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هندرگ زا رذگ

رابت یولع اضریلع

وج هتشک نازخ رد یا مرادنپن

 ورد تقو هب یناتس مدنگ هک

)یدعس(

 رتکد »هنالوسر یاهایؤر« هیرظن رب لصفم یدقن )یجنگ ربکا یاقآ( ینید ناشیدناون زا یکی

 نامگ هک تخادرپ یتدمدنلب حرط یبایزرا و یفرعم هب نآ همادا رد و داد ناماس شورس میرکلادبع

 تدمدنلب حرط نآ ققحت یزاس هنیمز تهج رد یماگ اهنت »هنالوسر یاهایؤر« هیرظن حرط درک یم

 و تخاس دولآرابغ ار یرواد یاضف هک دروآ دیدپ هدنسیون هیلع ار ییاه شنکاو عوضوم نیا حرط تسا

 یقالخا یراد نید نایدانم ناونع هب ینید ناشیدناون دنلب هاگیاج اب ریاغم هک دیماجنا یثحابم حرط هب

دوب روحم

 زا یخرب یروآدای اب و دشوکب رابغ نیا ندناشنورف یارب شیوخ ناوت رد سک ره هک دوب مزال

 هب نادنم هقالع نیرتمک زا یکی ناونع هب زین نم دناسر یرای اغوغ نیا زا تفر نورب هب اه یریگ تهج

 ؛تسا تیلوئسم ساسحا نیمه لصاح هتشون نیا مدید مزال ار هتکن دنچ یروآدای ،ینید یشیدناون

دشاب دیفم هک دیما

 یاهتدم یارب هک ینید یاههشیدنا هب »یگدنزرس« و »ییایوپ« ندنادرگزاب رد شورس رتکد هاگیاج-۱

 رد شورس رتکد هتشذگ یاه لاس یط تسین هدیشوپ یسک رب ،دندوب هدش  هدز تفآ و هدز گنز ینالوط

 و عبانم ؛ دومن حرط قیقد و یساسا یاه شسرپ دنا هدرک ینید هشیدنا هب گرزب یتمدخ هنیمز هس

 لها هب اه خساپ یبایزرا یارب ییاهرایعم تیاهنرد و درک یفرعم ار یبای خساپ یارب وجتسج یاه شور

درک هئارا رظن

 شورس دنتسه وا نویدم -فلاخم هچ قفاوم هچ – دنشیدنا یم نید هرابرد هک یناسک همه انعم کی هب

 شهاگدید و شورس اب ناوت یم تسام رصاعم یسانش نید خیرات رد یفطع هطقن )شیاه هشیدنا و(

Page 1 of 6ھندرگ زا رذگ

09/04/2016http://zeitoons.com/17022



 هک ار یرایسب شناد و درک راکنا هدرک حرطم وا هک ار ییاه شسرپ تیمها ناوت یمن اما ،دوب فلاخم

 هب طوبرم یتامدقم ثحابم زا یخرب یروآدای تفرگ هدیدان ،تساه شسرپ نیا حرط هناوتشپ

 دوبن رگا هک یشناد تسوا دایز رایسب شناد و طلست فرگ هدیدان شورس هب دیدج یسانش نید

 اج ره ور نیازا دنک حرطم یسانش نید هصرع رد یا هدنهد ناکت یاه شسرپ نینچ تسناوت یمن

 لابند هب تسخن ماگ رد دیاب ،مینیب یم یسانش نید ربتعم ثحابم زا یخرب اب وا هاگدید نایم یتریاغم

 دقن هب ،میتفاین یثحب نینچ هکنآزا سپ و میدرگب دسر یم رظن هب دروخرب نیلوا رد هچنآزا رت قیمع یثحب

مینک مادقا

 ناهاوخلوحت و ینید ناشیدناون یارب زین وا دراد رارق یجنگ ربکا یاقآ ارجام نیا رگید یوس رد-۲

 هرود کی یارب شورس رتکد راثآ یزاس هدامآ و میظنت رد وا شقن تسا هدش هتخانش یا هرهچ یسایس

 ی هنیزه و شا یارآ و شورس رتکد زا وا روشرپ عافد هوالع هب تسین هدیشوپ ناهاگآ رب هجوت لباق

 یاهدقن مه و وا نیشیپ یاه هتشون مه تسا هتفرن اهدای زا مه زونه ،داد عافد نیا یارب هک یرایسب

 شراگن ی هویش دراد شورس رتکد یهافش و بوتکم راثآ هعومجم رب وا طلست و ییانشآ زا ناشن ،ریخا

 یرایسب یاهدانتسا اب ماوت و مجحرپ ،هدنزگ ،میرح نودب و هدرپ یب تسوا دوخ صاخ ،یجنگ یاقآ

 شون و یقادص یب تفای ناوت یمن یگژیو ود وا راثآ رد اما دوش یم مگ ناشنایم رد اعدم لصا هاگ هک

