
 ؛هارمه ناتسود و يزابهش ياقآ تمدخ ،مالس اب

 روضح جنگ 911 همانرب زا هتفرگرب "شیوخ روجنر هیاسمه رب رَک نتفر تدایع هب" ناتساد زا ییاهغارچ

 

 هب و دنک ادا ار یگیاسمهّ قح هک تساوخ وا ،هدش رامیب تاهیاسمه هک دنداد ربخ اونشان یصخش هب ؛هک تسا نیا ناتساد هصالخ

 فرح ناوت يروجنر رثا رد مه وا و !؟ممهفیم هچ رامیب نآ نخس زا رک و لیلع شوگ اب نم ؛تفگ دوخ اب یلو دورب رامیب تدایع

 دیشیدنا دوخ شیپ وا...تفاتش رامیب تدایع هب و تشاد ساپ ار بدا بتارم دیاب ،تسین ياهراچ یلو ،درادن ار نشور و تسرد ندز

 زا مه یتالاؤس و .مباییم رد ار شدوصقم و منزیم ار دوخ سدح دمآرد تکرح هب رامیب بل هکنیمه ،منکیم هاگن رامیب ياهبل هب

 .تسین زیاج گنرد سپ ،منکیم وا

 هب و دش رامیب رتشیب ترودک ثعاب هابتشا ياهسایق نیا و دوب هابتشا »رک« ياهسدح و تاسایق همه رک و رامیب نیب ۀملاکم رد

 درد شتآ و ،هدرزآ رتشیب ار رامیب هابتشا ياهخساپ و تالاؤس اب هکلب ،دیسرن دوب رامیب زا ییوجلد هک،دوخ ّتین هب رک اهنت هن یترابع

 !دمآ نوریب رامیب ۀناخ زا هدروآ اج هب ار یگیاسمهّ قح هکنیا زا یضار و دشن دوخ هابتشا هجوتم رَک یلو ،درک رادیب وا رد ار

 

 تسهتشادنپیمه	هک	رَک	نآ	وچمه

 تسَج	سکعرب	نآ	و	درک	ییوکن	واک

 3386 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ماهدرک	تمدخ	:هک	شوخ	هتسشن	وا

 ماهدروآ	اجب	هیاسمه	ِّقح

 3387 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 تسا	هتخورفا	یشتآ	وا	دوخ	ِرهب

 تسا	هتخوس	ار	دوخ ،و	روجنر	ِلد	رد

  3388 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 تیلوئسم دیاب يونعم هار رد مه ام ،دنریگب هدهعب ار دوخ ياهراک تیلوئسم دیاب نیاربانب و دنراد باختنا تردق اهناسنا ؛لوا غارچ

 .درک باختنا ار »سایق« رَک نآ ،میریگب هدهع هب ار دوخ يرایشه باختنا

 هجیتن رد دنکیم لمع و رکف سایق اب و دنکیم هدافتسا نود ياهسح زا نوچ، تسا »رَک« تسین مدع شزکرم یسک ره ؛مود غارچ

 .دراد يدایز تاهابتشا

 .دسریمن وا هب تایح بآ و تسا هدش ادج دوخ یلصا سنج زا نوچ تسا »رامیب« تسین مدع شزکرم یسک ره ؛موس غارچ

 نم یلدب سومان ظفح و نارگید زا دیلقت رطاخ هب ام تمدخ نوچ مینک تمدخ نارگید هب میناوتیمن یمسج زکرم اب ؛مراهچ غارچ

 .دوشیم ینمشد ثعاب ماجنارس و دراد قافن و ایر و دوشیم ماجنا نامینهذ

 سپ مینکیم دب و بوخ ار نارگید نانخس و میوریم تواضق هب ام دوشیم ماجنا سایق اب اهتبحص هک ینهذنم رد ؛مجنپ غارچ

 .مینک توکس و میشاب هدنونش طقف ناکما دح ات و مینک زیهرپ ییوجلد یتح و داقتنا ،تحیصن زا ینهذ نم رد تسا رتهب



 ۀناسفا و هدرک رادیب ،نارگید رد ار ناهنپ و شوماخ ياهدرد ،يوزج لقع زا یشان تاهابتشا و هدینامه زکرم اب تمدخ ؛مشش غارچ

 .دهدیم شرتسگ هعماج و هداوناخ رد ار ینهذ نم

 ام اب نارگید راتفر و هدش اهتواضق زا يریگشیپ ثعاب اهصقن نایب .میورن هرفط نارگید هب دوخ ياهصقن نایب زا ؛متفه غارچ

 .مینکن ریسا ار دوخ ینهذنم یلهاک رد و مینکب ار مزال شالت نآ عفر رد دوخ صقن شریذپ زا سپ هتبلا ،دوشیم اشگاضف

 دساف ار فده هلیسو تسا هدینامه نامزکرم نوچ یلو میشاب هتشاد ار یتسود عون و تمدخ دصق هچرگا ینهذنم رد ؛متشه غارچ

  !میسریمن دوصقم هب و دنکیم

 

 یناهج و هعماج و یگداوناخ و يدرف تالکشم میراد یمسج يرایشه هک ینامز ات هک دنکیم يروآ دای ام هب روجنر و رک ناتساد

 ؟مینک هچ سپ .دوشیم هفاضا يدیدج تالکشم نآ هب هکلب !دوشیمن لح

 

 .تسا »نامناوت دح )نیرخآ( ات ییاشگاضف« مینکیم ناهج و هعماج و هداوناخ و دوخ هب هک یتمدخ نیرتهب-1

 .میشخبب ار نامتاهابتشا و نامیاهشجنر و دوخ هتشذگ یگدنز زا کمک اب و نامناوت دح)نیرخآ( ات-2

 .میشخبب طرش و دیق نودب ار نارگید ناکما دح ات-3

 

 رد .میسرب »روضح یتسم«هب انالوم تایبا رارکت و دوخ يور راک و یپرد یپ ياه ییاشگاضف و هدش دای دروم هس هب لمع اب ات

 یم رس وا زا مه ام لمع و دنکیم رکف ام قیرط زا یگدنز اضف نآ رد... !تسا تسرد ام هابتشا و مینکیمن هابتشا روضح یتسم

 .درادن يدودح و دح و تسا دنوادخ ياهششخب ساکعنا ام ششخب ،اضف نیا رد ....دنز

 

 وت ِدهجیب يایتسم يدیسر رگ

 وت ِدهع ،ناج ِیقاس يدرک ظفح

 4108 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 هاوخْرذع و وا يدوب	تراْدتشپ

 هلِا ِتسمِ تََّلز ِمالغ نم

 4109 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ياهّرَذ مَلاع هلمج ِياهوفع

 ياهرهب ره وت ز يا ،توفعِ سکع

 4110 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 هابتشا،شزغل:تّلز*-

 

 جدننس زا ترصن ،رکشت اب


