
 درگذػت کیبرطتوی ،

دّ لجیلَثزای رطْایی ّ ػزهظبری    

ٍ ثظیبر ػمت هبًذزای رطیذى ثَ اُذاف ث ،دکْهت اطالهی ایزاى ثؼذ اس طْار ػذى ثز اریکۀ لذرت 

تی پی آهذ ػِز ًؼیٌی ّ ّرّد کؼْر ثَ دّرۀ ؿٌؼ ًبػی اس  هْاًؼی کَ ثزداػتي هیجبیظت ثزای اع

ثظیبری اس جزیبًبت  تبیذ ثَ آیٌذٍ ای ثِتز، ثبػث گزدرطیذى . تُْن لؼکز خْد را هِیّب هیکزدػذى ثْد، 

  ، دبکوبى تبسٍ ثذّراى رطیذٍب ُوخْاًیؼبى ثب هیِي ثب ّجْد ًّ افزاد ػاللوٌذ ثَ ثبسطبسی ّ ثِظبسی 

ًذ. ذغن اًگیشی ػثظیبر هزتکت اػتجبُبت تبریخی الجتَ ّ در ایٌزاٍ  ًذجب داد آًبىخْد را در رکبة   

اطالهی ایزاى در ایي هظیز ًَ تٌِب تلْیشیْى را دزام هیذاًظت ثلکَ پیغ ثیٌی ّضغ ُْا ّ دکْهت 

خذا  فمظ اختیبر خْاًذٍ، آًزا در ثزًبهۀ ُْا ػٌبطی را ػولی ُکفز آهیش ّ دخبلت در اهْر آطوبًی

ػذ. هیذاًظت. ثزًبهۀ پیغ ثیٌی ّضغ ُْا ثَ ُویي دلیل تب هذتِب اس ثزًبهَ تلْیشیْى کٌبر ًِبدٍ   

بلٌِبی طیٌوب، طن اس طیٌوبیی اػ اهکبًبت دجن ثشرگّضؼیّت غن اًگیش تزی یبفت.  اهب طیٌوب

را الجتَ ًویؼذ هثل ّ گظتزدگی فزاّاى  ثب تْاىاطتْدیُْبی فیلن طبسی، ّطبیل ّ تجِیشات طیٌوبیی 

طیٌوب  :کَ فتْا ًبسل کزدًذ  ًتیجَ ایي ػذ کَ طْساًذ.ثب ػؼلۀ یک چْة کجزیت  آثبداى طیٌوب رکض

ُّن ًیش ثَ داد  ًگِجبًی اسم ّ الیلی ُن دزام ًیظت اگز در خذهت اطخ ثیضۀ آى ثبػذ. ًیزُّبی هتْ

اس  طزاى لْم رطیذٍ ّ آطتیٌِب را ثزای ثزپبیی یک طیٌوبی دثغ اطالهی ثبال سدًذ. در ایي هیبى لزػَ

ًزفتَ ثْد. هذظي هخولجبف  ثَ طیٌوب غخْد در توبهی ػوز لجل اس اًمالث ثٌبم کظی اُفتبد کَ جولَ

 ُوۀ تْع ّ تْاى ، ذیذاس ثْدجَ ّ اهکبًبت فیلوظبسی هیخْد را در ثزاثز خْاى ثظیبر گظتزدٍ ای کَ 

بد. فیلوِبی ایؼبى در ایي دّرٍ فمظ ثبػث ًِدر طجك اخالؽ  ز،ٌُخْد را در خذهت ثَ دبکوبى هٌکز 

اّ اّهب  دطتآّردُبی ایي ٌُز هزدهی ثْد. ثی آثزّیی خْدع در ُّلۀ اّل ّ تُْیي آػکبر ثَ طیٌوب ّ

، خزافبت دکْهت اطالهی یبفت ّ لجل اس دفي ػذى در ثبتالق جِل ّثبسخْد را  هذتی کَ گذػت

.اداهَ دُذًجبت دادٍ ّ هبثمی ػوز خْد را ثب درک دیگزی اس طیٌوب ّ ًمغ آى تْاًظت خْد را   

دکْهت هزتجغ ثْد ّ ًتیجَ اع ًبثْدی هزدم ّ جٌگ خبًوبًظْس ثب ػزاق کَ در ّالغ سّر آسهبیی دّ 

