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 ٢٠٢٠ ربماسد ٢۴ ھبنشجنپ                                                         یرونا دیمح       

 ینطومھ ھب یخُساپ                             
 

 و " دنروید یضرف طخ" فرط نیا نیب دحرس ،مخروت ردنب زا ایوگ ،"دیحو هللا دیحو" مانب ینطومھ

 نتم ھک "نیالنآ ناتسناغفا -انایرآ"تیاس ھب نیرتمک نیا یناونع دنا هداتسرف یرظن ،" دنروید "فرطنآ

 .مروآ یم رصتخم نیا متخ رد ارنآ

 تحاضو تھج راچان راچ ،اما ،تسین مھم ،دنا ھتشون ھک اج رھ زا و دنتسھ یک رھ الاح ،ناشیا

 یادخ ھکنیا ای ،دوش هداد تبسن یمارتحا یب ھب ادابم ات مسیون یم ناش تمدخ یرطس دنچ ،عوضوم

 .ددرگ ریبعت و ھیجوت ،"تسا یشوماخ ھلبا باوج " ھب ھتساوخان

 :دنسیون یم ناشیا

 ناغفا ھب »تخاب نادجو اما تفایرز ھک درونھر « ناونعریز ۀتشون یرونا بانج شیپ زور دنچ "

 "...منیب یم تاظحالم یضعب اھ ھتشون رگید دادعتکی و نآ رد نم دوب هداتسرف نمرج

 مھ امش تاضحالم نآ ھب ،تسین یلکشم چیھ .هدید ود ھب ،"دیحو هللا دیحو" بانج امش تاضحالم

 منادیم مھ بوخ و دینک گنرد یکدنا ،"سابتقا" و "لاسرا" دروم رد دیاب امش اما ،دوش یم ھتخادرپ

  .دینادیمً الماک ار اھنآ توافت و قرف ھک

 :دنھد یم ھمادا ،"دیحو هللا دیحو"بانج

 ًالثم .دوش هدید مقر کی ھب ایاقب ھمھ دیاب اما ،تسا هدوب نیدیب و دحلم دیاش مرادن راک درونھر ھب نم

 ھچ اما دنتشاد ندناوخ و رعش بوخ ھمھ سانشان و لگنم ،ھمغن ،قیال نامیلس ھک ھتشون یرونا بانج

 یلو دمحا وخ ،دندرکیم ترجاھم دیاب متسا نات قفاوم نم .دندرکن ترجاھم و دندوب لباک رد ھک هدیاف

  .تسا بصعت نیا دیوگ یمن ار وتسرپ و ادیوھ رھاظ ھماگنھ

 رد نم اما ،دیرادن ای دیراد راک درونھر ھب امش ھک مرادن یراک مھ نم ھکنیا دوش ضرع ناش تمدخ

 رگید رابکی ،ما هدادن یرکذت ،"بایرز درونھر"ندوب "نید یب و دحلم" زا هرکذتم ۀتشون یاج چیھ

 ،تسا هدوب نید یب ،"بایرز درونھر"ھک درادن یطابترا نم ھبً الصا نیا .دینک ھعجارم ھتشون نآ ھب
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 ۀتفگب .درادن طابترا رگید سک چیھ و امش و نم ھب و تسا یصخشً الماک عوضوم نیا .نید اب ای

 .دوخ یاپ زا واگ و تسا نازیوآ دوخ یاپ زا زب "روھشم

 راک تبقاع دورد نآ یسک رھ ،مرادن یراک ،سک بھذم و نابز و نید ھب و مشیوخ راک یپ مھ نم

 ھک تسا اجب و تسرد یدح ات ھیضق نیا .مدنگ ،رگا مدنگ ،مینکیم ورد وج ،میتشاک رگا وج .تشک ھک

 ًالماک ناش لاثما و اھ "بایرز"دروم رد ھک ؛دسرن یتعامج ای ناسک ھب ای و یسک ھب سک ررض

 .تسا قداص

 بوخ ھمھ سانشان و لگنم ،ھمغن ،قیال نامیلس ھک ھتشون یرونا بانجً الثم  ..." :دیسیون یم ھکنیا

 "...دندرکن ترجاھم و دندوب لباک رد ھک هدیاف ھچ اما دنتشاد ندناوخ و رعش

 دروم ۀتشون نامھ رد ھک دیدرک یم یناشن صاخ تروصب ار الاب رطس ود نیمھ امش بانج شاک

 ،ما ھتشون نم ،دیا هدرک اعدا امش ھچنآ ،روطس مادک و فارگاراپ مادک ،ھحفص مادک رد ،امش رظن

  .دیھد چرخب تقد یمک نومضم کی ۀعلاطم و ندناوخ رد شاک .تسا هدش هداد رکذت

 :دنھد یم ھمادا دیحو هللادیحو بانج

 مدیدیم لباک رد ار ھماگنھ و یلو دمحا .مدش رجاھم دعب ،مدوب رکسع یتسینومک لوا رد نم ..."

