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مالساب

:يژرنا فالتاياهلاناک ،887همانرب زایتشادرب

ِهراخِگنسوچ تلدهتشگيا
؟هراچتسیچگنس وهراخاب

2357ةرامش لزغ ،سمشناوید ،يولوم-

؟تسیچتا هراچ ،هدش تفس اراخِگنس لثم وت لدندینامه رثا رد ناسنايا ،دیوگ یم ام هبیگدنز
 تفس تروصنیا هبهکیتسه وت نم لدایادخ:مییوگ یمیگدنز دادتما ناونع هب ار فرحنیمه امیفرط زا
ًالماکيزاسنمشد ويزاسهلئسم ؛ینیب عنامابهکیسک ؟يراديا هراچهچلکشمنیا عفريارب ،يدش
.دنک تبحصروطنیادناوت یمن و تساراتفرگییادج مهوت رددنک یمیگدنزینهذ نمۀناسفا رد و هدش هتسب
 اه یگدینامهنیايور رب امياهرکفشخرچ رثا رد وینوریبزیچکی هب دوجو سحندرکقیرزتینعیندینامه
ياهزیچيور رب نآ ساسا وهیاپنوچ ،تسارییغت لاح رد بترمهکینهذ نم مان هبدیآ یم دوجوبيریوصت
هکییورین هن ،تسارذگياهزیچساسارب درادینهذ نمهکیتردق وتیاده ،تینما سح ،لقع و تسا لفآ
.دنک یم هرادا ارتانئاک
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 ینهذ ریوصت نیا هب دوخ ياقب يارب ام نوچ تسا یمازلا لمع کی ام يارب ندینامه ناهج هب ام دورو زا دعب
 یگدنز ،دنیوگ یم ام هب نافراع .تسا لوبق لباق یهاتوک تدم يارب یگدنز زا ام ییادج و ندینامه .میراد جایتحا
 چیه دناوت یمن و دنک مدع ار شزکرم هرابود دیاب وا و هدوبن ناسنا ییاهن تلاح ینهذ نم ِناونع هب ندرک
 مه ادخ زا یتح و نارگید و شدوخ زا دوش یمن هاگآ عوضوم نیا زا هک یناسنا .دراد هگن شزکرم رد ار یگدینامه
 مه ادخيوس هب و دنک رارقرب طابترا نارگید اب ییادج و ینهذ نم اب دهاوخ یم و دنک یم سکعنُم ینهذ نم کی
 ،تساه یگدینامه ندرک دایز ای و نتشادهگن يارب ام ياهاعد یتح و راتفگ و لامعا ۀمه ینهذ نم مهوت رد .دورب
 دیاب هک میمهفب و میروایب دای هب ار دوخِ يدوجو تقیقح ام دهد یمن هزاجا اهنآ نداد تسد زا و ندش مک سرت و
.میسرب تدحو هب یگدنز اب هرابود و میدرگرب

 یگدنز يژرنا هظحل ره هک دزاس یم يدوجوم ام زا و دنک یم داجیا درد ام رد شدوخ ِلاح روخارف هب یگدینامه ره
 رد هنافسأتم و دوش یم مکحم هراخ و گنس لثم ام زکرم مک مک و ،دنک یم لیدبت درد و نمشد ،هلئسم ،عنام هب ار
 نیرتمک اب .دتسیا یم یگدنز تواضق و ریبدت ربارب رد و دناد یم هدنریگ میمصت ار شدوخ ناسنا تلاح نیا
 رظان ِيرایشه تروص هب ام و دیآ یم شیپ یگدنز اب ام تدحو تلاح هظحل نیا قافتا فارطا رد ییاشگاضف
 تیلوئسم ِراب ریز یلو مینک یم تشحو مینیب یم ار هدش گنس لد نیا راب نیلوا يارب یتقو .مینیب یم ار نامنهذ
 .هدمآ رد لکش نیا هب یگدینامه رثا رد ام زکرم هک میور یم
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يرایشه نآ ودوش یم عورش امیلصاراک ودراذگ یم امِزکرم هب مدقهک تسادنوادخ نامه هدشهدوشگياضف
.دریگ یم تسدب ار امرایتخا ودنک یمییاسانشمک مک ار امياه یگدینامهدیدج
زکرم ردَمَدع ودور یمنیب زا ام ردتواضق وتمواقمدوش یممکاه ناسنا و تاقافتا زا ام عقوتجیردت هبیتقو
 امیگدنزدراو نزاوَت ومیرادناه شجنر واه هنیک ،اهدردنتشاد هگنياربیلیامت امرگیدمینیب یم ودنام یم ام
 زایگدنزمهاوخ یم ومناد یمنمییوگب هظحلنیا ردرگا .دنک یميراج ام لامعا رد ار ناربج نوناق ودوش یم
.میتسه قفاوم قافتاابهکنیا هن ،میا هدشمیلست امدزادرپبتیقالخ هب ودنکرکف نمقیرط
.دنک یمداجیایگدنهاوخ ام رد و دراد ناهج زاییاضاقت ودریگ یم رارق امزکرم رديا هشیشدننام یگدینامه ره
هدروآرب اهاضاقت ودهاوخ یمن ارنیایگدنزنوچ و درادیگتسب ام تاعقوت ندشهدروآرب هباه هشیشنیاياقب
.دنکش یمیکییکیاه هشیشنیادوش یمن

