
 

 

 

 
 

      

 ٢٠١٩ ربماسد ٢٨ ھبنش                                                                       یرونا دیمح

 

 ناتسناغفا خیرات گنن ،یدج مشش زواجت نایناب
 ھک یزور ،تسا کلسنم ریغ و لقتسم ،دازآ ناتسناغفا رب یوروش ۀیس ور زواجت زور نیگنن ١٣۵٨ یدج مشش

 .داد رارق ھنایشحو زواجت دروم ار ام بوبحم روشک ،یسور خرس یودرا

 و درذگ یم نینوخ و موش زور نآ زا ھھد راھچ ای لاس لھچ )٢٠١٩ ربماسد ٢٧ قباطم -١٣٩٨ یدج ۶ (زورما 

  .تسا رو ھطوغ دوخ نادنزرف نوخ رد مھ زونھ ناتسناغفا

 راداب زا )اخدح( لاجد نارادمرس ھب .تفرگ نتخیر ام ۀدازآ نانطومھ کاپ یاھنوخ ،١٣۵٧ روث سوحنم یاتدوک اب

 .دینک ماع لتق ھمھ ار یقاب ،میراد ترورض مالغ نویلیم کی طقف ام ھک دیسر روتسد ناش یسور

 نیرتھب زا تایالو و زکرم یاھنادنز ،دش عورش دنبب و ریگب ،دش زاغآ ام روشک رد قیالخ راتشک ھک دوب نانچ و

 یتسپ و یسوساج رد نانچ "داو"و "داخ" مھ دعب و "ماک " و "اسگا" شکیوب ناگس ،دش یم یلاخ و ُرپ روشک نادنزرف

 یا ھظحل ،ھناف و نیق و ھنالوز و نادنز و ریجنز و دنبب و ریگب .دنتخانش یمن زور و بش ھک دنتشگ لوغشم یتشلپ و

 ،هداج و کوچ و نوتنھوپ ،انح بش و یسورع و هزانج و ھناخ ھحتاف و ھناخ ،دجسم و بتکم .دش یمن فقوتم مھ

 و ھشوگ چیھ و اج چیھ ،...و ،یصخش یاھ رتوم و اھ یسکت ،ینیل و یرھش یاھ سب ،ناولپ و ُلپ و ،ناوید و رتفد

 .دوبن نما رگید ،ام نوخ رد ھقرغ ِروشک رساترس رد یا ھشیب

 تشگرب روث بالقنا"ایوگ ھک دندوب هدرک ورف ناش زغم یب یاھ ھلک رد ھک یروث متفھ دورطم و روفنم نایچاتدوک

 روصت زگرھ ھک تسا دایز ۀزادنا ھب نانآ زا ناتسناغفا مدرم راجزنا و ترفن ھک دندید یم رس و مشچ اب ،"تسا ریذپان

 ناغفا رازھ نارازھ و دندز یرورپ سوساج و یسوساج ھب تسد و دوب هدمآ شوج ھب ناش یاھ نوخ و دندرک یمن

 .دندومن اھنوگیلوپ و اھ نادنز ،اھ هاگ ھجنکش یھار ،ناش ندوک ناربھر ۀتفگ ھب ار هدازآ

 راتشک رد ،یسور نابابرا ھب یتمدخشوخ تھج ،شورف نھیم و هدرم نادجو ،ھتخاب فرش یاھ یمچرپ و اھ یقلخ

 یارب یتشلپ و یتسپ و یرکون رد ھک دنزاس تباث ناش یسور ناراداب ھب ات دندوب ھقباسم رد مھاب ناتسناغفا مدرم

 .دنا هدیراخ ار رگیدمھ ِرس ،بابرا

salaamwatanam@gmail.com    
 

یکاولپخ             لالقتسا  
                                   www.esteqlaal.net                                        



 و کیدزن خیرات لادوک ھب ھتسھآ ھتسھآ ،ناتسناغفا مدرم نوزفازور تمواقم رثا رد روث نیگنن و سوحنم یاتدوک

 ھتشگ یلوتسم نانآ رب گرم یا هزرل بت و دوب هدیرپ نامشچ زا باوخ ار یروث متفھ نایچاتدوک .دش یم رت کیدزن

