
!ناملعم هناریلد تازرابم یهرابرد

 قح رب تابلاطم یریگیپ تهج فلتخم یاهناتسا رد روشک ناملعم زا یگرزب شخب )۱۴۰۰( رذآ ۲۳ و ۲۲ رد
.دندز عمجت هب تسد دوخ

 و ندش نشور ناهاوخ و هدش عمج یمالسا یاروش سلجم لباقم رد اهنآ رذآ ۲۲ زور نارهت رد هنومن یارب
 اب یمالسا یروهمج یتینما یاهورین اما .دندش یعقاو یزاسناسمه و ناملعم یدنبهبتر حرط بیوصت
 تشادزاب ار ضارتعا نیا نیلاعف زا یدادعت و هدرک هلمح سلجم لباقم رد ناملعم عمجت هب مامت یرگیشحو
.دندومن

 یصاخ لکش هب اج ره رد یلو دنراد یدحاو و نیعم تساوخ هک یلاح رد ناتسا ره رد ناملعم تاضارتعا
 نیا زا یخرب یوگنخس و میتسه نز ناملعم هدرتسگ روضح دهاش تاعمجت نیا رثکا رد .دوشیم رازگرب
 عضو هب دوخ ضارتعا ات دنهدیم رس ییاهدورس و اهگنهآ ناملعم ییاهرهش رد .دنشابیم نانز زین تارهاظت
 رد هدننک رهاظت تیعمج نایم نیا رد .تسا توافتم فلتخم یاهرهش رد نیضرتعم دادعت .دننک نایب ار دوجوم
.دوب هوبنا یریگمشچ روط هب زاریش

 ار روشک رسارس ناملعم تیرثکا شایمدرم دض یاهتسایس دربشیپ اب یمالسا یروهمج هک تسا نیا تقیقح
 رد و ؛تسا هتفرگ رارق رتنییاپ یشحاف هلصاف اب مه رقف طخ زا اهنآ یگدنز هک هداد رارق یطیارش رد
 و یشزومآ دب طیارش و نوزفازور مروت و رقف و ینارگ .دنربیم رس هب نکمم طیارش نیرتراوشد و نیرتتخس
 زج یاهراچ نانآ یارب هک تسا هدرک هطاحا ار شکتمحز رشق نیا نانچ رگید بئاصم و تالکشم اهدص
 دساف میژر هک تسا یلاح رد نیا .تسا هدنامن یقاب یگدنز هدننک نیمات یاهقوقح هب یبایتسد یارب هزرابم
 نیرتییادتبا یریگیپ یارب یفنص یاهلکشت ندروآ دوجو هب و زیمآ تملاسم تاعمجت یارب شالت هنوگ ره مکاح
 یریگیپ مرج هب ار هاوخیدازآ و زرابم ناملعم زا یرایسب هک ییاج ات دبوکیم مه رد تدش هب ار ناملعم قوقح
.تسا هتخادنا نادنز هب ای جارخا هنالداع قوقح

 تابلاطم هب یگدیسر یاج هب شایگشیمه لاور قبط یمالسا یروهمج رگبوکرس میژر هک یطیارش رد ناملعم
 نانآ قح رب تاضارتعا هک یطیارش رد ،دوشیم لسوتم بوکرس و نادنز و یریگتسد و دیدهت هب ناملعم قح رب
 عمجت نمض و هدمآ هزرابم هنحص هب تراسج اب زاب اما تسا هارمه نادنز و یریگتسد و راک زا جارخا رطخ اب
 مکاح هناملاظ طیارش تحت هک تسا نآ رگنایب تیعقاو نیا .دنزادرپیم ناشیاههتساوخ و تازرابم یریگیپ هب
.دنراد رارق اهراشف نیرتدیدش تحت و هدیسر بل هب ناشناج ناملعم

 هب تسا هتفرگ تروص لاسما هامرذآ ۱۱ رد اهنآ یلبق تاعمجت همادا رد هک ناملعم ینونک تاضارتعا و تاعمجت
 رد .تسا هتشادنرب ناملعم تابلاطم ققحت تهج رد یماگ نونکات یمالسا یروهمج هک دهدیم ناشن ینشور
 و یبرغ ناجیابرذآ ،ناتسزوخ ،ناتسدرک یاهناتسا رد روشک ناملعم زا یگرزب شخب یرسارس تکرح نیا
 ضارتعا هب رهش ۱۱۰ زا شیب رد الک و ناتسرل ،ناتسچولب و ناتسیس ،لیبدرا ،نارهت ،ناهفصا ،یقرش
 تخادرپ ،یدنب هبتر لماک یارجا ناملعم یاههتساوخ نیرتیلصا یضارتعا تاعمجت نیا رد .دناهتساخرب
 یارجا و شرورپ و شزومآ یزاس یصوصخ وغل ،ینادنز ناملعم یدازآ ،قوقح شیازفا ،هداتفا بقع یاهقوقح
.تسا هدش مالعا ... و ضیعبت عفر ،ناگتسشنزاب قوقح یزاسناسمه لماک

