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!مینک لدب نانمشد هیلع یا هدوت یگنج هب ار مدرم هیلع یمالسا یروهمج گنج
 
 همه هب الک و ناشکتمحز و نارگراک رب ار نینوخ یگنج ناریا رب مکاح ناراکتیانج هک تسا هام هس هب کیدزن
 الماک و حلسم اپ ات رس نارودزم زا یشترا نآ فرط کی رد هک رباربان یگنج ؛دناهدرک لیمحت ام متس تحت مدرم
 رثکا حالس اهنت .یلاخ تسد اب و هدنکارپ اما هدیسر بل هب ناج یمدرم رگید فرط رد و دنراد رارق هتفاینامزاس
 نیا ،راکشآ یرباربان نیا مغر هب اما .فتولوم لتکوک رثکادح ای و تسا گنس گنج نیا رد یمدرم یاهورین
 هک دناهدرک راداو ار یمالسا یروهمج نارودزم اهراب هک دنرادروخرب یتعاجش و هدارا نانچ زا یلاخ ناتسد
.دنریگب شیپ رد رارف هار هناحضتفم
 
 هب حالس نودب دوخ تساوخ نیرتیهیدب یارب هک ار یمدرم ،یمالسا یروهمج رودزم و رگبوکرس یاهورین
 نودب نونکات ناریا رد یرادهیامرس مظن نیظفاح نیا .دندنبیم هلولگ هب مامت یشنمدد اب ار دنیآیم نابایخ
.دناهدرک ریگتسد و حورجم ار رفن نارازه و دناهدناسر لتق هب ار ضرتعم اهدص قارغا
 و نان هب یبایتسد یارب هک تسا یدرم و نز ناناوج و ناناوجون زا ولمم یمالسا یروهمج یاهنادنز نونکا
 رد یاههدوت هیلع یمالسا یروهمج میژر نینوخ گنج کی یتسار هب نیا .دناهتساخاپهب یدازآ و نکسم و راک
.دنربب رد هب ملاس ناج مه دیابن و درب دنهاوخن رد هب ملاس ناج نآ زا هتبلا هک تسا ناریا دنب
 
؟دنیآ رد زوریپ و دنلبرس هدش لیمحت اهنآ هب هک یگنج رد ات دنک کمک مدرم هب دناوتیم یتامازلا هچ اما
 رد .درک مادقا اهنآ عفر تهج رد ناوتب ات تخانش ار دوخ فعض طاقن دیاب هک تسا نآ دروم نیا رد هتکن نیلوا
 ینیگنس کافس نمشد نیا فرط هب هنزو یمالسا یروهمج و مدرم یاههدوت نیب اوق نزاوت رد رضاح لاح
 هب ار اوق نزاوت نیا میناوتیم اهنآ ندرک فرطرب یارب شالت و نامدوخ فعض طاقن تخانش اب نیاربانب .دنکیم
.مینزب مه رب دوخ دوس
 
 اهنآ هک دوشیم هجوتم الماک ار تیعقاو نیا هعماج ناگدیدمتس رگید و نارگراک تیعضو هب یهاگن اب یسک ره
 یماظن یورین یاراد مه و تسا لکشتم مه ،ناشلباقم یورین هک یلاح رد ؛حلسم هن و دنتسه لکشتم هن
 یارب یمدرم یاهورین و نارگراک دهدیم ناشن هک تسا یگرزب فعض هطقن نیا هک تسین یکش .دشابیم
 هب مدرم بالقنا هک نیا یارب نینچمه .حیلست هب مه و دنراد زاین لکشت هب مه ،یتموکح شابوا و لذارا اب هلباقم
 یربهر هدیدمتس یاههدوت ریاس و نارگراک عفانم عفادم و یبالقنا اعقاو یورین کی طسوت دیاب دبای تسد یزوریپ
 نیا هب ،شبنج ینونک فعض هطقن رب ندمآ قئاف و حیلست و لکشت  تهج رد نتشادرب ماگ اب ششوک .دوش
 یارب مزال طیارش یاراد هجیتن رد و یبالقنا یربهر کی زا رادروخرب ار شبنج و هدش هداد نایاپ زین فعض
.دزاسیم نمشد رب یزوریپ
 
