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رفن ۱۷ ،۱۶ ار باتک کی هکنیا تسا دقتعم هکیلاحرد دئاق دمحم
رد یلیبمدره زا ،تسا ندز کنخان و یزابهرخسم ،دننکیم همجرت

.دیوگیم نخس رشن هعماج

یبدا راثآ همجرت تیعضو هرابرد ،انسیا اب وگوتفگ رد مجرتم نیا
یبدا راثآ یوروش رد ینامز  :درک راهظا رگید یاهنابز هب یسراف
یناجم ابیرقت و دندرکیم پاچ یایلاع وحن هب و همجرت ار یسور
هرابود ار اهباتک نامه یاهدع ناریا رد اما .دنداتسرفیم ناریا هب
ماجنا ار راک نیا وکسم رد هک یمجرتم نوچ ،دندرکیم همجرت
.دوب رود ناریا زا اهلاس ،دوب هداد

و تسنادیم ار جیار یسراف نابز هک یسک نارهت رد اما :دوزفا وا
همجرت یسراف نابز هب ار اهباتک نامه ،دوب تایبدا نایرج رد
مدرم یلو ،دندیسریم شورف هب یرتشیب یلیخ تمیق اب و درکیم
.دننک دراو ناشدوخ دیاب رگید یاهروشک ار یسراف تایبدا نیاربانب ؛دندیرخیم رتشیب ار اههمجرت نیا

یسراف نابز زا ار یرثا تسا رارق هک یروشک ره رد مجرتم :تفگ دنک همجرت یردام نابز هب ار باتک دیاب مجرتم هکنیا هب هراشا اب دئاق
،دهد حیضوت ار تاحالطصا و میهافم وا یارب هک یناریا تسدرو کی کمک هب تقو نآ و دشاب شایردام نابز ،دصقم نابز دیاب ،دنک همجرت
هلمج زا هک یناریا ناگدنسیون زا یرایسب یاهباتک .تسا ماجنا لاح رد راک نیا هتبلا هک ،دنک دراو شدوخ روشک هب ار یناریا تایبدا
ار یسراف تایبدا دهاوخب ناشلد هاگره اهنآ اما .تسا هدش همجرت رگید یاهنابز هب درک هراشا تیاده قداص هب ناوتیم اهنآ نیتسخن
انشآ ام تایبدا اب هک دیوگب و دنک همجرت رگید نابز هب یسراف زا یباتک نارهت رد یمجرتم هک تسین روطنیا و دننکیم دراو ناشروشک هب

 .دنهاوخب دیاب ناشدوخ رگید یاهروشک ،دیوش

دوبن لیلد هب ددجم یاههمجرت نیا :درک نایب و تسناد ینعمیب یراک ار رثا کی یور زا ددعتم و ددجم یاههمجرت راتساریو و هدنسیون نیا
ار باتک شدوخ هک یسک تسا یعیبط هکنیا امک دنک همجرت رتهب ار یباتک ره یسک دوشیم هوقلاب .تسا یسیونور عون کی ،تیاریپک
ندز کنخان و یزابهرخسم ،دننکیم همجرت رفن ۱۷ ،۱۶ ار باتک کی هکنیا اما ،دنک عفر ار اهداریا و یرگنزاب ار نآ لوا پاچ زا دعب هدرک همجرت
همجرت راب ۱۳ زا دعب هک دوشیم روطچ .دوش فرطرب شیاهداریا و رتهب یلیخ دیاب ندرک همجرت راب هس ای ود زا سپ اتدعاق باتک کی .تسا
 .تسا رشن هعماج یلیبمدره نیا !؟تسین رتهب یلوا زا مهدزیس همجرت ،ندرک

رییغت نابطاخم هقیلس امتح :تفگ همجرت یاهباتک نابطاخم هقئاذ رییغت هرابرد یلاوس هب خساپ رد نینچمه »توا هام یاهپوت« مجرتم
،عماوج رد نامز رورم هب .دننک هاگن ناشرس تشپ هب اهمدآ دوشب ات درذگب لاس ۱۰۰ دیاب نآ یریگهزادنا یارب اما ،تسا هدرک
و دوشیم ضوع شاهقیلس مه وا و دنکیم ادیپ شرورپ طیحم نیمه رد مه مجرتم .دوشیم ضوع وحنوفرص و تاحالطصا ،نابز
هلصاف دیاب دهدیم خر اجک و روطچ ،ردقچ رییغت نیا هکنیا اما ،تسا رییغت رد زیچ همه نیاربانب ؛دنکیم همجرت دیدج یاههقیلس یارب
.مینادب ار نآ ات میریگب

یمیدق نابز اما .تسا هدش هنوگچ نابز لاس ۱۰ ضرع رد میوگب هک ،درک تواضق دوشیمن کیدزن هلصاف زا :درک نایب همادا رد دئاق دمحم
حیحص وحنوفرص و یبدا لوصا هب یلیخ هک یناسک و دراد یتالاکشا و اهداریا مه یزورما نابز هتبلا .تسین بلاج یلیخ اهیزورما یارب
۱۹ نرق یابدا یاههتشون نم رظن هب هک یروط هب .تسا رییغت لاح رد زیچ همه لاح ره هب یلو .دیآیمن ناششوخ نآ زا دنتسه دنبیاپ

درک ناونع دئاق دمحم

رشن هعماج رد یلیبمدره
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همجرت یدیدج نابز هب ار راثآ و دسیونب یدیدج نابز هب دهاوخیم یتدم زا دعب یلسن ره و دهدیم ان یوب مه دیاش و تسا هقیتع یلیخ
.دنک

مایپ یاهتنا

/https://www.isna.ir/news/98091712185هاتوک کنیل
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