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 ر�ول �و��ن

  


�ن����  �رورت �ذار از ��ران ��و�� �� �د��ت در ا

��رو  ھ�ی دا��� ھ�ی �و��ن و ��ران ھ�ی درازدا�ن، ����ش ������د �� 
�� ��ر�� 
وا�� ا����� ���دار ھ��ره در 
�د��ت �� $�) و آرا�ش ر��ده ا�د و ا���ن در ���ر ا���ت و &%�ی �$#ون ��دن �وا���� ا�ت �� ر�د و ا�!��ف 

��اد�� و ھ�ری �/ردازد. &رو/��� و ق آ-�ر ,را��� �����، ا��$�دی، &رھ�+� و ا
���*� را �(��ن ��د و �� 
�+���, ��
�وی، ��ران و �� ا��� ھ�ی ��د�� ھ���� ھرج و �رج، ���ھ�ی درازدا��� را �� د���ل دا��� ا�ت  ھ�ی 
از ��ران *�و�� ��و�� �� ���� از  �� &راوان ا�د. �رای *�ور /�روز��دا��ھ�ی ��رز آن در ��ر�� ��3ن  �� ��و��
�� �6د �دۀ /��ن ا���4ش ھ�ی �و��، ��3
��ت ��ر
� و ����ش����د، ���ز ھ��  ا��ر �� ��$� �6د دھ7 ھ�ی دا

 �����وع آن ا�ت؛ �� ا�!� �ر ا�ن  ھ�ی ھ� و دا��� ارزشا�:�د، �� ���م �� 
���� �� درک و ����ت *��ق �د��ت ��ر�
�ط��ق د��و�را�� در  ظر&�ت ذھ�� درک وو  ا�ت �� �درت ����ت و ��راث �!وھ��د �����ن ھ�ی ,و��,ون ارزش
  .�� ��$ل آ�د��ور 

  


�ن �� ��ر ���ه 
�ر�������  �د��ت در ا

ا�Aم، ��د،  ھ�ی ھ�ی �د��ت ا�را��3ر �ر�� و 4ر�� و �را��ن �د�م از ��دن در روز,�ر �����ن، �3ن ر���
����از ���م �A�م و ,�ھ� �وز��ک ھ������ و ������ ���ور ر��� ��&�� �ود) آب �ورده و  ھ�ی او�����(�� در �

��  ا�ت. �3ره ��وده ��ز �� و روم ھ�د ن،ن،  6��و�� �$ر، �د��ت��دا��)،  ، آ�ور و، ���لرودان(�و�ر ھ�ی ���ن ��دن
�ا�ن $ورت �وزۀ ��د�� ا�را��3ر و �را��ن ���رو �ر�زی در ��� و ا��زاج ��دن ب�د�م �� �-��7 A� ھ�ی  آ��� ��ل

ھ� در ���ر /ردراز��ی ز��ن �Gذ�� �رده و  ھ�ی �س ���وع و ر�+�ر�� آن �زرگ �رق و 4رب �وده ا�ت و از ارزش
�$�  ا�ت.  ت ���Iل و ژر&��ک �ود را در روز,�ر �����ن �!ل داده�

,�ری �د��ت �و��ن ����ری در ��� ,ز�ن و �� د���ل آن ��دن  �!لھ��ن ��4ی ��د�� �ود �� �:د از �ورش ا�!�در و 
ھ�ی ���ل، �رق و �ر�زی �را��ن(ا&�����Gن ��و��) ��ز �د��ت �3ن او����� در  �ودا�� *$ر �و���� در �وزه

م، �ی �ر�ر ا��دار روھ د و �� ��دن�ر�ل و ��رو��دی �� اوج ���در ا�را��3ر و �را��ن دورۀ درازدا�ن �������ن 
ھ�ی  �وزۀ 4رب �را��ن �� ����د �وزه. و �A��Iت ����� و �ظ��� دا�تداد و ��د ا��$�دی و &رھ�+�  6�ن و ھ�د

�����ر و  �و��ن ����ری و �و���� ��(-ر �+رد�دھ�ی  ���ل، �رق و �ر�زی ��ور از ��دن��رو �د��ت زر���� در 
 7����� ���د��� ������.   