 روضح  ریخا یاهلاس رد هعماج تاقبط و راشقا رگید تازرابم دننام ناملعم تازرابم یاهیگتسجرب زا یکی
 هدش رشتنم یاهملیف و اهویدیو رثکا رد .دشابیم تاضارتعا و تازرابم لوا فص رد زرابم نز ناملعم ریگمشچ
 رس و یهدنامزاس رادهدهع زرابم ملعم نانز هنوگچ هک دوشیم هدید حوضو هب تیعقاو نیا ناملعم تاضارتعا زا
 یگدنز طیارش دوخ هناهاگآ یاهینارنخس اب ای و دناهدوب تاعمجت نیا رد یضارتعا یاهتکرح و اهراعش نداد
.دننکیم حیرشت ار ملعم نارازه راک و

 اب ار ناملعم تابلاطم هدش هدز دایرف ناملعم ریخا یرسارس تاضارتعا رد هک ییاهراعش زا یخرب هب یهاگن



 اب ار ناملعم تابلاطم هدش هدز دایرف ناملعم ریخا یرسارس تاضارتعا رد هک ییاهراعش زا یخرب هب یهاگن
 امیس و ادص" ،"یدنب و دیق چیه نودب ،یدنب هبتر یارجا" هنومن ناونع هب .دراذگیم شیامن هب یرتشیب حوضو
 ناملعم ندرک ینادنز هب هجوت اب و "میدیدن یتلادع ،میدینش دایز هدعو" ،"تسادص یب ام یادص ،تساجک
 هک تسا ییاهراعش هلمج زا "!ددرگ دیاب دازآ ینادنز ملعم" راعش مکاح میژر تاعالطا ترازو طسوت ضرتعم
 نینچ دنتشاد هارمه هب ناگدننک ضارتعا هک ییاهدراکالپ زا یخرب رد نینچمه .دوشیم هدنیش نیملعم عمجت رد
 هن" ،"تسا رازیب ضیعبت زا ،تسا رادیب ملعم" ،"تسین نادنز رد ملعم یاج" دوشیم هدید ییاهتساوخ
 ،"یزابهقح نودب یزارتمه یارجا" ،"میتساوخن یلاشوپ یدنب هبتر" ،"شهاوخ نودب هبتر ،شزاس هن ،سیردت
 و ،"هدایرف ام هراچ ،هدازآ ِیگنهرف" ،"یتلم هدیدن زگره یتلادع یب همه نیا" ،".تلاجخ ،تلادع یعدم"
 هعماج رد مکاح ناقفخ و رقف و ناملعم زیچان قوقح هب ضارتعا رگنایامن یگمه هک یرگید رایسب یاهدراکالپ
.دشابیم

 لغش ماجنا هب هدوب رودقم هک اجنآ ات زابرید زا یتشیعم دب طیارش و ناشهداوناخ یگدنز نیمات یارب ناملعم
 نارادمدرس یاهیمشچ رون هکیلاح رد هک دننیبیم اهنآ یعاضوا نینچ رد .دناهتخادرپ موس یتح و مود
 دیرخ یاناوت هام طسو رد ضرتعم ناملعم زا یکی لوق هب اهنآ دنربیم رس هب تمعن و زان رد یمالسا یروهمج
 و تورث نابحاص نیب هک یکانتشحو فاکش و یتاقبط هلصاف ناملعم .دنرادن مه ار غرم مخت هناش کی یتح
 هب ار تسا هدمآ دوجو هب هعماج رد رگید شکتمحز یاهرشق و نادنمراک و نارگراک زا اههدوت میظع شخب
 دادعت رپ یاهسالک هب ناوتیم هریغ و  مروت ،ینارگ ،رقف زا ادج روشک ناملعم رگید تالکشم زا .دننیبیم یبوخ
 یارب یشزومآ تاناکما ندوبن زور هب ،یشزومآ هیلوا تاناکما مدع ،اهسالک نامتخاس ندوب نماان ،نادرگاش
.درک هراشا هریغ و ناملعم