میراد یم رباراه هشیشنامدوخ ومیریگ یمدای انالوم زاسپ ،تسکشدهاوخ اراه هشیشیگدنزهکمیناد یم الاح
 ومینکیگدنزلماک روط هبمیناوت یمن هظحلنیا ردهکمیرادیلیلد امرگا .مینک یمییاسانش ارنامتاعقوت و
 زا و تساهلئسمهبیگدنزلیدبتینهذ نم رنه .تساهتخاس عنام ام نهذمیتسههدنیآ رداهتیعضورییغت رظتنم
.تسايزاسهلئسمكانسرتِتیعضوکیداجیاای وهنهکشجنرکیيروآدای ،دزاس یمهلئسميدادیور ره
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 ودنک یميزاسنمشد هب عورشنیاربانبدناد یم رصُقم ار تاقافتا ونارگیدشلئاسمندمآ دوجوب ردینهذ نم
.میشابيژرنا فالتِالاناک هسنیا بظاومدیابسپ ،دریگ یم ام زا مه ارتکرح ناوتیتح

ملزنم وناکدناریو وتزيا
ملديراشفیبنوچ؟ملانننوچ

تسین هدنز وتیبهکنآز؟مزیرگنوچ
تسین هدنب ِدوبتیدنوادخیب
571 و570ياه تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .میشورف یم وهتشاذگشیامن هب ار اهنآ ام و هدش فلتخمياه هشیش زارپهک تسایناکددننام امزکرم
 رد ضابقناو درد ببساه یگدینامهنتخیر .تساناکدنیایناریو واه هشیشنیانتسکش وتتساوخادنوادخ
 ؟منکن فارتعا مدوخیگراچیب هب وت ربارب رد ومنکن هلانهنوگچ ،دوش یم نم
 نمیشابن نمزکرم رد وترگا ؟مزیرگب مرف ناهج هب وت زامناوت یمهنوگچ ،یتسه وت تادوجوم همه ِناج ِناج
.درادن دوجويا هدنب وتيدنوادخ نودب ًالصا ،متسین هدنز
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وت و نمناویا ردمینیشنهک مَد نآُکنُخ
وت و نم ناجیکی هب ،تروص ود هب و شقن ود هب

تایح بآدهدب ناغرُم ِمَد و غاب ِداد
وت و نم ناتسب هبمییآردهکینامز نآ

ام هراّظن هبدنیآکلفنارتخا
وت و نمناشیدبمییامنب ار دوخ ِهم

قوذ ِرَس زامیوش عمج ،وت و نمیب ،وت و نم
وت و نمناشیرپ ِتافارُخز غراف و شوخ
2214 هرامش لزغ ،سمشناوید ،يولوم-
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اجنیا جنُک یکی هب وت و نم هک رتبَجع نیا
وت و نم ناسارخ و میقارَع هب مَد نیا رد مه

رگد شقن نآ رب و كاخ نیا رب شقن یکی هب
وت و نم ناتسرکش و يدبا تشهب رد
2214 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

�� دیشاب هدنبات
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،بدا ضرع و مالساب