ھ�ر، *�م و &ن و $�:ت *3د �����ن �� اوج ���ل �رار &���J، د، ����ت، اد���ت، &رھ��، ا��$� ھ� در ا�ن ��دن
7 ���د �:ور ر�د ��&�7 ا
���*� آن ز��ن �ر /د�ده��ھر�6د آ��ن  �+ر����د. ھ�ی �و
ود �� دا��� و ����د,�ن آن از 

 ���Iر ط���� /ذ�ر ��دن
�:� �ر 
��:� 6�ره �وده ا�ت؛ ا�� �:ور در �ل و د�ن �ودا�� �� طور ��ص زر��ت و ��
�ط���،آن روز,�ر ��وع �و��، ا*��Iدی، ا��ط�ری، &رھ�+�� ،  ����ھ�ی �س ر�+�ر�� و  و �ر,ر���ظ�م �6د �

�� ز��ن �� ��ھ���ھ�  ��3ده ا�ت؛ 6و��ن �رده و �� آزادی ز��ن ارج �� را ���ل ��/رور  ھ�ی ��د و روح 
�ن
�د�� �ر  در آ����7 ���7 ا*راب دو د��ر ��ھ���ه ا�ران �� ��م /وران د�ت و آدز��دو�ت طور �-�ل: ر��د�د. �� ��

   �!�� زد�د.  �اور�� ��ھ

��رو ��د�� ��ذ�ره ز���� �رای ر�د و ,��رش &���J، ھ�ر، �:ر، �����، ���ل، 
و�ش ا�د��� و �رد، �در 
�وط�  .4�ره ���*د �وده ا�ت ھ�ی ���وع &!ری، آزاد��واھ� و �و���I، ظ3ور 
ر��ن���دن آن ز��ن در �I�Iت �

و  ,ر&�� ری آ��ن زر��ت ���� ��و ا�ن ����ر از وا�:+را�� و �رد /رو ��وع و ر�+�ر�+� را در �ود دا���از آن 
  6ون �ون در /�!ر 
��:� و �ردم  
�ری �وده ا�ت. /�دار ����J, ،Nر��N و �ردار ��N ا�رژی �:�وی 
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 �وز *رب، ���� ��ن و ،�ن و در ��ن ����ل �دوین ا�Aم در $��ری ��N و �وزان *رب ز�/س از ظ3ور د�
Aو�ت *�:�وی و ��ن���� ��زۀ آ��ن ا���ر�ز و ا���د  آ���ت و �� زور ����ر �ون *ر�� درھم م �� *$��ت و 

&رھ�+�، ھ�ی  �!ن ��د�ل ,رد�د. �د��ت ������ �� د�ت �وای *رب ����A �د و ,�
��� �� ��روی ��دن*رب ����ل 
���، ھ�ری اد��، * ،�J��آ�ش زده �د آن ھ�ی �زرگ  . ��������ز�دو $�:�� آن در آ�ش ����، �:$ب و ��و�ت �و&

ل آن ا���داد و ��ط7 ����و��O���� ا�و��ن ا�ن ,���+� ��د�� و �� د���و �را�ز *���، &رھ�+� و د��� ��ر�ب ,�ت. 
�ب �رد. ���رزات را در ھ�#ت ���Iل و �ودی از �ردم �را��ن�ر �را��ن ھر,و�� �
�ل ا���ی &رھ�� و �د��ت � 
���� ��دن  از ا�و��ن �� *�����ن ا���Iل دھد و ز���� را �رای �!لآزاد��واھ��7 �را�����ن ���3 �وا��ت �A&ت را 

