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 ٢٠٢٠تسگا٢٢ ھبنش                                                                 یرونا دیمح       

)٣(... دراذگیم جک اپ ھکرھ      

شیوخ لصا زا دنام رود وک یسک رھ  
لوا - شخب  

 جک اپ دمحا .دش یم روصت ھک درک ادیپ نآ زا رتزارد رس ملایخ ھب مھ اھ نتشاذگ جک اپ نیا

 جک اپ امیش ،میروخ یم ام لد نوخ ،دراذگیم جک اپ دومحم ،میروخیم ام لد نوخ ،دراذگیم

 ۀشیش" نیا شاکیا ،میروخیم ام لد نوخ ،دراذگیم جک اپ الیل ،میروخ یم ام لد نوخ ،دراذگیم

 میتشگ یم شوخ و میدروخ یم شوخ ،میدوب یم شوخ ،ام میتشاد یمن "لغب رد" ار "ملاع سومان

 ۀدرپ و میدروخیم دوخ نان ،تیلؤسم یب دارفا زا یدادعت دننام و میدرب یم تذل دوخ یگدنز زا و

 شیر ھب و میدش یم "هدازریم".میدرک یم ھشیپ یسیون "سوماق"و میدش یم یثنخ ای ،میدرکیم دوخ

 .میدیدنخ یم مدآ و ملاع

 .تسب ورف مد و درک لمحت ار یا نایزھ رھ و گنفج رھ ناوت یمن ،تسین نینچ ھک الاح اما و

 :مھً اعقاو

 شیوخ لصا زا دنام رود وک یسک رھ

 شیوخ لصو راگزور دیوج زاب
 تامیالمان زا هدید ،مینک ھلصوح و ربص دنچرھ ،"میراد لغب رد ملاع سومان ۀشیش"ایوگ ھک ام

 یب ھک دنزیم بیھن نادجو یلو ،...و دشاب "شیوخ راک یپ ھک رھ"میراذگب و میزودرب راگزور

 :رعاش ۀتفگب و شابم نیب لیس و توافت

 سب و تسا نتفگ اعد وـت ۀفیظو  ظفاح

یکاولپخ             لالقتسا  
                            www.esteqlaal.net                           
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 دینش ای دینشن ھک شابم نآ دیق رد
 یک ای یک ھک میتسین مھ نآ دیق رد اما ،مینک یمن ھلاوح ار یسک مھ دب یاعد ،میئوگ یمن اعد ھتبلا ام

 و دریگ یم دنپ و دونش یم یسک ھک میتسین مھ نآ دیق رد و ھفخ اھ یک ای یک و دنوش یم شوخ اھ

 دنکیم لوبق و دنیب یم ار دوخ لباقم طقف یداگ پسا نوچ نانچمھ و دونش یمن ای ،دوش یم رادیب

 دوخ فارطا راھچ ھب و دوش یم رادیب ،شدوجو یب ِدوجو رد نادجو ۀرذ ای ،تسا هایس ریش ھک

 .ددرگیمرب تیناسنا ھب و دزادنا یم رظن کی

 و ھتخاب نادجو دارفا تشم کی ھک دوب ھتشذگن قیالان نامیلس راب تفخ گرم زا یحابص دنچ

 اغوغ و ناغف و دایرف و داد و دنتشاذگ شیامن ھب دوخ لیصا ِتیلصا ،...و ضیرم و دش ھتخورف

 رادمتسایس ،اناوت ۀدنسیون ،اھ ھنامز رعاش یاو ھک دندیبوک تسد ود اب دوخ رسرس ھب و دندرک اپرب

 ....و دروخ نامسآ ھب نیمز و تشذگ اھنت ار اھنآ ،...و ربدم

 زا رگید یکی ھک میدوب ھتخاسن ناش یدمع ریغ ای یدمع هابتشا ھجوتم زونھ ار اھنآ زا درف ود یکی

 .تشاذگ شیامن ھب دوخ لیصا تیلصا و درک دنلب دوخ راجنھان یادص اوسر ناگداز یمچرپ

 ھمقل کی یارب ار وا ھک نامھ ،"یروفغ"ناج امیش زج ،تسین رگید سک ،اوسر ۀداز یمچرپ نیا

 ادابم زور یارب الاب قاط رد و دنتخاس "یرد بدا داتسا" ھفیلخ ۀسیک زا ،نابرق و ناج دنچ و نان

 .دنتشاذگ شیامن ھب

 نمرج -ناغفا(رورپ یمچرپ تیاس رد قیالان نامیلس گرم رد اوسر ۀداز یمچرپ نیا دینک تقد

 :تسا هدرک ینگارپ گنفج ھچ "نیالنآ

 ھناداتسا و دشیدنایب تسناوت یم نابز ود ھب قیال نامیلس ھک دوب نیا قرف نیرتگرزب نم رظن ھب [