 ات883همانرب ردهکيونثممشش رتفد زا هدشنایبتایبا واه ناتساد زاهکییاه تشادرب ویتاکنمتساوخ یم
:مراذگبكارتشا هب دوخيونعمنارایاب اردنا هدش حرطم892همانرب
 هبندیسر بلطاه یگدینامهدیدابهکمیا هتفرگدای )249تیب زا عورشاب ،مشش رتفد( ودنه مالغناتساد زا
 ار دوخروضح نهذاب ،میا هدیسر روضح هبمینکنرکفاه تیعضو ندش رتهباب هارۀنایم رد .مینکن روضح
 رد ندوب لوجع.تسین ام روضحییاسانش هب رداق نهذهکارچ ،مینکنيریگ هزادنا ار دوختفرشیپ وییاسانش
تافاکم هبًاتجیتن ،میوش بحاص مسجدننام ار روضحمیهاوخ یم ودنک یمبذاکيرورغراچد ار اميونعم هار
شهاوخ روتوم فارطا ردهناروبصیگدنزهک نیااب و میوش یمراچدتساه یگدینامه زایشانياهدردهک ،نآ
.مینک هبوتهناقداصاه یگدینامه زالماک روط هبهکمیسر یمهجیتننیا هب درداب ،دنک یم زاب اضف امینهذ نم
دیابیناوجنینس رد ،میراد ارشنامهاوي هنارایشه درد وشریذپ ،یگدینامهییاسانشییاناوتهکینامز ات
 نوناقتیاعر و تمحز نودب .میشابناکفنک عبات واشگاضفیگدنز هب ندش هدنز هار رد ومینزب لمع هب تسد
 ،راک نیاۀیلوا لوصا زا .دریگ یمن تروصراکنیایگدنز هبنام ینهذ نم فلتخمياه تمسقندادینعی ،ناربج
.ندوب لقتسم ویگدنز داعبا مامت رد ناربج نوناقتیاعر.تسانوریب زا عقوت مدع و لالقتسا
هرابود ومینکنشومارف ،میدیرخ ناج هب ارهنارایشه درد وشنامهاورگاینعی.تسا هبوت رد قدص ،يدعب لصا
.مینکننیزگیاجرگید یگدینامهابای ومیوشنهدینامه
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 تیلوئسم هک میتفرگدای )357 تیب زا مشش رتفد( دوب ام لد ياه هقرج ندش شوماخ هب طوبرم هک يدعب ۀصق رد
 ات میشاب نآ رظان هنافاکشوم دیاب ،هن یهاگ و مینک یم سح ار مدع یهاگ رگا و تسام اب ام زکرم ندرک مدع
 یلصا هفیظو و تسام تسد رد نیا و دوش یم ام روضح ۀقرج ندش شوماخ ببس یگدینامه هچ مینک ییاسانش
رس دوخ یلصا ۀفیظو نیا زا میناوت یمن یهیجوت چیه اب مینادب و ،تسا ددجم تشگزاب نیمه ناهج هب ندمآ زا ام
 نیا دوخ و مینک راک دوخ يور تیاضر و رکش اب و مینک شوماخ دیاب ار ینهذ نم نتساوخ روتوم سپ.مینزب زاب
.تشاد دهاوخ شیاشگ ام يارب داعبا مامت رد راک

