
یدابع نیریش
 شزوپ ،۵۷ ِلاس شروش یارب زا ،یناریا ِناناوج زا هداشگرس یا همان رد یدابع نیریش وناب شیپ زور دنچ -
: هتشون شا همان رد وا .تسا هدرک یهاوخ
»دوبن نیا نامدصق ،میدرک بارخ ار امش یایند هک دیشخبب ار ام «
 هب ،دشاب رادروخرب درخ زا یمک هک ار یا هدنناوخ ره ،تسوا یراکایر و ییور ود رگناشن هک وا ی همان
؟تسا هتشادرب ار یمالسا یروهمج اب یراگزاسان ِرس وناب نیا یِک زا هک دراد یماو هشیدنا
:دسیون یم وا .تسا هداد ار شسرپ نیا خساپ شا همان رد شدوخ
».دش هتفرگ نم زا زین ترواضقٌ هزاجا نز کی ناونع هب هک دوب نیا بالقنا ِرگید ی هنیزه « +
 هک تسا نیا یارب زا یمالسا یروهمج اب واِ یراگزاسان هک دوش یم هتفایرد نینچ )هلمج ای( زارف نیا زا
 زین »تواضق « ِراک زا یندرگ سپ اب هک هتفرگن یزاب هب ار وا اهنت هن اهدنوخآ و هداد تسد زا ار شراک
 ِنیرز نامز رد وا اریز .دوب هدروآ تسدب ارنآ یناسآ هب وا هک یتواضق ای یرگداد راک .دنا هدرک شرانکرب
 و ناتسبد هب دوب هتسناوت هک هدوب هاشداپ ود نآِ ِیدنمدرخ اب و هدرک یگدنز زاس ناریاِ یولهپ ود یهاشداپ
 تواضق ای یرواد یسرک رب هک دورب شیپ ییاج ات و دَرَوآرد اهرس نایم رد یرس و دورب هاگشناد و ناتسریبد
!دنیشنب

:دسیون یم و دنک یم دای یس یب یب شقن زا شا همان رد وا +
 ار وا یاه هینایب ات میدنام یم رظتنم هک تسا مدای .دمآ رد )ینیمخ ( وا تمدخ رد ناهگان زیچ همه … و «
 شمایپ ام ،دیورب اه نابایخ هب تعاس نالف ردً الثم هک داد یم هینایب وا یتقو .میونشب یس یب یب یویدار زا
».میدرک یم تفایرد یس یب یب ویدار زا ار
:هدورس هک تخادنا گرزب یدعس ی هدورس نیا ِدای هب ار نم یدابع نیریش ی همان شخب نیا

ینادان ،تسین وت رد لمع نوچ   یناوخ رتشیب هک نادنچ ملع
دنچ یباتک وا رب ییاپراچ         دنمشناد هن دَوب ققحم هن
رتفد ای تسا مزیه وا رب هک    ربخ و ملع هچ ار زغم یهت نآ

 و دوخ تشونرس و دشاب رگید یروشکِ یویدار ِروتسد ِنامرف هب شوگ هک تسا یتسود نهیم مادک +
.سب و دیآ یمرب درخبان کی زا اهنت نیا ؟دشاب هتشاد یزورهب دیما و درپسب ناگناگیب تسد هب ار شنیمزرس
 ی هنیرید نمشد نیا ،یس یب یب هب ار دوخ شوه و شوگ و ناج و لد هک هدوبن یدابع نیریش شزغل اهنت نیا
 :هتفگ یزارفرس اب هک دوش یم نشور ام رب رتشیب اجنآ وا ِیدرخبان .تسا هدوب هدرپس ناریا

  ».یناریا نآ زا سپ مناملسم نز کی تسخن نم «
 رد ،هتسناد یم و هدوب هدناوخ ار نآ ِتاروتسد و مالسا خیرات وگتفگ یب تسا هدوب هدید شزومآ ینز هک وا
 اهنت هن وا سپ .دوش یم هدرمش درم مین هک دیآ یمن باسح چیه هب و درادن یهاگیاج اهنت هن نز مالسا نوناق
دیوگ یم وا        .تسا هتشاد یهاگآ مه مالسا نیناوق ای اه تاد رگید زا تسا درم مین نز هک هتسناد یم
 لباق دراد نت رب یناحور سابل هک ینید ربهر هک میتشادنپ یم .میتشادن ار ینیمخِ نتخانش تصرف ام «
».دیوگ یمن غورد اریز تسا دامتعا
 ِتصرف ناریا رب ناناملسم ینارنامرف لاس ۱۴۰۰ زا سپ هک تسا هنوگچ !اتفگش تفگ وناب نیا هب دیاب یم -
 ؟دیا هتشادن ار اهنآِ نتخانش
 .ییوگغورد زا زیهرپ  و تسا تسرد ِشنمِ نتشاد ،ناریا گنهرف یاه یگژیو زا یکی -
 زا ای هتسیاب ناناملسم دزن نتفگ غورد .تسا ناملسم ندوب یناریا زا شیپ وا .دیوگ یم غورد یدابع نیریش 
 .تسا تابجاو
 »هّیَقت « وتاش ول لفون رد ،هتفگ یراگن همانزور خساپ رد ناریا هب ِندیسر زا سپ ینیمخ ناشربهر هک هنوگنامهب