��Aط ا����  &راھم ��زد. �

ھ�ی /را��ده �دۀ ��دن  در دورۀ *�����ن �� ھ�ت �رد ��دار و �
�رب ���د���7 ���+�ن و &رھ���+�ن �را���� ارزش
��رو �A&ت ا���A �رده �د و �ر�� آ-�ر �و���� �� ز��ن *ر�� �ر
�� ,رد�د. از ا��Aط آن ������� و �را���� �� 

�ط ا���A �!ل و ��رازه ,ر&ت و در ھ�ی &رھ�+� و �د���� �� د����ر د�ن ا�Aم و � ارزش���ن *ر�� �د��ت �

ر��ن ر�د و ا�!��ف �ود �� �د��ت رو��(4ر��) ��ز در ار���ط �د.   

,�ری  ھ�ی ���Iل �را���� و ��رازه در ,��رۀ ��دن 
د�د ا���A در ا-ر �ر���� و &دا��ری �را�����ن ����ن دوOت
�7 ط�ھر. ���Iل �را���� آ��ده ,رد�دو �د��ت &رھ�� ����ن &و��P ھرات و $�Jر��ن در ا�:�د ����� و اد�� �
�Aش در�ور ������ ا�
�م داد�د. در *3د �������ن ��ورءا3�Oر �ود �� ��Oوده ا��وار &رھ�� و �د��ت  �����ن

ل و ��رازه ,ر&ت. &رھ�� و اد���ت، ا��$�د، �
�رت، ھ�ر، �:ر، �و���I، $���� و �را��ن �� $ورت ا���� �!

و���ن و 4ور��ن آن را �داوم ����د�د. �رد و /�دا ر�د و ا�!��ف  &�ون�در دورۀ 4ز�و��ن اوج ����ری ��&ت. �

. ن ا�را��3ر �ر�� �� ���ن آ�دا���ی ��دن �را��ن �:د از ھ
وم ا*راب ����ر در �وزۀ 
Gرا&���� �را��ن و �� ھ��
  ھرات، ��� و ��وراءا3�Oر. از: �����ور،  م �را��ن در آن ز��ن *��رت �ودار��ن �3

N� ن����ر د�+ر ��دن �و/�ی �را��ن �� ��ک و �ون ���ت و �ور�+ران ���ت &راخ و ���دن  �� ھ
وم �/�ه �6+�ز
ا�ن ,��ت ��د�� ��ز %ر�7 ��ری �� &رھ�� و  ھ� و 6را,�ه ��وران �ود ��د�ل �رد�د. �را��ن را �� ,ور���ن ا���ن

�ر�ت آن را �رای �د�� ��و�ف ���ت. در دورۀ ��و��ن �رت �� و�ژه در *3د  �د��ت �را��ن ز��ن وارد �رد و
���ور��ن (�� ���+�ه آ��ن در ھرات �ود) ��ر د�+ر �را��ن �� �ر�ز &رھ�� و ��دن �رق ��د�ل ,�ت و ���� آ-�ر 

�و��و���، $���� ،�I�ر، �و�:� ،���I� ،د، &رھ��، اد���ت، ھ�ر�$���� ����ت، ا�
، &�ون، �د��ت آن از 
  .در ��ور و ����ر ����دن ,ر&ت�+�ری، �:��م و �ر���، $�ت و در��ن و 4�ره  ��ر��

�:د از &رو/��� �د��ت ������ و ا����ر آ��ن ا�Aم ھر�6د &رھ�� و �د��ت �را��ن دو��ره ا��� و ��ز��زی �د؛ 
ر، آزادی ز��ن، *�م و $�:ت و �رای ر�د و /رورش �رد، &���J، ھ�/���ن O�!ن از آن ��وع، /��+� و &%�ی ��ز 