 هک میتفرگ دای )385 تیب زا مشش رتفد( دوب زایا یگماج يارب هاش هب ارمُا ضارتعا هب طوبرم هک يدعب ۀصق رد
 ره و دراد یناسنا ره ششوک و یعس هب زاین هکلب ،تسین يدادادخ تبهوم تروص هب یگدنز هب ندش هدنز
 دننام یناسنا و دوش هدنز یگدنز هب دنوادخ هبذج و تیانع اب دناوت یم دهج و یعس و دهعت و تموادم اب یناسنا
 ياه یگدینامه و اهرواب ،اه یگدش یطرش و يرکف ياهوگلا مامت و هتشاد لماک ییاشگاضف هک تسا یناسنا زایا
 ةزادنا هب میتفرگ دای ناتساد نیا رد نینچمه .تسا هاگآ دوخ یلصا دوصقم هب ششوک و دهج اب و هتخانش ار دوخ
 لمع ینهذ نم و ضابقنا اب ایآ هک ،دهد یم ناشن ام هب ار ام لمع ساکعنا یگدنز ،دوخِ دب لمع ای کین لمع
 يربجچیه و تسا ینهذ نم ساسا رب ام لاعفا زا یشان ام ۀصغ و مغ و؟مدع هاگیاج زا و طاسبنا اب ای میا هدرک
.ییاشگاضف اب ای مینک لمع نهذ تمواقم اب هظحل نیا هک میراد رایتخاً الماک ام هکلب ،درادن دوجو
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لابند هب امینهذ نم ،میشک یمهنارایشه درد ومینک یمییاسانش ار اه یگدینامه ،مینک یمییاشگاضفیتقو
 اتدهدهولجيرارطضا ار امطیارش ،ینیزگیاجای دردداجیاابدهاوخ یم وامیورب نهذ هبرگا و تسا دوخمیمرت
 اراه تخرو دزندایرفهک دش حرطمینابساپناتسادسپس .دربب اهدردۀیاسریز ار امایدفابب ار دوخهرابود
 ومیشکنراک زا تسددیاب میوش یمینهذ نمياه هلمحراچدیتقوینعی )542تیب زامشش رتفد(دندربنادزد
 و دوشهدوشگ اضف ات ،مینکيرای بلط اهنآ زا ومیوشنیرقيونعمنارای وهدیسر روضح هبناگرزبای انالوماب
 زابهشیمهتشگزاب و هبوت هار مه زاب لاحنیااب اما ،دوشنهدوبرینهذ نم تالمح و اهدرد طسوت ام روضح
.تسا

 امیتقوینعی )557تیب زا ،مشش رتفد( دش حرطم هنادندروخ زا دعب غرمندیلانناتساد هلحرمنیا ردسپس
 تسانکممهک دشنایب ومیزادرپبییاسانش هب ومیدرگرب ومینک هبوتهناقداصدیابمیدش هابتشاراچد نهذ رد
یلو ،دنریگب هدرخ اهدرد واه یگدینامه واهرواب زا امشنامهاونیا هبدنهاوخب امنيونعمدیتاسا و نادهاز
میلست ًامامت و تساهناویدینهذياه نمِگنهرف و تاداع هب تبسن ودرادنینهذيوربآ و مرش قشاع ناسنا
یگدنز هبدناوت یمزکرمندرک مدعاب اهنت واهکدناد یم ودرادن دوجويرگید هار ،هارنیاریغدناد یم و تسا
 ودنک یمزکرمنتشاد هگن مدعيارب ار دوخ شالت مامت و دراد مدعزکرم رد ار دوخمشچهراومهسپ ،دسرب
.دناد یم دوخ لواتیولوا ار نآ ودرادنراکنیا رديریخأت
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 )593 تیب زا ،مشش رتفد(تفر باوخ هک دوب یقشاع نیلاب رس رب قوشعم ندمآ هب طوبرم هک يدعب ناتساد رد
 باوخ هب هرابود دوخ رد يدوهش تفایرد زا دعب ،یگدنز هب هدنز بلاط و قداص قشاع هک میا هتفرگ دای
 قشاعنیا ،ناتساد نیا رد هک ارچ.دنک یمن مورحم یگدنز هب ندش هدنز تکرب زا ار دوخ و دور یمن اه یگدینامه
 هب ار دوخ اه یگدینامه دید اب و درک یم کین راک ینهذ تروص هب زاب تشاد ار یگدنز هب ندش هدنز بلط هکنیا اب
 ودوب باوخ رد دوخ نهذ رد وا ،دروآ وا يارب ار روضح تعلخ یگدنز یتقو هجیتن رد .تسناد یم هدیسر روضح
 داد يرتشیب یگدینامه وا هب روضح ياج هب مه یگدنز ،دوب اه یگدینامه دید ساسا رب ندش هدنز زا وا بلط نوچ
.دنامب تلفغ باوخ رد رتشیب يدنچ ات