ْیز هیؼذ. در ایي هیبى افزاد ـیشیْى ثَ گًَْ ای کبهال ّارًَّ تطیٌوب ّ تلْ درظتی دّ کؼْر ثْد ُ

ُْع ثبختَ ّ خْد فزّختۀ دیگزی پیذایؼبى ػذ تب کوز ثَ خذهت ثظتَ ّ جٌگ را هطبثك فزهبیغ 

.ّ ثَ خْرد هزدم ثذٌُذ کزدٍاهبهؼبى ثوثبثَ ًؼوت اس طْی خذا تؼزیف   

 توبهی افتخبر ایي ت.خدر هذح جٌگ طب فیلنچٌذیي ر رطیذ ّ ایٌجبر یک اثزاُین ثَ داد دبکوبى دیکتبتْ

کَ ثزای ُیچ ّ پْچ  را خْى جْاًبى اس ُز دّ طْ  جی دّرثیي ثذطت ایي ػذ کَ جبری ػذىثظی

جْاًبى ثیگٌبٍ دّ کؼْر ُوظبیَ کَ ًویذاًظتٌذ ثزای چَ ثز رّی ُن  لزثبًی هیؼذًذ، ثَ تـْیز درآّرد.

ثوزی جش ًبثْدی جبًِبی دّ کؼْر ُوظبیَ آتغ هیگؼبیٌذ. یک جٌگ ثَ توبم هؼٌب ارتجبػی کَ در 

 هؼلْل طبسی اًجُْی اس ػِزًّذاى دّ طزف ًذاػتَ اطت. جٌگی کَ کبرگزداى آى دّ دیکتبتْرجْاى  ّ 

خْد را ثب ػؼبر هللا ّ اکجز ثَ هیذاى هیفزطتبدًذ.  ساىطزثبکٌَِ کبر ثْد کَ   

در دًیبی اکًٌْی کَ ُز اًظبًی ثب ُز هیشاى خزد، جٌگ را ًبدرطت داًظتَ ّآًزا الذاهی دیْاًی  

هیؼوبرد، اثزاُین دکْهت اطالهی ایزاى ُوچٌبى در طتبیغ اس جٌگ ّ فیلوِبی کَ ایؼبى در همذص 

تذظیي  در گزّیهْجْدیّت خْد را ثَ خْد ثبلیذٍ ّ  تز ُن خْاُذ طبخت()ّدتوي ثیؼ ًؼبى دادى آى طبختَ

.اطتًِبدٍ ّ ثبرک هللا ػٌیذى اس دُبى دیکتبتْر ثشرگ ّ دیگز ًْچَ ُبیغ   

اس اػبرۀ  کَ ثَ لْل خْدع للجغ راطت اهب هٌؼغ چپ اطت، ،ایي ثچَ هظلوبى دْسۀ طیٌوب

اس لْل کْچکی کَ ػجبص کیبرطتوی فیلوظبس اًظبًگزا ّ جبّداى هب ثَ جٌگ کذایی کزدٍ ثْد ّ آًزا 

ّ اس سػبم  دیذٍ ّاکٌغخْد را هججْر ثَ ثی هفِْم خْاًذٍ ثْد، ثَ خؼن آهذٍ ّ  یجٌگ ی دیگز،ػخـ

  هْضْع را پیگیزی ًوبیٌذ! لْم ُن خْاطت تب

دکْهت اطالهی یک رطْایی طت. رطْایی ثزای ایٌکَ جبى  چگًْگی هزگ ػجبص کیبرطتوی ثزای

دى ایٌگًَْ اًظبًِب ایزاى فبلذ ارسع ثْدٍ ّ سًذٍ ثْ اًظبًِبی ػزیف ّ دّطتذار ُؿلخ ّ طؼبدت هزدم در

اؿْلي ثب ًظبم ضذ ثؼزی دبکن ُوخْاًی ًذارد.  دکْهت اطالهی ایزاى دمْق ػِزًّذی را ًَ 

ًوبدُبی ػِزی  اطبطي ثب ػِز، ػِزیت ّ توبهییي دکْهت هیفِوذ ًَّ دبضز اطت کَ ثفِوذ. ا