 .تسا تابجاو
 »هّیَقت « وتاش ول لفون رد ،هتفگ یراگن همانزور خساپ رد ناریا هب ِندیسر زا سپ ینیمخ ناشربهر هک هنوگنامهب
 ».مدوب هتفگ غورد « رت هداس نابز هب .مدوب هدرک
 رب ار هناگیب ینمیرها یاه هشیدنا و هدرک یناریا یاه نییآ و بدا و گنهرف هب تشپ هک یدابع نیریش -
.درادن ار ندوب یناریا یگتسیاش ،هداد یرترب ندوب یناریا ِییالاو
 دهاوخن رفیک یب ار وا یناریا رف ،نامدنَواجرَو نیمزرس گنهرف و اه نییآ هب ِندرک تشپ اب هک دوب هتفاین رد وا
  .وا ِیسانشن کمن رب تسا یناریا رف ِخساپ دندروآ وا رس رب یمالسا یروهمج و ینیمخ هک ار هچنآ .تشاذگ
 ام هب یولهپ نامدود هک ار هچنآ ِیاهب و شزرا ،دنشیدنا یم وا دننام هک یناسک رایسب و یدابع نیریش -
 و هدروآ نوریب هتسب رد یاهوتسپ زا ار نانز ام تسود ناریا ِهاشداپ ود نآ .دنناد یمن و هتسنادن دنداد نانز
 هناورپ ام هب  ،دندرک زاب ییاج تلم نایم رد نامیارب ،دندناشن ،میشاب هتشاد دیاب یم هک ییالاو ِهاگیاج رد
 .میشوکب روشک ینادابآ رد نادرم ی هناش هب هناش دنداد
 ناشزورما یدازآ ییاپورا و ییاکیرما یاهروشک ِنانز هک تسناد دیاب و دناوخ ار رگید یاهروشک خیرات دیاب -
 ِزاسناریا ِهاشداپ ود یلو .دنا هداد اه هتشک هار نیا رد اهنآ دنا هدروآ تسد هب نادند و نخان و گنچ اب ار
 تسد هب یارب نوچ ورنیا زا .دندرک ام شکشیپ و هدراذگ نیرز ینیس رد ار یدازآ و شزومآ ،تفرشیپ یولهپ
 .میناد یمن ار نآ ِشزرا میا هدرکن یششوک نآ ِندروآ
 ار مرس و هدرک روگ و مگ ار دوخ و هدوشگن زاب بل زا بل و هدرک مرش ،مدوب یم یدابع نیریش ِیاج رگا نم -
 شا هیام و هیاپ نم هک ،مروشک ِهانگیب ِناناوج و مدرمِ یزور هیس و یتخبدب رب و یراویدِ جُنک هب متشاذگ یم
 یم وا .تساه نخس نیا زا شیب وناب نیا ِینیب گرزب دوخ ییوگ وت یلو .متسیرگ یم یاه یاه ،ما هدش
 !دنک دیرخزاب ار شا هتشادن یوربآ دشوک
 )ءاطخ( یوَرجَک هب هک دراد یتخیشوخ یاج ،دشاب نینچ میراودیما هک ،دیوگب تسار وا رگا اهنیا ی همه اب -
 یم یلو .دراد زاب شیاه ششوک زا ار وا دناوت یمن یسک .تسا هدش ِنومنهَر یتسار ِهار هب و هدرب یپ دوخ
 سپ ار دوخ نومزآ شیاه یکلاپ مه و وا اریز .تسا )فص ای ( َکتسَر ِهَت رد واِ یاج دش روآدای وا هب دیاب
:دیوگ یم هک میراد یدزنابز یسراپ نیریش نابز رد .دنا هداد

.تساطخ ندومزآ ار هدومزآ 

 
:هدمآ دیمع ی همان گنهرف رد *
 .ناج ظفح یارب نداد ناشن نارگیدٌ هدیقع مه ار دوخ - هدیقع فالخ رب رهاظت = هّیقت  
نایرتفد هلاژ هدنروآ درگ
یناریا ۲۵۷۸ هام نمهب ۲۵ سیراپ
ییاسرت ۲۰۲۰ هیروف ۱۴ اب ربارب