  .دیوگب رعش

 یم رکفت مھ یرد نابز اب ، وتشپ ینعی شا یردام نابز ھب طلست رب هوالع ھک تسا ینعم نادب نیا

 نیرتھب قیال یوتشپ و یرد راعشا رد .دروآ یم نخس ھب زین نابز نیا اب ار شتاساسحا و دومن

 ھب هدنونش و هدنناوخ یارب ،سمل لباق ریغ کرد کی زا و تسا هدمآ ادص ھب یناسنا فطاوع

 .تسا هدیدرگ لیدبت شناوخ و دید لباق دوجوم

 ناتسد یھت و ناشکتمحز عفانم زا عافد رد و يبالقنا رتشیب قیال نامیلس راعشا یاوتحم و نومضم

  .دوب

 هدومن ذوفن هدنونش حور قمع ھب یرد و وتشپ ریذپلد یاھ گنھآ قیرط زا ھک یو راعشا زا اسب ھچ

  .دندرگ یم طلخ هدنونش ساسحا اب و
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 رد شیاھ هدورس ھنادیواج یاھ زوپمک اب و وتشپ و یرد ھناقشاع و ینھیم راعشا اب قیال نامیلس

  .درک دھاوخ یگدنز اھ لسن لوط

 بلق زا ھک دراد ینوارف ینھیم راعشا ھک تسا یرد بدا و رعش ناگرزب زا یکی یلیلخ داتسا

 .تسا ھتفگ نخس شنطومھ نارازھ

 مھاوخ یم داش ار رعاش ود رھ حور

 2020-08-16 -یھاوخرظن ۀچیرد  -]یروفغ امیش مارتحا اب

 تروص زغم اب ندیشیدنا ،"مرتحم داتسا" ھک درک ضرع دیاب ،"یرد بدا داتسا" نیا تمدخ تسخن

 .تسا ھتسناد یمن ایوگ ار لصا نیا "یرد بدا داتسا"مینک ھچ یلو .نابز اب ھن ،دریگیم

 رخآ ؟دیشیدنا نابز هد اب ،دیشیدنا نابز ود اب ؟دیشیدنا نابز کی اب ؟دیشیدنا نابز اب دوش یم ھنوگچ

 !!!ندیشیدنا و ھشیدنا عبنم و ھلیسو ھن ،تسا میھفت و ماھفا ۀلیسو نابز

 بدا داتسا"ِکاواک زغم رگم ات مروآ یم اجنیا "ھشیدنا"یتسیچ نتخاس حضاو تھج ار عبنم ود یکی

 ."دوش صالخ"ماوع ۀتفگ ھب "یرد

 یرازبا ھب ھک ینھذ تالاوس ھب قیقد و حیحص یئوگ خساپ یارب ،ینھذ تسا یشالت" :ندشیدنا

 ایدیپ یکیو ".تسا دنمزاین عوضوم  حیحص کرد و ھبرجت ،شناد ،درخ ،قطنم نوچ

 و نیلؤسم زا یکی ،"یرد بدا داتسا" ،"یروفغ امیش" مناخ ھک ،"ریغص سوماق" ھب مینزب مھ یرس

 :میبای یم ھچ "ھشیدنا" دروم رد ھک مینک وج و تسج .دشاب یم نآ "ناداتسا"

 ساسحا ،ندرب لایخ ،ندرک ھشیدنا ،بارطض و سرت ،رکف ،رکفت ،لایخ ،نامگ ،رکف { :ھشیدنا

 ھشیدنا لیبق زا یتابیکرت رد ،شیوشت ،بارطضا و میب و سرت ،لمأت ،رکف ،رکفت ،ندرک میب و سرت

 } .دوش یم لامعتسا زین صلخت ثیح ھب -دوش یم لامعتسا رو ھشیدنا -راد

 اما ،رگید تصرف کی ات دوب شوماخً العف یارب تسا رتھب "سوماق" نیا نوچ و دنچ دروم ردنا

 کی ھکنآ نودب ،دنا هدمآ رارکت ردنا رارکت ردنا رارکتً ارثکا ،دنا هدش درز تاغل یور ھک اھ اجنآ

 .دنشاب هدرک ھئارا دروم رد ھشیدنا زا ناسآ و هداس و دنسپ ماع و صخشم فیرعت

 ینعی  -ندرک ھشیدنا =ھشیدنا ً،الثم ،؟؟؟دننکیم ینعم تغل دوخ اب ار تغل کی ،ھمان تغل مادک رد 

