
یمالسا یروهمج ترافس ربارب رد ییآ مهدرگ نیمهدزناش رد هلاژ راتفگ
دسر یم یَرب غاب نیا زا مَد ره
دسر یم یرت هزات زا رت هزات

 .دنز یمن ناترواب هب یا هشدخ نیرتکچوک یدادخر چیه هک امش رب دورد ،ناتسودناریا امش رب هرابود یدورد ،دورد اب -
 زین نآ زا یشان یاه ینارگن و انورک سوریو و یرامیب ،هک ناراب و داب و امرس اهنت هن هک دیا هداد ناشن ،اجنیا ات
  .دراد زاب ،تسا یمالسا یروهمج یزادنارب انامه هک ،نات هدنزرا ِنامرآ ِدربشیپ زا ار امش هتسناوتن
 .ناریا ی هدروخ کاپ ریش نادنزرف امش رب نیرفآ نارازه

 و شخپ نآ ِنیتسخن .تسا هداد خر ام نهیم رد و ناهج رد یرایسب یاهدمآ شیپ میتشاذگ رس ِتشپ هک یا هتفه رد -
 ی همه اب و هتفر اهروشک ی همه هب ،تسا نیچ )ِتاغوس( دروآ هَر هک یرامیب نیا .تسانورک سوریو ِندش ریگ اج همه
.تسا هدناشک گرم ماک هب ار ینت دنچ اهروشک یخرب رد ،هدش ماجنا هک هتسیاب یاهریگشیپ

 .تسا هتشک ار ینارایسب و هتفای هار ،هدمآ راتفرگ و ریگ درخبان یتشم ِلاگنچ رد هک زین ام ِناریا هب سوریو نیا +
 انورک ِسوریو هک هدش هتخانش ناهج ِروشک نیمود زورما ات ،هدش هریچ نآ رب یتافارخ و ارس هوای ِدنوخآ هک ،ام ِناریا
 .تسا  هتشاد ریگمشچ ِشرتسگ نآ رد

 دوخ ییآراکان ،هیام یب ِدنوخآ ،هدش ینامسآ و ینیمزِ یایالب ای بیسآ راچد ام ِنیمزرس هک راب ره لاس لهچ نیا رد +
 شرازگ ،اهدمآ شیپ نیا ِنامز رد هک هدشن کشخ ناراگن همانزور یاه شرازگ ِبکرُم ای باکَز زونه .تسا هداد ناشن ار
 ای ،درک نام و ناخ یب ار ینارایسب ،)لیس( بآدُنت ،ای ،هدنازرل ار ناریا زا یگرزب شخب هزرل نیمز هنوگچ هک دندرک یم
 هچنآ زا زگره و زگره یلو .تسا هداد یدوبان ِداب هب و هدیفوت مهرد ار مدرم ی هتشادن ِرادن و راد نامه ،دنت یاه نافوت
 زا یسردایرف و هتسشنن یمالسا یروهمجِ یتلود ِناگیاپدنلب زا کیچیهِ یناشیپ رب یناشیرپ ِدَرگ ،هدمآ مدرم رس رب
 هدازماما نیا زا دیاب یمن مه راب نیا .دنک نامرد ار ناگدیدمتس زا یدرد ات هتساخنرب یهلا لدع تموکح هاگتسد نایم
 .دَرَوآ ردب ینابرهم و رهم نیتسآ زا تسد انورک سوریو ِندرب نایم زا یارب هک تشاد )یا هزجعم ( یدوجرف تشادمشچ
 ار یمالسا ِتما و دنوش یم نومنهَر زاین و رذن هب ار مدرم و ،هتخادرپ یسیوناعد هب هک میونش یم و مینیب یم نآ ِنوراو
 سک چیه هک تسا هنوگنیدب .دننک نامرد ِتساوخرد دنوادخ زا و هدرک دنلب نامسآ هب ور تسد هک دنناشک یم یوس نآ هب
 .دناد یمن یشسرپ چیه ِیوگخساپ ار دوخ
 دننک راتفر هنوگچ هک دنهد یم شزومآ مدرم هب اهویدار و اه نویزیولت رد زور و بش رگید یاهروشک رد نامز نیمه رد
.دوشن راد ریگاو و ریگاج همه ،سوریو نیا ات

