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 ٢٠٢٠ ربماون ٢٠ ھعمج                                                     یخس بیجن        

 

 ! اھ ھچب مالغ و خیرات ریسم رد ناتسناغفا           
 

 ناوتیم ار عوضوم نیا ، دندشیم لیدبت نامالغ ھب ھمھ یطسوا نورق رد یگنج ناریسا

 .دومن ھعلاطم یقھیب خیرات رد تحاضو ھب

 ،دنھ یناگروگ هاشداپ   ) م١۶٠۵   ــ  م١۵۵۶ ( ربکا دمحم نیدلا لالج راب نیلوا یارب

 رد ار یمالغ ینعی ، یگنج ناریسا شورف و دیرخ ؛رباب نیدلا ریھظ دمحم  ھساون

 ناشخدب و خلب ،راھدنق ، لباک رصع نآ رد .درک نالعا عونمم دوخ رما ریز نیمزرس

 . دندوب دنھ یناگرگ تلود تالایا زج

 ار یجراخ اب گنج تماھش تقو چیھ ھک نمحرلادبع ریما ؛ربکا زا دعب لاسدصود 

 جیورتً اددجم ار یمالغ ؛ ناتسناغفا مدرم یلخاد یاھمایق یارسا دروم رد اما ؛ تشادن

 . دومن

 یگنج ریسا تقو چیھ ھلتک نیا . دور یم تبحص ریما یاھ ھچب مالغ دروم رد ھکیھاگ  

    .دندشیم هدرپسریماب ناش یاھلیماف ٔھلیسوب اضر ھب شوخ ھکلب ؛ دنا هدوبن

 نمحرلادبع ریما « :دسیونیم۶۵٧ ص لوا دلج رد نمحرلادبعریما  دروم رد رابغ موحرم

 ھنادرم طیحم رد زور و بش  هدوب رود مرح اب ترشاعم زا و روشحم مدرم اب ناخ

 .» تسیزیم

 تیعضو نیا. دیامنیم نایب ار بلطم حور اما ؛ دنکیم ظفح ار ملق تفع ھنادنمشناد رابغ

 وا … ھفیظو و دنسانشیم ار ھچب مالغ میحر ھمھ ھک ، تشاد ھمادا رھاظ دمحم رصعات
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 . دنتسنادیم یتنطلس رابرد رد ار

 مادنا ضرع یدارفا ؛ خیرات ریسم رد ناتسناغفا مود دلج رشن زا دعب ؛رازھود یاھلاس زا

 ؛نآ فلٔوم و باتک نیارب زات و تخات اب ؛روشک جراخ رد و یریپ سپ ھب ھک ،دندرک

 . دندرک یرگ ھچبمالغ یاعدا

 و دوبمک ود یکی اما ؛ تسین صقاون مھ دیاش و ، اھ دوبمک زا یراع باتک نیا نیقی ھب

 تسین یراگن ھعقاو و ھثداح باتک نیا .دربب لاوس ریز ارنآ یخیرات دُعب دناوتیمن هابتشا ای

. 

 رد سیلگنا هدنیامن ثیحب ؛ دینک یفن ار ) یجاش( ناو یداگ هاشدمحا تیدوجوم دیئایب 

 ! لباک تلود یکلم روما

 دناوخ ھچب شقن ، سیلگنا یماظنٔ هدنیامن ثیحب ؛ دینک یفن ار یناتلم زاون هللا شقن دیئایب

 ھن … و  دینک یفن ار یرالاس دامتعا و یگداوناخ تلود ،دینک یفن ار مشاھ دمحم یاھ

 جنرب و شام روکذم صخش شیر اما ؛ تشاد دیفس شیر صخش نالف تفگ رابغ ھکنیا ؛

 . تسھ یرگ ھچب مالغو یدیفس مشچ ھکلب ؛تسین داقتنا نیا !دوب

 دودح زا جراخ ! دینک مادقا یخیرات رثا دقن ھبً ادعب و ،دیزومایب ار خیرات ٔھفسلف دیاب ًالوا

 !!دیئوگیم هوای  شناد نیا

 تلم ریخا لاس لھچ یتخبدب لجاع تلع ھک ، روشک جراخ یاھ ھچب مالغ نیمھ زا یکی

 دینک ھظحالم مدومن حرشت لبق لاس دنچ نم ار یناتسیس مظعا روفنم یمچرپ . دنتسھ ام

. 

