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 ٢٠٢١ یرونج ٠۶ھبنشراھچ                                                       ینامحر روتان                

   . ... لاثم یب نارگیزاب و نارگلواپچ
 

   ) ؟ (  دننکیم دادیب ھچ کلُم لاجر ینیب  *** دب ز رتدب دیآردب یتعدب زور رھ     

      _________________________________________________________  
 

  ! هدش جارات موق نیرت دردُرپ یا
 هدنسیون چیھ دنا ھتشاد اور وت قح ھب نامز ناگشیپ متس ھک ار یدادیب و درد نازیم
 دزاسب ملق اھ ناتسین ھمھزا و گنر اھایرد ھمھزا رگا اتح ، دیامن ریرحت دناوت یمن یا
.  
 
 نیا ، ناتسناغفا رد تنایخ عاونا و بلقت ، داسف یبایزرا دعب دحتم للمرتفد تیفافش نامزاس یتقو 

 رب نادجو اب ناغفا رھ داھن رگید رابکی ، دنکیم یفرعم دب ،ناھج حطس رد مود ھجرد ھب ار روشک

  . دتسرفیم تنعل و نیرفن دسفم و نیاخ ، ھتخورفدوخ ، رگلواپچ نارادمامز ۀلالس

 ھیبرت ، هدیدرگ لیسگ یاھروخشال موجھ دروم ھتسویپ ناش کلُم تسایس هایس یاھ هرود رد اھناغفا

 و ھتفرگ رارق برغ و قرش یتسیلایرپما یاھ متسیس روز و لوپ ، ذوفن اب ، هدش ھتشامگ ای و ھتفای

 ، لاوتوک و نابساپ تسد ھب ناش یاھ ھیاس ندش هدیدزد سرت زا مدرم نیا .دنا هدش جارات راب راب

 شُکردارب یاھ هدازھش ، یرابرد یاھ ھتخورفدوخ ، شایع و توافت یب ریما و ریزو ، لیکو و یضاق

 یب دنا هدیدزد مھ ار شباتفآ ھک یروشک یاھ یکیرات رد ناملسم و رفاک شوگب ھقلح یاھرادیکوچ و

 ( ... هایس لاس دصود ، لاسود ھن ، لاسکی ھن ، دنا هدوب ھیاس یب یاھ ھیاس ھمھ ، دندرگیم ھیاس

 نتخاس دنبرد یارب نامز زا یا ھھرب رھرد ) ناتسرپ اکیرما ، نابرشم یسور ، اھ هداز سیلگنا

 گنراگنر یاھ راداب کمک اب یھاوخ قح دایرف ندرک شوماخ و یسارکومد ندیشک راد ھب ، یدازآ
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 رازھ اھرازھ یعمج ھتسد یاھروگ ھب ارنآ ۀشوگ ھشوگ و گرزب نادنز کی ھب ار کلُم ، ناش

  !؟ دنا هدومن لیدبت هاوخیدازآ تسرپنطو

 و تلادع یاھ مانب شیوخ یھورگ و یموق ، یصخش عفانم یارب ریظن یب یاھ ھتخورف نادجو نیا

 دایقنا مدق نیتسخن نامھ زا ، شیپ لاس دصود نامھزا بھذم و نید ، یسارکومد و یدازآ ، تاواسم

 دندناشن ییارگبقع و رقف ، تلزم کاخ رب و دندروآ دورف تکوش و ناش زا  ار ناتسناغفا ، یگدرب و

 و یھاگآ ، درخ و شناد اھنآ ،دندومن دابرب ار کاخ تمارک و تقادص ، ندمت ، تینما ، یدابآ اھنآ ،

 اھنآ ، دندرک ھضواعم یگدزاجرد و بصعت ، یگدیلوژ ، یدنسپ تافارخ ، یدرخ یب اب ار رنھ

 اھنآ ، دندومن رارف نطو زا ای و دنتخاس ینادنز ، دنتشک ار نادنمرنھ و ناداتسا ، ناھاگآ ، نادنمدرخ

