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٢٠٢٠ ربماون ٠٣ ھبنش ھس                                                         یرونا دیمح        

نوتنھوپ رد نوخ مامح   
 نالعا "یمومع یازع" طقف تموکح و دیدرگ ام ناردارب و نارھاوخ نوخ رد قرغ لباک نوتنھوپ

 .درک

 ھتشک رامآ و دنا هدیدرگ حورجم و ھتشک ام ناردارب و نارھاوخ زا رفن هاجنپ زا شیب دوش یم ھتفگ

 .تسا شیازفا ھب ور ھک غیرد و درد اب ناگدش

 یاھ پیلک و تسا هدیسر رشن ھب نوتنھوپ لخاد رد ھنایشحو تالمح یگنوگچ زا یددعتم تاشرازگ

 .تسا دوجوم تنرتنا رد ھنایشحو تالمح نیا یگنوگچ و نایرج زا یرامشیب

 تینما تسایر و ھلخاد ترازو ،لباک نوتنھوپ تاماقم ھک دوب دناوت نیا ،تسا گنرد لباق اما ھچنآ

 -ناریا باتک هاگشیامن" کی یرازگرب لوغشم ،رگیدمھ اب گنتاگنت یراکمھ رد وس نیدب یدنچ زا

 رد ،دوب هدش ھتفرگ لباک نوتنھوپ لخاد رد یتینما دیدش تابیترت ،دندوب نوتنھوپ لخاد رد "ناتسناغفا

 یدرف چیھ و دندیدرگ یم لورتنک تدش ھب سیلوپ و یتینما یاھ ورین یوس زا نوتنھوپ یدورو یاھ

 .تسناوت یمن هدیدرگ نوتنھوپ نحص لخاد ،روبع ۀزاجا و تراک نتشاد و لماک یشالت نودب

 و قیدصت زا دعب لورتنک یاھ رد نیا زا دیاب زین نوتنھوپ نیلؤسم و نیبوسنم و ناداتسا و نیلصحم

 .دندش یم دورو ھب رداق ،تینما و سیلوپ تاماقم ۀزاجا

 ...و دناسر مھب روضح هاگشیامن نیا شیاشگ و حاتتفا رد مھ ناتسناغفا رد ناریا ریفس دوب رارق

 هدنام باوجال زونھ ھک دزاس یم لوغشم دوخ ھب ار نھذ نانچمھ یساسا لاوس ود نایم نیا رد اما

 .دنباین یخساپ یھاگ چیھ مھ دیاش و دنا

 ؟دندیدرگ نوتنھوپ دراو ،دیدش یتینما تابیترت ھمھنآ اب ھنوگچ مجاھم دارفا -١

 ؟دندشن نوتنھوپ ھب ناریا ریفس دورو رظتنم حلسم نامجاھم ارچ -٢
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 نیمجاھم زا یکی و تسا هدوب ارجام دھاش دوخ ھک نوتنھوپ نیلصحم زا نت کی تاراھظا ھب رظن

 ھک یماظن یاھ سابل ھنوگنامھ زا ؛تسا ھتشاد نت ھب یماظن مروفینوی روکذم مجاھم ،تسا هدید ار

 .دننک یم هدافتسا نآ زا الکو و ارزو یاھ دراگیداب

 یدادعت لومش ھب تموکح ۀیاپ دنلب تاماقم زا یدادعت ،باتک هاگشیامن نیا حاتتفا مسارم رد مولعم رارق

 .دنشاب هدوب ھتشاد روضح اجنآ رد اھنآ زا یدادعت مھ دیاش و دندرکیم کارتشا زین ،...و الکو

 تحت و صاخشا و دارفا نیمھ زا یکی طسوت روکذم نامجاھم ھک دوب دھاوخن دیعب ناکما زا چیھ سپ

 نؤصم و فاعم یشالت زا ارزو و الکو رخآ ؛دنشاب هدیدرگ نوتنھوپ لخاد ،یتینؤصم و یتینما ششوپ

 .دننک یشالت ار اھنآ یا ھلولگ دض یاھ رتوم ناوراک دنرادن هزاجا یتینما و سیلوپ یاوق و دنتسھ

 ار نامگ و سدح نیا دناوت یم ،دنا هدشن ناریا ریفس دورو رظتنم سرتان ادخ نیمجاھم ارچ ھکنیا

 نادنخآ یوس زا و هدوب ناریا یدنخآ تاماقم بیج رد ،)...ای شعاد ای بلاط (نیمجاھم ھک دنک تیوقت

 ترافس رد مھ هرکذتم یتسیرورت ۀشقن و دنشاب هدیدرگ لیومت و زیھجت لباک رد نانآ ترافس و ناریا

 یاھ هدش هدیرخ زا یلیکو طسوت ،نوتنھوپ لخاد ھب نانآ دورو ۀنیمز و هدیدرگ حرط لباک رد ناریا

 .دشاب هدیدرگ ایھم ناریا یدنخآ یروھمج

 یدایرف و داد ھچ ،روشک ناملراپ لخاد رد هدش ھتخورف لیکو دنچ ھک میدوب نآ دھاش لبق یدنچ ام رخآ

 .دندوب ھتخادنا هار ھب یزیتس وتشپ و یتسرپ "یسراف"تھج ار

 شعاد و بلاط ،تیھام رد ،دھد یمن رییغت ار یزیچ چیھ ،تفرگن شود ھب ار تیلؤسم "بلط" ھکنیا