ضذیّت خْد را ثب طیٌوب، ّرسع،  س رُجز تب هظؤلیي ریش ّ درػت،هٌکز اطت. ثبرُب ّ ثبرُب ا ًَ هخبلف کَ

ایٌتزًت، هْطیمی، رلؾ، رًگ، خٌذٍ ّ ػبدی، جؼي، آة ثبسی ّ....ًؼبى دادٍ ّ هیذٌُذ. توبهی 



فظیل ػذٍ  تٌِب ّ تٌِب اگز ثؼْد آًزا در خذهت افکبر ّ ایذٍ ئْلژی  دطتبّردُبی ػِز ًؼیٌی ّ هذرى

ذ.ًلبثل لجْل ّ هجبس ػوزدٍ هیؼْ ثکبر ثزد ػبى  

طیبطت ّ دػْاُبی سرگزی  برطتوی ٌُزهٌذی ثْد ثب ًگبٍ اًظبى هذْر کَ در فیلوِبیغ ثَػجبص کی

ى دکْهت اطالهی ُوَ ّلِی ًویٌِبد. اّ دتوي هیذاًظت کَ ًوبیٌذگب جٌبح ُبی دکْهت اطالهی

ثظیبر ثب ُْػی ثْد، کن طز در یک آخْر دارًذ ّ ػؼبع دیذ ُوَ ػبى ثیک اًذاسٍ طت. اّ اًظبى 

هْرد طجغ دبکوبى دیکتبتْر ّ ًْچَ  ٌز درگیز پب ًویٌِبد. اّ اهّب ثب ایٌْجْداّ ثَ دیطۀ ُ ٍ.گشیذهیگفت ّ 

ثذلیل الجبل جِبًی ّجْد اّ تذول  ًجْد ّ ثبری ثَ ُز جِت ّ ػبیذ ُن ی ػبىُبی لجبص ػخـ

. ًگبٍ دکْهت اطالهی ایزاى ثَ اّ هثل ًگبٍ ثَ یک تْریظت ّ یب هِوبى ثْد کَ رّسی طزاًجبم اس هیؼذ

  پزیذ ّ رفت. س دیبر خْد( ) اایزاى هیزّد. کیبرطتوی هثل یک پزًذۀ هِبجز 

ۀ لذرت ّ آًجب کَ ججِۀ اپْسیظیْى ًفِویذى کیبرطتوی تٌِب اس طْی لجیلۀ دبکن ًجْد. در ثیزّى اس دایز

 ذ. طبسهبًِب ّ ادشاة طیبطی ثطْر کل تْجَ ایؼػٌبختَ ً هیجبیظتًبم دارد، کیبرطتوی آًطْر کَ 

ثَ طیٌوب ّ ٌُز ًؼبى ًویذٌُذ. ثظیبریؼبى دتب ًویذاًٌذ کَ طیبطت خْد یک ٌُز اطت ّ  درخْر

رتجبط گیزی ثب آًبى ّ...ُوَ اهْری هْضْع ػزضۀ ًْع طیبطت، خظ هؼی، اًتخبة هخبطت ّ چگًْگی ا

در ؿفذبت ُظتٌذ کَ ثبیذ ثب درکی ٌُزهٌذاًَ پیغ ثزدٍ ػذٍ تب ثَ ثِتزیي ًتیجۀ هْرد دلخْاٍ رطیذ. 

 ی ثَ درگذػت ػجبص کیبرطتویتٌِب اػبرٍ کْچکثظیبری اس جزیبًبت طیبطی ّ ثْیژٍ چپ  ایٌتزًتی

تأطف هبیۀ  ایي ّالؼي َ ایٌوْضْع ًؼذٍ اطت.دیذٍ هیؼْد ّ ًشد ثزخی اس آًبى دتب اػبرٍ ای ُن ث

اطت. ایي ًیزُّب ثبیذ فکزی ثزای ایي ًمطَ ضؼفؼبى ثکٌٌذ. آى فؼبل طیبطی کَ داًؼی اس ّضؼیّت 

ادثیبت، ٌُز، طیٌوب ّ تئبتز کؼْرع ًذارد ّ یب ثذاى ثی تّْجِی ًؼبى هیذُذ، ثِتز اطت کَ فکزی 

 ثذبل خْدع ثکٌذ.

