ�ی ا$	�د 2ط�7� �����د؛ �ود . ��ش &و58 از  1322ام در $�ل ا$	�د: او�2ن &�رھ�ری 

�� 	��م $+� و 	�ش  5�1360 ��رزای &م $واد را در آن دا�	م ، ا�� �� آرزوھ�ی �� ����ن وارد ا�ن 1ر �� �ده �ودم  و 	� 

� ام �ط وب ��$ت در ا�ن در 1ر�� 	��	ر و $���� و راد�و "+��2ت ��ودم .	� ا�روزھ� C/و  �م  ھ�وز&� ھ�وزا$ت ا0ر8
  ز���� "+��2ت ����م ؛ �ر �1وه �9 �� �1وان �+�ون اول زب (��و�د � �) ھ���ر دو$	�ن �����م.

  _ ا$	�د �	رم 	� �� �ل �8د ��0رد در ز���� ھ�ری 	ر��� &رده ا�د و آرزوی ��� در �را�ر �$ل �وان �8$ت ؟.

در طول �دت "+��2ت �و�ش ��ش از �دھ� ا$	+داد را &�ف و درھ�ر 	��	ر 	ر��� &رده ام . و ا�روز ھم �ود را ا$	�د: �ن 
 ، �� ا0ر ده ��0رد در ر�	� 	�?�ل ، &�ر0ردا�	�و���ت ��دا�م &� �	وا�م در �$ل �وان ھ�8و ا$	+داد ھ� را &�5 &�م 

� از دوران �و��ن ��$	�ن 	� ا�روز؛ 	ر��ت ����م �را�م $+�دت &�ن ��������� �و�$� ، د&ور، ����ژ و 	�ر�D اد���ت �����
  �واھد �ود.

_  آ�� در �را�ر �د�	�ذاری ھ��	�ن از ���ب �����ت دو2	� 	�د�ر �ده ا�د و آ�� دو2ت 	� �� �ل �� ��ص ��� و آرزو ھ� و 
  ��7وره ھ��	�ن 	و�� &رده ا$ت ؟
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�دال 	�#� از دوره دا&	ر  23ز��ن �ورد 	�د�ر ,رار 0ر"	� �ودم ؛ درآن و,ت �ن ج.د.ا و رھ�ران آن  ا$	�د: �ن ار���ب دو2ت

 �	 Hم آن ھم از �ود ا���ن . ا�� وزارت اط��1ت و "رھ�	ب &رزی �5 ��ر �دال در��"���و�ت ����ب در��"	م. و در ز��ن 
"را�وش ���م از ���ب آ,�ی -�م $�ن، ا�روز �� �	#� �رای �ن &� در �را�رھ�I ھ�ر��د 	و�� ���� �دا�	� ا$ت. و ���د 

  �را�م �1وان �د.» �در	��	ر«"رخ ا$�7دی  و ظ�ھر��ن  �2ب 

  _  آ�� �����ت ر$�� "رھ����ن &�ور 	� 8� ا�دازه �� ��� روا�ط $�� دار�د و از ��� ��ر�0را ھ$	�د؟.

� &و�8	ر�ن ا$	�د: در �ورد �����ت ر$�� �8دان ���	وا�م �8زی ��و�م ، ا�� �ردم  و 	 �& �"رھ����ن و آن 	+داد &$��
�1,�  ��  	��	ر و $���� دار�د؛ 	� ا�دازه ز��د از �ن ��ر�0ری ��وده ا�د و در ز���� ھ�ی ��	 ف ھ���ر و $��$�ذار ��ن 

� از ط�ز�و�$�ن �ر&�ر ا�ن $رز��ن �����د ، در �� �& �&	�ب �ودم و ا$	م . ��� از ا�ن ��0ردان 1ز�ز�م ��ل �ورا�
  در�ورد �ن �� �5 ��م �$	+�ر �ث ��وده ا$ت.» ھ�ر ��������� �و�$� «ز�ر�1وان 

8� ���م دار�د؟ �  _ �رای ھ�ر��دان &�ور و او��2ی ا�ور ھ�ری و "رھ��

ا$	�د: ���م و 	و��� �ن �� �1وان �در ��ن ، �� �1وان ����$وت ��ن ، &$� &� ز�د0� �ود را و,ف 	ر��� �$ل �وان &رده 
ا$ت &� �رای 	ر,� و 	�ور ���+� و ھر "رز�د وطن ا�د��� و &�ر �����د. �رای ���"C و ���طر $ر�و�ت ���� و ���واده ا�ن 

0� و ,و�� �� �ذھ�� �ود ھ���8ه در �را�ر $ر�و�ت ���+� و وطن د-د-� ای رز��د0� و د��داری �و�ش را "را�وش ����د 
7� در ���+� ا$ت &� د$ت و ��ی ��را �$	� ��را �د��ت &رده و از د��� و .ھد"م &�ر و 	�ش ���	ر �رای 	��4ر ��ور ھ�ی ��

ھ�$��� ھ� �$��ر �$��ن $��	� ا$ت.  ا���د �5 	��	ر و ھ�ر ������  ��	�ر و رو���ر &� �� 	�رھ�ی ا�	��د �را"�ت و �1دت 
���	ر �و�� و �دی �ود را ��  �+��ر ھ�ی  ھ�ی ��	ذل را از �7س ا�دازد؛ آرزوی �زر0م �وده ا$ت و �����د. ا�$��#�ی &�ور ��

� $���د �س ���د $�5 ا"��ر �و و 1 �� و ��7د و ودت ��ش و $+�دت ��ش  در ���+� �د�د آ�د. � ��#&  

  _ آ�� و/+�ت 	��	ر در &�ور �� �ظر ��� ا$	�د �زرگ ر/��ت ��ش ا$ت؟

2� ر	�� دو2	�  و اط��1ت و & 	ور 	و�� 9زم �ورت ا$	�د: و/+�ت 	��	ر ا�روز �ط وب ��$ت. ا$�$�ً از ���ب �����ت �1
�����رد. 	��	ر و$� � ��رو��دی �رای 	�?�ر در �ردم ا$ت. ����ت $�زی و 	�پ $�زی ��� از &�ر&رد ھ�ی �$��ر �#م ھ�ر 

���ت و �����د. �� &�ر0ر"	ن ����ت ھ�ی ھ�ری و 	�پ ھ�ی �?�ت و ��7� در 	��	ر و ����ش؛ 	����0ر را �� $وی آ��8 
ز��� و �	+�2� و ,��ل ��روی و $ر��ق ا$ت رھ��ون $�زد و از �1س آ�#� �ر ذر و دور ���ردا�د ، در وا,C و$و$� �زرگ 

	��	ر ھ��ن ا$ت. ھ�I ا?ر������ ��$ت &� در ا��,��ت و آ�0ھ� ھ�ی ا�	��1� ا?ر ��ذارد. �زر0	ر�ن �$��2 	��	ر ا1	�ی 
  	�ری و ا��,��ت �5 ���+� ا$ت.ا�ول ز�$ت "ردی و ��ھ�� و ا�ور ر"

ا�روز �	�$���7 ھر�8زی �� ��م ھ�ر در ��زار $��ه ,رار داده ���ود؛ �� � ھ��ش ��	ذل و �� �/ر ا$ت و �� 	�رار دو ��ره 
ا$ت &� ارزش و &��7ت 9زم و $ود��د و 2ذت ��ش و ا1	� دھ�ده �رای �ردم �دارد. ھرآ��8 	�?�ل ���ود در ,�2ب ��������� 

در "� م و $���� و,	� ارزش و �+�� ��دا ����د &� ا$�س و �1ط�7 و آ�0ھ� و و�دا���ت "رد و ���+� را 	���ل ����د  ��
  2ط�ف �$�زد و ا���زه و ��روی �ود دو$	� و د��ر دو$	� را ��رور �$�زد.

8� ا�	ظ�ر دار�د؟ _ از�وا��ن وطن و ���	� ا�#�ی &� ا$	+داد ھ�ری دار�د و �� &�رھ�ی ھ�ری ھم د$ت ��ز��د  

ا$	�د: ازھ�� او2	ر ر�ت �� آن 1ده د�	ران و ز��ن &� ز�د0� �و�ش را و,ف 	��	ر، $���� و 	 و�ز�ون &رده ا�د و ا�روزھم 
در ا�ن ز���� ھ� &�ر و "+��2ت �����د &� در ���+� �� �� �+�� ���رزه ا$ت . �و���	� ا����$ت &� �وا��ن درھ�8و �را�ط  

  "دا&�را�� ز�ت �����د. و در راه آزادی ���ن ، آزادی ا�د��� و آزادی �ط�و�1ت در �را�ر �ظ�2م ������د.�� �1,��دی و 

	و,C و ا�	ظ�ر ا� � ھ�� از دو2ت و ���	� از وزارت اط��1ت و "رھ�H و ��ش ھ�ی آ�وزش و �رورش ا$ت 	� �را�ط و 
وا��ن �$�1د $�ز�د. �وا��ن ا�روز ؛ �#�	ر�ن �زء ا� � و ز���� ھ�ی �#	ر و �� &��7ت 	ری �رای 	+ �م و 	ر��� $�2م �

ا$�$� ���+� ا�روز و 	���ل دھ�ده 	��م و &��ل ���+� "ردا ������د. �رای ا���� ھر�5 از �وا��ن دارای �5 ا�د��� و 
را ازا�����ت  ��7وره �د�د و در$ت و &�ر$�ز �رای �ود و ���+� 0رد�د ���د ��ره �و و د�� وم ط ب �ض �����د ھر آ��8

دو2	� و ا�	��1� ��$ر ا$ت 	��م و &��ل ����وز�د و "را�وش ����د &� ا�روز �رای آ�و�	ن و &��ل ��"	ن راه ھ� و ا�����ت 
�د ھ� �را�ر ز��ن �وا�� ھ�ی ��$ت. آرزو دارم �وا��ن �� �#	ر�ن �#ره ھ�را از ا�	ر��ت و ر$��� ھ�ی �و�ن ���ر�د؛ ���ص 

