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	�وق ر��م 

28 -05-2016  

��� �ن ��ت رو�
�ف زدد، و ���ر �دد �� ���ن 
� �وش �دھد  �
"� �!  	داد ا�راد �رای �
� ھ�#�� 
�واب ارگ و  �ج د�	 �ً درا�$�� �ن 

�م و �ود را رھ�ر و �� �
�م  �� ��ز و +�ت ھ� و ا�ط�ر �ردن ھ� و   (��وای �ت را "�

�ر�م، و �	د ھم  �روع � �

ردم 
�م و ��+�م �� آ ،�ردادن �	�ر ھ�ی  د و  �ز��م�دون آ"� اد�� �� �ود �"ر "�

طرح  ��
� وا�م �د�ت  �� �وا� � ھ��� را 

د���ور�
؟�م و �� ا�"� در �د �	�ر ��/� �واھد   

ون �� ظ   ��� �� آن ھ
� �رو2دا ����ش رو�+ ���روع �� ا6 راض �رده �ود آھ� � آھ� � ��ر زو3� �� � ا�ر 
�ر��د 
د آ ش �� از 7وب ار�7 �ر 
� ��زد، �

��د و �) �

�"�د و �� ھ
�ن �ر6ت �رد  ���ود را  ��� �ر6ت �	�8 ھ��ش ز��

9�دن ا�ت. 
��ود و �� ���� ر  �د�ل 
��ود، رو�� �رد �دن و �م ر  


�دادد و  ر��دن +�ش رو���� �� ا�ن �ن ��ت از ھ
�ن آ>�ز ا6 را��ت رھ�ران و ��ز
�ن دھد��ن ا�ن +�ش ���� �	�ر ھ�ی 
 ��
�"ردد 
طرح�وا� � ھ��� را   ��رھ�ران ا�ن +�ش �رای �ود ھدف  �� را آ�7/��ل درک �ود. از ھ
�ن آ>�ز 
	8وم �ود 

� 3$و 
��ر �رق واردا � از طر�ق ��39 و �6ور آن از طر�ق ��
��ن، ھد��   و �� 
ردم و6ده داده �ودد،  	�ن �رده �ودد	�
 �ود >�ر /��ل د� ر��. 

د �
�دا ���� در �را�ر �! 6
ل ا+�م �ده  ا� ��ه �زرگ رھ�ران و ��ز
�ن دھد��ن ا6 را��ت در دا�ل و ��رج ا�ن �ود 
د و�ود را �� �دا� زده �ودد. ، و �� ھ/رار �ر� � اد  �درھ
7و 
واردی دادن �	�ر ھ�ی  د و �ز و  ���د �ر �� ً م �وب 
�دا

 �"�واھد �رد و �� ھ�? �7زی را�� �واھد �د 
<ر ا�"� �"و
ت ھ�ی �! و+ب ھم از �وا�ت � � ا� ����ود 6@ب 
د و دو ��ره آ�د��ر ا @�ل �رق از 
��ر ��39 را 3$و �
� و �� 
��� �� ا�ن راھ�ران را ��ن را از طر�ق ��
��ن آ>�ز �� ،


�داد.  

د ا�ت. �"� ا�"� �� ا6 را��ت 
د� �ود ادا
� �دھد �� در آ2ورت �� 
رور �
ون �رای ا�ن رھ�ران �@ط دو ا ��ب ��/� �ا

<ر  ،��ر�رد �ود را از د�ت �واھد داد د و�ود �ر�د ا�ن ا6 را��ت �م ر9 �واھد �ھ�ی ز
�ن، �دون آ"� �� �وا�ت 

� د�ر �ده ا�ت. و  �+� ھم ا�"� د�<ر 
ردم �#�� 
ا�"� از �! /�
ت از �وا� � ھ�ی �ود �<ذرد، �� �رای ا�ن ��ر ھم 
 �B� �� رھ�ران و ��ز
�ن دھد��ن ا6 را��ت 
د�  �8"�  �� �ود ا6 را��ت 
د  ��� �! و���8 �� 
C�ا6 
�د و ا6 ��ر�ود را 

د و �� ر��دن �� �وا� � ھ�ی �� �ق �ود، �از د�ت �واھد داد و د�<ر ���ر �واھد �د  � ��ر و ز<� �ودرا  	ط�ل 
�����ن ھ� �راز�ر �ود. ا ��ب دوم ھم ا�ن ا�ت ��  � �ر�د �ر�ورد و�ورش �ردن در �را�ر �"و
ت (�ش �رود �� در 

