
ینابایخ یاه هچب

 اپ رب ناریا نازرابم گنهامه ٌههبج تسشن ،هتفه ره دننام ،۲۰۲۱ ربماسد مجنپ اب ربارب هام رذآ مهدراهچ )هبنشکی( دیشرهِم زور *
.متخومآ یم و هداد شوگ نانآ زا کی ره ی هدنزرا یاه هتفگ هب و مدوب ناشیدنا مه ِنارای رانک رد مه نم .دش
 رد یمالسا یروهمج یاه یگتسیاشان ی هنیمز رد یمارگ یناهفصا رصن رتکد ،دمآ نایم هب هک ینانخس ی همه نایم رد
 .دنتفگ هدنهد ناکت رایسب ینانخس ،دنا هدروآ دیدپ یناریا و ناریا یارب اهدنوخآ هک ییاه یناماسبان و روشک ی هرادا
.دنداهن تشگنا ،نیمزرسِ یاهدادخر نیرتروآدرد زا یکی رب ناشیا -
 اهاج رگید زا هک ینادرم اب یناریا نانز و نارتخد یگباوخمهِ یپ رد هک ییاه هچب ِندش هداز ی هراب رد ،ناشیا یاج هبِ یروآدای -
.دوب ناهانگیب نیا تشونرس و دنیآ یم ناریا هب
 ود  ای کی یارب اهنت و ینارذگشوخ یارب سراپ )جیلخ( ی هباخاش نوماریپ یاه نیمزرس و یبرع یاهروشک زا رتشیب نادرم نیا -
.دنیآ یم ناریا هب زور
  .دُرب ناریا ِرود نادنچ هَن یاه هتشذگ هب ار نم نیرفآ مغ یروآدای نیا -
.یولهپ هاشاضردمحم و گرزب هاشاضر ،زاسناریا هاشداپ ود یهاشداپ نامز هب -
 یم  هاگن رهش زا ِشخب نآ هب رگید یدید اب اه هداوناخ هک .ونرهش مان هب دوب یشخب نارهت رد نامز نآ رد مراد دای هب بوخ -
 .نادرم ینارذگشوخ یارب دوب یهاگیاج رهش زا شخب نآ .دندرک
 هک دندوب یناگشزپ مه نیمه یارب .دنشاب هدوب یم رادروخرب یتسردنت زا یتسیاب یم ،دندرک یم راک اجنآ رد هک ینانز ی همه -
 هدش راهم زیچ همه هکنیا نخس هاتوک .دنتخادرپ یم وا نامرد هب دنتفای یم رامیب ار ینز رگا و هتفر اجنآ هب راب کی هاگ دنچ ره
.دوب

ونرهش هچخیرات
 یم هک یناراکهبت رتشیب زاغآ رد .دش هداهن راجاق هاش ىلعدمحم نامز رد ،دش یم هتخانش هعلق هب هک ونرهش یانب گنس *
 .دنتفر یم دوب نيوزق هزاورد زا نوریب هک شخب نیا هب ،دنهد ماجنا اوران یاهراک دنتساوخ
 هناخ شک هریش شخب نیا رد .دش یم هتخانش اهرجق ی هلحم هب شخب نیا ،راجاق هاشدمحا یهاشداپ ینایاپ یاه لاس رد -
.دید ناوت یم نآ یاهور هدایپ رد ار ییاه ینویپا مه زونه ،اهلاس ِتشذگ زا سپ هک ،دوب هدش اپرب ییاه
 ِندرک  راک زا هک دش هداد روتسد سیلفس یرامیب ندش شخپ زا یریگشیپ یارب یولهپ هاشاضردمحم یهاشداپ نامز رد -
 .دنیامن یزاسون ار شخب نآ و هدرک ناسکی کاخ اب ار اجنآ یاه کنولآ و اه هغاز و دوش یریگشیپ شورف نت نانز
 ندرگ هب ار هناخ اه هدِ نتخاس ی هنیزه ،دوب دنه نایسراپ زا هک دیشمج بابرا مان هب یرادرک کین یتشترز راک نیا ماجنا رد -
 یب نانز ات درک اپرب مه هاگشورف دنچ شخب نامه رد نیا زا ادج .دننک یگدنز اجنآ رد ناشنادنزرف اب دنناوتب نانز نآ ات تفرگ
دنوشن هدناشک ههاریب هب هرابود و هدش راک مرگرس تسرپرس
.تسیز یم دنه رد هک دوب یتشترز یناریا ِناناگرزاب زا دیشمج بابرا -
 هک یکین ِراک ِساپ هب .دش بوخ ناشراب و راک دندروخ یم نان هار نیا زا هک یناسک .دش نوگرگد زیچ همه هتسار نآ یزاسون اب *
.دوب اجرباپ ۵۷ لاس شروش زا سپ یدنچ ات هک دندیمان دیشمج ٌهلحم ار اجنآ زا یشخب دوب هدرک دیشمج بابرا
 .دنراذگب ونرهش ار اجنآ مان هک دش نآ ی هیام و هیاپ هدش تلافسا و نهپ نابایخ ود ،ون یاه هناخ ننخاس -
.دندرک یراذگ مان یو مان هب مه ار شخب نآ یاه نابایخ زا یکی ماوق یاه هجنر ِساپ هب -

