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 ھیمالعا

 نادابآ مدرم تازرابم زا

 !مینک ینابیتشپ
 داسف و رقف ،ینارگ ھیلع هزرابم
 یروھمج میژر لک و نادرمتلود
 میژر نیا ،شتآ بیھل نوچ ،یمالسا

 مدرم هزرابم ھک ،دوب ھتفرگرب رد ار
 و نیمکاح ریخا تایانج ھیلع نادابآ
 رب ،نآ تاسسؤم رد هدش ھنیداھن داسف
 یمھج ھب ار نآ و هدیمد شتآ نیا

 هدرک لیدبت نیمکاح یارب نازوس
 ھیلع نادابآ مدرم ریخا تازرابم .تسا

 و دنتخیر ورف ھک یئاھجرب نابحاص
 و یمخز ،ھتشک یدادعت نآ رثا رد
 نارادمتسایس و ،دندش رثالادوقفم
 .دیدرگ زاغآ ،اھنآ نابیتشپ
 ناگدنزاس مھ یسدنھم ظاحل ھب
 مھ و نادابآ یریما نابایخ یاھجرب
 ھب اھجرب نیا ھک دنتسنادیم نادرمتلود
 و بوغرمان حلاصم زا هدافتسا رطاخ
 ھن یاهدنیآ رد ،درادناتسا ریغ ھشقن

 یارب .درک دنھاوخ شزیر رود نادنچ
 ناسنا ناج نتفرگ رارق رطخ رد اھنآ
 .درادن و ھتشادن بارعا زا یلحم اھ
 اب ھک دندیشیدنایم یدوس ھب اھنآ

 ناشبیصن دیاب اھجرب نامتخاس
 اھهد و دنتخیر ورف اھجرب .دشیم
 یاجرب ھتشک و یمخز ،رثالادوقفم
 اھدرایلیم اھنآ ناگدنزاس و دنداھن
 تراغ ھب ار مدرم لاوما زا ناموت
 .دندرب
 اھتسینومک ام ھک تسیزیچ نامھ نیا
 فدھ کی طقف یرادھیامرس ؛میئوگیم
 ھفاضا شزرا ھب ندیسر مھ نآ و دراد
 .تسا نارگراک طسوت هدش دیلوت

 یور تنس کی یارب یرادھیامرس
 ھعقاو .دراذگیم اپ رفن نارازھ شعن
 ھنومن نارازھ زا تسیاھنومن نادابآ
 ات یرادھیامرس ماظن زاغآ زا ھک رگید
 تیمکاح ات و هدش رارکت نونک
 ھمادا ،یروشک رھ رد یرادھیامرس
 .تشاد دھاوخ
 رب ھک ھعجاف نیا زا یشان مدرم مشخ
 ھفاضا ھتخیسگ راسفا ینارگ ھعجاف
 .دناشک اھنابایخ ھب ار اھنآ ،دوب هدش
 رادرھش اھنابایخ نامھ رد مدرم

 شلامعا زا یشخب یازس ھب ار نادابآ
 .دندناسر
 یاضف یماظن یاھورین اب تلود
 مدرم بوکرس ھب و درک داجیا یتینما

 یاھھلولک اب اھنآ .تخادرپ هدز نایصع
 مدرم ھب یبرس یاھھلولگ و یاھمچاس
 ھتشک و یمخز رایسب ھک دندرک کیلش
 زین یدایز دادعت و تشاذگ یاجرب
 .دندش ینادنز و ریگتسد
 ،میژر ھناراک تیانج تامادقا نیا ھیلع
 یاھرھش ناشکتمحز و نارگراک
 یاھرھش رگید و ناتسزوخ ناتسا
 و تارھاظت یرازگرب اب ناریا
 نادابآ مدرم زا ینابیتشپ رد تاباصتعا
 .دنتساخ اپ ھب

 تاضارتعا یھدنامزاس یاروش
 تھج رد تفن ینامیپ نارگراک
 نادابآ مدرم ریخا تازرابم زا ینابیتشپ
 و یدامتم نایلاس تافاحجا ھیلع و
 ناریا یرادھیامرس ھبناج ھمھ رامثتسا
 باصتعا ھب ار اھنآ ،نارگراک زا
  .دناوخارف مجسنم و لکشتم
 نانکراک باصتعا ناوخارف رد
 نینچ نادابآ یمیشورتپ و هاگشیالاپ
 :تسا هدمآ

 ندرب تیاکش ھک مینادیم یبوخ ھب ام«
 اھنآ نایماح دزن نارگتراغ و نادزد زا
 یلصاح و تسا هدوھیب و ثبع یراک
 درادن ام یژرنا و تقو ندرک فلت زج
 هاگتسد زا نامقح یافیتسا ھب یدیما و
 .میرادن نادزد یماح یاھ
 نیا اب ھلباقم یارب ھک یا هراچ اھنت