 یقلخ بالقنا یارب .دندناوخیم یودنراس سابل ھب اھنآ مراد ربخ یورورود ونایقلخ د هز .دندناوخیم

 بیجن زا وخ ھتفگن دب دوب هدرکرس ھک کربب زا وا .دندرکن داقتنا بحاص یرونا وخ دندناوخ یلیخ

 "...دیوگیم دب رایسب

 مان اھنآ زا امش ھک ینادنمرنھ دروم رد زگرھ ،امش رظن دم ۀتشون رد نیرتمک نیا !یمارگ نطومھ

 ای ،دیا هدش هابتشا و اطخ بکترم امش ای ،مناد یمن ،ما ھتشونن مھ ھلمج کی و ھملک کی ،دیا ھتفرگ

 مھ زغم لاقثم کی یتح ناش یلاخ یاھ ھلک رد ھک ناسارخ نارخ زا ھن ھتبلا (ما هدروخ رخ زغم نم

 نادنمرنھ ۀیداحتا رد وا راع یب ناراکمھ و بایرز درونھر ھب صتخم ھتشون نآ .)تشادن دوجو

 .دوب اتدوک میژر

 یم نینچ امش رظن یاوحف زا ھکنیا مھنآ و ،تشاذگ ھتشونان و ھتفگان دیابن مھ ار رگید بلطم کی

 نماد ھتساوخان یادخ ار یموق لئاسم دیھاوخ یم یا ھنوگ ھب ،امش بانج ھک ددرگ تشادرب دناوت

 بصعت نیا دیوگ یمن ار وتسرپ و ادیوھ رھاظ ھماگنھ یلو دمحا وخ ..."ھک دیتشون یمن ھنرو ،دینزب

 "...دیوگیم دب رایسب بیجن زا وخ ھتفگن دب دوب هدرکرس ھک کربب زا وا ...ای و .تسا

 کی طقف نم .مھاوخ یم ترذعم ھنامیمص امش زا تروصنآ رد ھک مشاب ھتفر طلغ ھب نم ھک دنک ادخ

 یارب و دنز یم نماد ار ینابز و یموق تاضیعبت ،رتاوتم تروصب و شیمھ ھک مسانش یم ار درف
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 تشاد یا ھلگ چیھ دوش یمن وا زا .دنکیم روج ادخ و الوم و اباب ،تسار و پچ ،ناتسناغفا مدرم

 .دنا جالعال و ھتفرشیپ مھ یلیخ ھک تسا راچد یناورو یحور ضارما ھب نوچ

 هدرک حیبقت ار شورف نھیم و رتسگتیانج یاھ یمچرپ و اھ یقلخ ۀرشخ ات هرس زا ھک تساھلاس نم

 وربا رب یمخ مھ یندز ھپات چیھ زا و یریقحت و نیھوت و فیوخت و دیدھت چیھ زا و منکیم اشفا و

 لم رابرد د ،لغ راک د " ھب ناش یا ھلحنم بزح نیب رد ھک سوساج کربب دروم رد و ما هدرواین

 کربب ،یک هرت دروم رد .ما ھتشون رتشیب رگید نطومھ رھ زا مھ دوب روھشم "لجا ونارگراک د وا

 تروصب اھ یمچرپ و اھ یقلخ دروم رد و صاخ تروصب ،...و ھشولپ ھلیمج و اتیھانا و بیجن و

 نیمز یور زا ار خیرات ناگدازانز نیا مخت دنوادخ ."لاغش ردارب ،درز گس" ھک تفگ دیاب ماع

 متفھ سوحنم یاتدوک زاغآ نامھ زا نآ فیرش مدرم و ناتسناغفا یاھ یتخبدب مامت ببسم .درادرب

 .دنا یروث متفھ ۀشیپ تیانج و روفنم نایچاتدوک ،مھ نیا زا دعب و قیاقد نیمھ ات روث

 :دنا هدرک متخ نینچ ار شیوخ رظن ،"دیحو هللا دیحو"بانج

 لاغشا ود رھ رد ،هدرک هانگ ود وا دنا هدرک هانگ کی نارگید مدناوخ ار درونھر یگدنز نم ..."