 ؟؟؟ھچ

 یا ھنوگ ھب ھک ار ینانآ ،دنراد فیرشت مھ هداز یمچرپً ارثکا ھک سیون سوماق نایاقآ و اھ مناخ نیا

 ،طلغ تاحیرشت نینچ اب ،دننکیم ھعجارم "سوماق" نیا ھب ،ناگداز یمچرپ ۀفقوالب تاغیلبت رثا رد

 .دننکیم تنایخ ھتسنادان ای ھتسناد نطو دالوا ھب ھجیتن رد و دنربیم ھھارجک ھب
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 دوخ لصا ھب تبقاع ،ناج امیش ھنوگچ مینیبب ،میرذگب ھک روآ عوھت یاھ یسیون "سوماق" نیا زا

 و تلم ھب نئاخ و راکتیانج و یناج و سوساج و وربآ یب و فیثک یمچرپ کی زا و ددرگیمرب

 .دنک یم ھیوم وا گرم ھب و دنکیم عافد ،نھیم و مدرم

 ھناداتسا و دشیدنایب تسناوت یم نابز ود ھب قیال نامیلس ھک دوب نیا قرف نیرتگرزب نم رظن ھب"

  .دیوگب رعش

 یم رکفت مھ یرد نابز اب ، وتشپ ینعی شا یردام نابز ھب طلست رب هوالع ھک تسا ینعم نادب نیا

 ".دروآ یم نخس ھب زین نابز نیا اب ار شتاساسحا و دومن

 ناش زارد یاھ نابز اب اھ یمچرپ ھک میوش یم ھتسناد ،یروفغ امیش مناخ "رابرھگ" نانخس نیا زا

 قیالان نامیلس نوچ ھکنیا رگید و .دنتشادن ھک دنتشادن ندیشیدنا یارب یزغم نوچ ،دنا هدیشیدنا یم

 نارود ۀغبان ایوگ سپ ،" دومن یم رکفت مھ یرد نابز اب "و ،دورس یم "رعش"ایوگ یرد و وتشپ ھب

 "نادنمرنھ" و "ناگدنسیون" و "نارعاش"دنا هدوب رایسب ام ۀدش هداد دابرب روشک رد .تسا هدوب دوخ

  ،دنا هدورس "رعش"،وتشپ ھب مھ و یرد ھب مھ ھک ،ریخا نرق مین رد صوصخب ،"ناناوخ زاوآ و

 یاھ تیصخش نوچ اما ،...و دنا هدورس اھ "گنھآ" ،دنا ھتشون ،...و اھ لیلحت و تالاقم و اھ باتک

 رد مھ توت ود ،ناش یاھ راک نآ و دنا هدش هدرپس خیرات لادوگ ھب ،تسا هدوب رفص ریز ناش

 .تسا هدوب اھنآ زا یکی مھ قیالان نامیلس و تسا ھتشادن یشزرا عامتجا

 ھعیدو کی ،نآ یعقاو و یقیقح ینعم ھب ندورس رعش ،نیرتمک نیا تشادرب ھب رظن رگید بناج زا

 وا و دوش ماھلا رعاش یارب دیاب رعش و دراد دوجو نارعاش دوجو رد ھک تسا داد ادخ دادعتسا و

 یارب رعش اما ،دنتشادن ندناوخ و نتشون داوس یتح ھک ینارعاش دندوب .دروآ ذغاک یور ھب ارنآ

 .درکیم تشاددای ارنآ ناش یارب یرگید سک و دیدرگ یم ماھلا ناش

 رعاش ،دزادنیب دعب و دشیدنیب لوا و دشاب ھتشاد ترورض رکفت ھب ،نتفگ رعش یارب ھکیا "رعاش"

 امیش ۀتفگب(ھتفھ و اھزور ،تسا هدشن ماھلا شیارب رعش نوچ ؛تسین رعش مھ وا "رعش"و تسین

 لد زا نوچ مرجال سپ ؛تسا هدروآ مھب "رعش"کی دعب و ،)تسا هدیشیدنا نابز ود ای کی ھب ،ناج

 رھاوخ نآ و یروفغ ناج امیش "راعشا" دننام تسرد ،دنیشن یمن مھ لد رب سپ ،تسا ھتساخنرب

 !!!تسا هداتفا ھچ ار کلم نیا یاو یا .تسا "سوماق" لؤسم ھک شا یمچرپ رگید ۀدناوخ

 ار تواضق و منکیم یگنرد ،"یرد بدا داتسا" نیا یاھ یئوگ گنفج زا رگید ۀتکن دنچ ھب

 .دوخ فیرش نانطومھ ھب مراذگیم
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 ریغ کرد کی زا و تسا هدمآ ادص ھب یناسنا فطاوع نیرتھب قیال یوتشپ و یرد راعشا رد "