 ��
�ر�د د. ��ر �"و
ت ���ر �ود آ2ورت ��ز ھم �� ظر �
��ر ا @�ل �رق از طر�ق ��39 را 3$و   

 �� �6�
�م. 7ون ھ
��� �روه ھ�ی ا+ �در د
و�را�� 
��ل ا�ت �� � وا�م 2د ��2د  �� ھ
� �وا�ت ھ�ی �ود د� ر�� (�دا 
د، ����

و+ود  �	
زاد و د
و�رات 
و+ود�ت ھ
�ن Fز
� ای �! +�
	� آ و اE2ً ا�"�ر، 
��D و �وا�ت ھ�ی 
 #�وت در +�

����د. 
و+ود�ت ا�ن �روه ھ� �	
د ا�ن �روه ھ� -در+�
	�  ا�"�ر و آرای 
 #�وت در +�"�
 �� ���د و�� ز��� /و
�   #�وت 


��D �روه  -ا�د�و3وژ�"� �#
��ود �� در ظر �ر� ن 
��D �! �روه ��ب  �B�	��ً �� 6ث �ر�ورد 
��D و �وا�ت ھ�ی آ
� ا�ت �� ھ�? �! از �روه ھ� �ود ر 
��ود. د�<��
�ر آ
دن و(�دا �ردن راه �ل �(س �<�� راه ھ
�ن ��ز �ذا� ن در �# <و و 

 �"د و ھ
� طرف ھ� �� �"ل از ا�"�ل را�� �ود. �	�رھ�ی  د و  �ز +�ش رو���� و � �  ���د �را�"را ��زده �"ر 
ھم ا�راط�ت و اھد �د  � 6
ر ا�ن �"و
ت ھم �� (���ن �ر�د، ��ن 
�دھد �� ھوز�رآورده �دن �وا� � ھ�ی ��ن ��ب �و

 ً�د و �"�

�ت �واھ� �ر اذھ�ن رھ�ران ا�ن +�ش �"و
ت �
در راه درازی �رای B�د�� �دن د
و�را�� در ا�$�� �ن   
دار�م.(��رو   

���رق و رو�ن �ردن ��� ھ�ی 
ردم ��
��ن و د�<ر � نا�ر را� � ھم �وا�ت و آروزی ��ن ر���د رھ�ران +�ش رو�

طرح �ردن �ود��ن، 
�طق 
ر�زی و �� ا"��ف 
 وازن �ود، ��ر 
��ر ا @�ل �رق از ��39 �� ��� +�ی (� ���ری �ر  $ 


6
8� �دش ��س ����ر �م و �� ھ�? دا�ت، 
� ����ت از ا�ن �روی 
رد
� و از آ�ن آ
�د��  ��ردم �رای ��
��ن، �وا� � 
وھم �! ��8�8 ا
� �زات  
��دد �� ھم ��
��ن و 
�طق د�<ر 
ر�زی 2��ب �رق  
�"رددا6 را��ت 
د� طوری ا� #�ده 

. ا�ن رھ�ران �� +�ی �ردادن �	�ر ھ�ی  د و 
�<ر� دد�<ری را �رای ا�ن 
�طق در/�3ب (روژه ھ�ی 6
را� از �"و
ت  	Bد 
ا�راط� و ا�ط�ر �� �رادازی ظ�م و �� /و
� ��� ن ا�ن ا6 را��ت 
� ����ت در��7 �# <و �� �"و
ت را ��ز 
� �ذا� د و در 



www.goftaman.com 

�ر ر���دن �3ن��3م و �دور از ا�����ت  ی�! �# <و��رق ��  �وا� � ھ�ی 
ردم را، � از �ود را، 
طرح 
�"رد و در 

��ن  �� �"و
ت و6ده �رده ا�ت �! ��8�8 ا
 ��زات د�<ری را ھم �رای 
ردم 
�روم ا�ن 
�طق �د�ت 
� آورد. �� 

� را �د�ت ���ورE�ون ھم دور از ا ط�ر ��ت �� ا�ن رھ�ران ا
 ��زات ����ر�، ا�3 � � �رای 
ردم �� �رای (ر �ردن +�ب دا

 ��#��ود ��ن، �7زی �� ھ�ی  �
ول ا�ت	
  .در ا�$�� �ن ����ر 

 

 