 هتشون و اه هتفگ ِهوبنا ِریز ،دهد یم خر نامروشک رد هک یشارخلد یاهدادیور رگید ،رازاب هتفشآ نیا رد هناتخبدب -
 .دنوش یم هدرپس یشومارف تسد هب انورکِ یرامیبِ غادِ یاه
 نیا ِهاوگ .یمالسا یروهمج نارودزم تسد هب تسا نایناریا زا یرامش ِیهورگ ِراتشک زوسرگج یاهدادخر نیا زا یکی
.دناوخ مهاوخ ناتیارب هک تسیا همان راتفگ
 زا تسا )یدنس ( یکاچنب هک هدیسر نایزرم نورب تسد هب و هدرک زرد نوریب هب نایتلود ی هگرج زا یا هنوگ هب همان نیا
:هدمآ همان نیا رد هچنآ تسا نیا                  .یمالسا یروهمج ِناشکمدآ تسد هب مدرمِ یهورگ ِراتشک

یعیفرِ میهاربا دیس ،نیملسملا و مالسالا تجح ِترضح -
هیئاضقٌ هوقِ مرتحم ِتسایر
 رد هک تسا هجاوم یددعتم ِتالضعم اب نامزاس نیا ،هام نابآ ِتاشاشتغا زا سپ ،دناسر یم راضحتسا هبً امارتحا
.ددرگ یم موقرم لیصفت هب همادا

 ۹ ِلماکٌ هراجا ِلحارم ،هوقِ مرتحم ِتسایر زا روتسد ِذخا ِبقاعتم ،داسجا ،بسانم یاه هناخدرس ِدوبمک هب تیانع اب +
 ِشریذپ ِتیفرظ اه هناخدرس نیا اهنت هن   ،رضاح ِلاح رد هک تفریذپ تروص ،هام هس ِتدم هب ،یصوصخ ی هناخدرس
 صیصخت اه هراجا ِتخادرپ یارب زین هجدوب ِفیدر و تسا نایاپ هب ور زین هراجلا لام ِتدم هکلب ،دنرادن ار داسجا
 )دسج ۴۸۱۱ دیدینش تسرد نهیم مه یرآ ( دسج ۴۸۱۱ زا شیب ِدادعت +                                  تسا هدیدرگن
      هب داسجا ِلیوحت هب زاجم ،روشکِ یلم ِتینماِ یلاعِ یاروش ٌهبوصم ِقبط هک ددرگ یم یرادهگن هناخدرس ۱۴ رد
.میتسین ناشیاه هداوناخ
 رد اهنآ ِرکیپ هک هدیسر رفن ۱۱۹ هب اه یصخش سابل و جیسب یاهورین ،)هاپس و شترا( حلسم یاهورینِ یادهش ِدادعت
.ددرگ یم یرادهگن هناخدرس



 رد اهنآ ِرکیپ هک هدیسر رفن ۱۱۹ هب اه یصخش سابل و جیسب یاهورین ،)هاپس و شترا( حلسم یاهورینِ یادهش ِدادعت
.ددرگ یم یرادهگن هناخدرس
 ی همان و هاپس ِتاعالطا ِتظافح ِنامزاس اب ،روماِ یگنهامه ِتهج ،یلم ِتینماِ یلاعِ یاروش زا یلاسرا ی همان ِقبط +
 رد وقاچ ِددعتم ِتابرض ،همجمج هب تخسِ مسج ِندمآ دراو ،یگفخ ِتلعب ،توف ِیهاوگ ِرودص رب ینبم ،نامزاس نیا
 هک یناگتخابناج یاه هداوناخ ِدیدش ِضارتعا ِثعاب دراوم نیا ،یگتفرگ قرب و عافترا زا طوقس ،یعمج هتسدِ عازن
ِ یارب ،قوف ِدراومِ عمج و یلعف ی هدمآ شیپ ِطیارش هب هجوت اب .تسا هدیدرگ ،دنا هتفرگ لیوحت ار ناشناگتسب ِداسجا
.تسا هدمآ دوجوب یراک فعاضم ،نامزاس نیا ِناگشزپ و یمسر ِرداک