 عاجترا موجھ و خیرات ریسم رد ناتسناغفا مود دلج    
 هدیسر رشن ھب رازھود لاس یم 15 خیرات ھب ینوزاتا عبط دیما ۀمان ھتفھ 421 ۀرامش رد ھتشون نیا

 .دوب

 یب یاھ یظافل ھلسلس کی ، تیعقوم ذخا و یتمدخشوخ یارب ، مدان یمچرپ کی یناتسیس مظعا

 .دوب هدرک پاچ دیما ۀمان ھتفھ رد خیرات نیا زا لبق یاھ هرامش رد ار اوتحم

 نیا نایب رد ار وا ثــلاث و یناث فادھا و متخادرپ درف ثیحنم یناتسیس حیرشت ھب ھلاقم نیا یط نم
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 رد !!! دنداد رارق سور رایتخا رد ناگیار ار کاخ ھک اھنیا اریز ، متخاس نشور ، تاملک اب یبساک

 ؟؟؟ تشاد دنھاوخ یدروخرب ھچ کاخ نامھ خــیرات دروم

*** 
 قـباس یاھ مــیژر ناراکردنا تسد لــمعلا سکــع ، خیرات ریسم رد ناـــتسناغفا مود دلج رشن زا دعب

 ًالاــمتحا ار اھنآ شجنر ۀنیمز باتک نیرد ناشیا یاھ درکلمع یرگنزاب اریز ، دوب ینیبشیپ لباق

 یــمچرــپ رصنع ، دیما 2000 یروربف هام 410 و 408 ، 409 یاھ هرامش رد اما ؛ درکیم مھارف

 ار رابغ موحرم یاھبنارگ رثا » یناتسیس مظعا « قلخ بزح یبالقنا یاروش ۀسیئر ٔتایھ وضع

 ،دنسانشیم ار یناتسیس ھکینانآ .هداد رارق یھت نایم یاھ یئارس هوای و ساسا یب تاضرعت دروم

 تمشح مرتحم ناشیا نیکمت اب دنزرف و رابغ موحرم ۀتشون اب وا تیدض و یریگعضوم نیا ھک دننادیم

 یارب اما .تسا هدیشخب ناغفا تلم ۀیعاد ناورھار دنزرف و ردپ نیا ھب یگرزب راختفا ، رابغ لیلخ

 : ھک منکیم ضرع دنسانش یــمن ار یناتسیس قـــیفر ھک نانطوــمھ زا هدعنآ

 کیتارکومد بزح یبالقنا یاروش ۀسیئر ٔتایھ وضع ، لمراک کربب کیدزن تسود یناتسیس مظعا

 ار اروش نیا ماکحا مامت ،یبالقنا یاروش ۀسیئر ٔتایھ وضع ثیحنم ینعیً اتفیظو صخش نیا ،قلخ

 یبالقنا یصاصتخا ۀمکحم ھک ار یئاھ ھلصیف .تسا هدرک اضما نآ یاوتحم تشاد رظن رد نودب

 یم رد ارجا ۀلحرم ھب یبالقنا یاروش ۀسیئر ٔتایھ ۀلیسوب نآ دیئات و ھعلاطم زا دـعب ،درک یم رداص

 .دمآ

 : دسیونیم نینچ خرس یاھ ھنشد ناونع ریز ۀمانفارتعا رد نادو ریقف وا یــمسر فیاظو دروم رد

 نامز رد دوخ ھک » اھ یمچرپ نیب تافراعت « یناتسیس مظعا نیسیمداکا ادیدناک یناغفا دنمشناد(

 رد ،دوب ناتسناغفا یروھمج یبالقنا یاروش ھسیئر ٔتایھ وضع لمراک کربب یبالقنا یاروش تسایر

 .)دشیم بوسحم وا کیدزن ناراکمھ زا عقوم نیا

 ذغاک وچمھ ،هدرک یور و تشپ ار دوخ نیتسوپً اروف درک رطخ ساسحا ھکنیمھ یناتسیس قیفر اما