��  �د؛ 6و��ن ھ��� از *$��ت و ��و�ت *رب و ����ل ���م د�+ر در آن د�ده �� 4�ره �ر�وردار ��ود. ر,�
  ھ�ی ��وا�O در *�ق &رھ�� و ��دن �� ���� ���د. ھ�ی آن �رای �ده ر�� �رده

��رو /��3ور �را��ن ز��ن در ز�ر �م ��وران 
�� ا&روزان 
د�د �/س از &رو/��� ا�/را�وری �زرگ ���ور��ن 
دو��ره �� ��ک و �ون ���ت و دوران ��I�م و �
ز�� آ�4ز ,رد�د. در ا�ن دورۀ طو��S ���ت /ر&را���ی �را��ن 

��
��  �� ��دان ����ش، زورآز���� و ����و �ذھ�� ��د�ل �د. در ��وراءا3�Oر �������ن و در ھ�ی �و��ن و و�را�+ر 
ھ�ی ��ن و ��د �ذھ�� و  
�� و ���!ش در ز�ر آ�شا�را��3ر 4ر�� $Jو��ن ���رز ��&��د و ���7 �ر�زی �را��ن 

������ا�ن دو �!و�ت �و ظ3ور ��ک و �����ر ,رد�د و ھرات �� �-��7 �+�ن �را��ن و *روس �3رھ� در ز�ر  
  ��ر �د&ون ,�ت.�روارھ� ,رد و 4

&رو�ش �ردن 
�� و ����ش در ��ن ��ز���د,�ن �������ن و دوOت $Jوی ا�ران 
د�د ��ز �و�ت �� 
��،  از �:د
ھ�ی ����ل ��زه وارد ا�دا�O و ھو�!� ر��د و آن �6 از آ��ب $Jو��ن و �������ن در �را��ن  ا���4ش و و�را�+ری

,�ت. ا�ن ا�وج ھو��Oک و و�را�+ر &رھ�� ���زی و ��دن ,ر�زی ط�  ��Oم ���ده �ود، �� د�ت ا���ن ��ر�ب و ���ود
�� در  �� ���� ؛ھ�ی ا��ر �زر,�ر�ن %ر��ت را �� &رھ�� و �د��ت �را��ن ز��ن(ا&�����Gن ��و��) وارد �رد �ده

Aھ�ی . �� طور �-�ل *�داOر��ن ��ن د��ور ��ر�ب �$دورۀ *�داOر��ن ��ن، ھ��م ��ن و ط���Oن �� اوج �ود ر��د



www.goftaman.com 

3 

 

�د�ل  ھ�ی �����ن �� ��راث �� �ظ�ر �ت ھ�ی �� $�در �رد و ط���Oن ��د�س )���+�ه ���ور��ن(ھرات را در �����ن 

��:7 ��ر�ت �ود، �� زور ��روت و�ران �رد�د و �رگ و �Jر�ن ا���ن و ا�����ت را �� ا�د �در�7 راه �ود ���د. ��

  ا ��ز از ��ن �رد�د. ر د�+ر �$ص ��ور ��ھ���6ن آ-�ر �وز�م ���ل و 

ر�P و *$��ت �ذھ�� آOود، ��:�ض و ��ط7 �ور �و��  &��رھ�ی رو�� ��م�� ھ�وز ����ر��7 ����د,�ن ��ور از آن  
�وب ا���ن �رم ��ده ا�ت ��� ���د. و *ذاب ���و ھوای ��زۀ ��دن ��ری در *$ر ��%ر و  دا�م 6را �� ھ�وز 

�رای �!رده ا�ت. �� ھر ��ل �6دا�� ھ� �(-�ر  ادوار /��ن �ر آن ط��د��ت �را���� /را���س و *�ط7J ھ�ی  ارزش
ت �� ,ذار از ��ران ر��و�� %رو ھرج و �رجرھ��� از ��6 د�و �:$ب، ��:�ض و ���+ری و رھ��� از 
�� و 

