
هام دنفسا مراهچ و تسیب

  .تسا هدش هتفگ نخس اهنآ زا رتمک هک میروخ یمرب ییاهدادخر هب ،مینک یم یرگنزاب گَرب هب گَرب ار ناریا خیرات هک یماکنه *
 .تسا گرزب هاشاضر زاسناریا درم زور داز اهدادخر نآ زا یکی -
.تسیا هژیو ِزور هام دنپسا مراهچ و تسیب ِزور ،ناریا ی هتشذگ ی هلاس هَد نیدنچ ِخیرات رد *

.تسا گرزب هاشاضر زورداز هکنیا تسخن -
 رسِم ِهاشداپ ،قوراف کلم ِرهاوخ ،هیزوف هرازهاش اب گرزب هاشاضر نیشناج ،یولهپ اضردمحم یدزمان زور هکنیا رگید ود -
.تسا هدوب



.دیشک ییادج هب اهنآ ِراک و دش وربور یماجرفان اب ییوشانز نیا  -
.دوش یم هتفگ نخس رتمک یولهپ هاشاضردمحم ِیگدنز )مهم ( ِنیهِم ِدادخر نیا زا هک تسا نیمهِ یارب زا دیاش -
.دنشاب تسردنت هتسویپ مینک یم وزرآ هک تسا یولهپ زانهش هدازهاش ییوشانز نیا ی هویم



یولهپ زانهش تخدهاش
   گرزب هاش اضر ِرابرپ یگدنز زا یا هراوهاتوک
.دوشگ ناهج هب مشچ ،دوب یم هوکداوس شخب رد هک تشالا یاتسور رد یدیشروخ ۱۲۵۶ ِلاس رد اضر  -
 اب ردام ،نیرفآ شون وناب دادخر نیا زا سپ .درذگ یم رد دازون ِردپ ،ندش هداز زا سپ هام دنچ .درک یم راک شترا رد شردپ -
.دوش یم نارهت ِیهار تشادن رتشیب هام شش نامز نآ رد هک اضر شدنزرف
 امرَس زا هچب ،کودگ یارسناوراک هب ندیسر ات و .دوش یم رامیب تخس کدوک نارهت هب نرادنزام زا ،یراپسهَر نیا ِهار ِنایم رد -



.دوش یم نارهت ِیهار تشادن رتشیب هام شش نامز نآ رد هک اضر شدنزرف
 امرَس زا هچب ،کودگ یارسناوراک هب ندیسر ات و .دوش یم رامیب تخس کدوک نارهت هب نرادنزام زا ،یراپسهَر نیا ِهار ِنایم رد -
 رد و هدرَوآ نوریب ردام شوغآ زا ار هدز خی کدوک ورنیا زا .تسا هدرم کدوک هک دننک یم نامگ ناراپسهَر ِرگید و ردام .دنز یم خی
 دازون هک دوش یم نآ ی هیام هاگیاج نآ یامرگ .دنراپسب کاخ هب ار وا زور ِییانشور رد ادرف ات ،دنراذگ یم ناشنایاپراچ رانک
 .دشِکِب دوخ یوس هب ار ناینوماریپ هیرگ اب و هتفرگ هرابود یناج
 یارب نایم نآ زا ،نارگید یارب رامش نهآ هارِ نتخاس ماگنه هب هژیو هب ،اهرابار ناتساد نیا ،یهاشداپ ماگنه هب گرزب هاشاضر -
.تسا هدرک وگزاب یرایدنفسا نسح و یغورف ىلعدمحم

 ای شش یاه لاس اضر هک یماگنه .دَوَر یم ،دنا هتسیز یم جلگنس شخب رد هک شناردارب ِدزن ،شدازون اب نیرفآ شون وناب *
 رد هک ،گیب مساقلاوباِ مان هب نیرفآ شون ناردارب زا یکی و ددنب یم ورف ناهج زا مشچ شردام هک هدینارذگ یم ار یگلاس تفه
 هک دیشوک یم گیب مساقلاوبا .دریگ یم       ندرگ هب ار اضر یتسرپرَس ،هدوب مرگرس )یطایخ ( یگدَنزود ِراک هب هناخ قازق
 .دنک یرادهگن اضر زا ردپ دننام