 .دوب

 و تنایخ و اطخ و تیانج و مرج مامت و درک لاب ریز ار "ھغبان"داتسا رس ،نیما هللا ظیفح ھک دوب رادوریگ نیمھ رد

 .تشون دوخ داتسا یاپ رد ار راتشک

 ناتسناغفا رب ھلمح تابیترت و دندید رتکیدزن ناش "یئالط" یاھ باوخ ھب ار دوخ رگید مدق کی یسور نارگزواجت

 .دنتفرگ ار

 هللا ظیفح ار یسور نارگزواجت ھک دندروآ یم لیلد ،دوخ یا ھئربت تھج اھ یمچرپ .دیدرگ زاغآ ناتسناغفا رب موجھ

 راوس ار ککقلد کربب و دندناسر یمن لتق ھب ار وا اھسور ،دوب یم نینچ رگا اما ،دوب هدرک توعد ناتسناغفا ھب نیما

 .دندروآ یمن ناتسناغفا ھب یسور کنات ۀلیم رب

 .دندومن راوس تردق ۀکیرا رب ار اھ یمچرپ و دندرک نوگنرس ار اھ یقلخ ،زواجتم یاھسور

 بابک و بارش قرغ نانچ ،دوب هدرک ھضواعم یسور یاکدو لتوب کی اب ار روشک ھک ھتخاب فرش و رودزم کربب

 :ھک درک یم هراپ ولگ دایرف و داد و لاق و لیق اب و تشگ لدبم رمخلا میاد کی ھب ھک دش

   !اقفر "

   :مزاسب ناشن رطاخ امش ھب تحارص ھب دیاب

 ؟ تسیک نیون ناغفا نیشتآ تسرپ نطو ؟ تسیک تسرپ نطو ناغفا ؟ تخانش دیاب ھنوگچ ؟ تسیک یک

 ، دشاب یوروش – ناغفا یتسود ھب رادافو ھک یسک

  " تسام لمع کالم نیا

 ھیس نادکاخ ھب ار زیزع ناتسناغفا ھک دوب وا یبزح یاقفر و ھتخورف نادجو و ھتخاب فرش کربب لمع کالم نیمھ

 دص ،دش ھتخیر ھناکاب یب ام نانطومھ نویلیم مین و کی زا شیب کاپ یاھ نوخ ،داد داب رب ار شدوب و تسھ ،دناشن

 .دندیدرگ یعمج ھتسد یاھ روگ و اھنوگیلوپ ،اھنادنز ،اھ هاگ ھجنکش یھار ام نانطومھ زا رازھ اھ

 تفرگ ینابرق ار ام یا هدازآ نانطومھ زا لسن ود ھک دوب "یوروش – ناغفا یتسود"نیمھ و  دوب لمع کالم نیمھ

 و یمخز رازھ اھ دص ھب و تسا هدیدرگن فقوتم مھ ھظحل کی ناغفا نوخ نتخیر ھک تسا لاس لھچ زا رتشیب و

 .تسا ھتشاذگ راگدای ھب دوخ زا بویعم

 و یناویح یاھ ھقیرط ات دندرک مازعا ناتسناغفا ھب ار )یب یج یک( نارگ ھجنکش نیرت یشحو ،یسور نارگزواجت

 "داخ"دیلپ ناسوساج رامش یب دادعت ،دنھد ناشن ًالمع ،"داخ"نارگ ھجنکش و ناسوساج ھب ار ھجنکش کانتشحو تخس

 سرد ،)یب یج یک(ناسوساج و نارگ ھجنکش نیرت یشحو میقتسم رظن ریز و دندش هداتسرف دنکشات و وکسام ھب

 لماش ھک ار ام ۀدازآ نطومھ رازھ اھ دص و دندش هداتسرف ناتسناغفا ھب ،دنتفرگ ارف ار راتشک و ھجنکش و یسوساج

 ار نآ ریظن خیرات ھک دندرک راتشک و ھجنکش نانچ ،دندش یم هدروخلاس صاخشا و ناکدوک ،ناناوجون ،نادرم ،نانز

 .درادن دای ھب زگرھ



 اھد ھک تشاد هدھع رب ار "داخ"یمنھج نامزاس تسایر ،"واگ" ھب روھشم "بیجن"مانب یا ھتخاب فرش درف نامز نیا

