
 دوخ ياهتفرشیپ لوبق-

 

 قافنیب وگب هک وت ِرس و ناج

 ؟قاط وت ییارچ نسُح و مَرَک رد

 1313 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 و ییابیز و نسح رد ارچ :وگب ،هشاب یکی تنابز و لد ینعی قافن و ییورود نودب هک مسق ترس و ناج هب

  ؟یتسه اتمهیب تمارک

 

 و مدنام تیب کی نامه رد هک ،منک ینعم و مسیونب مدوخ يارب ار 914 همانرب زا 1313 لزغ متساوخ شتسار

 ییاسانش تمس هب ار ونم تیب کی نیمه .مدید زاب ار مدوخ ییورود زکرم ییاسانش .مهدب همادا متسناوتن هگید

 رتشیب ار مهجوت ،ندوب اتمهیب و تمارک ،ییابیز و نسح نوچمه یتاملک اما .درکیم ییامنهار یگدینامه دنچ

 منابز و لد هک تسین فیح ،هنکیم باطخ و هنیبیم تافص نیا اب ار نم انالوم ترضح هگا بوخ .درک بلج

 ای !؟منکیمن شلوبق ارچ منیبیم مه رگا و منیبیمن مدوخ رد ار ییابیز و تمارک نیا ارچ الصا !!هشابن یکی

  !منادیمن یگدنز تمارک نیا قیال ار مدوخ هنکن .منکیم روبع شرانک زا تحار یلو منیبیم هکنیا

 

 تیمها مراد رتشیب مدوخ يورود زکرم هب اسب هچ سپ ،منکن لوبق و منیبن مدوخ دروم رد ار تامارک نیا یتقو

 مه ار مدوخ ندوب اتمهیب و تمارک هکلب ،منکن ییاسانش ار مدوخ يورود زکرم هک انعم نیا هب هن هتبلا .مدیم

 نیا هب ماهجوت هشیمه .متسه تفرشیپ لاحرد هک مریذپب و ،مشب لئاق شزرا و مریذپب رایشوه یناسنا ناونعب

 قفوم مه يدح ات رکش ور ادخ و .منک ییاسانش ار مدوخ ياهیگدینامه ات مریگب راکب ار انالوم تایبا هک تسه

 و منکیمن راکنا ار نوا و منیبیم ار یگدینامه کی هک نیمه ،هنومن ناونعب یلو .متسین یعدم الصا هتبلا .متسه

 اجک ره ات و منک ییاسانش هک ،نک مکمک ایادخ هک ،یگدنز هب منکیم مالعا هکنیا ای و ،متسه هدامآ و رضاح

  .تسه تفرشیپ شدوخ نیا بوخ ....منکیم يراکمه مراد ناوت هک

 

 ییاتمهیب و تمارک ياتسار رد شدوخ نیا .تسه ام هنوگ ادخ ییابیز و نسح نوا زا یتمسق شدوخ نیا

 وت ردقچ هک مدش هجوتم مایپ نیا نتشون ماگنه اما .مرادن اعدا دصق الصا هک منکیم رارکت مه زاب ..تسیگدنز

 رابکی .مسیونب و مگب متفرشیپ هب عجار مه رابکی بوخ .منیبیم شزرایب و مک ار مدوخ ردقچ ،منزیم مدوخ رس

 متاهابتشا لباقم رد مناوتیم .منکن راکنا ار اهنوا و منیبب ار متاهابتشا مناوتیم ادخ کمک هب ،هلب هک مدب مایپ مه

 ار ندرک یهاوخ ترذعم تأرج الثم ای .مریگب سرد و منک ییاسانش ار اهنوا ،مایبلقت دوخ زا ندرک عافد ياج هب

 رضاح یتح ،مینهذنم اما .دنیوگیم و دننیبیم ار نوا نارگید یتح هک ،هگید ياهتفرشیپ یلیخ و .مدرک ادیپ

 .هسانشب تیمسر هب ور اهنوا دهاوخب هکنیا هب هسرب هچ ،منک نایب ور اهنوا نم هک تسین



 

 زا يوزج هکلب ،هرادن یلاکشا اهنت هن نیا و ،منک راک مدوخ يور دیاب نانچمه هک مراد راک یلیخ زونه ،هتسرد

 مراد نانچمه ار نهذ هب نتشگرب ،منکیم يافویب هار نیا رد الاح .تسیگدنز تمس هب ام تشگرب رفس

 لامک رادنپ راچد و دوب هابتشا ،دوب نیا زا ریغ هگا و متسه مدوخ يور راک لاح رد نانچمه یلو .هریغ....و

 .مدشیم

  

 نارای و يزابهش ياقآ ییاشگاضف و تمه اب ،دنوادخ يرای و کمک اب مه نم ،مزیزع ینهذنم مگب هصالخ

 هچ و یهاوخب هچ وت .هسب هگید ،نزن مرس وت ردق نیا سپ .متسه تفرشیپ لاح رد ،انالوم ترضح و يونعم

 يداش ردقنوا اما ،منکیم لمع و مگیم ژم و ژک یلیخ هتسرد .هنکیم تیاده ور ام هراد شدوخ یگدنز یهاوخن

 .منک لوبق ار مدوخ ياهتفرشیپ و مهدب همادا ار رفس نیا زونه مهاوخب هک مدرک هبرجت ار ششمارآ و ببسیب

 

 هدنب نیا و یسدنهم وت هک ارچ ،نک نیقلت ار تسه قیال هک هچنوا و شخبب تدوخ ،متفگ ژم و ژک هگا ایادخ

 :هگیم مهب هراد لصا رد انالوم ترضح هک ،مشیم يروآدای ار ییابیز تیب ود رخآ رد و .رگراک کی طقف ریقح

 و شاب هتشادن يراک یسک اب طقف .یتسه تفرشیپ لاح رد مه وت ،يراد ار ندش هدنز تقایل مه وت ،ناج هدیرف

 .لاب و رپ دصود اب درک مهاوخ ياهتشرف ار وت ..نک راک تدوخ يور

 

 دیرُم يا ددرگ کشُم یکشُپ هک ات

 دیرچ هضور نآ رد دیاب اهلاس

 915 همانرب ،2472 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ،مرچب تاهظحل نیا تشهب غاب رد دیاب مرمع مامت ،هشب وت کشم هب لیدبت ماینهذنم کشپ نیا ات ،ایادخ

 .نکن ماهدنمرش و هدب مناوت تدوخ

 
 لاب و رَپ دص ود اب ،كاپ تَمَنُک ییهتشرف

 يرَشَب ِترودک ،دَنامَن چیه وت رد هک

 915 همانرب ،3056 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ار یگهتشرف يور نیا تقایل ،يرایشوه ناونعب ام هک ارچ ،منک يراکمه وت اب هظحل هب هظحل هک هدب مناوت ایادخ

  هللااشنا .نادرگب قیال تدوخ هار نیا رد مه ور ام ،میراد

 

 �� دنله زا هدیرف قشع و رهم اب-



 