 ۀنیرید تسود دض رب ۀلاقم و تخادرپ ینامداش و یصاقر ھب داب شزو تمس رد یشزرا یب ۀراپ

 ینیب طخ یمچرپ بقل دوخ قباس یاھ یبزح مھ بناج زا بیترت نیدب و .تشون لـمراک کربب دوخ

 .درک یئامک ار هدیشک

 شیارب رت قیقد ۀرابع ھب ای ،دھدیم هزاجا دوخب گنرین زا نیگنس نینچ ۀتشذگ اب یناتسیس قیفر کنیا

 تناھا دروم هدروخ دنگوس یمچرپ نیا ار رابغ موحرم ام روشک ماقمیلاع خروم رثا ھک ،دنھدیم هزاجا
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 .دھدب رارق یخیرات حالطصا ھب یاھ شسرــپ و

 هداد رارـق دوخ هایس یاھ ھتشذگ رب شوپرس ثیحب ار یگنھرف و یملع تیصخش جنپ ھنامرشیب کنیا

 .دنک اپ و تسد ۀشوگ و ھشوت دھاوخیم صاخشا نیا مان ۀیاس رد و

 هدش دای تیصخش جنپ نیا دروم رد ، یناتسیس تاقلمت و نارـــگید تاــقلعت و تساوخ زا ادج خیرات 

 یناتسیس تایصوصخ و ھتشذگ اب یدرف ھک تسا فٔسات یاــجً ادیدش اما .دنکیم و هدرک تواضق

 فدھ ود دوخ مادقا نیرد وا اریز .دھد رارق شــیوخ ھـنایوجماک یاھمارــم ردصم و تسد ۀلآ ارناشیا

 .دیامنیم بیقعتً اتدمع ار

 فسوی فرطنیا ھب یدنچ زا روظنم نیمھ ھب دھد هولج دیفس ار دوخ نوخب خرس یاھ ھجنپ ھکنیا یکی

 شیامن ضرعم رد ون یاھ یسوب ناتسآ رد ار دوخ ددجم یگدامآ ھکنیا رگید .دنکیم صلخت مھ یز

 .دھدب رارق

 و خیرات لاس تسیب تدم روـث ریذپان تشگرب بالقنا یروئت وریپ کی ھباثمب یناتسیس » قــیفر «

 زردــنا اــمب کنیا .تخاس سور عفانم ینابرق و ھچیزاب ار ناتسناغفا تلم یخیرات یاھ تیعقاو

 نیئاپ رطس دنچ اما .دراد ترورض هدننک عناق کرادم و دھاوش ، دانسا ھب یخیرات ۀعــقاو ھک دــھدیم

 تیفلکم مادکچیھ ، یــتنطلس ۀداوناخ یاضعا ناــمز نــیا رد ھن و ناــمز نآ رد ھن « دسیونیم رت

 ھب باوج رد ایتشر ناخ مساق دیس بانج ھکیلاح رد .» دنناوخب ار هدنسیون کی باتک ات دنتشادن

 ھب ھکیئاج ات « .دوب ھتشون نینچ 1998 لاس دیما ۀمان ھــتفھ 308 ۀرامش رد نیرھم یاقآ تاداقتنا

 تسا ھتشذگ امش رظن زا تارطاخ 39 ۀحفص رد ھکیروطب ، درــیگیم قلــعت 18 نرق خیرات باتک

 و ھقلطم یاھ میژر فرط زا خیرات ریسم رد ناتسناغفا دننام تاظحالم نیمھ یور زین رثا نآ ،

 تاھابتشا و خیرات ریسم رد ناـتسناغفا باتک » .دوب هدنام فیقوت رد لاس هدزای تدم تقو یقانتخا

 71 ص ایتشر

 اریز .تسین یخیرات دھاوش و لیلد ، دنس دنباپ دنکیم اعدا ھک روطنآ یناتسیس تسا راکشآ اجنیا رد

 سپ ،مینک رواب ایتشر لوقب رگا قوف رد .دھدیم ریغت مکاح طیارش و عفانم ھب قباطم ار اھ هداد وا

 .دیوگ یم غورد یناتسیس

 دوخ ۀدنیآ یارب وا ھکلب .درادن یسیون خیرات و خیرات اب ۀطبار چیھ یناتسیس یاھ یئوگ ضقانت نیا

