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آﻗﺎي ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺪر
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺎرس
اﻣﯾرﻓﯾض -ﺣﻘوﻗدام
ﺗﺻﻣﯾم ﺟﻧﺎﺑﻌﺎﻟﯽ داﺋر ﺑﻘطﻊ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ آﻗﺎی ﻓﺧرآورﮔرﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎردﯾر وﻟﯽ ﺑﮭرﺣﺎل ﻧﺎﻓﻊ وﻣورد
اﻧﺗظﺎرﺑود وﺟﺎی ﺗﺷﮑرش ﻣﺣﻔوظ اﺳت.
ﻋﺎرف روﻣﯽ ﺑﯾﺗﯽ دارد ﮐﮫ ﻓﮑرﻣﯾﮑﻧم ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﺎ ﺳرﮐﺎردرﻣﯾﺎن ﺑﮕذارم؛ زﯾرا ﭼﻧدان ﻏرﯾﺑﮫ ﺑﺎ رواﺑط ﺷﻣﺎ
و ﻓﺧرآور ﻧﯾﺳت او ﮔﻔﺗﮫ اﺳت:
ﺟﺎﻧور ﻓرﺑﮫ ﺷود ﻟﯾﮏ ازﻋﻠف

آدﻣﯽ ﻓرﺑﮫ زﻋِ ز اﺳت وﺷرف

ﺳرﮐﺎرﺑﺎ  ۳۵ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ﻗول ﻧوﯾﺳﻧده روﺿت اﻟﺻﻔﺎ
ﺷﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎک ره ﺑراﺑرﺷده ﺑود

ﺑرداﺷﺗﯽ وﺑﮫ زر ﺑراﺑر ﮐردی

ﺑﮫ ﻋزت وﺷراﻓت واﻋﺗﻣﺎد ﻋﻣوﻣﯽ ﻣزﯾن ﺳﺎﺧﺗﯾد .ﺗﺧﺻﯾص  ۳۵ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻼﻣت ﺷﺧﺻﯾت وﻣﮭم داﻧﺳﺗن
اﻓراد اﺳت؛ ﻧﻣﯾداﻧم ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ھﯾﭻ اﯾراﻧﯽ ﺗﺎﮐﻧون ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻧﺻﯾب ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺳرﮐﺎر
ارزاﻧﯽ ﮐﺳﯽ داﺷﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ:
روزﮔﺎراﯾن ﮔﻧدم ﻧﻣﺎی ﺟو ﻓروش

ﺑرﮐﻧد ازﺑﯾﺦ وﺑن راﺣت ﮐﻧد ﻣﺧﻠوق را

ﮐم ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط آرزوی ﺣﺿور ﻧﯾم ﺑﻧد درﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺳرﮐﺎررا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
اﮔرﺑﺧواھﯾم ﯾﮏ ﺗﺷﺑﯾﮭﯽ دراﯾن ﻣورد آورده ﺷود ھﻣﺎﻧﻧد آن اﺳت ﮐﮫ ﮔرگ زاده ای ﮐﮫ ﻣﺻداق اﯾن ﺑﯾت
ﻣﻌروف اﺳت:
ﭼﺷم ﺑﮭﯽ ﻣدارازاﯾن ﻗوم ﺑد ﺳﮑﺎل

ﮐﺂﻧﺟﺎ ﺷراﻓت ھرﮐس دﺳت ﺧوردﻧﯽ اﺳت

ﮔرگ زاده ای ،درﮐﻧف ﺣﻣﺎﯾت ﻣرد ﺑزرﮔواری ﺳﺎﻟﮭﺎ زﯾﺳت وﻟوﺣﮫ اﻧس ﺑﮕرﻓت ﮐﮫ آن ﮔرگ زاده ﺑد
ﺳﮕﺎل ،دﯾﮕری ﺷده ودﺳت آﻣوز ورﻓﯾق اﻧﺳﺎن ھﺎ ﮔردﯾده؛ و ﻣردم از او ﻧﮭراﺳﯾد ﮐﮫ ﮔرگ ﻧﯾﺳت واﻧﺳﺎﻧﯽ
ازﻣﺎﺳت؛ ﮐﮫ از دﯾﺎر ﮐﻔرﮔرﯾﺧﺗﮫ اﺳت ،وﭘس از ۳۵ﺳﺎل ﺣﻣﺎﯾت وھﻣراھﯽ وﻣﻌرﻓﯽ آن ﻧﺎﮐس و ﺧﺎک ره
ﺑﮫ ﮐﺳﺎن وﻧﺎﮐﺳﺎن ﺑﻌﻧوان زر ﺑﺎزﯾﺎﻓﺗﻧﯽ اﮔر ﺑﮭردﻟﯾﻠﯽ آن ﮔرگ زاده ﻣﻌروف ﺷده ،از ﻋﻧﺎﯾت آن ﺑزرﮔوار
دور ﺷد؛ آﯾﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﻣردﻣﯽ ﺑودن آن ﮔرگ زاده درﺑﯾن ﻣردم ﻓراﻣوش ﺷدﻧﯽ اﺳت وﺑﻣوازات ﺗﻐﯾﯾر ﺗﺻﻣﯾم
آن ﺑزرﮔوار ھﻣﮫ ﻣردم درﺟﮭت ﺗﺟدﯾد ﻧظردرﺑرداﺷت ﻗﺑﻠﯽ ﺧود ﻗرارﺧواھﻧد ﮔرﻓت؟ اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﺧﯾر.
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اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔﺎن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد >ﻣردان ﺑزرگ وﻣﻌﻠﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺑﺎﯾد ھرﭼﮫ ﺑﯾﻧﻧد ،ﺣﮑﺎﯾت ﮐﻧﻧد وھرﭼﮫ
ﺷﻧوﻧد ،رواﯾت آﻏﺎز ﮐﻧﻧد< زﯾرا اﮔرﻣﻌﻠﻣﺎن وﺻﺎﺣﺑﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ اھﻣﯾت ﻧﻘش ﺧود درﺑﮭﺳﺎزی وﯾﺎ وﯾراﻧﮫ
ﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﮫ اھﻣﯾت ﻧدھﻧد ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺧود ﻗﺎﺋل ھﺳﺗﻧد ﻣﺷﻣول اﯾن ﻗﺎﻋده رﻗم ﺧورده
ﻣﯾﺷوﻧد.
اﮔر آﻟوده ﺷد ﮔوھرﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻧﮓ

ﻧﺷوﯾد آب ﺻد درﯾﺎ ازاو ﻧﻧﮓ

ﭼﻘدرﻣﺗﺎﺳﻔم ﮐﮫ ﺣﺿرﺗﻌﺎﻟﯽ ازﻣورد ﺑردﯾﺎ ﭘﺎرس ﻗﻼﺑﯽ ذﺧﯾره ای ازﺗﺟرﺑﮫ ﺑﮑﺎر ﻧﺑﺳﺗﯾد وﭼﻘدرﻣﺎﯾﻠم واﻣﯾد
وار ﮐﮫ اﯾن آﺧرﯾن ﺑﯽ اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺳرﮐﺎرﺑﺎﺷد.
ﺑﺎ اﺣﺗرام و آرزوی ﭘﯾروزی