 تایالو و زکرم یاھنادنز و دیناسر لتق ھب دوخ رتفد نامھ رد دگل و تشم برض ھب ار ام مولظم نطومھ اھ دص و

 روگ ھب هدنز و یعمج ھتسد یاھ لتق مھ دعب و تشابنا ام رویغ نانطومھ زا "داخ"دیلپ و تسپ ناسوساج طسوت ار

 و زکرم رد یعمج ھتسد یاھ روگ نآ باسح غیرد و درد اب ھک دندرک داجیا ار یعمج ھتسد یاھ روگ و اھ ندرک

 .تسین مولعم قیقد تروصب زونھ ،تایالو

 

 

 ھک دندوب یا ھتخاب فرش نایمچرپ ،دندوب ھقطنم و ام روشک رد یخیرات گنن نینچ نایناب ھکیا فیثک یاھ هرھچ

 دزن ھک دوب "لمراک" ھب روھشم ،"نیسح دمحم" ھب صلختم ،"کربب"مانب یا ھیامورف درف اھنآ رادقم یب رادمدرس

 .دوب روھشم "لجا ونارگراک د وا لغ راک د " ھب دوخ یقلخ یاقفر

 و بزح زا تردق علخ و تفرگ رارق بابرا مشخ دروم ماجنارس ،دوب هدیدرگ لدبم رمخلا مئاد کی ھب ھک نیعل کربب

 .دش ھتخادنا رود ھب فیثک ۀتل کی نوچ اھ دعب و دش موکحم ھیس ور ھب دیعبت ھب و هدیدرگ تلود

 ،رگزواجت یاھسور بناج زا ،ام فیرش نانطومھ راتشک و اھ ھجنکش ،اھ تواقش ,اھ یسوساج مامت لدب رد واگ بیجن

 .دروآ تسد ھب ار یتلود و یبزح یاھ ماقم مامت

 مامت رد اھنادنز و تفای ھعسوت ناتسناغفا رس اترس رد ھفقوالب و هدرتسگ یاھ نامدرابمب ،تشاد ھمادا نانچمھ راتشک

 .دندش یم یلاخ و ُرپ هرمزور ،روشک

 ھب هدنز هدنز ار ام نانطومھ ،یسور یاھ رتپوک یلھ و تارایط زا ،یعمج ھتسد یاھ مادعا ،اھ ندرک روگ ھب هدنز

 ھمھنآ ،افج و روج و یدعت و ملظ ھمھنیا ،...و اھ ندیشک شتآ ھب ار اھ ھیرق و اھ رھش ،اھ ندرک باترپ ومآ یایرد

 اب و ھتشذگ زا رت ممصم و تسناوتن هدرک دراو هدازآ و راقواب یاھناغفا یوربا رب یمخ ،راتشک و تشحو و گنج

 یمچرپ و یقلخ ۀدرم نادجو و ھتخاب فرش و رادقم یب نامالغ و یسور نارگزواجت لباقم رد ،رتمامت ھچرھ تیعطاق

 .دندش یم خیرات هاگنومزآ یھار و دندرکیم رپس ھنیس ؛ناش

 روشک" ۀحتاف و دندش یم رت کیدزن و کیدزن خیرات لادوگ ھب تعرس اب یمچرپ و یقلخ مرزآ یب ناشورف نھیم 

 .دوب تکرح رد یشاپورف یوس ھب و دوب هدش هدناوخ رگید "یتسیلایسوس یوروش ۀیکارتشا ریھامج داحتا" ،"اھ اروش

 .تشگ لدبم نیگنن ۀلحرم ھب ،نآ "نیون ۀلحرم" و دش ھتخاس ریذپ تشگرب ،"ریذپان تشگرب بالقنا"ھک دوب نانچ و

 .تسا نیلمرک ۀدش فیحن رکیپ رب نینوخ مخز کی ،سور -ناغفا گنج ھک دندرک فارتعا زواجتم یاھسور

 هار و دندرک کرت هدز تلاجخ ،ھفقوالب راتشک و گنج لاس هد زا دعب ار ناتسناغفا ،ھیس یور اب زواجتم یاھسور