 تمشح ۀناتسرپنطو تکرح و رابغ موحرم باتک فدھ نیا ھب ندیسر یارب .دنکیم وجتسج تمعنیلو

 ھتشذگ ۀھد ود فرظ رد ھک یناتسیس اریز .دھدیم رارق ھلیسو ، رثا نیا رشان ثیحب ار رابغ لــیلخ

 و ھلماعم دروم زین ار ام خیرات و ھتشذگ ات ھتشادرب ملق کنیا ، دوب ناغفا تلم لاح شورف فورصم
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 یملع رثا نیلوا ثیحب ار مود و لوا دلج خیرات ریسم رد ناتسناغفا ندوب یملع اذھل .دھد رارق دربتسد

 .دھدیم رارق دیدرت دروم ھناراکم ناتسناغفا خیراترد

 رد ار ناـــتسناغفا تـلم ، ناھج رب مکاح یملع دعاوق و لوصا مامت فالخرب ، شناتسود و یناتسیس

 هاجنپ زا رت هدایز ١٩٩٢و٧٨١٩یاھلاس نیب مچرپ و قلخ .دندناتخوس سور یضرعت گنج شــتآ

 و ھسردم ، بتکم اھ دص و دندرک مادعا و ینادنز ار روشک یاھ یگنھرف و ملعم لصحم رازھ

 نینچ اب کنیا .دندیشک ریجنز ھب ار رکفت و یشیدنارگد ، رقف و قانتخا لیمحت اب ، دندز شتآ ار دجسم

 ھکنیا روصت ھب ؛دنھدیم رارق ملق تفعو گنھرف ملع نوچ ۀزنم تاملک ششوپ رـیز ار دوخ یگدولآ

 تھج ، وا ناینیشیپ و بلاط ھکنیا تیعقاو .تسا هدرک ھئربت ار ناشیا یبھذم نویدادبتسا یاھ درکراک

 کی یور ود مچرپ و قلخ ابً اتیھام ھکیلاح رد ، هدمآ ردب نادــیم زا قفوم ھک دنتسھ یداضت دنمروز

 لاثما و یناتسیس ، لھجو ملع یسانشزاب یارب قثوم عجرم کی تیدوجوم مدع رد ھنافساتم .دنا ھکس

 یلیفط مادک رھ دوخ ھک اھنیا .دنزاسیم یھت نآ یناھج و یخیرات یاوتحم زا ار کاپ باتک نیا وا

 ۀنیمز و ھحاس یکیرات و یھایس . دادـیم لـیکشت ارـــناش تارقف نوتس لھج ھک دندوب یئاھ میژر

 ات داتفھ ۀھد زا و تشاد داوساب دــصیف جنپ اھنت ناـــتسناغفا داتفھ ۀھد رد ًالثم .دوب ناش یدنمتردق

 یبالقنا یاروش ۀسیئر ٔتایھ وضع ثیحب یـــناتسیس . میراد هدیدن بتکم لسن کی ام ، دون ۀھد طساوا

 و ملع زا مھ زاب ،یئوررپ اب رگم .تسا ناغفا لسن کی یداوسیب تیلوئسم رد میھس ،قلخ بزح

 یناتسیس .تسا ملعزا یراع مادک و تسیملع رثا مادک ھک دنکیم تواضق یتح و هدرک تبحص گنھرف

 طباور و تابسانم اذھل ھتشادنپ درجم ۀدیدپ ،صخا روطب ار خیرات ملع و ماع روطب ار ملع اکرش و

 یـپسچلد تایعرف ھب تخس وا ببس نیاب ،دننک یبایزراً اقیقد دنناوتیمن ار یخیرات یاھتینیع لباقتم

 دارــــفا تیلوئسم و مھس وا ظاحل نیا ھب .تسا زجاع یخیرات یاھتیعقاو یئاسانش و حیرشت زا ، دراد

 ھچنانچ  .دراد ضقانت شا یصخش عفانم اب اریز ؛دنیبب دھاوخیمن  ای دنیبیمن یخیرات ۀمانراک رد ار