 و درادن زین ینهذ يایح و مرش و دهد یمن اهنآ هب یتیمها ینعی دنکش یم ار اه یگدینامه نیا یعقاو قشاع یلو
 دیداب و دنز یمن ریخأت و ربص هب تسد نهذ رد و تسا هدش هناوید نهذ بادآ و نیناوق هب قشع هار رد ًالماک
 تسمببس یب يداش زا و دنک یم ناهج مامت هب يزاین یب زاربا و دنازوس یم ار شنورد ياه یگدینامه روضح
 و يداششخپ اب و دنک یمن یفن ینهذ روط هب و دنز یم تابثا هب تسد و دنک یم تسم زین ار ایند و دوش یم
.دتسرف یم تانئاک هب ار یگدنز ،شاعترا
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هکمیدید )643تیب زامشش رتفد(دوب هدش هاوخ برطمهک دوب رومخمكرت هب طوبرمهکيدعبناتساد رد
یگدنزتینما سح و قشع و درخ و لقعینعیيدزیاِیمقیال ،میوش یم درجماه یگدینامه مامت زا امهکینامز
 ردهک ناسناهکدندرک حرطم اتسارنیا رديا هصق و تسانغدقنوریب زا رصنعراهچنیانتفرگ و میوش یم
ندرک مدعراتساوخیگدنزِیمندیسرمک تلع هب ،تسا  هدشنرادیب )لماک(زونهیلودنک یمراکيونعم هار
رکف زایمینهذ تلاح رد .یقیقحیکی وینهذیکی :تسا تروص ود هبزکرمندرک مدعنیا ودوش یمشزکرم
 .دهد یم بارش برطم هبهطساو یبیگدنز و هدشهدوشگ اضف ،یقیقح تلاح ردیلودوش یمهتفرگ تاروصت و اه
ندناوخ هبهیصوت ودشاب یمهدننکهارمگینهذ تروص هبيونثمتایباندناوخ وینهذییاشگاضفنیاسپ
.تسا هدشزکرمندرک مدعابتایبايا هبقارم

یگدنزینعیقوشعماب ار دوخرگید وناکمال وناکمنیب میوش یمیلپ ام ،دوش یملماکییاشگاضفهک ینامز
 ادج ار دوخ نهذدیدابهکمیدوب  امنیا و تسه و هدوب اماب قوشعمدوش یمنشور ام رب و ،مینیب یمیکی
.میدید یم
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 ،لماک ییاشگاضف اب ینعی )670 تیب زا مشش رتفد( .دش حرطم ریرض و ربمایپ و هشیاع ناتساد ،هلحرم نیا رد
و مییوگن نخس و هدوب شوماخ دیاب روضح تروص هب ام و دنک یم دراو هلجع اب ار دوخ ریرض تروص هب نهذ
 نخس ای ییامندوخ اب دیابن ام و دراد تریغ ام روضح رب یگدنز و دوش یم هدیدزد ریرض طسوت ام روضح هنرگا
 دراد روضح ینهذ نم هک ینامز ات و ،میروایب رد نارگید ای دوخ ینهذ نم دید ضرعم رد ار دوخ روضح نتفگ
.میشاب شوماخ

 ینعی )703 تیب زا ،مشش رتفد( دوب هدش هدروآ ،دش ینابصع برطم زاوآ زا هک كرت ریما ناتساد يدعب هلحرم رد
 روضح نوچ.دیآ یمن ششوخ نّیعت مدع تلاح نیا زا و هدش تلآ نودب نهذ ،یفن و ییاشگاضف زا يا هلحرم رد
 نیا دهاش دیاب ام هک دنک یم ام روضح ینعی هظحل نیا برطم نتشک رد یعس دوخ تمواقم اب و دسانش یمن ار
 هب ندش هدنززار دوخ یگدنز ات میریمب ینهذ نم هب ات میهد همادا یفن و نّیعت مدع نیا هب و میشاب هنارایشهدرد
.دنک نشور ام رب ار روضح

❤مارتحا و قشع اب
ژورن زا سگرن
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.یباختناتایبا و336 لزغ893همانرب ،نینزانيزابهشياقآ ویتسه ملاعتانئاکیمامت ربساپس ودورداب
 »دوخيورهنالاعفياه ندرکراک ویلاع تمه« :عوضوم
)قشعدنوادخ مان هب(