 چیھ ،ناتسناغفا زا رارف نیح ،"دوعسم هاش دمحا"ناش ۀتشکراک سوساج اب ینابت رد ھک سوسفا .دنتفرگ شیپ رد رارف

 ھنرو ،دش ھتفرگ هدش ھتخورف یاھ یراظن یاروش طسوت سور یرارف رکاسع تینما و دشن داجیا ناش یارب یلکشم

 لدب رد دوب ناش قح ھک تشگ یم زاب وکسام ھب هدنز ناش رفن کی طقف دیاش ،سیلگنا یروتارپما یودرا دننام تسرد

 .دنداد یم ھتشک کی ،ناغفا ۀتشک رھ



 و یرد ھب رد و یدابرب و راتشک و گنج لاس هد زا دعب ام بوبحم روشک رب یسور خرس یودرا زواجت ھنوگ نیا و

 و یمخز رازھ اھ هد ندنام اجب و ناغفا نویلیم کی زا شیب ینابرق و ھیاسمھ یاھ روشک ھب ناغفا اھنویلیم یگراوآ

 .دیسر نایاپ ھب ،میتی و هویب و بویعم

 یسرد چیھ ،ھتخاب فرش یاھ یمچرپ و هدرم نادجو یاھ یقلخ اما ،دروخ ارنآ نایناب رس تبقاع ،"یلماکات ۀلحرم"

 یبھذم ،یناسل ،یموق یاھ ھقرفت داجیا ،روآ عوھت اھ یشارت نامرھق لوغشم مھ زونھ زورما ات و دنتفرگن خیرات زا

 دراو راعتسم ددعتم یاھ مان اب ،دنسیون یم ھلاقم و نومضم تسار و پچ و دنا یسوساج و ینیچ ھئطوت ،ینابز و

 .دننک یم یروھمج تسایر لایخ ھکنیا ھمھ زا رت بلاج و دننک یم داجیا نک دب لد یاھ کوبسیف ،دنوش یم ھکرعم

 مرش نیرتکچوک نودب"نسروت میکح دمحم" ناش نارود ۀغبان ،میرذگب ھک مرزا یب و ارد هدید یمولع قحلارون زا

 فیطل" زا .دوبن یضار مھ دصیف٩٩ ھب یتح وا .تسا ناتسناغفا ۀدنیآ روھمج سیئر دصیف دص ھک درک یم اعدا

 ھب ترورض ،تسا قرغ یشورف نطو دنگ رد ولگ ات ھک ھبناج دنچ سوساج و  نارود یمچرپ نیرت فیثک ،"ماردپ

 .دوش یم الاب رتشیب شدنگ ،دوش هدز کبوچ ردقرھ ھک تسین رکذت

 یا ھتخاب فرش و هراپ مشچ ،ارد هدید یاضعا درف درف رب نیرفن و گنن و مرزآ یب ناشورف نھیم نیا ھب داب مرش

 سوساج یھاگ ھک ناتسناغفا رب سور زواجت نایناب نیا ،ناتسناغفا دض و قلخ دض و کیتارکومید دض ۀلحنم بزح

 .ار ...و ناتسکجات و ناریا زا مھ ینامز و دننک یم ار ناتسکاپ یسوساج ینامز ،اکیرما یھاگ و دنوش یم سور

 ھتشگ نیجع ناش تشپ تفھ زا اھنیا ۀشیر و گر و نوخ رد یشنم رکاچ و یشورف دوخ ،یشورف نھیم ،یسوساج

 .تسا

 ھتخادنا یرظن تقد اب ،...و ،اھ ناج ھباب ،اھ نسروت ،اھ یمولع ،اھ ماردپ ،اھ متسود ینانچنآ یاھ ھفایق ھب تسا یفاک

 .درک هدھاشم اھنآ رد ار تیانج و مرج و تنایخ و اطخ و یشورف نطو قمع ات دوش

 !تسین ھک تساناد یادخ مرش ۀرذ ،نات دوجو یب دوجو مامت رد !مارح مخت یا ،اھ امش رب داب یدبا نیرفن

 :رعاش ۀتفگب

 ھیس دنتفاب ھک ار یسک تخب میلگ

 دیپس درک ناوتن مزمز و رثوک ھب
 

 