 رگا ھک دندرک نانچ ار ھمھ نیا اھنآ ، دندرک لواپچ تمینغ مانب ار مدرم یونعم و یدام یتسھ مامت

 تاجن یزور ھیس و یتخبدب ھمھ نیا زا ار مدرم و کلُم ،دندنبب تمھ رمک لاس رازھ ناگ هربخ مامت

  .تسناوت دنھاوخن هداد

 و رو ھلعش هدوب مھ یاھ ھقرج ، روشک تسایس هایس طخ نیا دادتما رد ، تفرگ ناوت یمن هدیدان

 ، یلب ... شورفنط و نینچ ھن و دنا هدوب نادجو یب نانچ ھن ھک سنج رگید زا یاھمدآ ، زیتس نمشد

 نیمزرس رد فکبرس نازرابم و یربارب و تلادع ناگدادلد ، یسارکومد ناگتفیش ، یدازآ ناقشاع

 و موس  مود ، لوا ناھاوخ ھطورشم (  مانب یقیقح نانامرھق نآ ، هدوب رایسب و رایسب اھناغفا

 ناریما طسوت ... یدادادخ و ییاذک ، یثاریم ، ییادھا یاھ تنطلس نارود رد ) یعقاو ناتسرپنطو

 تسد ھب ای و ، هدناتشذگ فوخم یاھنادنز رد ار یرمع ناش یاھ بابرا روتسد ھب انب ای و  تقو

  . دنا هدش هدرپس مادعا ۀخوج

 » تسار و پچ « ھھدراھچ زا رتشیب نیرد ؛ دراد ھمادا ھلسلس نیا مھزونھ ات ھک ! درد و غیرد اب

 یشیرد یاھ عاجش هاش ، برغ و قرش زا هدناشن تسد و هدش دراو نارادمامز ، نیاخ و ھتسباو

 یرگید لسن رگم ، دنا ھتخاس الب ریت جامآ ار یدایز یمخز یاھ باقع ،یکنپچ و رسب راتسد ، شوپ

 یم ناش نیمزرس ییاھر یارب ناش یاھلد ھک یدازآ نارادعشم نآ قحرب نیثراو ، ناتسرپنطو زا

 هدُرب نیب زا ناش نارودزم و نارگلاغشا یارب ار لایخ شمارآ هزرابم یاھ رگنس رد فکبرس ، دپت

  . دنا هدناود ناش یاھ نادند ُنب ات ار سرت و

 و دنھد بیرف ار ناتسناغفا مدرم دنتسناوت ناش نیگنر یاھ راعش اب قرش یاھ تسلایرپما لایسوس ھن

 نویسمک ، اھ ییارگ لفحم نتخاس جیار اب تسناوت دنھاوخ برغ نارگرامعتسا و ناراوخناھج ھن

 لمر ، یگدزاجرد ، لواپچ ، غورد نداد ھعاشا اب ؛ یبلقت تاباختنا و اھاروش ، اھ ھگرج ، اھ یزاب
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 ، یزادنا ھقرفت ، یتسرپ موق ، قاچاق ، یراکایر ، یدرخ یب ، داسف ، یدزد ، یزاس الم ، یزادنا

  . دنسرب شیوخ موش مارم ھب هریغ و  دنمفدھ یاھ رورت ، یراحتنا ، یُشک مدآ ، یدزد مدآ

 ، دنا هدید ار اھ یجراخ ھتفاب و ھتخاس یدایز یاھ ھشیپرنھ ، ناش روشک یسایس ۀنحص رد اھناغفا

 هدرک ارجا ار یتوافتم و ثولم یاھ یزاب اھ هدوت بیرف یارب ھک یاھ یرادم یسایس ای اھ ھشیپرنھ

 یب و لیدب یب ھشیپرنھ ھک یتسارب رگلاغشا ماسومع ۀدناشن تسد هرھُم یرخآ یکی نیا رگم ،دنا

 جراخ زا ینادرگراک ای و دید موزل ساسا ھب وا ، هدیراخ ار دوخ یاھ بیقر ھمھرس وا ، تسا یلاثم