تابارخریپيا ماجکی هدب
تافآریخأتلایفهک ادرفوگم
336هرامش لزغ ،سمشناوید ،يولوم-

 ردهک ،دراد هراشاهدنیآ وهتشذگیتخانشناور نامز ود هب للعت وریخأت هبزیزعيانالوم لزغ وهمانربنیا رد
 وا .واقشاع مه ام و تسام قشاعدنوادخهک ،بلطنینچمه و ،تساه نایز و اهررضنتخادناقیوعت هب وریخأت
تمهنیا و ،دبلط یم ار امیلاع تمههک ،وا هب ندش هدنز بلاط مه ام و هدنزشدوخ هب ار امهک تسام قشاع
هاتوک دوب رارقهکییاجنآ زا .تسا هداد رارقنامرایتخا ردینازرا هب وناگیار هب ار دوختساوخ و هدارا ویلاع
زورماراک و ،هدرکنادرگرسهدنیآ وهتشذگیتخانشناور نامز ود مهوت رد ارنامدوخمیریگب رارق نهذ رد تدم
نتشگلابند هب ،مینکیگدنز هظحلنیمه رددیابهک اریگدنزةدننک هدنزيژرنا ومینک یمراذگاو ادرف هب ار
ندرک ادرف وزورماابهکنیا زا لفاغ و ،مییامن یمغیرد دوخ زا ار هظحلنیا ومینک یم فرصهدنیآ رد اه تصرف
.مینک یممگ ار هارریسم ومیرب یمنشیپ زا اريراکمیزاسبهدینامه ار دوخرتشیبهک نیا زج
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:دیوگ یم ودنک یمیگدنز هب ورزیزعيانالوم
 و بلطقیرط زاهکییاشگاضف ومیلستاب ار دوخةدننک هدنز بارش ماج وایب ،تابارخریپيا ویگدنزیقاسيا
ریخأتنیا زاشیبهک ناهربینادرگرسنیا زا ار ام وناشونب ام هبيا هدادرارقنامدوجو ردهکیلاع تمه
.میشابهتشادن

رگید ماج نآایقاسنادرگب
رگید مارآ ارم ناج هدب

1045ةرامش لزغ ،سمشناوید ،يولوم-

:تابارخریپيا ویگدنزیقاسيا
 وزیهرپ و مدعزکرمابهارمه »هنالاعفياه ندرکراک ویلاع تمه«قیرط زا ار دوخةدننک هدنز بارش ماج وایب
 وهدیسرنرمث هبۀتشذگیتخانشناور نامز ود ردهک امۀتشگرس ناج ات ،رادینازرا ام هبيدنمتیاضر ورکش
 رد ودوشنکاس لاح ۀظحل رد ودریگب مارآ تسا هداد تسد زا ار دوخهیلوایتسم وشمارآهکمولعمانةدنیآ
.دزاسننادرگرس ار دوخ درومیبياه نتساوخ نامز واه تصرف
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درفكاپيادخ زاسیلباوچمه
درکتساوخرد نت رمعتمایق ات
768تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
هناگی :درف-

ینالوط رمعهناگی وكاپدنوادخ زا وادننامهکمیهد یم رارقینهذ ِنم ذوفنریز ار دوخنانچنآسیلبادننامه ام و
.میبلط یمتلهم وا هب ندش هدنز زور ات ومیریگب رارقاه یگدینامه و اهدردياضف ردرتشیبهکمینک یم بلط ار
يور زاهنییاشگاضفابهکمیهاوخب وا زا »هنالاعفياه ندرکراک ویلاع تمه« نامهابمیناوت یمهکیلاح رد
.دنادرگیشالتم ار امینهذ نم ودزاس مهارفرت عیرسهچ ره ار امتمایق ،يدنباضف
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ار ام دنزمه هب ات ؟ناجیقاستساجک
ار ادرف وّيدرکف ام لد زادبورب

233ةرامش لزغ ،سمشناوید ،يولوم-

:تابارخریپيا ویگدنزیقاسيا
ياهدرد زارپ وهدینامهزکرم »هنالاعفياهندرکراک ویلاع تمه«قیرط زا ار دوخهدننک هدنز بارش ماج وایب
یگدنزيورین وهتخاسریسا اهنآ رد ار دوخ نهذ ردهک ادرف وزوریدياز مهوتياهرکف زا ار ام و ،نک وراج ار ام
.شخبییاهر هداد تداعندرکهسیاقم هب ار امهکمیا هدرکلیدبتيرکف داوم واهزیچ هب ار
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میروخن ادرف مغ ات ایب تسود يا
میرامش تمینغ ار رمع مدکی نیو

