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٢٠٢٠ ربمتپس ٠٢ ھبنشراھچ                                        رادنطو مالس :زا شرازگ       

ناتسلگرمع کالب رد لباک )لاوراش(رادرھش یارجام  
 

 ھک دناهدید ار یرتخد ،دندرک اعدا لباک رھش مھن ۀیحان عقاو »ناتسلگرمع« کالب ناگهدنشاب زا یرامش ھتشذگ زور

 یاقآ .تسا ھتشاد تنوکس نآ رد لباک رادرھش ،یوزناطلس دوواد ھک هدش ییھناخ دراو یکوکشم ۀنوگ ھب

 .دیوگیمن یزیچ نآ ھب دنویپ رد زین لباک یرادرھش و  هدادن ناشن شنکاو ربخ نیا ھب دنویپ رد یوزناطلس

 اب دوشن یقلت یرادرھش عضوم وا هاگدید ھک نیا ھب طورشم ،لباک یرادرھش تارشن سیئر یزکراب هللاتمعن

 یلاح رد ،یعامتجا یاھھکبش رد ناوناب زا یرامش ندربمان و یوزناطلس یاقآ رب »تمھت« ،دیوگیم رادنطومالس

 .تسا »هدنخرف ھثداح« یعادت و رارکت ،درادن دوجو نآ تابثا رب لاد یدنس چیھ ھک

 هریشمشود هاش دجسم رانک رد ار ھلاس 28 رتخد کی ،نیگمشخ نادرم زا یرامش ،1393 لاس توح 28 رد

 هراشا »هدنخرف ھثداح« رکذ اب یزکراب یاقآ .دندیشک شتآ ھب لباک یایرد کشخ رتسب رد ار وا دسج سپس و دنتشک

 ھب لباک یرادرھش و ،هداتفا قافتا یمسر نامز زا جراخ ارجام ھک نیا لیلد ھب ،دیوگیم وا .دراد دادیور نیا ھب

 .دنک رظن زاربا دروم نیا رد دناوتیمن یمسر تروص

 ؟تسیچ ھصق اما
 یاھداھن یوس زا تایئزج ھیارا مدع و سیلوپ یوس زا ناراگنربخ تعنامم لیلد ھب ،ھتشذگ زور دادیور یگھنوگھچ

 ربخ شخپ اما .دراد »ھعیاش« تروص رتشیب ،هدش رشتنم یعامتجا یاھھکبش رد ھک ھچنآ و هدنام هدیشوپ ،لوئسم

 رد عقاو ،ناتسلگرمع کالب یاھنامتراپآ زا یکی رد رتخد کی اب هارمھ ،مرحم مھد زور رد ،لباک رادرھش روضح

 .داد رارق عاعش تحت ار زور نیا ،هدرتسگ ھنوگ ھب ،موس نایرورکم

 ناگهدنشاب یوس زا »انز لعف باکترا«  لاح رد لباک رادرھش ھک دنتشون یعامتجا یاھھکبش ناربراک زاغآ رد

 رد یویدیو راون کی نآ یپ رد .دناهداد رارق بوکوتل دروم ار رادرھش ،لحم ناگهدنشاب و هدش تشادزاب لحم

 ،راون نیا اما ،دراد روضح نادرم زا یتیعمج نایم رد ،رتخد کی نآ رد ھک دش تسدھبتسد یعامتجا یاھھکبش

 .دنکیمن ھئارا ھثداح دروم رد یتایئزج چیھ

 رتخد کی اب هارمھ ،لباک رادرھش ھک دندرک رشتنم ار ربخ نیا یعامتجا یاھھکبش ،ناربراک زا یرامش نآ زا سپ

 گنچ زا رادرھش تاجن یارب سیلوپ و دراد رارق مدرم ۀرصاحم رد ناتسلگرمع کالب ،یاھنامتراپآ زا یکی رد

 .تسا هدمآ ھنحص ھب مدرم
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 رد یوزناطلس یاقآ ھک تسا ھتشون دوخ کوبسیف ۀحفص رد یعامتجا یاھھکبش ناربراک زا یکی ،فسوی داھرف

 نیا زا سپ .تسا هدش هرصاحم شیاھھیاسمھ یوس زا دوخ کالب رد موس نایرورکم رد عقاو ناتسلگرمع کرھش

 ھنیمز نیا رد وگوتفگ ھب رضاح یسک چیھ اما ،میتفر ناتسلگرمع کالب ھب ،دندادن تامولعم دروم نیا رد عبانم ھک

 ناظفاحم زا نامتخاس نانکاس ،نانآ ۀتفگ ھب .دندادن ار نامتراپآ ھب دورو ۀزاجا ام ھب نامتراپآ ناظفاحم .دشن

 .دننک روبع نامتخاس گنیکراپ یدورو ۀزاورد زا دنھدن هزاجا ار ییھناسر چیھ ات دناھتساوخ

 دنھاوخیمن و »ھتفر ناشیوربآ« یعامتجا یاھھکبش رد ھک دناھتفگ لحم نیا مدرم ،نامتراپآ نیا ناظفاحم ۀتفگ ھب

 .دنوش »اوسر« اھھناسر لباقم رد نیا زا رتشیب

 .تسا ھتشادن دروم نیا رد یمسر شنکاو چیھ زونھ یوزناطلس یاقآ اما ،اھاعدا نیا مامت دوجو اب

 نینچ رشن ،دنیوگیم و دننکیم داقتنا یتاعیاش نینچ یناسرمھ زا یعامتجا یاھھکبش ناربراک زا یخرب لاح نیا اب

 .تسا تسردان راک یدراوم

 دناهدش ناتسلگرمع نامتراپآ دراو ھک یدارفا ناونع ھب مناخ ود ریواصت یعامتجا ناربراک شنکاو شیازفا اب نامزمھ

 .دننکیم در ار ھتفرگ تروص ناشھیلع رب یعامتجا یاھھکبش رد ھک ییاھاعدا مناخ ود نیا اما .دش تسدھبتسد

 ماھتا نانآ ھب و درک اعدا صاخشا و دارفا ھیلع ،توبث و کردم نتشاد نودب دیابن ھک دنیوگیم زین نادقتنم زا یرامش

 .تسب

-------------------------------------------------    

 بویتوی رد .اھزیچ دنیوگن مدرم ،یکزیچ دشابن ات :یکاولپخ - لالقتسا

  ھقث شرازگ کی ات اما ؛تسا دوجوم نونکا نیمھ دروم رد اھ پیلک رامشیب
 .دیدرگ یراددوخ العف یارب اھنآ رشن زا ؛دامتعا دروم و


