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یلم تینما  سناژآ  ینادرگراک  اب  ندونسا » دراودا   » یناهج رتائت  یارجا 

نامزاس قباس  دنمراک   » رهاظ رد  هک  ندونسا » دراودا   » .دنونش یم انشآ  یمسا  ناش ، یلم یناهج و  یاه  یرازگربخ زا  ناهج  مدرم  رثکا  هک  تسا  یهام  دنچ 
هنامرحم رهاظب  یا  هژورپ یاشفا  اب  یدالیم ، لاس ٢٠١٣  نئوژ  هام  رد  راب  نیتسخن  یارب  تسا ، هدوب  اکیرمآ  یلم » تینما  سناژآ  راکنامیپ   » و یزکرم » تاعالطا 

زا یضعب  یارب  تخاس و  یناهج  ار  دوخ  مان  اکیرمآ ، تسپ  نتگنشاو  سیلگنا و  نیدراگ  همانزور  رد  هدوب ، یلم  تینما  سناژآ  یاه  تایلمع زا  هک  مسیرپ  ناونع  اب 
.دش لدب  نامرهق  هب  اکیرمآ  اپورا و  مدرم 

.تسا هداد  ار  هیسور  لیزرب و  هلمج  زا  روشک  نیدنچ  هب  یگدنهانپ  تساوخرد  تسا و  یرارف  رهاظب  شا  یرگاشفا نیلوا  ماگنه   زا  یو 

یو فرط  زا  هدش  رشتنم  رابخا  یارب  هژیو  یشخب  یربخ  یاه  تیاس بو زا  یضعب  دننک و  یم رشتنم  ار  اه  یرگاشفا نیا  یصاخ  بات  بآ و  اب  زین  یرایسب  یاه  هناسر
« ! ندونسا دراودا   » هژیو شخب  .دنا  هدید کرادت 

هدش ور  یاهدنس  نیرتدیدج  نوماریپ  نابز ، یسراف  یربخ  هک  تسین  یزور  ًابیرقت  دروخ و  یم مشچ  هب  زین  ناریا  یمالسا  یروهمج  یلخاد  یاه  هناسر رد  هلئسم  نیا 
.تسا دوهشم  زین  یلم  هناسر  رد  یتح  یرما  نینچ  .دوشن  رشتنم  ندونسا  نابز  زا  یلم ! تینما  سناژآ  هیلع 

؟ دراد رارق  نآ  رد  هتفهن  یلئاسم  ای  تسا  تیعقاو  کی  ریخا  نایرج  ایآ  تسیک ؟ دشابن )! راعتسم  شمان  رگا   ) ندونسا دراوردا  هک  تسا  نیا  شسرپ  اما 

تشاذگ تحص  رب  ار  لصا  دیاب  هکنیا  نینچمه  .یو  طسوت  هدش  اشفا  دانسا  رب  یرورم  ریخا و  هام  دنچ  ثداوح  یسررب  رگم  تسین  یهار  خساپ ، هب  ندیسر  یارب 
.دوش هدهاشم  نایرج  نیا  دنور  رد  ریذپان  هیجوت یتاضقانت  هکنیا  رگم 

لیلحت و لابق  رد  یلم  تینما  سناژآ  زا  رالد  غلبم ٢٠٠.٠٠٠  هنالاس  : » تشاد راهظا  دش ، پاچ  سیلگنا  نیدراگ  رد  هک  شا  هبحاصم نیلوا  رد  ندونسا  ضقانت : نیلوا 
ًاملسم .دشاب  هتشاد  یرالد  نویلیم  دنچ  یتورث  دیاب  یو  هبحاصم ، نیا  هب  دانتسا  اب  منک .» یگدنز  دنلسیا  رد  نیا  زا  سپ  مراد  دصق  متفرگ و  یم اه  هژورپ تینما  یبایزرا 
هلئسم نیا  زا  رظن  فرص  هتفرگ ، رارق  یکناب  یباسح  رد  هکلب  دنک  یمن لمح  هیسور  ات  لیزرب  زا  فلتخم  یاهروشک  رد  دوخ  اب  دقن  لوپ  تروصب  ار  تورث  نیا  مامت 
زا ناهج  یربیاس  روما  هیلک  رب  رظان  ناونع  هب  یلم  تینما  سناژآ  یهاگآ  تسا ، مهم  هچنآ  هکلب  .نارگید  مان  هب  باسح  نیدنچ  رد  ای  شدوخ  مانب  باسح  کی  رد  هک 