میرذگرد انف رید نیا زا هک ادرف
میرس هب رس ناگلاس رازه تفه اب

121 ةرامش یعابر ،راعشا ناوید ،مایخ-

:نم زیزع تسود يا هک دهد یم رادشه ام هب زیزع مایخ
 رمعهب و هدش هدنز ادخ تیاهن یب هب نآ ساپ هب ،مدع و دوش یلاخ اه یگدینامه یمامت زا نامزکرم هک ینامز
 هب ،دوخباختنا اب مینک يرپس ار یگدنز یگدش تیوه مه زا رپ زکرم اب رگا یلو.تفای میهاوخ تسد هنادواج
.میا هدرک هدنسب دودحم و هاتوک رمع
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:هکدهاوخ یم ام زا وا و

هکیتصرف واهبنارگ رمع ردق ومیشاب رضاحيدبا ۀظحلنیا رد و ،میروخن ارهدنیآ وهتشذگ و یگدینامه مغ
 تاقلعتماب رمعندنارذگۀجیتنهنرگو ،میوشرادیب و ،مینکن فلتهدوهیب ومینادب هداد رارقنامرایتخا ردیگدنز
 اهنآ نس مه وهتسویپناگدرمهنهک عمج هب وهتشاذگ انفرید رد ار همههک دوبدهاوخنیاینافيایندنیا لفآ
 ،هلاس رازه تفهناگتشذگزاهدیسر ثرا هبياهوگلااب امهک رضاح لاح ردرگیدیترابع هب و دوبمیهاوخ
هکمییآ یمننامدوخ هب هظحلکی ًالصا و ،مینک یمیگدنز اهنآ روتسداب و ،رس هب رس اهنآابمیا هدشتیوه مه
.درکدهاوخ ار نامه مه اماب ،درکهچ اهنآاب انفرید

 وزیهرپ ومیلست هب دهعتم ومینادب اریندشنرارکت رمع و تصرف ردق ومیشاب رضاح هظحلنیا رددیابسپ
  هبهنادواج رمع وهدنز دوختیاهنیب هب ار امناکفنُکمکح هبیگدنز اتمینکییاشگاضف ومیشابرکش و ربص
.دیامن اطع ام
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؟دوبینوخارچ ّلوا زا ،قشع
دوبینوریبهکنآدزیرگ ات
4751تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ودنتسهینهذ نم سنج زاهک قشعنامرحمانهک نیايارب تسا هدوبزیرنوخ دوخ روهظزاغآ نامه زا قشع
 نامه زاقشعرگا ودنراذگب رارف هباپ ودنرادربارذگ وینآياه يزاب سوه زا تسد ،دنوشبلیدبتدنهاوخ یمن
 امهارمهادتبا نامه زایگدنز و ،داد یم رارق ناقشاع فص رد ار دوخییاپ ورسیبینهذ نم رهدوبنزیرنوخادتبا
 واۀیلوايرایشُهمیناوتب اتهکدنادرگرب دوخيوس هبهرابود ار امهک تسانیا نآ بلط وتلاسر و تسا هدوب
.میوشب
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.میهدب رارق نامزکرم رد ار اهنآ و مینک دایز ار يدام ناهج ياه یگدینامه هک میا هدماین ایند نیا هب ام
نوریب و دشخب ییاهر اهدرد و اه یگدش تیوه مه نیا زا ار ام هدش هک مه روز هب هک تسا نیا یگدنز تریغ
:هک دنک یم نایب ار نآ ییابیز هب تسا يونثم لوا رتفد تیب نیلوا هک دوخ ۀمان ین رد زیزع يانالوم هک ارچ ،دروایب

دنک یم تیاکح نوچ ین نیا ونشب
دنک یم تیاکش اه ییادج زا

1 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و میشاب مدع زکرم ياراد و یلاخ و یهت ین دننام دوب رارق و میا هدمآ نایرع و تخل فلا دننام هک،میتسه ام ین
 هدنیآ و هتشذگ يزاجم نامز ود رد ار دوخ هک یتقو زا یلو میدرگ هدنز وا هب و ،میزاونب ار یگدنز و قشع ياون
 ار یگدنز و قشع ياون رگید هک میا هدرک اه یگدینامه ياه هرگ زا رپ ار دوخ یلاخ وت ین ،میا هتخاس ریسا
.دهد یم رس يرازگ هلگ و تیاکش نارجه و يرود مغ رد و ،دزاونب دناوت یمن
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تسادخناگورگ وت رد بلطنیک
تسازسیبولطم هب بلاط رههکنآز