 ؟ارچ دوب رجاھم نابلاط ماظن رد ھکیلاح رد ،دوب لباک رد ییاکیرما و یسور

 انایارآ زا درکن رشن مدرک ھتشون لالقتسا ھب درکن رشن مدرک ھتشون نمرج ناغفا ھب ار طخ نیا

 ".تسا بصعت یب و یلم ،فرطیب نوچ مروکشم

 هدز کبمد یئاکیرما و یسور نارگزواجت ھب و تسا هدش بکترم ار گرزب هانگ ود اھنت ھن ،درونھر

 روتسد ھب رظن ھک دوب نیا وا رت گرزب تنایخ ھکلب ،تسا هدرک رام رھز زور خرن ھب ار دوخ نان و

 دنگ ھب زین ار ناتسناغفا لیصا گنھرف و تایبدا ،نابز درک شالت ،یناریا رادقم یب یاھ کدنخآ

 رابخا و نویزیولت -ویدار تارشن ھب ،ناریا یدنُخآ سونأمان تاحالطصا و تاملک ،تاغل دورو .دشکب

 تسا یتنایخ دوخ ھک دش ریذپ ناکما اھ درونھر تنایخ رثا رد ،لباک صوصخب ،ناتسناغفا تالجم و

  .تسا رتدب تیانج دص زا ھک

 و  یکاولپخ -لالقتسا ھب و نمرج – ناغفا سردآ ھب ارنات رظن دروم ۀتشون ،دیسیون یم امش ھکنیا

 دراد ار دوخ رایتخا هدنسیون رھ و امش دوخ ھب دوش یم طوبرم ،دیا هداتسرف ناتسناغفا – انایرآ زین

 ارنآ نیالنآ نمرج -ناغفا ھکنیا اما ،تیاس هد ای و تیاس ود ای دتسرف یم تیاس ای ھناسر کی ھب ھک

 زا مھ ناتسناغفآ -انایرآ تیاس نینچمھ و ناش یتارشن یسیلاپ ھب دریگ یم طابترا ،تسا هدرکن رشن

 سردآ ھب امش ۀتشون رگم و اما ،نآ بحاص ھب دوش یم طوبرم ھک دراد یصخشم یسیلاپ دوخ
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 دراد دوجو تیاس ۀحفص رھ نایاپ رد تیاس سردآ .تسا هدرکن تلصاوم زگرھ "یکاولپخ -لالقتسا"

 .دیوش سامت رد لیمیا نآ اب دیناوت یم لیامت تروص رد امش و

 ھک درادن تایرظن یا ھچنیکلک و ھچیرد ،"یکاولپخ – لالقتسا"رقؤم تیاس ھناتخبشوخ رگید بناج زا

 چیھ ھک دشاب زاب نانطومھ ھب ریقحت و نیھوت ۀچیرد و هدیدرگ ناسیون راعتسم زات و تخات لحم

 .تسا یبوخ زیچ مھ تیلؤسم ساسحا .تسین روصتم نآ زا یتعفنم

 دشاب یلم دض ای ،دشیدنیب یلم و دشاب ارگ یلم دیاب ای ناسنا نیرتمک نیا هاگن زا ھکنیا مھ رخآ پگ و

 راعش ھب رظن اما ھنایم نیا رد ؛دشاب "یلم" دناوت یمن زگرھ ،تسا فرط یب ھکنآ اما ،بناجا رکون و

 نینوخ و هایس یاھ نامز نامھ رد ."تسا فرش یب ،فرط یب"،اھ یمچرپ و اھ یقلخ روھشم

 اتدوک دض و دندوب یلم ای ،دندوب هدش میسقت ھتسد ود ھب ناتسناغفا مدرم مھ ،" خ.د .ح" یرادمتردق

 یب نایچاتدوک یوگ نابرق یلب و ور ھلابند و یلم دض ای ،یسور نارگزواجت و یروث متفھ نایچ

 نینچ مھ نامز نیا رد و دوب یفرش یب ۀلزنم ھب مھ نامز نامھ رد یفرط یب ؛رتسگتیانج و مرزآ