یلام یلوپ و  ماظن  رد  روشک  نیا  یوس  زا  ار  یروتسد  ره  دنک ، یم راک  اکیرمآ  رظن  تحت  هک  یناهج  کناب  رگید  یوس  زا  .تسا  صخش  نیا  یکناب  یاه  باسح
دسر هچ  یمالسا ،) بالقنا  زا  سپ  ناریا  یاه  باسح ندش  هکولب  دننامه   ) دوش رجنم  روشک  کی  تلود  یناهج  یاه  باسح ندش  هتسب  هب  هکنیا  ولو  دنک  یم ارجا  ناهج 

.دنک دودسم  ار  یرارف  صخش  کی  یاه  باسح هکنیا  هب 
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؟ تسا هدشن  یو  یاه  باسح نتسب  یارب  یمادقا  نونک  ات  ارچ  هدومن ، راد  هشدخ ار  اکیرمآ  تیثیح  و  تسا ، یرارف  ًاعقاو  صخش  نیا  رگا 

وفع منک  یم رکف  نم  : » تفگ زوین  سکاف  هب  یا  هبحاصم رد  اکیرمآ ، یزکرم  تاعالطا  نامزاس  قباس  سیئر  یلزوو ، زمیج  هک  تسا  حرطم  یلاح  رد  لاؤس  نیا 
« .دریمب ات  هدش  هتخیوآ  راد  هب  دیاب  دوش ، هداد  صیخشت  راکهانگ  هفصنم  تئیه  طسوت  رگا  دریگب و  رارق  درگیپ  تحت  تنایخ  ماهتا  هب  دیاب  یو  .تسا  هناقمحا  ندونسا 

هنوگچ درب ، یم هانپ  ناهج  یاهروشک  رگید  هب  هدرک و  رارف  شیاهزرم  زا  مرجم  یصخش  یتقو  یدراوم ، نینچ  رد  هک  هداد  ناشن  اهراب  اکیرمآ  هک   : ضقانت نیمود 
لها ناوج  ود  ناراذگ  بمب هک  دندرک  رشتنم  اه  هناسر زور  دنچ  زا  سپ  دش ، هتشک  رفن  کی  نوتسوب ، یراذگ  بمب رثا  رد  هک  نآ  هنومن  نیرخآ  رد  .دنک  یم دروخرب 

.دندش هداد  تدوع  اکیرمآ  هب  هدش و  ریگتسد  اکیرمآ  هیسور و  کرتشم  یراکمه  اب  هک  دندوب  نچچ 

؟ تسا هدشن  یو  یریگتسد  یارب  یمادقا  چیه  نونک  ات  ارچ  دهدب ؟ هانپ  ییاکیرمآ ، گرزب  راکتنایخ  ناونع  هب  ندونسا  هب  هیسور ، نامه  هک  درک  رواب  دیاب  ایآ  لاح 

سناژآ میناد  یم هک  یلاح  رد  .دنوش  یم رشتنم  یسیلگنا  ییاکیرمآ و  یاه  هناسر زا  راب  نیتسخن  یارب  ندونسا  رابخا  دصرد  زا ٩٠  شیب  هک  تسنیا  ضقانت : نیموس 
تسا و یرگاشفا  ندونسا  یوس  زا  هدش  سکعنم  دراوم  عقاو  هب  رگا  .تسا  نآ  وضع  زین  سیلگنا  یتلود  تاطابترا  یهدنامرفرس  هک  تسا  یدادرارق  وضع  یلم  تینما 

سیلگنا و نیدراگ  همانزور  دندادن و  تروص  یدروخرب  نیرتکچوک  ناش  یلم یاه  هناسر اب  سیلگنا  تلود  هن  اکیرمآ و  تلود  هن  ارچ  یلم ، تینما  سناژآ  ررض  هب 
؟ دنزاس یم رشتنم  ناشیاه  تلود ررض  هب  ار  یدانسا  هنازور  وا ، لوق  زا  هتشاد و  مئاد  طابترا  ندونسا  اب  یگداس  هب  اکیرمآ  تسپ  نتگنشاو 
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.دراد دوجو  ندونسا  نابز  زا  هدش  رشتنم  رابخا  رد  هک  تسا  یتاضقانت  دنک ، یم راد  هشدخ تدش  هب ار  نایرج  نیا  ندوب  یعقاو  هک  یضقانت  نیمراهچ  اما 