 ققحت یارب ،دناهجاوم اهنآ اب هک ییاهدوبمک و اهتیمورحم مامت دوجو اب روشک رسارس زرابم ناملعم زورما
 هک دننادیم هک یطیارش رد مهنآ ،دناهتشاد هگن هتشارفارب ار هزرابم مچرپ نانچمه شیوخ قح رب یاههتساوخ
 نیا قح رب یاههتساوخ خساپ نایرع یروتاتکید لامعا اب هناملاظ طیارش نیا ظفح تهج یمالسا یروهمج
 هب هک دنهدیم ناشن اهنآ لاح نیا اب .دیوگیم نخس مدرم اب هلولگ نابز اب و دهدیمن بوکرس اب زج ار اههدوت
 هک دنراد رواب دوب قلخ ییادف یاهکيرچ نیتسار نیزرابم رابت زا هک یتسینومک ملعم یگنرهب دمص نخس نیا
... "دزیریم نامسرت میتفایب هک هار ،دیسرت دیابن هک شاهمه"

 زاریش رد ناملعم تاضارتعا نایرج رد .منکیم رکذ اجنیا رد هصالخ روط هب ار زرابم ناملعم نانخس زا یخرب
 ییاهمیمصت ور شیپ یاههتفه رد دوشن ققحم ناملعم یاههتساوخ رگا هکنیا رب دیکات اب نانارنخس زا یکی
 هب ار شرورپ و شزومآ نیلوئسم تشاذگ دهاوخ یراوگان و دب تارثا یشزومآ هرکیپ یارب هک دش دهاوخ هتفرگ
.دناوخ ارف ییوگخساپ

 هشن لح ام لکشم :دندزیم دایرف و دندش رقف طخ یالاب هب ناشقوقح شیازفا راتساوخ ناملعم زاوها رد
."هشیم لیطعت اهسالک

 اب هک درک داریا ینانخس یساسا نوناق اب هطبار رد ضرتعم و زرابم نانز زا یکی اهینارنخس زا یکی رد
 ار یروهمج میژر ناراکردنا تسد یساسا نوناق هب دانتسا اب یو .دش ورهبور ناگدننک عمجت لماک لابقتسا
 یسک رگا ،هدرک یلم تینما رد لالخا یسک رگا :تفگ نینچ وا .تخاس راکشآ ار ناشتیموکحم و همکاحم
 ناوخیم رگا یماظتنا و یتینما یاهورین ،هتشاذگ اپ ریز ور نوناق نیا یسک رگا ،هدرک یمومع ناهذا شیوشت
 و ."یمالسا یاروش سلجم-ناتسراهب نادیم -نارهت :مدیم نوشهب میقتسم سردآ نم ننک ریگتسد ور درف نوا
 یدنبهبتر یارجا هگیم هک یاهدنیامن نوا" درک هفاضا عاجترا سلجم هدنیامن یاهتبحص هب هراشا اب همادا رد
 ام ،هنکیم ینابصع ور ام نوا نوچ هنکیم یلم تینما رد لالخا نوا ،هشیم مروت شیازفا ثعاب و هراد یلام راب
."مینک عمجت اجنیا میایب میش دنلب هبنشچنپ ره میتسین راکیب



 ام ،هنکیم ینابصع ور ام نوا نوچ هنکیم یلم تینما رد لالخا نوا ،هشیم مروت شیازفا ثعاب و هراد یلام راب
."مینک عمجت اجنیا میایب میش دنلب هبنشچنپ ره میتسین راکیب

 کی زا ناملعم نآ رد هک کیتارکمد و دازآ ییادرف هب یبایتسد و ینونک رابتراسا یگدنز زا ییاهر کش نودب
 ینوگنرس تهج هزرابم ورگ رد دندرگ ناوج لسن هنادازآ تیبرت هب رداق و هدش رادروخرب هتسیاش یگدنز
 تحت ناگدیدجنر همه داحتا هب هک یرما ،دشابیم هعماج رد مسیلایرپما هطلس هب نداد نایاپ و یمالسا یروهمج
.تسا هتسباو رگراک هقبط یربهر

 یرما اههدوت حیلست ،حلسم نادند نب ات نمشد لباقم رد هک دنباییم رد زرابم ناملعم تایعقاو نیا هب یهاگآ اب
 ذوفن هنوگره هب نداد نایاپ و یرادهیامرس متسیس ندرب نیب زا و مکاح میژر ینوگنرس تهج رد ریذپان بانتجا
 یبالقنا و هنالداع و قح رب یاههتساوخ ققحت ناکما یرما نینچ نودب هک ارچ .دشابیم ناریا  رد مسیلایرپما
.تشاد دهاوخن دوجو  ناملعم و اههدوت

 !ناریا ناملعم تازرابم داب زوریپ
یمالسا یروهمج مسیلایرپما هب هتسباو میژر رب گرم

  یزورون ربکا
۱۴۰۰ هامرذآ