 نآ یدرف قیالع شزیمآ بابسا ار دروخرب نیا ، دنکیم یرگنزاب ار اھتیلوئسم و دودـح نیا یخروم

 بناج زا .دوش قلخ ھطلاغم و شاشتغا یخیرات تیعقاو لیلحت رد ات ،دنک یفرعم دھاوخیم خروم

 زا ،زارد ناــیلاس تشذگ زا دعب یتح ، دنراد لاغتشا خیرات فیرحت ھب یناتسیس نوچ ھکینانآ رگید

 رد ینگارپ نخس و یظافل ھب ضوع رد .دنوریم هرفط یــخیرات دادیور یاھ دمآ یپ و جیاتن یسررــب

 ییاکیرما رلاد تسیب ناغفا رھ ھنالاس ۀنارس دیاع تصش ۀھد رد ھچنانچ .دننامیم یقاب تایئزج دودح

 شکمشک و تباقر نادیم ًالمع روشک ، تشاد صاصتخا ناـــغفا رفن رازھ هاجنپ یارب بیبط کی ،دوب

 و نایع یسب قیاقح نیا .دنتفای شیاز یپ رد یپ یاتدوک ود ھجیتن رد ھک .دوب هدش گرزب تردق ود
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 یئاسانش و کرد دوخ تسوپ و تشوگ ھب ار تیعضو نیا ساسحا اب ناغفا درف رھ ھک دنتسھ ریگمشچ

 دادیور نیا نیتسار للع و ھمشچرس ھک دنتسھ کیرات ردقچ یناتسیس لقع نامشچ رگم .تسا هدرک

 .دنکیم راکنا ار یعمج و یدرف یاھ تیلوئسم یسانشزاب و دنیب یمن ار اھ

 یاھ ھتشون تفص نـمھ ھب ، هدوب روشک رد ھتسباو یاھتردق رگدیئاتو یوگ یلب زورما ات ھک یناتسیس

 اب و هدرــک لــخاد تیصخش جنپ نیا فیدر رد ار دوخ دراد ششوک وا اذھل .تسا هداد نوریب یدنچ

 ۀنیپ ، اـھ تیصخش نیا نارادتسود و ناگدنامزاب ھک تسا دیما .دیامن لاغشا ار یکرتشم عضوم اــھنآ

 .دنتسین یشنزرس نینچ راوازس اھتیصخش نآ اریز ،دننک درت و عفد ار یناتسیس نوــچ یوــناز رس

 تسا هدش ریرحت ھتشذگ یاھ میژر اب یراکمھ رد ھکیراثآ تسا دقتعم یـناــتسیس فدھ نیا یور

 رتھب اھمیژر نیاب ندرک یراکمھ روظنم نیدب .تفرگ دھاوخ رارــق یدعب یاھ لسن ۀدافتسا دروم

 نویلم جنپ و دیھش نویلم ود رگید ترابع ھب ای ، اھ نآ ھیلع رب ندرک هزرابم و تفلاخم زا هدوب

 .یناتسیس یاھ ھتشون ات خیرات رد دنراد یرتمک نزو ، ناــــغفا تلم ۀراوآ

 ۀیاس ردً ادعب ،هدش یدنب بلاق و ھلاحتسا یمدرم دض یاھ میژر اب یراکمھ و شزاس رد ھک راثآ نیا

 یــشیامرف یاھ ھتشون و راثآ ، خیرات رت هداس ۀراشا ھب ای .دنا هدیدرگ لیمکت متسیس اب طاقتلا و مھافت

 لھچ ۀبرجت ھب اریز ؟ دنک اود ار ام ۀدنیآ یاھلسن درد دناوتیم هدش خسم نینچ یشناد  اـیآ .دــنتسھ

 ینادنز ار مدرم ۀشیدنا تقیقح رد ، دندنبیم قانتخا و رقف ریجنز ھب ار تلم ھکینانآ ، دش هدید ھلاس

 بالقنا حدم رد ار ھحفص اھ رازھ ،یمچرپ یقلخ میژر اب یراکمھ و ینابت رد یناـــتسیس .دــننکیم

 نارگید بقع رد ار دوخ ، یسیون هایس نیاب ندیشخب تیوھ یارب کنیا . هدرک هایس نآ تاقحلم و روث