 ترازو زا ،دش نانز روما رد یریزو تسخن رواشم یمخفا زانهم وناب هک یماگنه یولهپ هاشاضردمحم یهاشداپ نامز رد *
 نینچمه .دیآرب نانآ یاه یرامیب نامرد یپ رد و هدرک یگدیسر دندرک یم راک ونرهش رد هک ینانز ِتشادهب هب ات تساوخ یرادهب
 هک زور یازارد رد ات دوش اپ رب لاسدرخ و هتساوخان ِنادنزرف یرادهگن یارب یکدوک دهم دیشمج ٌهلحم رد دش هداد روتسد
  .دنک یرادهگن اهنآ زا یسک و هدوبن نادرگرس هانگیب ِناکدوک نیا دنتسه راک مرگرس ناشناردام

 رد یمالسا یاه نییآ و دننک یم یشورف نت نانز ونرهش رد هکنیا مان هب ،ناریا مدرم ِیتخبدب زاغآ و یمالسا یروهمج ییاپرب اب *
.دندیشک شتآ هب ار اجنآ ،دوش یمن هدایپ اجنآ

 ونرهشِ نتخوس
 نآ رد  .دننک ناریو و هدیشک شتآ هب ار نارهت زا یگرزب شخب دنتسناوت نایشروش هک دوب ۵۷ نمهب مهن )هبنشود( دیش هَم زور  *
.تفر نایم زا و تخوس شتآ یاه هنابز رد سمشِ یزاسوجبآ ی هناخراک زور
:دسیون یم نینچ ار دوخ ِشرازگ ،زور نآ یادرف تاعالطا ی همانزور  
  هب مه یهورگ اهنآ ِرس ِتشپ .دنتخیر ونرهش رد هعلق هب ناوج دنچ هک دوب زور نامه ِزورمین زا سپ شش ی هیاس نوماریپ *
 و اه هناخ دندوب هدرک مهارف شیپ زا هک یرازبا اب هورگ کی رازاب هتفشآ نیا رد .دنتخیر هعلق یاه نابایخ هب اهنآ زا یوریپ
 و دندرک یم یگدنز اجنآ رد هک ینز دنچ ،دنداد یهاوگ دندوب اجنآ رد هک یناسک زا یخرب .دندیشک شتآ هب ار هعلق یاه هاگشورف
دیشک یم هنابز یدنچ مغ ٌهلحم نیا رد شتآ هنوگنیدب .دنتخوس شتآ رد هدنز هدنز ،دیسرن ناشداد هب یسک
.دماین َرب یراب و دنب یب و جرم و جره ِشتآ نآ ِندرک شوماخِ یپ رد سک چیه و  



دیشک یم هنابز یدنچ مغ ٌهلحم نیا رد شتآ هنوگنیدب .دنتخوس شتآ رد هدنز هدنز ،دیسرن ناشداد هب یسک
.دماین َرب یراب و دنب یب و جرم و جره ِشتآ نآ ِندرک شوماخِ یپ رد سک چیه و  

 یم نامگ یسک ایآ دنتخوس هدنز هدنز ،مالسا مشخ یا هتفگ هب ِشتآ رد ،مه نز دنچ و دش هدیشک شتآ هب ونرهش هک زور نآ رد *
 !؟فافع ی هناخ مان هب دوش زاب ییاه هناخ مالسا نامه مان هب رترید لاس دنچ هک درک

 یا هراچ ِهار دنیاشگ یم ناهج هب مشچ راگنا یب یناردام زا فافع یاه هناخ رد هک یناکدوک یارب یمالسا یروهمج ایآ *
.تسا هدننک نارگن تسود نهیمِ یناریا ره یارب ،ناکدوک نیا ی هدنیآ و تشونرس   .هَن ،نم نامگ هب  .تسا هدیشیدنا
 .تسین هتشون ود و هتشون کی راک اهنآ هبِ نتخادرپ هک تسه رگید درد اه هد و درد نیا
 .چیه رگید و تسا ینارینا میژر نیا یزادنارب ،یراوشد نیا ی همه زا ییاهر ِهار اهنت *

 نایرتفد هلاژ : هدنسیون
یناریا ۲۵۸۰ هام رذآ
 ییاسَرت ۲۰۲۱ ربماسد اب ربارب



 ییاسَرت ۲۰۲۱ ربماسد اب ربارب

      


