
گرزب یسودرف نخس داتسا دای هب

هک دهاوخ یم رایسب ناوت و یریلد گرزب یسودرف داتسا ی هراب رد نتشون و نتفرگ تسد هب )ملق( کلِک *ا  
هام ۱۵ اب دوش یم ربارب لاسما هک هام تشهبیدرا ۲۵ زور هک اجنآ زا یلو .منیب یمن دوخ رد ار ناوت نیا نم  
نیا زا هک مناد یم دوخ رب ،تسا هدش هدیزگرب یسراپ نابز تشادساپ زور و راوگرزب نیا مان هب  ،۲۰۲۱ هم  
ا.منک یدای یناریا ی هناد کت

ا.دنا هتشون و هتفگ نارگید ،میوگب گرزب یسودرف ،نام هیامنارگ ِرونخس زا مهاوخب نم هچ ره *ا  

یگرزب و رایسب یاه غورد وا ی هراب رد ،هدش دنمشزرا یسودرف زا هک ییاه شیاتس زا ادج میناد یم *ا  
نیا نانمشد نیگآرهز یاهریت جامآ هتسویپ هتشاد یم ناوارف ِرهم یناریا و ناریا هب هک وا .تسا هدش هتفگ مه  
،دنراد و هتشاد ناگناگیب روخآ رد رس هتسویپ هک ،اهدنوخآ هنیمز نیا رد .تسه و هدوب شنامدرم و کاخ و بآ  
تشپ زا ار همه ِتسد ،وا ی هراب رد ییوگ هوای رد و هدرکن غیرد ام جرا نارگ نیا هب ییوگ دب چیه زا هاگچیه  
ا.دنا هتسب  
زا ینخس رگا اهزور نیا هچ ،شگرم زا سپ هچ ،یسودرف ِندوب هدنز ِنامز رد هچ ،درخِباِن هورگ نیا  
ا.تسا هدوب ینمشد و مشخ یور زا هک یبوخ هب هن ،دنا هتفگ یسودرف

ییاه یناشفا رُد یرگید زا سپ یکی ،اهنآ زا کی ره ،ام ناریا رب اهدنوخآ ندش هریچ زا سپ هنومن یارب *ا  
یکی .دبوکب ار یسراپ بدا و یناریا ِرسِ جات  نیا ،تسا ینمشد ِرس زا همه هک شیاه هتفگ اب هدیشوک و هدرک  
رد،نآرق توکلم رونِ مان هب )یباتک(یکسَن رد اناک ِدرم نیا .تسا یرهطم یضترم دنوخآ نادرخبان نیا زا  
ا:هتشون نینچ مالسا فراعم و مولع هاگیاپ ِشخب

همهنیا .تسا نآرق میلاعت زا ِتشگرب ،یناتساب یسراف تاغل ِندرک هدنز .دوب راکنایز یدرم یسودرف »ا     
،اهروشک مامت زا نایجراخ توعد و هربقمِ نتخاس و هرازه و هراونشج و یسودرف تمظع یارب ادص  و رس  
ا!؟تسیچ یارب تسدیهت ی هدُرب نایز ِرساخ ِدرم نیا زا میرکت و لیلجت و همانهاش ءایحا یارب  

دوخ ِرمع لاس یس ،تسا هللا لوسر ِنابز و مالسا ِنابز هک برع ِنابز و نآرق تغل ِربارب رد هک تسنآ یارب     
ا».تسا هدروآدرگ ار یا هناسفا ی همانهاش و هداد داب هبیونزغ دومحم ناطلس یاهرانید ِقشع هب ار

نیا هک تسورنآ زا یهاوخ نیک نیا .دسر یم ماشم هب رایسبِ ینمشد راتشون نیا یاه هژاوِ کت َکت زا *ا  
یگتسبلد نیرتمک یناریا و ناریا هب و دیاس یم ناگناگیب ناتسآ رب رس شناشیدنا مه رگید دننام ،دنوخآ  
ا.درادن  

