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��ورت ��ی ��ای ����� دارد!آ��ز�� وزارت �
�رف  ی ������ 

'�ورا�%� و ا�� "�ر �!��   �� ھ%�ز ا�$#�ر "�ر از �!��  و��ت ��� را در �� �� ����ری
�� ا+7 و�6،  ��4ن؛ و �$� ی ا�$�2دی و ر+01%�ی ���ن ��دم ا.����$�ن �,�+* ��ه �� ��ژه

ھ�ی "�ر در �!��  و��ت ��� را از وزارت �
�رف  ����ری و ��1$� �0,� �8ن، ��زه
ی �
�رھ�ی ا�$�����0 (�<�ل، ا>;��ت) ر+���ن  ا�$#�ر دار��، "�ری "� ��ا9* �� دو �� واژه

  �!��  ��ز�8ری دا�$� ����.
وC$9 ر���ه ��  و ا"%�ن آ��ز�� ا+7 وزارت ا�� (���$B) ی ��دم �Aا�$�ر �<�ل در ������

�,0�  ِ6�  آ��ز�� �� ��E+%�. �8ن وزارت �
�رف �8د ھB ���� و �� ا+7 و
C�8.$� ا�� ی ��+7 ������ ھ��  �� "4%� ��ل ،آ��زان دا� �A آنآ��ز�� �� �Fدو�  ؛ و Bھ 

 ؛دا�$� ���%� آ��زش �,�ی و دور از ��ق ��نو  ��ن را �G2 "%%� ھ�ی ا�$
�اد ��ار�� "�
�%
ھ� و K+;L  ��ا��+� �%���+� ی در وا69 دوره ی آ��ز�� د��$�ن (J$!�) دوره +
Cآ��زان  ا� ؛ دا� Cھ%�ی دارد "� در ا>* آ��زی دا� K+;L C� و ا�� �� �A ���$0;ف ��

B�
��د و  ��+�ی ��ا�� �� (��4+�) از �,�N4O� J �� ھ�+Mر+���  �� "�ات از ��ی �
�� C��� ده�� ���A  از ا+7 ���  "�  ؛»�%,*«��د �E+ھ%�ی در وی ��أت ��وز د K+;L

  .��د ��N��N+�ن 

�Q9 �� �8د �7ِ آورم:  ی�� �N� Mو "�ام راه �8ه  ��"%�ن ھ� �S در B+ا��+� ھ��� �" Bدا�
 �� ��U8+�ی رو و ر�BE را �� ،�Aرده ا� ؛ �%���+7 و9$� دا��T1ی آ��زش �E��,Aری ��م

��م �� "� 
� �T" و ا�� از B$.ر C�' �� 2  دادم و در ا+7 راه��V� ری�E��,A�+�� Bاد ھ�
 ا�$
'�U!� ��ده ا�  و �N!7 ��د  ی دا�1!�ه �J��%$� 7 �� و.!�ی �$��8 ھ�ی �Q0 و و+Wه

K.�� 7 را ��  و9$� در ھ� ر�$� �8م ر���م. �� �� '�+�ن �� "� در ا+7 راه ��ده و�$�ھ�ی �0
�� �Aب و ���Uه ��دارم ���A ، �'�� C �N� Y��� ��Z و ��ا��+�  دا�C�� �" B روم؛ +
%� وا

  دارم. "�ام +] را

"� آد��ن  دا�� ا�  و �N!7 ���%��� �� ا+7 �
\* �#� �� O8$�ر و "�دار .�د '�داA$�  روان
 7�N ط�ر آد��ن �#�^و ھ �%�� N9;L%� ��� و اھ* �%[، �� ر�$� �#��� ��C �9ی، زور�8
  �� '�U!�.  و ���O '�ش

�� �N�  �" هدا���U�Eا� �$� ،B4. دل و ا��ک B" ای ی ��+�ان�� �N� ����� �%��� �$ا+7 دا� ��  �"
��؛ ا+7 ��+�ان �8مNL ھ�ی �� C�' اره در '� ��وام "�ِر�Nآ+%� و ا�� �� آن �� "� �7  ھ��
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�� �N� رف >�ق�
  ."%� دا�B، ا+7 ���Fd در �QAص ��bوaن وزارت �

�رف ا�$#�رھ� ��ای اe,�تِ � �� *�� fQ0� �4 و
  ، از ا+�N� *��9 �� 7+�ن ا� .�

 ،J,� 7�Nادھ� �%���+� ��از ھ�
رو��  "� ا+7 "�ر در�[ �� و �����ز ا�  "� ا�$
آد��ن �K ا�$�0ب آ�8ھ��� و �,$%� �� و+Wه در "%�ر آن، ��10؛  ���4* ��را   '��ن ھ�ی آ��زش

�$�Q0� ش����  ��ن را �$��� �� و .!�ی �8 ھ�ی�
 :��8+ �� ا+7 �� ���
� ھB و �
  .�� ��اوم ��أت ��ای �����

 �  ا��ن ر+�
   روز���� ��Eر