 ،یعمج هتسد یاهروگ رد ،داسجا ِنفد و ءاحمِا ای لیوحت ،لاقتنا ِتهج ،لومعم و مزال ِتاروتسد تسا دنمشهاوخ اذل +
 لوذبم ار روشکِ یلم ِتینماِ یلاعِ یاروش اب   هسلج نیرخآ رد تارکاذم ِقبط ،ییاهن ِفیلکت ِنیعت و هدش ررقم ،نکاما رد
.دیئامرفب غالبا و
ینارا دجسم سابع رتکد
ینوناق یگشزپ سیئر
.همان نایاپ -

 ءاحمِا ی هژاو ربارب رد دیمع ی همان گنهرف رد هک موش یم روآدای امشِ یهاگآ یارب ،هنامک ود ِنایم رد اجنیا رد -
:تسا هدمآ نینچ
 یزیچ ِندرب نایم زا و ندرک کاپ - نتخاس دیدپان -ندرک وحم = ءاحمِا

 .دنز یم خی یمدآ ِزغم رد هشیدنا ،دنس ای کاچنب نیا ِندناوخ اب -
؟ یِک هب ات ،اجُک هب ات ییوخ هدنرد ،دیوگ یم دوخ اب دناوخب ار همان نیا سک ره
 لهچ و هدروآرب رس نیمز ِریز زا چراغ دننام هک دندوب اجک ،نارگدادیب نیا و اهاپ و رس یب نیا ؛دیسرپ دوخ زا دیاب یم 
                        .دنتسین مه یگنن و مان چیه ِکانمیب و هتسب  کاخ و بآ نآ ِیناریو رب رمک و هداتفا ناریاِ مدرم ناج هب هک تسا لاس
دزومآ یم ام هب گنهرف نیا .ینابرهم و تسا رهم زا نخس یناریا ِرورپ رهمِ گنهرف رد

دشاب یمن رنه نتسکش لد    روآ تسد هب یلد یناوت ات
 ره ام میدرک َدب زاس ناریا ِهاشداپ ود ره هب ام .میتسکش ار ،رسپ و ردپ نآ ِلد ام !یمارگ ِناشیدنا مه یا ؛ام یلو -
 .میدنار نوریب رابکشا ینامشچ اب دنتشاد رایسب )قشع( گشِا نآ هب هک ینیمزرس زا ار ود

 رب زورما هچنآ هک میریذپب دیاب یم سپ .دنداد ماجنا نامروشک یارب و ام یارب هک میدوب یکین یاهراک ِندید ِروک ام +
!تسام ِیاه یسانشن کمن ِخساپ دیآ یم نامرس

 ِنارگدادیب نیا ِربارب رد هتساخ اپ هب ِناتسود ناریا هک دیسر دهاوخ یزور ایآ یلو !تشذگ هک هدازآ ِهاشداپ ود نآ زا -
 ِبوچراهچ زا اجکی ار همه و هدیچرب ار شهاگتسد و هدیچیپ مه رد ار دنوخآِ یاه نتشارفارب الاب ِراموت دنناوتب ،خاتسگ
 ؟دنزادنیب نوریب ناریا ،نامنیمزرس
 .ما هدنز زور نآ دیما هب نم
نایرتفد هلاژ
یناریا ۲۵۷۸ دنفسا ۱۱ دیشرهم
ییاسرت ۲۰۲۰ سرام مکی اب ربارب

       