تسورنیا زا اهنآ ِینامداش .دننامداش ،دنوش هریچ ینیمزرس رب دنا هتسناوت هکنیا زا شیاه یکلاپ مه و وا *ا  
اهروشک رگید هب اجنآ زا دوخ نیگآ رهز یاه هشیدنا دنناوت یم هک دنناد یم یهاگیاپ ار ام روشک هک  
نیا .دنا هدرک راوخشن ار اه غورد نیا ،دنا هتسناوت هک اجک ره ،نادان یاه دنوخآ ِرگید و وا .دنتسرفب  
و نیدِ مان ِریز ار اهنآ دنشوک یم      و ،تسا ناشدوخ ِناشیدنا مه ی هتخادرپ و هتخاس همه اه یتساران  
ا.دنناریذپب هاگآان مدرم هب روز هب ،ربمغیپ و ادخ

وا رگا .دمان یم تسدیهت یدرم ار گرزب ِیسودرف هک دوش یم نشور اجنآ رد دنوخآ نیا ییوگغورد *ا  
ناریا نادنمناوت و ناراد هیامرس زا گرزب یسودرف هک تسناد یم ،تشاد یهاگآ راوگرزب نآ یگدنز زا یمک  
هکت هتشون یم ار همانهاش هک یلاس یس یازارد رد و هدوب ییاهرازتشک و نیمز یاراد ناسارخ  رد وا .دوب  
یسودرف هک ییاجنآ زا .تسا هدرک همانهاش یاهناتساد یروآدرگ ی هنیزه و هتخورف ار اه نیمز نآ ،هکت  
وا هب راوگرزب نآ هدرک یم وگزاب ار یناتساد ای هدرک یم یراک شیارب یسک رگا .هدوب تسود مدرم یدرم  



یسودرف هک ییاجنآ زا .تسا هدرک همانهاش یاهناتساد یروآدرگ ی هنیزه و هتخورف ار اه نیمز نآ ،هکت  
وا هب راوگرزب نآ هدرک یم وگزاب ار یناتساد ای هدرک یم یراک شیارب یسک رگا .هدوب تسود مدرم یدرم  
رد گرزب یسودرف رگا ورنیا زا .تسا هتفریذپ یمن ناگیار هب ار یزیچ زگره و هتخادرپ یم   یشاداپ  
و یتسه ی همه یناوج زا هک تسا نیا یارب زا هدرک یم مرن هجنپ و تسد یتسدگنت اب یگدروخلاس راگزور  
یناریا هب دناوتب یناریا وزرما ات دنک هدنز ار یسراپ نابز و دیارُسب ار همانهاش ات هدرک هنیزه ار دوخِ ییاراد  
ا.دشاب زارفرس شَندوب

هدوبن ،دننک یم  گزاب اجنآ و اجنیا ،بات و بآ اب هنوگنادب گرزب یسودرف )نافلاخم( نازرَوداپ هک یغورد *ا  
ا.دریگ یم همشچرس یونزغ دومحم ِینامیپ دب زا دادخر نآ .تسا  
هدرکن یزیگنا تفگش ِراک هتساوخ یرای وا زا و هتفر یونزغ دومحم رابرد هب گرزب یسودرف مه رگا هزات  
دندورس یم یا هدورس  ناهاشداپ شیاتس رد ،ناگدنسیون و ناگدنیارس هک هدوب نینچ نیا نامز نآ رد .تسا  
ناگرزب هب یور یگدنز یاه یراوشد ِندرب نایم زا یارب ای و تسا هداد یم یشاداپ اهنآ هب مه هاشداپ و         
هدینش ار یونزغ دومحمِ یزاب لد و تسد و یتسود گنهرف ی هزاوآ گرزب یسودرف نوچ و .دندروآ یم  
ا.دور یم وا رابرد هب هدوب  

