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ناریا رد مسیشافو تیانج ،تلاھج دیلوت دیدجترد مالسا شقن  
 

 

 

 

  

 

 

یلاسام نسح  
راتفگشیپ  
 گنھرف نیزگیاج ،یمالسا ” تشز رادرک– تشز راتفگ – تشز رادنپ ” گنھرف ھک تسا نرق نیدنچ
تسا هدش ” کین رادرک – کین راتفگ -کین رادنپ ” یناریا . 
 تردق بسک روظنمب -تدم زارد زادنا مشچ کی نتشاد نودب – یعامتجا یاھھورگ یخرب، ھتشذگ رد
 تابسانم رد ار یمالسا تافارخ،)بذاک مسیلوپوپ (هاگآ ان یاھ هدوت تیاضر بلج رطاخب و ،یسایس
 ،یراد هدرب نارود یعاجترا گنھرف نیا و.دنداد جیورتو دنتفریذپ ھعماج یگنھرف و یعامتجا ،یسایس
 لاقتنا رگید لسن ھب یلسن زا و دش دیلوت دیدجت ناریا رد اھنرق،مدرم یبھذم یاھروابو ”نید“ ناونعب
 گنھرف تلصخ ،ناریا رد اھدنوخآ طسوت تردق راصحنا و ینیمخ ندیسر تردقب اب ً،اتیاھن و .تفای

دش نایرع،رایع مامتروطب یمالسا تیانج و تلاھج . 
 و مسیدنوخآ یریگ لکش ھب رجنم ھتشذگ یاھ یبلط تصرف و اھ یماکان ،اھتسکش،نیاربانب
دش ناریا رد یتسیشاف -یمالسا تموکحرارقتسا . 
 هدش الم رب ناریا رد اھدنوخآ ھناراکتیانج و ھنارگتراغ ، ھناراکایر تلصخ نونکا، ھناتخبشوخ
 قافتاب بیرق تیرثکا ھک دنا هدروآ دوجوب یطیارش ”ھیقف تیالو ” مانب و مالسا ھب ھیکت اب اھدنوخآ.تسا
 و دنا هدش رفنتم یمالسا یعاجترا تاررقمو نیناوق زا ھکلب ،دنوخآ تعامج زا اھنت ھن ،مدرم

دنا ھتساخ اپب یمالسا تیانج و تلاھج ماظن ھیلع مدرم ،ناریارسارسرد !!! 
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 ،مالسا تاررقم و نیزاوم ساسارب ھک دنتسھ نانز ،میژر نیا یلصا ناینابرق ھک تشاد ھجوت دیاب ھتبلا
دنوشیم بوسحم یتیسنج هدرب ناونعب . 
 رد نانز یعامتجا تلزنم و لغش،تثارو و ثرا،قالطو جاودزا هرابرد ھک یمالسا تاررقمو نیناوق
 گنھرف ”ینوناق ” و یمسر روطب اھروشک نیارد زونھ ھک تسنآرگنایب ،تسا امرفمکح یمالسا عماوج
دراد جاور یرگیشحو . 
 ھنیس، یراز ھیرگ ،یراد ازع سلاجم یرازگ رب لکشب )یتسیسران (یرازآ دوخ و یبلط میلست گنھرف

دنشابیم مالسا رگید یعاجترا داعبا ،ینز ھمق و ینز . 

 ، یرالاس درم ھعماج ردو یمالسا یاھتموکح طسوت ھک تسا یعاجترا گنھرف دامن ،یمالسا باجح
دنروآ یم رد ارجاب نانز ریقحت یارب . 
 دیلوت دیدجت و هدوب امرفمکح ناریا رد نرق نیدنچ ،یمالسا یعاجترا تاررقم و گنھرف ھک یئاجنآ زا

افیا یا هدننک نیعت شقن زونھ ،اھناسنا شنم و شنیب یریگ لکشرد ،تسا هدش  
 دوخان ای و ھناھاگآ،ھتشذگ شرورپ و شزومآ ماظنو ،جیار گنھرف رثا رد مدرم زا یرایسب ینعی .دنکیم
،دنشیدنا یم ھنایارگسپاو ایو دنوشیم یعاجترا لامعا بکترم،هاگآ  
 .دنبای یمن ققحت رایع مامت ،مکاح ماظن ندیچ رب اب اھنت ، یعاجترا تابسانمو یرکف ماظن نیا ،نیاربانب
 ماظن تیلک ،هدومزآ ناسانشراک یراکمھ اب دیاب و ،دش جیار یعاجترا ننس و گنھرف میلست دیابن ،اما

دندرگ امرفمکح ھعماج رد ینیون تاررقم و گنھرف ،یدنور یطو دنک رییغت شرورپ و شزومآ . 