 دروم و ھتخاس شکور ار تیصخش جنپ نیا شیاھ ھتشون یاوتحم زا تسا فئاخ نوچ .دنکیم یفخم

 تیصخش نیا ندوب ملاع یرطس چیھ و ھحفص چیھ رد رابغ موحرم اریز .دھدیم رارــــق ؤس ۀدافتسا

 .تسین خروم ۀفیظو نیا نوچ .درـبیمن لاوس ریز ار اھ

 لاس 21 و رشن زا دعب لاس 33 رد ار لوا دلج خیرات ریسم رد ناـــتسناغفا ذخاوم و عبنم یناتسیس

 روشک جراخ و لخاد رد راب هد زا هدایز ھک رثا نیا .دھدیم رارق شسرپ دروم شفیقوت عفر زا دعب

 .تسا ھتفرگ رارق نادـــنمقالع و ناــنطومھ سرتسد رد دلج 50000 زا ھفاضا و هدش پاچ دیدجت

 نیا ذــخاوم و عبانم یرگنزاب رد ار یناتسیس تسارف روشک نوریب و نورد رد دارفا نیا ۀمھ اـیوگ

 ھکیناــنطومھ و نادـــنمقالع نیا مامت زا رتالاب ار دوخ ھکیصخش ارــیز .دنرادن و دنتشادن باتک

 .درادن یدننام و هروج یرظن ھتوک ردً اتقیقح ،دھدیم رارق ،دنا هدرـک ھعلاطم ار باــتک

 .دنکیم یفرعم ذخأم ثیحب ار یجراخ و یلخاد ربتعم عبنم 108 لوا دلج خیراتریسمرد ناتسناغفا
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 مسر نـیا و . تسا هدــش هدوشگ یئاھ یــقرواپ عوضوم ترورض ھب انب ھحفص رھ نایاپ رد هوالعرب

 هدنسیون ۀمان یگدـنز نیا رــب هدوزـــفا . تسا مان نــیا روخ رد نیخروم و ناــگدنسیون ماــمت شراگن

 لـــباقریغ و هدــــنزرا ذخأم و دامتعا عبنم ، هدنسیون یعامتجا و یسایس حــناوس و ھتشذگ تاــمدخ ،

 روصت و مـھف دودح زا جراخ رکذلاریخا تایصوصخ نیا و . ناگدنناوخ رـــظن رد تسا یضیوعت

 یارب یتسرپنطو رد رابغ موحرم راختفا رـپ ۀــقباس و هزرابم رــمع کی اریز ؛تسا یناــــتسیس

 ھمھ رثا نیا یفارگویلبیب دروم رد یناتسیس یاھ یئارس هوای اذھل .تسا یفکم یخیرات ۀعقاو یئوگزاب

 و تمواقم معط ھکیصخش اریز .درادیم فٔساــتم و رٔثاتم ار ناـــتسناغفا خیرات رد نارـــظن بحاص

 ۀسامح و شناد ۀراصع ھلاس تصش رب ھـنوگچ ، هدیشچن ... تایح لوط رد مھ رابکی ار یرادیاپ

 .تسا تــھافس رد وا ماقم زا ۀرھاظم ، یو دروخرب نیا . دنکیم ضارتعا رابغ موحرم تمواقم

 دیدرب ردب ملاس ناج امش رابغ ھنوگچ ھک دنکیم حرطم ار لاوس نیا و هدروخ فسات یراب ، یناتسیس

 رکفنشور دض و کیرات نھذ یامنرود نآ حرط رد یناتسیس یفٔسات تلاح و لاوس نیا بیکرت ۀوحن ؟

 و موکحم ناش دید زرط و یشیدنارگد مرجب ار دارفا اھتسیشاف اھنت اریز .دنکیم راکشآ ار یناتسیس

 یاھ شنکاو رد تسیعطقم 1933 و 1932 یاھلاس ھک دنادب دیاب یناتسیس اما .دننک یم ریفکت

 ناخ میظع دمحم یدرف ۀلمح ،ناخ لامک دیس ۀلیسوب نیلرب رد یناغفا تراــفس ۀــعقاو ، ناــتسرپنطو