نیا ِیکیدزن رد .تسا هتسیز یم ناسارخ ناتسا رد ژاب مان هب یا هدکهد رد گرزب یسودرف هک میناد یم  
یاهرازتشک ی همه  و هدمآ الاب نآ بآ ،دنت یاه ناراب ماگنه هب هلاس ره هک هدوب یگرزب ی هناخدور هد  
تسد هب یلوپ رگا هک هتشاد رس رد گرزب یسودرف .تسا هدرب یم نایم زا ار نانآ یاه هتشِک  و ناراکتشِک  
ا.دنشاب شیاسآ و شمارآ رد نازرواشک ات دندَنبِب یدَنب هناخدور نآ یور رب ،دَرَوآ  

اب شَینامیپ دب یارب ار وا و دننک یریگ هدرخ یونزغ دومحم ِدنسپان ِراک زا هکنیا یاج هب اهدنوخآ *ا  
یسودرف ییوگ هک دننک یم وگ زاب نانچ رایسب ِگرب و خاش اب ار ناتساد ،دننک شنزرس گرزب یسودرف  
ا.تسا راکهانگ گرزب  

نانچ گرزب یسودرف ِیتسیچ و یتسیک هک درک یروآدای مه ار نیا دیاب یم اه هوای نیا ربارب رد دنچ ره *ا  
شگرزب راک و وا شزرا زا هدیجینسن ِنانخس هنوگنیا اب و هدروآ دورف شنرک ِرس شربارب رد یناهج هک تسا  
دیوگ یم هک یسراپ دزنابز هتفگ هب .دنک یمن مک یزیچ  

درگ دنیشنن شیئایربِک ِنماد رب » .»

ا.تسا لکیه نینسح نخس ،ناراکبان نیا هب نکش نادند ِخساپ نیرتهب *ا  
ا:دندیسرپ یرسِم ِروآ مان ی هدنسیون و راگن همانزور ،لکیه نینسح زا یزور   

داد خساپ وا ؟دیدش نابز برع دیتشاد هک یگنهرف ناشخرد ی هنیشیپ نآ اب نایرسِم امش هک دش هنوگچ «ا  
ا«.میتشادن یسودرف هکنیا یارب میدش نابز برع ام

- نیتسلپ - هیروس - رسِم نامدرم دننام میتشاد یمن یسودرف رگا مه ام هک تسا تسرد نیا !یرآ *ا  
برع ناشمادک چیه اه روشک نیا نامدرم .میدوب هدش نابز برع رگید یرایسب و قارع - )هشبح( یپویتا  
ا.درک نابز برع ار نانآ مالسا ریشمش روز .دندوبن  
ا،میدشن نابز برع ام رگا و …و  
هدوب هک ،هدوبن راک رد یریشمش هکنیا یارب زا هن…ا ،  
هدش هک ،هدشن هدیشک نوریب اهولگ زا اه نابز هکنیا یارب هن…ا ، 
ا.،هدش هک ،هدشن هتخاس هتشُپ اه هتشُک زا هکنیا یارب زا هن…ا   
ا.دیارُس یم هک میتشاد ار گرزب یسودرف ام هکنیا رگید و …ا  



تتشهھب ننووچ ننخس ززاا مماا ههددررك نناهھج
تتشِكن سسَك ننخس مِِمخت ششيیب ننيیززاا

ببااررخ ددددررگ ددابآآ يياهھھھانب
بباتفآآ شِشبات ززاا وو نناارراب زز
ددنلب يخاك ٬،ممظظن ززاا ممددنكفاا يسب
ددنززگ ددبايین نناارراب وو دداب ززاا هھك
مماا ههددنزز ننم هھك ٬،سسپ ننيیززاا ٬،ممرريیمَن

مماا ههددنکااررپ اارر ننخس مِمخت هھك

 :ههددنررووآآ ددررگ
ننايیررتفدد هھلااژژ
٢۲۵٨۸٠۰ تتشهھبيیددرراا سسيیرراپ
یيیاسررت ٢۲٠۰٢۲١۱ هھم اب رربااررب


