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 	��د ���ل
 

�دم ���ھم رخ د��ر ا	�داد در  در���د�� دو�ت در����ل �����؛
 #���� ���وب ا�!��	��ن

 
ا*��� از 	� ��ه از ����ل دو��� �� �	�)�م �و	ط 	��	ت ا	����ری 	رھم �ده ا	ت، دو�ت دو 	ر 

در ���#� �دم /���دی ا	����ر .�� � 	����� ھ�ی ,ود 	�,�� -ون ا��,��ت ��م �+�د، ا	����ری 
�ذرد. �� �� � .�ل ����� ����ل ��ده و ورزات ,��� ھ� �دون وز�ر ���ده �� ��ر ��ور و �ردم  ��

 .و /� در ھوا ���ده ا	ت
 �3ل ا�ن در���د�� در �#�	ت؟ 

 
���م ��ر ��ا�ر ��+� ا	����ر و ��ر�5 ��ر4� ��م �� �  ��داز و .�و�ت �ن را ���ل ����� آن 

�و*وع � د�د 	��ه و 	��د ا	�دادی و د��� ر,ورد �رده ا�م. +�ر ,واھد ود ���ل را در ر��� ھ� 
�ره د��ر -را �� ا	����ل �� د�د �� -را ھر �� ���8د و �� را ا	����ل ��� ��و�م؟ و  ��د و �� 

آ�وز�م و #�5 ، و.�ت و ��ھ� �� � ��؟و راه �رون ر�ت -� ,واھد  ود ���-�زی از �ذ��� ,
ود؟ 

 
��د �� و د��ل ����و,�ن از �ذ��� در ا	�	� �� 	ط:  �ظرم ا	�داد از �+��ر�ن ���ل ��ور �� ��

���ر در>دد �,ر�ب ا	ت �� ����ر د�د. و �	;�� آ�و,�ن در ا	�داد 	��ر /�ھ�ن ا	ت و ا	�داد 
ا	����ل �دن را در �!ز �و=� ھ� و /�ھ�ن ودن ��ور 	��	� �ردم و ��د�� /ر	�� و � ھو��� 

��م �	< �د��ن �� 
 
زد��  ��د �� ا�ن ا	�دادزد�� ، د�ن #���� ا	�داد زده، د�ن زده و �رد	�?ر �� ��  ا	�داد ���ل  

ی ا>�3 ا�د �� در �)و�� و �!ذ�� ��� د��ر در /+3وی ,ش ھ�ی �ر�� ای و �رد	�?ری ,ش ھ�
-ون ��ر�را=�،�رده /ر	��، ��ر زد�� (ز��د �ر ��ل �!ز�� اش) ،دروغ، #+ل، �!ز �و=� ھ� و 

 .دھد ,ود �ر�� و ��دی /ر	�� در .3)� ���وب #���� �� � ��رار و �	3	ل ادا�� ��
 

��ھم � D� �ر	�د >رف �ظر ازا���� �دام طرف ���ر �	ؤل ا	ت.  ای ���,وب ا���� دو طرف 
را در در���د�� �دم /�ھ�ن آ�دن ,وا	�� ھ�ی ,ود �� 	ر .د ��ھ� ا�ن ذھ��ت ھ�ی 	��ه و 	��د د�د. 

�ود؛ �� ,وب ا	����ر ا���ن  �� د��ر ��ور، �ردم و .�� ا���ر ,ود��ن ���G در ���د�� ��ن ���
� ا�ن �زی ����ده ا��+� ��د ��ر ,ود را ��ر ��داز�د �� -طور در�ن  را ,واه � �ر�ب و دا�	��

�زی ا���ه ھ� ,ود را #ران ���د و 	����� ای را ز���� 	�زی ���د �� �)ط� ,�م �� -��ن �زی ھ� 
�ذار�د؟ 

  