 یگدنز نآ یط ھک هرازھ ناخ قلاخلادبع تسد ھب ردان دمحم لتق هرخالب و لباک رد زیرگنا ترافس ھب

 زا رکفنشور اھدص ناج ضوع رد اما .درک ادف ار دوخ ناتسود و براقا ، امام ، اکاک ،ردارب ،ردپ

 تشحو ھب تلم مشخ نایغط زا ار اکرش و مشاھ دمحم لماوع نیا باتزاب .تفای تاجن نادالج غیت

 .دندید زــیوــجت ار تدم لیوط یاھ سبح اما ، دنتفرگ ار یعمج ھتسد یاھمادعا ولج ھک تخادنا

 :زا دــنترابع دندنام هدنز ھکینانآ

 ھن ،داد تاجن ار ناشیا ، یحور توق و ینامسج ۀینب .دندرک لمحت ار نادنز جنر و درد ھکیدارـــفا

 .دنشاب هدرک ار ناگناگیب یسوب ناتسآ اھ یمچرپ نوچ ھکنیا

 خیرات رد یملع و قیقد کحم و رایعم ثیحب ھک خیرات ریسم رد ناتسناغفا مود دلجرابغ موحرمرثا

 باتک نیا یئانشور رد . تفرگ رارق نانطومھ سرتسد ھب ساسا تاظحل نیا رد ، روشک رصاعم

 براجت نیا یئوگزاب اریز .تسا هدیدرگ رادروخرب یدایز یاھ تلوھس زا ام تلم ۀــیتآ میماصت ذاختا

 نوچ ضرغم رصانع یاھ یزادنا گنس .دوب دھاوخ ام تلم نادنزرف ربارب رد وـن قاــفآ یاشگ هار

 ضیوعت و دیدجت تھج رد تسا یشالت ، دنھدیم لیکشت ار ناگدز خیرات زا ۀــقلح کی ھک یناتسیس

 .دنرــیگیم یرای و کمک نآ زا دریگب رارق ناش سرتسد رد ھک ھچنآ رــھ اتسار نیا رد .ناشیاھ هرھچ
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 هرــھب راظتنا رد و دنا هداد رارق دوخ دولآ ضرغ دصاقم قارحم رد ار تــیصخش جــنپ کنیا

 فرظرد یناتسیس اریز ؛تسا رسیم یگداسب ھمھ یارب اھنآ حرط نیا یسررب .دنا نانآ زا یرادرب

 نیزا وا ؟ دماینرب نآ دیدرت و دقن ددص رد ارچ ،ددرگیم یرپس باتک فیقوت عفرزا ھک لاس 21

 و هدنسیون لؤمام نیا ھب ندیسر هار رد .دربیم هدافتسا ولجب نتسج یارب شرپ ھتخت ثیحب صاخشا

 یناتسیس ۀتشون .دھدیم رارق یـعاجترا تاضرعت و موجھ دروم ار خیرات ریسم رد ناتسناغفا رشان

 ، دزاسیمن ادیوھ ار یــتقیقح چیھ ، دنکیمن عافد ار یخیرات تینیع چیھ دیما ۀمان ھتفھ ۀرامش ھس رد

 نارادتسود ھک تسا دیما .دنراد رارق شزورید یاھ هدرک اب لماک داضت رد وا زورما یاھ ھتفگ ھکلب

 طخ ، تسا ھتفرگ یزابب ارناشیا، شدصاقم نیمات یارب یناتسیس ھک تیصخش جنپ نیا نادنمتدارا و

 راـچد ناش شرگن رد نارظن بحاص و نانطومھ ات .دننک میسرت وا و دوخ نیب رظن و لمعرد یلصاف

 یئوسمھو راختفا ثعاب یناتسیس اب تیدض .مدرک هراشا ھلاقم نیا عورش رد ھچنانچ .دندرگن ھطلاغم

 .تسا یگدنگفارس ۀیام وا اـب

 یورب یناتسیس نوچ یدابدرگ ھک دراد ار یدرم دار نآ ماقم ناـــتسناغفا خیرات رد ، رابغ موحرم اما

 . درادن رثا چیھ

 داب داش شناور

 یدالیم رازھود لاس لیرپا مراھچ  گروبسارتسا یخس بیجن
                            

 
 