 نیا یارب یتاناکما هچ ینونک طیارش و تسا مادک یبالقنا مدرم ینونک فعض هطقن عفر یارب لوا مدق اما
 اب هچ قلخ ییادف یاهکیرچ ؟تسا هداد رارق یبالقنا نارکفنشور و هاگآ نارگراک رایتخا رد روظنم
 ناریا مدرم هدروخ مسق نانمشد زا تخانش اب هچ و هاجنپ ههد حلسم نویبالقنا ناشخرد خیرات زا یزودناهبرجت
 یاههتسه لیکشت هب مادقا رضاح لاح رد هک دنراد دیکات تیعقاو نیا رب ناریا هعماج زورما طیارش لیلحت و
 اههتسه نیا .دشابیم قوف ریسم رد لوا ماگ یبالقنا نارکفنشور و ورشیپ نارگراک زا لکشتم یماظن-یسایس
 دوخ راک روتسد رد ار عاجترا نایهاپس و میژر نارودزم عمجت زکارم هب هلمح دیاب دوخ شزومآ و حیلست نمض
 حالس یب نیضرتعم زا تیامح هب میژر نارودزم لد رد تشحو و بعر داجیا اب قیرط نیا زا و دنهدب رارق



.دنزادرپب
 شرتسگ روظنم هب هتساخاپهب یاههدوت یارب ار یتازرابم هیحور و اضف ،یبالقنا لامعا نیا کش نودب
 هدش فورعم هک هنوگنآ ای ددرم یاهورین بذج یارب نینچمه و یبالقنا شتآ تردق کی رتچ ریز رد ناشتازرابم
.دزاسیم هدامآ زین مدرم هزرابم فوفص هب "یرتسکاخ رشق"
 
 بوکرس نیشام یدوبان هب رما نیا تسا یسايس تردق بسک بالقنا ره یلصا هلئسم هک نیا هب هجوت اب
 دربشیپ یارب یمالسا یروهمج یبالقنا ینوگنرس زا تبحص رگا نیاربانب .تسا هتسباو یمالسا یروهمج
 ،دوخ یلصا تابلاطم هب ناشکتمحز و نارگراک یبایتسد نودب میژر رییغت افرص هن و تساههدوت بالقنا
 و جیسب هب رجنم هک دنشخب اقترا ار دوخ تازرابم و هدرک دشر یریسم رد دیاب یماظن-یسایس یاههتسه
 شیپ هب مدرم نانمشد هیلع ار یاهدوت یگنج دنوش قفوم اهنآ و ددرگ قلخ شترا لیکشت و اههدوت یهدنامزاس
 و جيسب یماظن ظاحل هب مه و یسايس ظاحل هب مه ناوتیم ار اههدوت هک تسا گنج نيا هسورپ رد .دنربب
 رداق و هدش لکشتم رتشیب هچ ره یتعرس اب زین رگراک هقبط هک تسیاهسورپ نینچ رد .دومن یهدنامزاس
 ام مدرم رب یمالسا یروهمج هک ینونک گنج نیاربانب .دهد نامزاس اههصرع مامت رد ار دوخ ات تشگ دهاوخ
 ِناکما مه ،ترورض نیا هب خساپ و شالت نیا .درک لدب یبالقنا یربهر اب یاهدوت یگنج هب دیاب ار هدومن لیمحت
 یاهقبط ؛دیامنیم ایهم ار رگراک هقبط یباینامزاس ناکما مه و دنکیم ایهم ار یقلخ دض شترا نتسکش مه رد
.تفای تسد یزوریپ هب ناوتیمن دریگن شود رب ار بالقنا یربهر و دباین نامزاس ات هک