. جْر دیگزی اطت کَ در ؿفْف اپْسیظیْى جبی دارًذ هظئلَ دیگز اس افزادیي گذػتَ ًشد ثؼضی اس ا

فتٌذ ّ ػبیذ اکٌْى ثزخی اس ایي افزاد ادتوبلي اس هزگ کیبرطتوی ثَ یبد ثزخْرُبی ًبدرطت خْد هی ا

ثَ طیٌوب ّ دکْهت اطالهی » تخــی«ى ثزخْردُب ثبػٌذ. ًیزُّبیی کَ ًگبٍ در خلْت خْد ػزهٌذۀ آ

ٌذ. تؼذاد ایي افزادالجتَ سیبد ًیظت اهب ثذًیظت هیؼٌبطفـْل ثزای توبم  اىهٌتمذّ خْد را ایزاى دارًذ 

ایي افزاد فؼبالى هٌفزدی ُظتٌذ کَ خْد را داًبی کل در ارتجبط ثب طیٌوب ّ در هْردػبى گفتَ ػْد.  

ایضي طیبطت هیؼٌبطٌذ. خْد را طیبطی هؼزفی ًویکٌٌذ گزچَ ًْع ًگبُؼبى ثؼذت طیبطیت. 

کٌٌذ دیگز دٌبیی ًذارد چزا کَ  یک ًْع تٌذ رّی ثی هٌطك را جتَ ًْع طیبطتی کَ ایي افزاد پیزّی هیال

ثیي طیبطت ّ ٌُز  ٍ ُیچگًَْ هزسی. ایي ًگبذًالگْی خْد لزا دادٍ ّ خذا را ُن ثَ ثٌذگی لجْل ًذار

ز ثبیذ دتوي ػؼز، هْطیمی، ًمبػی ّ  ؿذ الجتَ طیٌوب ّ تئبتدر چبرچْة ایي ًگبٍ، . ًوی ثیٌذ

ًوبیذ. ًوبیٌذگی طیبطی ثْدٍ ّ آًِن تٌِب یکٌْع خظ هؼی را   

طیٌوبیی کَ کیبرطتوی پیزّی هیکزد هْرد لجْل ایي طزس ًگبٍ ًجْد ّ دتب در فزؿتِبیی کَ پیغ هیآهذ، 

کیبرطتوی اس دیذ آًبى ُوزدیف طیٌوبگزاى هذافغ دکْهت اطالهی ایزاى هؼزفی هیؼذ. رّع تٌُذ ّ 

ي افزاد در ثزخی هْارد ثـْرت ُیظتزیک ّ ثیوبرگًَْ در هیآهذ ّ ثبػث دیّزت  دیگزاى هیؼذ. خـوبًۀ  ای

دیّزت ثذیي خبطز کَ ًْع ثزخْرد ایي افزاد ثب طیٌوبی کیبرطتوی اس ُوبى جٌظی ثْدکَ دبکوبى 

فیلن ایٌبى ًیش ُوظْ ّ ُوزاٍ ثب دبکوبى اطالهی در ایزاى، اطالهی ایزاى ثبرُب ًؼبى دادٍ ثْدًذ. 

رد دولَ لزار هیذٌُذ. ایٌبى فیوظبساى هظتمل را کَ درػزایظ ثظیبر طخت طبختَ هیؼْد، هْ

طیبة رطْالى جِل ّ خزافبت ػولي آة ثَ آ تِوت ّ تُْیي ثَ فیلوظبساى داخل کؼْر ثبطیبطت

. ّ خْاُی ًخْاُی آًبى را یبرُظتٌذ هیزیشًذدبکن ثز ایزاى   

یبر رّػٌی ثزای ػٌبخت طیبطت ًبدرطت ّ دػوي ػبدکي ػجبص کیبرطتوی ّ فیلوِبیغ ًوًَْ ثظ

ایي ثزخْردُبی ثظیبر ًبپظٌذ ثشرگ هٌؼی ّ فزّتٌی کیبرطتوی را در لجبل  . جب داردایٌگًَْ افزاد ثْد

.ایزاى، یبد آّر ثبػن ًبداًٌذ ثزای طیٌوب ّ طیٌوب گزاى هظتمل یافزاد کَ دّطتبً  

  فزٌُگ رّهی

  