؟دنمادک یعاجترا گنھرف و یروتاتکید،ضیعبت ،رقف زاروشک و مدرم تاجن یاھ راکھار  
 ھب ھجوتاب ؛ دنربیم رسب نآرد فلتخم داعبارد ناریا مدرم ھک یعاجتراو ھنایارگسپاو تابسانم ھب ھجوتاب
 ھک تسا یفاک ایآ ھک تسا حرطم یساسا شسرپ نیا، ھعماج رد جیار ”یعاجترا یاھ تداع”و گنھرف
؟دنوش رانکرب تردق مرھرد نارادمتردقزا یا هدع  
 ینونک یعاجترا تابسانم نیزگیاج ینیون ھناھاوخیقرت یعامتجاو یگنھرف،یسایس تابسانمدیاب ھکنیا ای
؟دنوش ناریا  
؟دنمادک یمالسا یتسیشاف و تیانج،تلاھج ماظن ندیچرب یارب ام ھمانربوزادنا مشچ،نیارب انب  
 تفریذپ یمسرروطب ”مدرم تاداقتعا“ ھناھب ھب ار یمالسارجح رصع تافارخ ھتشذگ لثمدیاب ایآ
؟داد تلاخد … یعامتجا تابسانم ،یگنھرف ،یداصتقا ،یئاضق ،یسایس تاررقم و نیناوقردو  
 یعاجترا وریوزت گنھرف نیزگیاج ار ضیعبت عفر و یناسنا و یملع تابسانم و گنھرف دیاب ھکنیا ای
؟درک  
 تابسانم و گنھرف یزاس افوکش و شورپ و شزومآ یارب ام ھناسانشراک یاھ راکھار و زادنا مشچ
 ھنارگتراغ و ھناراکتیانج ،ھنارورپ تلاھج یاھیزاب تسایس و تابس انمب ات ؟دنمادک ناریا هدنیآ یعامتجا
ناریا یزاسون یاھراکھارو یتازرابم نوگانوگ ریبادت؟دوش هداد ھمتاخ یداینب روطب  

تسخن ھلحرم  
 لالحناو، یمالسا یعاجترا تاررقم و نیناوق رایع مامت ندیچرب و مکاح میژر اب هزرابم و ھلباقم یارب
 ھھبج ھک تسا یرورض راکتیانج و راکایر ،دزد یاھدنوخآ س ابل علخ و ،رورپ تافارخ یاھداھن ھمھ
دوش لیکشت تدم زارد روطب هاوخیروھمج، رالوکس، کیئال یاھورین تکراشم اب یدنمتردق یفالتئا . 
 تافارخ یاھداھن ندیچرب روشنم، فالتئا رد هدننک تکرش یاھورین ھمھ شیپاشیپ ھک تسا یرورض
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دنریذپب ار یئاضق،یعامتجا ،یسایس روما رد بھذم تلاخد مدعو رورپ . 
 نیناوق مامت ھک دنریذپب شیپاشیپ ،یفالتئا ھھبج رد یھاوخیدازآ یعدم یاھورین ھمھ ھک تسا یرورض
 ،یئاضق ، یسایس ، یداصتقا تبسانم رد نانز قوقح ندش لامیاپو نانز ضیعبت بجوم ھک یتاررقمو
دندرگ وغل دی اب ،دنوشیم یتیسنج و یگنھرف . 
 تردق رد و یفالتئا ھھبج رد یلاعف شقن نانز ھنابلط یربارب و ھناھاوخیدازآ شبنج ھک تسا یرورض

دنشاب ھتشاد روشک هدنیآ یسایس  . 
دننک تیامح ن انز ھن اھاوخیدازآ تازرابم زا حوطس ھمھ رد ھک دنراد ھفیظو ناریا شیدنا دازآ نادرم . 

مود ھلحرم  
 تموکح ،یمالسا تیانج و تلاھج میژر رایع مامت ندیچ رب زا سپ ،فالتئا رد هدننک تکرش یاھورین
 دازآ تاباختنا ماجنا طیارش ھک درک دنھاوخ شالتً اکرتشمو دنھدیم لیکشت ار راذگ نارود و تقوم یفالتئا
 بختنم تموکح ھب تردق لاقتنا و دیدج یساسا نوناق بیوصت و نیودت یارب ناسسوم سلجم لیکشت و
دننک مھارف ار ضیعبت عفر روشنم و دیدج یساسا نوناق ساسارب ،مدرم . 
موس ھلحرم  
 ،فلتخم ناسانشراک یراکمھ اب ، ناریا رد زکرمتم ریغ و یلم – کیتارکمد تموکح رارقتسا زا سپ
 گنھرف یزاس افوکش ،نانز ضیعبت مدع ،ناریا یاھ تیلم و ماوقا ضیعبت مدع :ھب طوبرم یاھ حرط
 نانادراک و نارازگراک ھب یا ھقطنم و یلحم روما هرادا یراذگاو ،ناریا یاھتیلم و ماوقا نابز و رنھ،
 ،ھتشذگ اھ یناریو ناربجو یزاسون یاھ حرط ندروآ رد ارجاب نینچمھ .یا ھقطنم و یلحم بختنم
.دنبای ققحت دیاب ،روشک رسارس نادنمدرد یعامتجا هافر ندرک مھارف و ، نامرد و قرب و بآ نیمات . 
 چیناذ ھب یلاسام نسح زا حرط نیا هدنسیون مسا ،یمالسا تیانج و تلاھج ماظن ندیچ رب اب ماگمھ
!!!درک دھاوخ رییغت یلاسام  

 