 �و ���ص 	و�2د 1 م و 	و�2د آ?�ر ھ�ری 2�1� را در &�ور ��؛ از ا�دازه �$��ر ���Qن و �7ت ��ر &�و�� ؛ �� �ط�2+� و &	���وا�
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��9 ھ� و ��9 ھ� ��ر�د و ا"��4$	�ن را از $رز��ن 	رور و 	ر��ک و "$�د �� $رز��ن 1دل و �1ط�7 و � R و $�م و دا�ش و 
  اھ�د و 1زم &��د؛ ��8ن ���ود! رو����� 	�د�ل �����د. �وا$	ن 	وا�$	ن ا$ت؛ ��و

_ از�ط�و�1ت و ا�	ر��ت و ر$��� ھ�ی ھ����� در ز���� ھ�ی �1م و ��ص �8 	و,+�ت دار�د، آ�� ��ش و وظ��7 �ود را �� 
  در$	� ا��7 �����د؟.

در ر�د ھ�ر  ا$	�د : �� �ظرم ؛ ھر&دام �� ز1م �و�ش آ��8 �وب  و در$ت ا$ت ا���م ��دھ�د.ا�� �رای &$��� &� �1ر �ود را
 �و 	در�س 1 م و $��ر �د��ت � � و ا�	��1� 0ذ�	��ده ا�د �8دان؛ &�ر ا���م ���دھ�د. �+/� از 	��,ص ھ�ی 1��ب و �

1دا2	� ھ� ھم  و�ود دارد، ����ت $�زی ھ� و ,#ر��ن 	را�� ھ�ی &�ذب . �� 	و�� �� 	ول &� در ����ت 	�ر�D روی داده 
�ز ھ�ی ھ�رد�ف آن &� ر$��� ھ� و ���� ھ�ی ا�	��1� ����د آ���$ت &� 	�?�ر دو ا$ت ا��2ت �زرگ &�ر �ط�و�1ت و 8

����� را �و�ود آورد در ���+� و ا�$�ن و ��ز در �ود ��ن. �ط�و�1ت و ��ر�� ھ�ی ا�	ر��	� &� ��	وا��د ذھ��ت ا�$��#� را 
� زود ���ق ا"�� ��ل �دھ�د ���د از د$ت &م 0ر"	ن �ردم و 1وا�7ر��� ��زه ����د. 8را &� ��ز �� 9�ل دروغ &و	�ه ا$ت و 

  ���ود. 

�� ا��#م �� � �و���	م &� د ا,ل در ا�ن $ن ��ری ��ھد ر�د �ط�و�1ت و ر$��� ھ�ی ��ری و 	�و�ری ا$	م &� ���+� را �� 
� و آ�0ھ� ھدا�ت �����د، ���ور ��$�ز�د �� درک وا,+�ت، �� ����ت �ود و �#�ن وھ��ن ���+� را -�����  �و 	�ره 0

  �����د. 

_ و �� �1وان آ�ر�ن $وال ا$	�د �	رم؛ �� �ظردا�ت ��ت ھ�ی �وب و $�ز�ده ���؛ �8 	+داد ھ�ر��دان و "رھ����ن و 
  رو���7ران &�و�� را ��� ,��ل 	�و�ق و 	�د�ر ��دا��د؟

�و�$�ده ھ�، ا$	�دان �وھ�	و�#�،  ا$	�د: �و���	��� �� � ز��د ھ$	�د 	� دی &� ذھن �ن ��ری ����د. از �� � ھ�ر��دان،
ر�Qس ��ش 	��	ر و $���� وھ���8ن ان 1ده &$����� در ر$��� ھ� &�ر و �د�ت �����د ھ�� ,��ل 	�د�ر و 	���د ھ$	�د. 

���و��ً از آن 1ز�زا�� &� �� ��طر وظ��ف �ر����7 ��ن؛ �#�د �ده ا�د و �� �� 0ر"	�ری و �#��رت و �د��ت د��ر �وا�� 
  ���د �� � ز��د ,در دا�� و د$	��ری &��م.�ده ا�د؛ 

_ $��س و ا�	��ن ز��د ا$	�د �زرگ و �#ر��ن؛ �� � ا"	��ر ���د�د �رای �ن &� 2ظ�ت 0را��#�ی �و�ش را در ا�	��رم 
  0ذا�	�د.                                                    

  و در ���ن ھ�ر��دان �� �ن؛ آرزوی �و"��ت ھ�ی &�ن �را�ت دارم. ا$	�د: �ن ھم �� � �و��ل �دم از�1,� ز��دت �� ھ�ر

  ���9ره �� ����ن ��ت ھ��م ر$�دم ، ا�� �� � ��2ب ا$ت &� ا�ن ��,�ت و ��ل آن �� �5 ��ر0� و-�ر����	ظره ا	�7ق ا"	�د.
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