 .دنروخیم بآ ھشیر کی زا ھمھ ،... و هدعاقلا و

 دنخآ زا ار دوخ تاروتسد ھک دراد زین یدنخآ ۀخاش کی ،"بلاط" ھک دوش یم هدید رگید بناج زا

 و لباک تموکح ۀداتسرف تئیھ رد ھک تسادیپ ھتفگان .دننکیم تفایرد ناریا یمالسا یروھمج یاھ

 اھنآ زا یدیما چیھ و دنراد دوجو ناریا یاھ دنخآ نایوگ نابرق یلب زا یدادعت ،ھحود ھب نابلاط زین

 .تشاد ناوت یمن

 یعون رھ ھب ات دنتسھ موادم شالت رد ،اھنآ زیتس یدازآ و زیتس ناسنا نیرواشم و یناریا یاھ دنخآ

 ماکان ار ھحود حلص تارکاذم ،دنزاسب مارآ ان ار ھقطنم ،تسا دوجوم نآ تاناکما و دوش یم ھک

 ریز ار یگرزب شتآ و دنھد شرتسگ ھقطنم و ناتسکاپ و ناتسناغفا رد ار اھ ینما ان ۀنماد ،دنزاس

 .دنسرب دوخ موش یاھ ھتساوخ ھب قیرط نیا زا ات ،دنزاس نشور اکیرما یاپ



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 تارکاذم ۀمادا ،ناتسناغفا رد راتشک و رورت و تشحو و یزیرنوخ و گنج ھمھنیا اب رگید فرط زا

 زا یدوس چیھ و هدوب ندیرخ ھفحت و تاغوس و ینارذگشوخ و یروخ ولپ سلجم ینعم ھب ،ھحود رد

 .تسین روصتم نآ

 زا و دنکیم دادیب "انورک" وس کی زا ھک یروآ ناقفخ و جنشتم عاضوا نینچ رد ھکنیا مھ رخآ و

 ھن ھک یناریا یاھ باتک مھنآ ،دوب "باتک هاگشیامن" ھب یترورض ھچ ،بلط نوعاط مھ رگید فرط

 ھقرفت داجیا زج ھب و هدوب یدنخآ راکفا رودص طقف و طقف ھکلب ،درادن اھناغفا لاح ھب یدوس چیھ اھنت

 دنخآ روآ عوھت و سونأمان تاغل رودص یارب شالت و درادن یرگید فدھ ،ینابز و یبھذم یاھ

 .تسا ام ۀزاورد و رد یب روشک ھب یدروآرد

 :رعاش ۀتفگب و تسا نینچ نانآ تیھام اریز ،تسین ھک تسین یا ھلگ چیھ بلط زا

 تسا نیک هر زا ھن برقع شین

 تسا نیا شتعیبط یاضتقا
 .دنتسین و هدوبن ینثتسم الاب ۀدعاق زا مھ ناریا یدنخآ تاماقم

 ؟دنناروش یم ُمد ھمھنیا ناریا یاھ دنخآ یارب ارچ لباک رد لؤسم تاماقم اما

 .دسریم لاس رد رلاد درایلیم کی زا شیب ھب ناتسناغفا ھب ناریا تارداص مولعم رارق

 رالد نویلیم ٢۴٧ و درایلیم کی شزرا ھب یالاک رودص اب ناریا ھک درک مالعا ناتسناغفا رامآ هرادا"

 یس یب یب ".دراد الاک رودص رد ار لوا هاگیاج ،روشک نیا ھب

 :تسا هدیشخب تدش ناریا زا ناتسناغفا نیرجاھم جارخا ھب ھتشذگ لاس رد ناریا

 ھب ور زین ناغفا نیرجاھم جارخا دنور ،ناریا روشک رد انورک سوریو مود جوم عویش یپ رد ..."

 زا نت ۵٠٠ ات ٣٠٠ نیب ھنازور تارھ تیالو نیرجاھم تدوع هرادا نالوئسم ھتفگ ھب .تسا شیازفا

 "...دنوش یم جارخا ناریا روشک زا ناغفا نیرجاھم

 ناریا زا ،متش و برض و ریقحت و نیھوت و روز و ربج اب ھک ام مولظم نانطومھ نیا زا یدایز دادعت

 :دنشاب یم التبم "انورک"سوریو ھب ،دنوش یم جارخا

 رامیب ١٠٠ ھنازور دیوگ یم تارھ تیالو ھماع تحص هرادا یوگنخس ،یزریش قیفر دمحم ..."

 یحص یاھ کینیلک ھب تارھ ییاوھ نادیم و ھعلق مالسا یزرم ھقطنم زا انورک سوریو ھب کوکشم

 ."...دنوش یم لقتنم
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 یم هار ھب ناتسناغفا رد ار ناریا یاھباتک شیامن ،ناغفا لؤسم تاماقم ،یلاوحا و عاضوا نینچ رد و

 عمجت زا دیاب ،اقفر و بلط نوعاط موجھ و "انورک"سوریو زا یریگولج تھج ھکیلاحرد ،دنزادنا

 !!!اونش شوگ تساجک اما ،دننک یریگولج مدرم

 :دنیوگیم

 تسا نشور شتآ شیالاب ھک دزوس یم نیمز یاجنآ اھنت                    
 

 
 

 
  