  ���د. *�و�� �� ��دن ��

  

   �رورت �ذار از ��ران ��و�� �� �د��ت در ��ور

�� �د��ت �را��ن ز��ن در�� ھ�ی �� �ط�O:7 ��دن�
��م �� در ���ر و &%�ی /ر,���ش، ���Oده �� �3ن و �و�ن 
�3ن از 
 ���*� ����ب، ر�د و �و�:7 &رھ��،,�ری �ظ�م �����، ا��$�دی و ا
 ,�ر �د��ت ز���� �رای ��رازه و ھ��

�رد، آزادی، ا���س، *واطف، ا��:دادھ� و  �و���I، �:ر، ر�ص و ���ع،ھ�ر، ،�J��
وSن &!ر، ا�د���، *Iل، &
��ز در ���ت و ��ورھ�ی ���وع ھ�ی ا*��Iدی  ارزش و اد��ن، �ذاھب، �ود ����� آ��ده ��ھ�ی ط��:� و ا ���� ظر&�ت
   ����د. آ��زش ��� ھ�ی ���و� و در درون ��دن �� �وده �وا��د ن &ر$ت ���رز ����ری /�دا �رده ��,��ردۀ ��د

ھ�ی ,و��,ون در دا�ن ,��د و آزاد��ش ��دن از آزادی �3رو�دی در �د و �دود ا�
���ت ز���� و �!���  ا�وام و ���ت
��  )�� �:��ر ا���دردھ�ی ھ��ن ز��ن(�وا��د. در ا���ن ���دن ا���س، *�طI* ،�Jل، �:ور و ��طق  �ر�ودار �ده ��

�� �O�* (و� ���ر�د و از ����، و �ط��و ا�واع ��:�ض(�و��، �ژادی،  &رھ�� ���زی��
ر،  ت،,ری، �:$ب، 
,ردد. از ا�ن 
��ت �� در ��دن �درت ���ل ھ�د�+ر و  �� �دود ��!ن ���O ��ز����، �ذھ��، 
��� و 4�ره) 

و /��دار ، آرام، �$#ون و ����م ا�ن�وزون م �ظ رود و 
��:7 ا����� وارد Oف ��S ��&!�ر و �ظرات ���/ذ�رش ا
  .,ردد �ود و ز���7 �رای �!��ل آ��ده �� ��

�ود و ا��:داد و �وا��دی ا���Jده  در ��دن ز���� �رای ر�د و ا�!��ف و���ل و ������ت �وO�د و �!�وOوژی &راھم ��
د و �و�:7 ا��$�دی و ر� �ط) در �د��ت �����ن و ��دن �را��ن ز��ن ��د. از ����� ط��:� و ��ری �وب ر�د ��

S�� ر���
�� ��و�7 ��رز آن راه ا�ر��م در �را��ن  ھ�ی �وا$��A و �
�ر�� ر�د ا&زو�� دا��� ا�ت �وده و ��!� �
ھ�ی آ���ری و $�:ت ���ل ��
�د �وده ا�ت. �� ��!7 ��ر�زھ� را در ز��ن ط�ھر��ن در  ���د. زرا*ت و ��!� ��

�������&ن �:��ری ھم در  ن و �������ن �� اوج �ود ر��ده �ود.ھرات و �����ور دا��� ا�م و &ن �د��زی در *3د ھ
   . و ���  ا���دا�� �ود ��دن �����ن و �د��ت �را��ن ار��Iی ا&زون دا�ت

دا����د �� آ���ھ�ی ��دی و آ�� �-�ل رو�ن آن ا�ت. ����ون  در �را��ن ا���Jده از ��روی آب و ��د را �ردم �وب ��
ا�روز ھم  .آ�� ��ز ھ�وز &:�ل ا�د ھ�ی و آ���ب P و 4ور��ن ھرات �و
ود ا�تدر &و��ھ�ی آ���ھ�ی ��دی  و�را��

�رای ,ذار از ا��ر��م ��&���� و ھرج و و���7 �!�وOوژی 
د�د ا���Jده �رد. � �وان از ا�رژی را�+�ن ��د و آب � ��
�� ا�ن د�د ��رور و ر�د��&��،  ���د �ه ���د ��د�� ��ھ�ی ط��:� و ا�����  �� د�د, ���ز �� ����ت دا����رج ا��$�دی 

   .��زد &راھم �� ��ز 
�رب ��ورھ�ی د�+ر رادا�ش و � �!�وOوژی 
د�د،ا���Jده از  ھ�ی Sزم  ظر&�ت

-�ر ,را�Iدر ������� �ود و از آ دا�� �Jظ و �+3داری ����راث ��ر��� �����ن ��� ارز��� ،در دا�ن �زرگ ��دن
�� ����
�� %ر��ت 
�ران ��/ذ�ری وارد �د ھ�ی ا��ر �� آ-�ر ��ر��� و ��راث &رھ�+�  ,ردد. در �ده �را�ت ھ�� 

 ��. آ-�ر ��ر��� �� ���3 ��د و ��طرۀ ھ�ر 
�� و ��و�ت ���ت و ���وده �د�د در ز�ر آ�ش�� و ����ری از آ-�ر ��ر�

�ذ�/������ن را در اذھ�ن  ونو &� �!�و ا�:�ر ��ر
� را �� ��ور �راز�ر  ��د 7 ,رد�+ری ا�
� ��ز�ده �+�3�دار؛ �
����ر �� ارزش و اھ��ت �Jظ  /�����ن ا�ران و��O�زی، ، ��زد. �ن در �Jرھ��م �� 6�ن، ھ�د، �����د، ��+�/ور ��

�����ن ھ� و  ھ�، N�� ،� �����6ھ�ی ھ�ری �ودا#��ن، ھ�دوھ و �� ظرا&ت �ردم ھ�ی &رھ�+� و آ-�ر ������� /� ��راث�� 
ا��  ھ��م آ,�ھ� ����ری در د��رس �وا��د,�ن �رار �واھد ,ر&ت؛ �Jر���� �N آ��� �دم �� �:د از ا����راز �زد
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��ز�د و ��  ���ت &رھ�+� �� را ���ود �� یطور *�دی آ-�ر ������� و ��راث ذ ا&�وس در ���3م ھ�وز ����� ا�د �� ��
  دا��د �� آ��ن ھم در ا�ن ��راث �J�س �ر�N ا�د. ا�ن را ��� �ر ����ز,�ری دار�د. ��ر ��/ر &رھ�� و ��دن

�م. ����� &رھ�+�، اد�� و ھ�ری �� در �د��ت درازدا�ن �را��ن �� ز��ن ��وای ��� ا�� &رھ�� و ��دن ����ر ��4 دا
�ق �ده �� را��� در�ور ����ش ا�ت. در ز������و��و���، ت، �و���I، ھ�ی �:ر، اد��� &�ر��)دری(  ،���I�

��������
��زی، طرح و د�زان و���ل ظر�ف زر�ن و ����ن و 4�ره &رھ�� و �د��ت �را��ن در �رق ����رز  ، �
. �:ر&� ��*ران، �و���د,�ن، ���Iن، ا���دان �و���I، دا����دان و *��� و �ط�O:� و �Iد آ-�ر ��ن �رای �وده ا�ت

�ق �� ���ل ا�روز�ن دO+ر���7 &راوان دار�د و �� ��راث &رھ�+�  �J�د A* ق و�* �I�د. �ردم �� �� �:ر و �و���
و ا�رژی و �:ر&� &رھ�� و ��دن ��ر��� �� �� ��ل ا�روز و &ردا ھو�ت  ی �د��ت���د. ا��� و ��د�� �ود ا&���ر ��

��ھد و آ��ن را �� ��ل و آ��دۀ ��3ن ا��دوار و  ���:�وی A* زد.�� �� ��د  

ھ�ی ر��� و �رد�� ��وع ����ر  ز��ن �وراک، /و��ک، 
�ن و �رور و �ر,ر�� در ��دن �����ن و �د��ت �را��ن
ھ�ی �وروز، �ده، �3ر,�ن، ��ر,�ن، ا��Jد,�ن، آذر,�ن، آ���+�ن، �ب 6�� �� �ب ��دا و 4�ره ��  . 
�نا��� ا�تد

�� �ردم �� �و���I و ر�ص و �ده ا�ت. ��دی و �رور �ر,زار ��A* ت���د �ود�د. �� ��ر و �Aش ��  آواز �

�ت، ��ز�ھ� �� دل و د��غ �ود را ��Oم و ��داب �+3دار�د. �� ا�واع �ورا�� ر&��د �� وا�� و روزی &راخاا����Iل &ر ،

ز��ن  ���ز �Jظ �د و �  �� �دودی در �د��ت �را���� �:د ا����ر ا�Aم آ����� دا���د. ا�ن ��وع ھ� ھ� و �و��د�� ��وه
�6/�  ، �
�Oس �رور,�+�ت�ردم �� ���� و .��ز �و
ود �ود���ور��ن ھرات ا�/را�وری Oو ���&ل �����3 ��ز د

   .داد�د ���ن �� ز��دی

/ذ�ر&��د و &%�ی �ود و ��ش �ود را �� *طر /�دار  ھ�ی ��د�� را �� �ردم ا�درزھ�ی &رھ�+�، د����ر �:�وی و ارزش
 N�� و �ردار N�ر���J, ،N����3+� وش �و������ن �� ��دن ھ�ی  /س از ا����ر آ��ن ا�Aم ارزش. دا���د ھ���� 

�وط ,رد�د و &رھ�� �ر�ب �را���� �!ل ,ر&ت. �د����ر ا���A در 
ر��ن ا��� و ��ز��زی �د��ت �را��ن �
و&� �� *3د،  
وا��ردی،. �� طور �-�ل ����ر 
�Oب �ود�د��  *�دات در &رھ�� و ��دن �ر�� از ��ورھ�، ر�وم و
��3 ��  ارجو 4�ره. �وازی، را��+و��، دSوری  �، ���3ن*��ر���را��� و $دا�ت، دN��  ،�O �����، آزاد,�، /�ک
ھ� را ھر,ز آOوده  در &رھ�� �� 
��+�ه ���دی دارد. در &رھ�� �����ن �ردم آب ط��:� روزی، آب، ��ک و �:��ت

د و � �� IOد �ردن ��ن ,��ه ���وب ����د. در &رھ�� �را���رد�د و از آOود,� دل و ز��ن /رھ�ز دا� ���

و�� در آب و ��ن  $ر&��� V��  ,رد�د. ھ��ره ��

�� و ا
���*� ا�ت. A�ھ�،  ھ�، ا�:�ر، دا���ن ھ�، �-ل �� از و
�زه&رھ�� �3ن �� /ر از ��ر &رھ�+�، ھ�ری، ا
�ق �ده و �� $و �ھ� و ��ورھ�ی �س ر�+�ر�+ ا&�����رت �!�وب و �� در طول ��دن �����ن و �د��ت �را��ن ز��ن 

�م و از آن ,�
��7 ,را��� در آ�وزش و /رورش، ����� ۀ �J�د و Sزم�وا��م ا���Jد ، ���ت��Jھ� �� �� ر��ده ا
ط� ��O��ن  م ھ���6ن �ن در 
ر��ن ,ردآوری &رھ�� �ردھ�ی ا
���*� ��ر ,�ر�م.  ھ�ی 
�:� و د�+ر *ر$� ر����
  ھ�ی &رھ�+� را ��� *��ق ��&�م. ھ�ی �ر�� از ا�ن /د�ده ر���دراز 


��� �� �ن �ط�O:� دارم و �
�رب �ده 
�ری ��$� دھ7 ا��ر ���ن داده ا�ت �� ھ�وز درک و ����ت در��� از  ��
 &راخ و ���ل ,���ش �تد��و�را�� �� �:��ی 6و�د��و�را�� و ��وۀ �ط��ق آن در ا&�����Gن �� و
ود ����ده ا�ت. 

