
 

 

 

 
 

	٢٠٢٠ لیرپا ٢٨ ھبنش ھس                                                ناینابرق قوقحداینب        

 
 ناتسناغفا ناناوج زیمآ تملاسم تمواقم یلم زور روث مھن

 
 یاھ ادن اب لباک نیلصحم و نیملعتم )یسمش یرجھ١٣۵٩ روث مھن( زورما زا لبق لاس ۴٠ تسرد
 یمچرپ -یقلخ لامع و رگزواجت نانیشن نیلمرک مادنا رب هزرل نانچ "!دیوش نوریب ام کاخ زا اھسور"
 و هدرب حالس ھب تسد اوھ و نیمز زا مامت یگمیسارس و یگتسکشرس اب نانآ ھک دنتخادنا نآ نیشن گرا
 مھرد حالس و روز قطنم اب ھناشنمدد ار نیلصحم و نیملعتم ھنازیتسزواجت و ھناھاوخیدازآ یاھ هرعن
 .دنتفوک
 ندیشکرس اب لباک رھش بتاکم نارتخد رازھ نارازھ شیپاشیپ رد یقلاخ ھھیجو و دعاص دیھان ھک هاگنآ
 مسر ھب "دیوش نوریب ام کاخ زا اھ سور" و "یدازآ ،یدازآ ،یدازآ" ،"ربکا هللا" زوس نمشد یاھ هرعن
 اب ،هدرک باترپ قلخ کیتارکومد بزح میژر نارسفا و رکاسع فرط ھب ارناش دیفس یاھ رداچ ضارتعا

 رداچ نیا امش سپ ،دیتسین اھسور ندنار نوریب ھب رداق امش رگا" :دندرکیم بآ مرش زا نینچ ار نانآ نعط
 یژولایدیا اب زھجم نامرھق یودرا" نیا اما ".مییامن نوریب ار اھنآ ام ھک دیراذگب و دینک رس ھب ار اھ
 تملاسم تارھاظت ناشورخ جوم سرت زا یسور ناراداب هراشتسا اب "ایراتلورپ یروتاتکید زاسنارود
 ناوج ناھاوخیدازآ هدرشف فوفص مامت یگچاپتسد اب و هداد تسد زا ارناش ییاناوت ھمھ کانمھس اما زیمآ

 نیا یط ھک دندوب ینانزناوج نیلوا ھھیجو و دیھان بیترت نیدب .دنتسب گرم رابگر ھب اوھ و نیمز زا ار
 ار لباک یاھ هداج ناش کاپ نوخ اب امن یبالقنا نادرمان فرط زا زیمآ تملاسم یضارتعا یاھ ییامیپھار
 .دنتخاس نیگنر
 
 گرم ربخ" :دوشیم روآدای نینچ ناراگزور نآ زا غیرد و درد اب دعاص دیھان هداوناخ یاضعا زا نتکی
 دولآ نوخ داسجا یمچرپ و یقلخ ناراکتیانج .تفرگ ارف ار رھش رسارس یدوز ھب گرمناوج دیھان

 رگید ناوج نارازھ دیاش و اھدص ھکیلاح رد ،دندومن لقتنم یمولعمان یاجب باتش اب ار ضرتعم ناناوج
 زا ربخیب اما ،دنداد لاقتنا فوخم یاھنادنز و اھ هاگتشادزاب ھب هدومن راب یماظن طیاسو رد راو ھمر ار
 ات و هدروخ مقر ناناوج زیمآ تملاسم تمواقم زور ھباثم ھب روشک رصاعم خیرات رد رگید روث مھن ھکنآ
 مھدزاود فنص ملعتم نامزنآ رد و دراد رمع لاس ۵۶ دودح رد العف ھک درم نیا ".دنام دھاوخ ھنادواج دبا
 ،هدرک کاپ شناتشگنارس اب ار شیاھ کشا دنکیم ھفخ شیولگ رد ار ضغب ھکیلاح رد ،دوب یناما ھسیل
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 ناجیب دسج ھک تفایرد ،تشاد لباک یلاو اب ھک ییاسانش ھب رظن مردپ " :دنکیم لابند نینچ ار شتارطاخ
 .میتشادن ارنآ یمیلست و ندید هزاجا اریز ،ینادنز یرآ .تسا ینادنز رتسب دصراھچ ھناخافش رد دیھان
 ھمین رد ات دنتفای هزاجا شردام لماش هداوناخ یاضعا زا نت تشھ ضحم تقو یلاو تطاسو اب هرخالاب