 ار یهاگدید وا هک دنک یم اقلا هدنناوخ رد ار ساسحا نیا هاگ ،وا یاه  هتشون ندناوخ لهج رس زا

 طلغ ِدروم رد وا هزیگنا رب هیکت اب دوش یم رگم اما تسا هدروآدرگ دهاش ،نآ دیئات یارب هاگنآ و هتفریذپ

 ندناوخ ،ناتسود زا یکی ریبعت هب ریخ هک تسا نشور ؟درک لالدتسا شیاه هتشون ِندوب تسرد و

 ششزرا اما دوب تضایر شندناوخ« هک ینک یم دیئات نایاپ رد اما دهد یم رازآ ار مدآ یجنگ یاه هتشون

 ام یتقو و میشکب اروه و مینک فیک ،دسیون یم ام نانمشد هیلع وا یتقو هک تسین هنافصنم »تشاد ار

 تیفاع هک تسا نآ زا رت نشور مه یجنگ یسایس ی هقباس میوش یگدرسفا راچد ،دنک یم دقن ار

دنربب لاؤس ریز ار نآ دنهاوخب نم دننام ینابلط

 یرهمیب دروم ،زین یقارن شرآ رتکد دش هدرب اوران هب ،زین یرگید ناگرزب مان اغوغ نیا یهنایم رد-۳

 ات ام هک دربورف هشیدنا نیا رد تخس ارم ،وا نیتم نانخس و مارآ تیصخش یروآدای تفرگ رارق رایسب

 هب هچنآ و میربب دای زا ناهگان ار نارگید تامحز و اه شزرا یمامت و میشاب محر یب میناوت یم دح هچ

 هک ،دراد یرایسب یناسنا یاه هیامرس ،ینید یشیدناون نایرج مییوگب اه نآ دروم رد دیآ یم نامنهذ

 ،یتسرپ تردق و یقالخا یب ی هنامز رد هک یفیرش یاه ناسنا دیلاب اه نآ هب و درک راختفا اه نآ هب دیاب
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 یلمع و یرظن ناکما داجیا حرط ِدربشیپ یارب ار دوخ رمع و دندرک مادقا گرزب یاه شسرپ حرط هب

 ،رویدک نسحم نوچ یگرزب یاه هیامرس دندرک هنیزه هناقداص ،نردم ینارود رد یراد نید و یرواب نید

 دومحم ،نامیپ هللا بیبح ،یروکشا یفسوی نسح ،ناگرزاب یلعلادبع ،ییانف ِمساقلاوبا ،یقارن شرآ

 یا هناهب ره هب دیابن هک دندنمشزرا ام ی هعماج یارب ردق نآ و غابد شورس ،یردص دمحا ،یردص

میشکب ناشخر هب ار نامدوخ یخیرات یسانشانردق

 تسا هدشن هئارا لماک روطهب زونه ،شورس رتکد »هنالوسر یاهایؤر« یهیرظن هک دوب نیا نم روصت-۴

 دهد هئارا هدمآ شیپ یاه شسرپ و اهدقن اب ههجاوم رد و لیصفت اب ار نآ ،نآ حارط ات درک ربص یتسیاب و

 هک ار هچنآ شتسار تسشن یرواد هب نآ ِدروم رد ناوت یم هک تسا حرط ِندش لماک زا سپ اهنت و

 یاه هداد« یارب نکمم نییبت نیرتهب ار نآ و هدوبن شریذپ لباق میارب ،تسا هدش حرطم نونکات

 و تیعماج ِنادقف رب هبلغ و نآ ِینورد یاه یراگزاسان و اه ماهبا عفر راظتنا رد اما ،مناد یمن »ینایحو

 ِنداد ناشن یارب شالت ،نآ ِحارط و ،هیرظن نیا هب تمدخ نیرتهب منک یم نامگ مدوب نآ تیعنام

 هن و منادیم تمدخ ،ار یجنگ یاقآ لاثما ِشالت ور نیازا تسا نآ ِیلامتحا قدص ِمدع ِدراوم و اه صقن

تنایخ

 رد رظن ِلها ِتعامج شندرک بوکنم هن و تسا نآ هب ییوگخساپ مه تمدخ نیا ناربج هار اهنت

 اه نآ ی همه هک درک لابند ار یشور دیاب دنراد هیرظن نیا هرابرد یرایسب یاه شسرپ ،ینید یشیدناون

دننک توکس شیوخ یوربآ سرت زا هکنیا هن و دنوش دوخ یاه شسرپ ندرک بوتکم هب بیغرت

 یقالخا و روبص ،شالترپ هک تسا یناسک نآ زا هدنیآ درک دهاوخ رذگ زین هندرگ نیا زا ینید یشیدناون

دنهد یم همادا ریسم رد فر هار هب
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