هلئسم دراد ، یم او  دیدرت  هب  ار  یبطاخم  ره  نهذ  هک  یدراوم  نیرت  ریگ  مشچ نیرت و  کوکشم زا  یکی  دوش ، هاگن  ندونسا  یوس  زا  هدش  رشتنم  رابخا  ویشرآ  هب  رگا 
.دوش یم هدید  یو  طسوت  هدش  اشفا  دانسا  رد  هک  تسا  یتاضقانت 

.دومن هراشا  ناوت  یم یلم » تینما  سناژآ  اب  یراکمه  رد  یتسینویهص  میژر  شقن   » هرابرد دوجوم  تاضقانت  هب  هنومن ، ناونعب 

: دییامرف هجوت  دنا  هدش یا  هناسر ندونسا ، یوس  زا  هدش  رشتنم  دانسا  ساسا  رب  ود  ره  هک  یربخ  ود  هب  ًافطل 

لوا : ربخ  * 

! لیئارسا یارب  اکیرمآ  یلم  تینما  سناژآ  یتباین  یسوساج 

دنمراک ندونسا  دراودا  زا  لقن  هب  ار  ربخ  نیا  نیدراگ  همانزور  « .دهد یم لیئارسا  یسوساج  یاه  سیورس هب  ار  دوخ  نادنورهش  تاعالطا  اکیرمآ  : » ربخ هصالخ 
تاعالطا هلمج  زا  دوخ  یتاعالطا  یاه  هداد اکیرمآ ، یلم  تینما  سناژآ  ندونسا ، یوس  زا  هدش  اشفا  دیدج  دانسا  ساسا  رب  .درک  شاف  اکیرمآ  یلم  تینما  سناژآ  قباس 

.دراذگ یم کارتشا  هب  لیئارسا  تلود  اب  ار  اکیرمآ  نادنورهش  هرابرد 

سیلگنا نیدراگ  رویرهش ٩٢ ،  ٢٣

مود : ربخ  * 

چیه شراک  رتفد  رد  وهایناتن  دش  یعدم  یتسینویهص ، میژر ریزو  تسخن زا  سیلگنا  اکیرمآ و  یسوساج  اب  هطبار  رد  یرابخا  راشتنا  هب  شنکاو  رد  لیئارسا  نویزیولت 
.دنک یم هدافتسا  هراشا  امیا و  زا  تاقوا  یخرب  یسوساج  میب  زا  درادن و  یا  هنایار

تسا هدرک  شخپ  یشرازگ  لیئارسا  نویزیولت  یتسینویهص ، میژر ینعی  دوخ  دحتم  نیرت  کیدزن زا  سیلگنا  اکیرمآ و  یسوساج  یاشفا  زا  سپ  یتعاس  ربخ : هصالخ 
.دهد یم ماجنا  یجراخ ، یتاعالطا  یاه  سیورس طسوت  یسوساج  میب  زا  میژر  نیا  ریزو  تسخن وهایناتن » نیماینب   » هک یتینما  تامادقا  زا 
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دوهیا  » یاه لیمیا ایناتیرب  اکیرمآ و  یتاعالطا  یاه  سیورس دهد  یم ناشن  دانسا  نیا  .دش  رشتنم  ییاکیرمآ  رگاشفا  ندونسا » دراودا   » دانسا زا  یا  هزات شخب  زورید 
.دنا  هدرک دونش  دصر و  ار  یتسینویهص  میژر قباس  گنج  ریزو  کاراب » دوهیا   » قباس و ریزو  تسخن ترملوا »

انب .دنک  یمن لاسرا  مه  یلیمیا  درادن و  یا  هنایار چیه  دوخ  راک  رتفد  رد  وهایناتن  هک  هداد  شرازگ  درک ، شخپ  هتشذگ  بش  هک  یا  همانرب رد  لیئارسا  نویزیولت  لاناک ٢ 
.درادن دوخ  راک  رتفد  رد  زین  یا  یصخش نفلت  طخ  وهایناتن  شرازگ ، نیا  رب 

سراف یرازگربخ  رذآ ٩٢ ،  ٣٠

هئارا دانسا  ندوبن  لماک  لقادح  ای  تاعالطا و  ندوب  یلعج  رگنایب  حوضو  هب  هام ! زا ٣  رتمک  هلصاف  رد  مه  نآ  دراد ، دوجو  ربخ  ود  نیا  نتم  رد  هک  یراکشآ  ضقانت 
.تسا ندونسا  طسوت  هدش  