 ناشن تصش روز ، دنزیم فال ،دیوگیم غورد ، دنزیم کمشچ ، دنکیم هدنخ ، دنکیم ھیرگ عقوم ھب

 قاچاق ، دزاسیم ھصق ، دیوگیم رعش ، دیامنیم اعد و هراختسا ، دیوگیم ھفیطل ، دیامنیم دیدھت ، دھدیم

  . تسا شقن رھ بوخ رگافیا ھصالخ ،تسا نزھر قیفر و دزد کیرش ، دربیم

 دوواد رمع یاقآ یو دننام یب زادرپغورد ای رتفد سیئر : یو روآ تفگش یاھ یزاب زا ھنومن دنچ

 یناطیش یاھ حرط ات ، دریگیم ناریا کیتامولپد و یطابترا یاھ ھکبش زا رلاد اھ نویلم ھب یز

 ھمھ و دش الاب شدنگ یوب ھکنآ ات ، تسا شوماخ وا رگم ، دراذگ ارجا ھب ار اھدنوخآ تارابختسا

 رما ھب اھ لوپ نیا : دیوگیم تسار وا اھنت ھک ییارد هدید نامھ اب رشمسلو بانج هاگنآ ، دندش ربخ

  !!؟ تسا هدش ھتفرگ کمک رطاخب و یمسر روط نم

 زرط زا ھک تسا تلم نیا ، دمرش یمن و هدیمرشن یھاگچیھ شا ھناشورفنطو لمع چیھ رطاخ ھب وا

 ، ندمت نمشد یاھ بلاط اب و تسا بلاط وا ، دندرگیم مرش قرع قرغ یو یاھ ییاوراک و مارخ

 ) ؟؟ شا یضاران ناردارب اب ( دراد ھنسح طباور  ناشکمدآ  ، نازیتس نز نآ ، رنھ و ملع ، یقرت

 نتخاس کیرش یارب و ھتشاد طابترا ینیمزریز یاھ نیالپاپ قیرط زا یناتسکاپ یاھ لارنج اب وا

 زا و تسا دنوخآ وا ، دھدیم چرخب یعاسم اھناغفا یدابرب و راتشک ، لواپچ رد یناتسکاپ یاھ بلاط

 و یموق ، یتمس ، ینابز یاھ داضت ات دریگیم لوپ ھنایفخم راید نآ یبھذم یاھ تسنومژھ یارجم

  . دنزب نماد رتشیب اھناغفا نیب رد ار یبھذم

 مدرمب رادافو و قداص ، تسرپنطو ناغفا کی یتقو ات دنادب دیاب ، دشاب ھچ رھ و یکرھ وا ، نکیل

 ھچرگ ... دیسر دنھاوخن ناش موش مارم ھب شا یمرج یاکرش و شدوخ دشاب دوجوم ناتسناغفا رد

 ، دنا رابرد هراک ھمھ و نیشنردص ؛ اھ هزرھ و اھ شورفدوخ ؛ اھرنھ یب و اھ شناد یب رثکا ھک

 خیرات مکُح ھک ھنوگنامھ ، دش دنھاوخ نوفدم خیرات ناد ھلابز ھب اھنآ ۀمھ و دسریمرس مھ هرود نیا

  . تسا
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 ) ؟ ( منکیم دایص ۀداوناخ ھب نیرفن *** منکیم دای دوخ ۀنایشآ ھک تقو رھ

 دنیامن لمحت دیاب رابجا ھب ار رگید رودزم کحضم و روفنم دوجو ھتسشن نوخ رد تلم ،رگد رود رد

 ... دمان یم ناھج  رکفتمزغم ار شدوخ یشورفنطو و یرودزم ، یگلفس رد ھک یی یناور کمدآ ،

.                                                                                      

___________________________________________________  

 ، ھماکدوخ یاھ مامز نوناق رد ھتفای رولبت و ریذپان لمحت ریجنز و دنب زا ار دوخ زگرھ اھ ناسنا

  ) ؟ ( یبالقنا لمع کی اب رگم ، درک دنھاوخن اھر دبتسم و رودزم

  

      
 