 یگدش اھر و یھجوت یب زا مجح
 عوقو ھب رجنم ھک نام ناتسا یاھرھش
 هدش زوسرگج و کاندرد عیاجف نیا
 زا ھک تسنیا ،میراد ور شیپ رد ،تسا
 هداد ناشن لمعلا سکع تردق عضوم
 ھب ار نامدوخ داحتا و یگتسبمھ و
 .»میراذگب شیامن
 ھک تسیخیرات یدنبعمج کی نیا
 زا ناریا رگراک ھقبط زا یشخب
 نیمکاح و نایامرفراک اب دوخ تابسانم
 شزرارپ یدنبعمج کی .دھدیم ھئارا
 نینوخ ھبرجت نارازھ نآ نابیتشپ ھک
 رگراک ھقبط لک یارب ھبرجت نیا .تسا
 .تسا ربتعم ناھج نارگراک و ناریا

 زا یضعب ریخا تازرابم دنور رد
 زا یخرب یتح و نویسیزوپا دارفا
 یمومع یاھھناسر رد پچ نارگشنک
 و نادابآ ریخا یھعجاف تلع ھک دناھتفگ
 ،ناریا ھعماج رد هرمزور عیاجف رگید
 تسد داسف و تیریدم ءوس زا یشان
 .تسا ناریزھمانرب و ناراکردنا
 رگا اریز تسا تسردانً      الماک رظن نیا

 تسد ندز رانک اب ناوتیم ،دشاب نینچ
 یاھھعجاف ھب تسردان ناراکردنا
 ھمھ تلع .داد ھمتاخ یعامتجا
 – گرزب و کچوک – اھیئاسران

 تلود و یرادھیامرس یعامتجا راتخاس
 نینچ نیا یدارفا ھک تسیراد ھیامرس
 زا و درورپیم ار عامط و راک تیانج
 و تلود نیا دیاب .دنکیم تیامح اھنآ

 ناتسروگ ھب ار یرادھیامرس ھقبط
 .درپس خیرات

 فلتخم یاھرھش رد ھک یمدرم راعش
 زا ناریا یاھرھش رگید و ناتسزوخ
 ینابیتشپ نادابآ مدرم تازرابم
 رب گرم“ زا دوب ترابع دندرکیم
 و “یاھنماخ رب گرم“ ،“یسیئر
 .“یمالسا یروھمج رب گرم“
 نیا شکتمحز نامدرم رگید ترابع ھب
 ھلمح نآ نارس و مکاح میژر ھب ،قطانم
 ازع“ اساسا نادابآ رد یلو .دندربیم
 تسازع زور ،زورما تسازع
 بحاص ،هراچیب نادابآ“ ای و “زورما

 و دنلب یاھراعش “زورما تسازع
 راعش .دوب ناگدننک رھاظت هدرتسگ
 “تشک مردارب ھک نآ ،مشکیم ،مشکیم“
 ھک دشیم هدینش زین گنرمک و ھیاس رد
 .دیدرگیم وحم لوا راعش یاھدایرف اب
 نارگراک الوا .تسین یتسرد راعش نیا
 هار .دنتسین هراچیب نادابآ ناشکتمحز و
 و هاگشیالاپ نارگراک ار هراچ
 .دناهداد ناشن ھمھ ھب نادابآ یمیشورتپ
 تسین تفرشیپ راعش ازع ازع امود
 ار ازع دیاب .تسیگدنامرد راعش ھکلب
 میژر ھیلع تفرشیپ و هزرابم یورین ھب

 نیع رد .درک لیدبت یمالسا یروھمج



 ٣ هرامش – ١۴٠٠ رھم ١٠                                                                                                                           نومک
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مینک اشفا ار مسیکستورت و مسینویزیور ،ناریا نیتسار تسینومک بزح داجیا تھج رد  

2 

 تدش رھ اب ویساپ یاھراعش نیا لاح
 ھیحور ررض ھب ،دوش هدادرس یتدح و
 .تسیمالسا یروھمج عفن ھب و هزرابم
 و ناشکتمحز و نارگراک ،دوجو نیا اب
 ار بآ ،میژر ھک نادابآ هدید متس مدرم
 ار نش نافوت و ھتسب ناشیور ھب
 دسافم مامت ھیلع ،تسا هدوشگ ناشیارب
 یب ھیلع ،رامثتسا و متس ،یعامتجا

 تسد ھناھاگا تایانج و یتلادع
 روط ھب و دناھتساوخ اپ ھب ناراکردنا

 فدھ ار یمالسا یروھمج میژر ینیع
  .دناھتفرگ
 ینابیتشپ هزرابم نیا زا ورین مامت اب ام
  .مینکیم

 یتسینومک مظن
27.05.2022 
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