 و نطو لابق رد تیلؤسم ساسحا و یدودح و دح و دراد یتاررقم و نیناوق مھ نایب یدازآ .تسا

 "فرط یب" ایوگ ھک دوش یمن ،تسا نادجواب ناغفا رھ گرتس ۀفیظو مھ تکلمم تشونرس و رادنطو

 ار یگنفج رھ و دوب اپورس یب رھ زات و تخات نادیم ھکنیا ھن ؛درک مولعم دیاب ار دوخ ِفرط ؛دوب

 ".تسا تمینغ هدرک چیھ زا "ھک دناشن الاب الاب ار یتخیرگ رادریز رھ و دیناسر رشن ھب

 یم میدقت زیزع نانطومھ تمدخ ھک ناش ۀقالع دروم تیاس ۀرشتنم "دیحو هللادیحو"بانج رظن مھنیا

 .)مھاوخ یم رذع خساپ رد ریخأت زا (:دوش
 19.12.2020 :خیرات     ردنب مخروت زا :تنوکس لحم    دیحو هللا دیحو :مسا

 

 .دنشاب بصعت یب دیاب اھ ھتشون
 نادجو اما تفایرز ھک درونھر « ناونعریز ۀتشون یرونا بانج شیپ زور دنچ
 یضعب اھ ھتشون رگید دادعتکی و نآ رد نم دوب هداتسرف نمرج ناغفا ھب »تخاب
 .منیب یم تاظحالم
 کی ھب ایاقب ھمھ دیاب اما ،تسا هدوب نیدیب و دحلم دیاش مرادن راک درونھر ھب نم
 سانشان و لگنم ،ھمغن ،قیال نامیلس ھک ھتشون یرونا بانج ًالثم .دوش هدید مقر
 ترجاھم و دندوب لباک رد ھک هدیاف ھچ اما دنتشاد ندناوخ و رعش بوخ ھمھ
 رھاظ ھماگنھ یلو دمحا وخ ،دندرکیم ترجاھم دیاب متسا نات قفاوم نم .دندرکن
 .تسا بصعت نیا دیوگ یمن ار وتسرپ و ادیوھ
 رد ار ھماگنھ و یلو دمحا .مدش رجاھم دعب ،مدوب رکسع یتسینومک لوا رد نم
 یودنراس سابل ھب اھنآ مراد ربخ یورورود ونایقلخ د هز .دندناوخیم مدیدیم لباک
 وا .دندرکن داقتنا بحاص یرونا وخ دندناوخ یلیخ یقلخ بالقنا یارب .دندناوخیم
 بیجن مھ نم .دیوگیم دب رایسب بیجن زا وخ ھتفگن دب دوب هدرکرس ھک کربب زا

 .میوگ یم دب ار
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 و دھاجم ھمھ اھ ھناخ و ردنب رادناکود ات ھتفرگ رویرد و یلاوج زا اجنیرد ام
 ھمھ ام لافطا هللادمحلا دوبن مخروت هزاورد ھک شیپ تقو دنچ ات و میدوب رجاھم
  .دناوخیم سرد ناتسکاپ کاخ رد و دندشیم ریت تیگ زا
 یتراجت رتفد رد نم .دوشیم ھیوقت فرط نآ زا ام نوفلیت و تنرتنیا الاح نیمھ
 یک� نن .مناوخیم ار تنرتنیا یاھ ھتشون مامت .منک یم هدافتسا نآ زا دوخ یردنب
 و ھناحبص تشھ یاھربخ و انایرآ و ناغفا نمرج و هرامالا نابلاط طوبرم ماک
 لباک ماش ناذآ .میناوخیم مخروت فرط نآ ناذآ اب ار دوخ زامن و ار یس یب یب
 ناش زیچ چیھ تسا دمارب باتفآ کیدزن حبص ناذآ و دشابیم اضق تقوان رایسب
  .تسین ربارب مالسا ھب
 رھ رد ،هدرک هانگ ود وا دنا هدرک هانگ کی نارگید مدناوخ ار درونھر یگدنز نم
 رجاھم نابلاط ماظن رد ھکیلاح رد ،دوب لباک رد ییاکیرما و یسور لاغشا ود
 ؟ارچ دوب
 رشن مدرک ھتشون لالقتسا ھب درکن رشن مدرک ھتشون نمرج ناغفا ھب ار طخ نیا
 .تسا بصعت یب و یلم ،فرطیب نوچ مروکشم انایارآ زا درکن
 مالسلاو

 

 