 ھچنآ .دنراپسب هایس کاخ ھب بش لد رد شدولآ نوخ سابل اب ار وا و هدومن عادو ناش دارمان دیھش اب بش
 هدومن ادج مھ زا ار شرس ھساک ییالاب تمسق ھلولگ ھک دوب دیھش دیھان رس مخز دوشیمن مشومارف هاگچیھ
 ".تشاد نایرج نوخ نانچمھ نآ زا و دوب
 
 رارق راظنا زا رودب و کورتم لکشب شا یگداوناخ هاگمارآ رد نیحلاص یادھش رد دیھش دیھان رازم
 تملاسم تمواقم ءادھش زا دوبدای رطاخب شاک ،درذگیم کانملا ھعقاو نیا زا لاس لھچ ھک زورما .دراد
 ھنادجم قحرب ضارتعا نیا زا دوبدای یا هدبآ رامعا رد روشک رد زیمآ تملاسم هزرابم جیورت و زیمآ

 اب و هدیدرگ نآ مدرم یگدنز ینشاچ یزیرنوخ و گنج وسنیدب اھ ھھد زا ھک یروشک رد .ددرگ یعس
 نیا تداشر ساپ ھب سپ ،ددرگیم یراذگمان اھنآ دوبدای ھب قطانم و بتاکم ،اھ هداج ناروآگنج گرم
 ھنازابناج و ھناقشاع نادجو یادن ھب قلعت گنر ھنوگرھ زا رود ھب و یلاخ ناتسد اب ھک ینانامرھق نینچ
 یا هدبآ نینچ رامعا ،دنا هدیشک نالطب طخ هرسکی تسا یفلت قح و زواجت ھچنآ رھ رب و هداد خساپ
 تلادع یشم قیبطت نانچمھ .دشابیم لیدب یب یاھ شزرا ھب یراذگ جرا و یلاعتم گنھرف کی رگنایامن
 رگنایب روشک رد یگنج میارج و یرشب دض تایانج ھب یگدیسر تھج هژیو هاگداد کی داجیا و یلاقتنا
 و رارکت مدع یاتسار رد یلمع ماگ و ھتشذگ ھھد راھچ زا رتشیب رد روشک ءادھش کاپ نوخ ھب مارتحا

 ،گنج شتآ رد یلاوتم یاھ ھھد یط ھک ناتسناغفا .دوب دھاوخ هدنیآ رد یرشب دض تایانج زا یریگولج
 زیمآ تملاسم تمواقم و ضارتعا ریگارف تضھن کی داجیا ،دزوسیم رشب قوقح هدرتسگ ضقن و زواجت
 تھج رد ،هرود نیا ناینابرق ھب یراذگساپ اب ھک یتضھن .دوشیم بوسحم یگرزب یدروآتسد نآ یارب
 .دیامن لمع تماقتسا و یراوتسا اب یلاقتنا تلادع قیبطت
 
 ھب یراذگجرا و یملع و یخیرات یھاگآ اب دیھش دیھان نامرآ و هار نیثراو و روشک ناناوج ھمھ شاک یا
 ،یدابآ ھک یورین ھناگی ثیحنم ناناوج .دنراذگب ماگ یروعش و تباث روشک یگنھرف و ینید یاھ شزرا
 مدنآ زا یریذپ تیلوئسم اب دیاب ،تسا اھنآ تناما دیق رد یخیرات کاخ نیا یاھ شزرا ظفح و یدازآ
 :تسا ھتشاد نایب نینچ ار ساسحا نیا یرعاش ھچنانچ ،دنرگنب ھتشذگ ھب غیرد و درد اب ھک دنزیھرپب

 
 دیکچ کاخ نیا رب ھک نوخ ھمھ نآ یپ رد

 ناج نیا داب نام گنن
 نان نیا داب نام مرش

 !میدرک اشامت و میتسشن ام
 

	
 