دوشنوزفا بلطنیا اتنک دهج
دوشنوریب نتهاچنیز تلد ات
1735 و1734تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ار امهک تسا هداد رارقناگورگ ناونع هبنامنورد ردادتبا نامه زادنوادخ اریهلا قشعششک و بلط دردنیا
.دنادرگ هدنزشدوخ هب
نیا »ندرکراکهنالاعف ویلاع تمه«ابسپ ،وا هب ندش هدنز بلاط مه ام و درادتسود ار امهناقشاعهکارچ
.دروایبنوریب اه یگدینامههاچ زا ار ام اتمینک یمنادنچ ود دوخ رد ار وا هب ندش هدنزقایتشا و بلط درد
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نایشآ اتدرپ یمرَپاب غرم
نامدرميا تسا تّمه مدرمرّپ

رش وریخ رد دشهدولآک ،یقشاع
رگن تّمه رد وترگنم رش وریخ

ریظنیب ودیپسدشابرگا ،زاب
ریقح دشدشاب شومشدیصهکنوچ
136 ات134تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 تمهاب وییاسانشياهرپابیناوت یمهکیتسهیگدنز و هاشيراکش و قشاع زاب ،وتهک نادب ناسنايا لاح
زاورپاه یگدینامهيور زا ار دوخ ،تسا هدشهتشاذگناگیار هب ام ۀمه دوجو ردهک تسایهلايورینهکیلاع
 بوخ و رش وریخ رد وییودهدولآ ار دوخ ،هنوگرامیب نهذياه ندرکتواضقاب وساپسان ار دوخارچ لاح .یهد
ابارچ و ؟يا هدومنریقح و راوخ ار دوخاه یگدینامهراکشاب و ،ریسایتخانشناور نامز ود ردندرک دب و
 ويرگن یمن ار دوخ ،دوخيور ربنتشادزکرمت و مدعزکرمابهارمه »هنالاعفياه ندرکراک ویلاع تمه«
؟ینک یمنینیبزاب
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يزپ تلیح نیا راذگب یتدم
يز دازآ لجا زا شیپ مد دنچ
4444 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

:هجیتن رد سپ
 ادرف و زورما زا و ،رادرب ینهذ نم ياه يزاس تلیح نیا زا تسد ،دسرب ارف وت ینامسج گرم هک نیا زا لبق ات
نورد رد ار دنوادخ روضح هدش هک مه هظحل کی يارب یناوتب ات هک نک اهر ار دوخ یمهوت نامز ود ياه ندرک
.يدرگ هدنز وا هب و ینک ساسحا دوخ

زاتب و رازگب تسا راک نامز کی
زارد دوخ رب نکم ار هتوک راک

نامز  کی یهاوخ ،لاس دص رد هاوخ
ناهراو و رازگاو تناما نیا

182 و181 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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ياه ندرکراک ویلاع تمه«اب ونکم ادرف وزورما و هدب ماجنا دوش ماجنادناوت یم نامزهاتوک ردهکيراک
هک اریهلاتنامانیا قح ،هظحلکی ردهچ و لاس دص ردهچ ونکباتشدنوادخ هب ندش هدنزيارب »هنالاعف
.نادرگدازآنیغورد نم ويزاجم نامزنیا زا ار تدوخ و ،هدب ماجنايدرگ هدنز وا هبیتسیاب

 هرادا مه ار ارهز نمکچوکیصخشیگدنز تساراکمرگرستانئاکياهتنمیب درخهکیتقو،نایاپ رد و
.دنک یم

تسایهت نان زا تسدهک هدرُم مغزيا
؟تسیچ سرتنیامیحر و تسا روفغنوچ
3087تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

.امشرادهگنادخ ،نونممیلیخدینامب ملاس ويژرنارُپ
نادهاز زا ،یتمالس ارهز-

🙏🙏
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دوخ يونعم ياه ماغیپ لاسرا تباب روضح جنگ ناگدننیب زا ساپس اب
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Parvizshahbazi.com روضح جنگ

مود و دصشش تمسقنایاپ-قشع  ماغیپ