کیرش و ناونع  هب  هدوب و  یلم  تینما  سناژآ  یاه  یسوساچ هدرپ  تشپ  لماوع  هلمج  زا  لیئارسا  ندونسا ، یاعدا  ساسا  رب  رگا  هک  تسنیا  یلصا  لاؤس  عقاو  رد 
رب ینبم  نآ  یاعدا  هک  دوش  یم ینلع  یدنس  صخش  نیمه  طسوت  زورما  اعدا ، نیا  زا  هام  تشذگ ٣  اب  اهنت  هک  تسا  هنوگچ  هدش ، یفرعم  نامزاس  نیا  راکمه 

!؟ تسا وهایناتن  کاراب و  ریظن  لیئارسا  یلاع  تاماقم  زا  سناژآ  هلاس  نیدنچ  یسوساج 
زا یکی  لقادح  اعدا ، ود  نیا  نیب  زا  هکنیا  تسا ؟ ینعم  هچ  هب  دوش  یم یسوساج  ناشدوخ  زا  دننک ، یم یسوساج  همه  را  هک  سنازآ  هدرپ  تشپ  لماوع  هک  داضت  نیا 
دراد دوجو  یلم  تینما  سناژآ  زج  هب  یرگید  نامزاس  هکنیا  هدرک ؟ رشتنم  ار  یکچوک  تمسق  طقف  هتفگن و  ار  تقیقح  زا  یگرزب  شخب  ندونسا  هکنیا  تسا ؟ بذک  اهنآ 

؟  درادن یلم  تینما  سناژآ  اب  مه  یطابترا  ًانمض  دنک و  یم یسوساج  مه  یتسینویهص  یاه  تموکح زا  یتح  هک 
.دوش یم هدید  مه  زاب  تاضقانت  تسد  نیا  زا  ندونسا ، دراودا  راتفگ  راتفر و  قیقد  یسررب  یتروص  رد 
: دوش یم لصاح  یلک  هتکن  ود  تسا ، هدش  رشتنم  ندونسا  یوس  زا  هک  یتاعالطا  یسررب  اب  نینچمه 

.تسین یرگاشفا  تاعالطا ، هنوگنیا  رد  ندونسا  تکرح  اذل  هدش  رشتنم  مه  ًالبق  تسین و  دیدج  تاعالطا  نیا  مظعا  شخب  - ١
تینما سناژآ  دیدج  یاه  تیلاعف زا  یدیدج  خنرس  مه  زاب  هک  تسا  بذک  اب  هتخیمآ  یتقیقح  ای  تسا  بذک  قلطم  تروصب  ای  هدش  رشتنم  تاعالطا  زا  یکچوک  شخب  - ٢

.دنک یمن هئارا  هتشذگ  اب  تبسن  رد  یلم 
یاراد دانسا  ارچ  تسا ، هتشاد  یسرتسد  یلم  تینما  سناژآ  هدش  یدنب  هقبط تاعالطا  زا  میظع  مجح  نیا  هب  تسا و  رگاشفا  کی  ندونسا  ًاعقاو  رگا  هک  تسنیا  شسرپ 

یلم تینما  سناژآ  یارجا  تسد  رد  یاه  هژورپ ارچ  دنک ؟ یمن نایب  ار  یلم  تینما  سناژآ  یلام  نانابیتشپ  یلصا و  یاسؤر  مان  ارچ  دنک ؟ یمن رشتنم  ار  الاب  یدنب  هقبط
؟ دنک یمن یفرعم  ار 

.ددرگ یم ندونسا  نایرج  ندوب  یزاس  هنحص هب  تبسن  رتشیب  نیقی  داجیا  بجوم  تالاوس  تسد  نیا 
اب هدش  رضاح  یتح  شدوخ ، هب  تبسن  ناهج  مدرم  رد  تلفغ  داجیا  یارب  هک  تسا  یّرس  یاه  هژورپ هچ  ماجنا  لاح  رد  یلم  تینما  سناژآ  هک : تسنیا  یلصا  لاوس  اما 

!؟ دنک راد  هکل یناهج  حطس  رد  ار  اکیرمآ  دوخ و  رابتعا  ندونسا ،)  ) شلماوع زا  یکی  طسوت  یناهج  رتائت  نیا  یزاس  هدایپ
؟!» رعق رد  ای  جوا  رد  مشچ ، جنپ  یاه  نامزاس : » هنیمز نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  تهج  »

 … دراد همادا 
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