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یرهم دیما ءهمجرت

 یكی اب ار دوخ مادقا دراد دصق داهن نیا .دنك ضوع ار خیرات تسا هتفرگ میمصت اپورا یاروش
 اهیزان و اهتسینومك ،ناروآشروی و ناشخبییاهر ،ناراكتیانج و نانامرهق ،ناینابرق و نازواجتم ندرك
.دهد ماجنا

 هك دنایناراكتیانج ،اهتسینومك ینعی ،مسیزان نانمشد نیرتیلصا هك تسا دقتعم اپورا یاروش
 اهیرلتیه یناهج هعماج هك یلاح رد ،تسا ضرتعم و نارگن زورما اپورا یاروش .دنتسه اهیزان زارتمه
 اپورا یاروش رطاخ نیمه هب .تسا هدشن اهتسینومك بیصن زونه یتیموكحم نینچ ،دومن موكحم ار
 تروص یتیموكحم نینچ )نمهب ۷ ات ۴( هیوناژ ۲۷ ات ۲۴ زا دوخ عیسو سالجا رد هك دنكیم داهنشیپ
.دریگب

 و »تسا نییاپ رایسب یتسینومك یاهمیژر تایانج زا یمومع یهاگآ« هك تسا هتفگ اپورا یاروش
 و دناینوناق اهروشك یخرب رد تسینومك بازحا« زونه هك تسا هدرك ینارگن راهظا عوضوم نیا زا
».دناهدركن تمادن راهظا تایانج زا ناشایخرب

 زونه هك ار اپورا یاهتسینومك نداد رارق راشف ریز شیپاشیپ اپورا یاروش ،رگید ترابع هب
 زا )*( سوسینوركام رد نارگهجنكش و وپاتشگ نادالج هك هنوگنامه ،دیامنیم مالعا ،دناهدركن هبوت
.دننك هبوت دنتساوخیم اهتسینومك

 مالعا ینوناقریغ ار تسینومك بازحا هك دنریگب میمصت یدوز هب دیاش اپورا هیداحتا نارادمدرس
 ندرك عونمم اب مه ود نیا هك مینادیم بوخ ام .دنیاشگب رلمیه و رلتیه لاثما یور هب ار اهرد و دنیامن
.دندرك زاغآ اهتسینومك ندرك ینادنز و تسینومك بازحا

 رفن نویلیم ۲۰ ناینابرق نیا نایم رد و دندش قرغ دوخ ناینابرق نوخ رد ماجنارس اهیزان اما
 یلم تمواقم یاهشبنج یربهر هك دندوب تسینومك رازه اهدص و یتسیلایسوس یوروش داحتا تیعمج زا
.دنتفرگ تسد هب اپورا مامت و نانوی رد ار

 دناهدرك موكحم مدرم و خیرات هك ییاهشور دیدجت یارب اپورا یاروش رد لوئسم نایاقآ ،یراب
 زا و ار اهروشك مدرم یرلتیه قرط هب دشاب هدحتم تالایا هك ناشگرزب ردارب هك ارچ ،دنبنجیم رید دنراد
 ،دنرامشیب نآ رد ییاكیرمآ یاهنادنز و هدش لیدبت یاهناریو هب هك یروشك ،دنكیم ماعلتق ار قارع هلمج



.دننكیم هجنكش یهجو نیرتدب هب ار هانگیب نارازه زور ره هك ییاهینادنز
 رد اكیرمآ تیرشب هیلع تایانج اب هطبار رد نتفگ یارب زیچ چیه اپورا یاروش هك تسا بلاج

.درادن وماناتناوگ دننام شایرلتیه یاهنادنز و قارع
 یوس زا و دنادب رشب قوقح عفادم ار دوخ ییوس زا یاپورا یاروش هك درك رواب ناوتیم هنوگچ

 هب هجنكش یارب ار یقح هنوگ ره زا مورحم یاهناسنا ات دهد هزاجا »ایس« یاهامیپاوه هب رگید
؟دروایب اپورا رد هژیو یاهنادنز

 سیسأت دوخ کاخ رد هك یلاح رد دنك تیاكش رشب قوقح ضقن زا دناوتیمن اپورا یاروش
 تایانج یزور خیرات تلادع هاگداد .دنكیم لمحت ار قوقحیب یاهناسنا یهجنكش و هژیو یاهنادنز
 رد و تسشن دهاوخ تواضق هب ،قارع ات یبونج یاكیرمآ زا و یلیش ات مانتیو زا ،ار گرزب ردارب رامشیب
.تشاد دنهاوخ روضح نآ رد یو ناتسدمه ناونع هب اپورا یاروش نایاقآ یزور نینچ

 مان هب سپ .ناگدنز ات منزب فرح ناگدرم مان هب رتشیب هك ماهدش راداو هنافسأتم زورما نم
 یاههخوج هب هك ینانآ مان هب ،داتسرف گرم یاههاگودرا هب وپاتشگ هك ینانآ مان هب ،متسینومك یاقفر
 نیا هب باطخ هملك کی طقف نم ،دیآ فك هب یدازآ و دوش هدیبوكمهرد مسیزان ات دندش هدرپس مادعا
!دابناتمرش :مراد »نایاقآ«
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