، �Iوق �3رو�دی، )و *I�ده آزادی ���ن (�� و�ژه آزادی ز��ن،ھ�ی �د�� آزادی����د:  ،�� در آن ا$ول ا���� �����
�� رای آزاد �ردم،  و ر#�س دوOت�ودن ����Iت دو��O در �را�ر �ردم، ا����ب ا*%�ی /�ر��Oن  و /��+و ��#ول

�وای �� N�!J� ���,  دۀ و &%�ی ,��دۀ �د��ت �ط��ق �ده �����د ر*��ت و 4�ره�O�� وا�د.  �ود، در ���ر�  

ھ�ی ,ز�دۀ &رھ�+� و ��د�� �ود �� /ر �ود؛ ز�را �ردم از �+�ه رو�� و  از ارزش����ر &%�ی د��و�را�� ���د 
�Jدی ر&��ری �� آن *�دت ,ر&�� ا�د و از ��ث ا�����، *�ط�I�*آن، ا ��I* س*�ل در ھ� را  و�O  .ر�� �رده ا�د
و �

دھ�د. �� در  ا�!� �� �Jس ��ھ� و ���دھ�ی &رھ�+�، ھ�ری، �����، &�ز�!�، ھ�� و ھ�� �� �� ھو�ت، �ورال و  ���ل
ھ�ی ����ر ر�+�ر�� و ���وع &رھ�+� و  ھ�، *��$ر و /د�ده ا�ن 
ر��ن %رورت �� �Iد و �ره و ���ره ��زی ارزش

�واھ� ,�ری &رھ�� �:��ری  
ر��ن �!ل �:��ری �� �!ل و ��رازه ,�رد. در��د�� دار�م �� از �
�وع آن &رھ�� 
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Oوژی 
د�د ھ� و �!�و ؛ ز�را از طر�ق ر�����ود و 
وا�� د�+ر ��ز ا���Jده ��ھ�ی /��د�دۀ ��ل  ��واھ� از ارزش
  راه ��&�� ا�د. ��$� ا��ر��ت �� �Gز �ردم

��رو &راخ و &%�ی ,��دۀ �د��ت �رای ���م *��$ر�ھ�ی �ورد ���ز �3رو�دان 
�ی ������ و
ود دارد.   و /د�ده در 
ھ�(�� *��$ر  ھ�، اد��ن، �ذاھب، ���NO و ا�د#وOوژی ھ�ی ����، ز��ن در آن د��و�را��، ��وع ا�وام، ��وع &رھ��

در ا�ن ���د.  �ود را /�دا ��ا$�� و �����7 ھ� و ���دھ�ی &�ز�!� و �:�وی ��ر��� و �و�ن 
��+�ه  *I�د��) وارزش
��� و &�� ا���ن، ر�د �!�وOوژی 
د�د و ر�د * ،�J�����ر و &%� ز���� �رای ر�د و /رورش ا��:دادھ�ی ھ�ری، &

وری از  آ�د و �وان �3ره طور وا�:� و *��� �� و
ود ��و ا�!��ف �����، ا��$�دی، &رھ�+� و ا
���*� ��ور �� 
  ���د. !��ل ��ھ�ی ط��:� و ��ری ر�د و � ھ�ی �و
ود و دا��� ظر&�ت

  ر�ول �و��ن
20/2/2014  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

   