  "...،سمل لباق

 سوحنم یاتدوک لوا زور رد ھک تشاذگ شیامن ھب ار دوخ ینامز " یناسنا فطاوع نیرتھب "نآ

 ار وا فیرش ۀداوناخ و ناخ دوواد دمحم ماع لتق روتسد ھک دوب یدارفا زا یکی قیالان نامیلس ،روث

 رد دوخ بزح رصح و دح یب تایانج مامت رد ،بزح یئامن تردق قیاقد نیرخآ ات و درک رداص

 یزیچ ،"سمل لباق ریغ کرد " زا نیرتمک نیا اما و ،تشاد تلاخدً امیقتسم ،ناتسناغفا رساترس

 لباق ریغ" ھنوگ ھچ و )؟؟؟درک سمل دیاب ھنوگچ ار کرد (.دشن ھک دشن صالخ مرس و مدشن ھتسناد

 ؟!دوش یم "سمل

 یھت و ناشکتمحز عفانم زا عافد رد و يبالقنا رتشیب قیال نامیلس راعشا یاوتحم و نومضم ..." 

 ".دوب ناتسد

 و زواجت  ،"فصو" رد ھنوگچ ھک میدوب دھاش و میدید رس و مشچ ھب ام  !"یرد بدا داتسا" !یلب 

 و درک نوریب دوخ موقلح زا رعش ،...و اھ اروش روشک و خرس شترا ،"فصو" رد ،رگزواجت

 ھنوگچ ھک مینیب یم و دورس "رعش"ایوگ ،"روث بالقنا"فصو رد و درک ناونع "بالقنا" ار اتدوک

 و نفعتم یاھ "رعش" نآ و شیوخ لصو دیوج یم زاب زورما ،شیوخ لصا زا دوب هدنام رود ھکنآ

 تمرش ،یروفغ امیش مناخ .دنکیم ناونع "یبالقنا"،ار یدازآ دض و ینھیم دض و یمدرم دض

 !!!داب

 ،ماک ،اسگا ناسوساج ھک هاگنآ ،تشادن رارق تلود و بزح یربھر ردک رد قیالان نامیلس نیمھ ایآ

 و لُپ زا ،مامح و ناکد زا ،ھسردم و دجسم زا ار تسد یھت و شکتمحز رازھ نارازھ ،داو و داخ

 راتفرگ ،دیدھت و ریقحت و نیھوت و متش و برض اب ، ... و ھکیرباف زا ،هار راھچ و رازاب زا ،ناوُلپ

 ھلولگ ای مھ دعب و دندرک یم اھ نادنز و اھ هاگ ھجنکش و قیقحت ددعتم یاھ تسایر ۀناور هدرک

 ...و روگ ھب هدنز ای دندرک یم ناراب

 یارب ،امش قیالان نامیلس ھک دوب اھ شُکب و اھربب و ریگب و اھ ھماگنھ نینچ رد !ناج امیش !یلب

 یب راعشا نانچ نآ .دروآ یمن وربا رب مھ یمخ و دورس یم "رعش"،ناتسد یھت و ناشک تمحز

 امیش یاھ باتک یراملا مھ ای و راوسن یروپ مھ ای تسا بوخ بانشت ذغاک یارب ای طقف یاوتحم

 ."یروفغ دمحم رون"ناش ۀشتآ ود یقلخ رھوش و یروفغ ناج

 اھ قیال نامیلس تسد ھب ھمھ ھک ینادنز )١۵٠٠٠(رازھ هدزناپ تسیل ھب رابکی ،میوگ یم غورد رگا

 ناتسد یھت و ناشکتمحز دادعت ھک دیناوخب تقد ھب و دینزب یرس ،دندش دوبان و تسین ناش لاثما و
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 رگا ھتبلا ،دیریذپب راورخ ۀنومن تشم ناونع ھب ارنآ و دسریم رازھ نیدنچ و دنچ ھب تسیل نآ رد

 .تسا یقاب نات فیحن نت رد نادجو ۀرذ

 هدمآ ھچ نآ رد قیالان نامیلس دروم رد ھک اھ یمچرپ دوخ یاھ تیاس زا یکی ھب مینزب یرس دیئایب

 لقن اجنیا قیالان نامیلس یاھ هدرم و ھتشک تمدخ لیوط نومضم کی زا ار فارگاراپ دنچ .تسا

 :منکیم
 

 .دشیم هاگن ترفن ھب ،ردپ ۀدرک قاع ثیح ھب قیال نامیلس زا مدرم نایمرد یرمخلپ رھشرد [

 ...فالخرب قیال تاکرحت
 
 

لوا شخب نایاپ  