: مان هب اروا تشاد ییانشآ نامز نآ ریزو تسخن ناطلسلا نیما اب هک ماصمص ،دسر یم هک یگلاس هدراهچ هب اضر -
 هب قازق ی هدایپ نیا ،دمآ یمن شراک ِرس رب ای و دش یم رامیب یراوس رگا هک هنوگنیدب .دَرب یم ،هوکداوس جوف هب هداس زابرس +
 هزادنا هب ماگنه نآ رد هک هدرک یم وگ زاب هاشاضر ِدوخ اه رت سپس .دش یم نورد )فص ( َکتسَر هب و هدش راوس واِ یگدنیامن
.دنا هدرک یم بسا راوس ار یو نارگید هک هدوب لاسدرخ یا

 زكارم و هناخترافس زا ینابهگن یارب ،هوکداوس جوف ،یدیشروخ ۱۲۷۵ لاس رد هاش نیدلارصان ندش هتشک زا سپ  +
 .دوش یم هدیزگ رب دنله ترافس زا ینابهگن هب اضر .دوش یم هدناوخارف نارهت هب یتلود
 زا سپ یکی ار تفرشیپ یاه هاگیاپ هک دهد یم ناشن یگتسیاش دوخ زا یا هزادنا هب وا دنتسرف یم ار ناوج یاضر هک اجک ره -
 .دور یم الاب یرگید
 نانچ ناخاضر نامز نیا رد .دوب دهشم رد هیسور یضارقتسا کناب زا یرادهگن دوب هدش راذگاو وا هب هک ییاهراک زا یکی -
 ناوج ناخاضر هک یماگنه .دوش یم هزاوآرپ  میسکام اضر  هب هک دنک یم ادیپ میسکام یاه لسلسم ِندرب راک هب رد یگدیزرو
 یریلد و یتخسرس اب ار یزابرس راک وا اریز دنک یم تفرشیپ شترا راک رد ریگیپ یاه ششوک اب ،هدوب قازق یورین ِشخب رد
وا هب یسک هچ تسناد یمن یسک دنچ ره .دزومایب ار نتشون و ندناوخ هک دشوک یم مه ماگنه نامه رد .تسا هداد یم ماجنا
.تسا هداد یم شزومآ

 هکنیا ات دنیشن یم یروشک و یرگشل ،یرادا یاه هاگیاج رب ناوج یاضر هتسیاب یاه یگتسیاش نداد ناشن اب اهنت و هنوگنیدب *
.دسر یم روشک یریزو تسخن هب
 روشک رد ناریا ِهاشداپ ِدوبن رد .دُرب یم رس هب اپورا رد نامرد ی هناهب هب راجاق نامدود هاشداپ نیسپاو هاشدمحا نامز نآ رد
.دش راذگاو ناسسؤم سلجم راک ،راجاق نامدود ندنام اجرب یارب .دیآ یم شیپ رایسب یاهدادخر
 هدیزگرب وا ینیشناج هب شرسپ دنزرف وا زا سپ هک .داد یولهپ اضر ِندش هاشداپ هب یار ۱۳۱۴ هامرذآ ۲۱ خیرات رد سلجم نیا -
 هدروخ دنگوس  ناسسؤم سلجم رد ۱۳۰۴ هامرذآ ۲۴ رد ناخاضر ماجنارس .دشاب یناریا شردام دیاب یم رسپ نیا .دش دهاوخ
.دش ناریا روشک هاشداپ )ینوناق ( یتاد یا هنوگ هب و هتسشن رمرم تخت رب راب نیتسخن یارب زور نامه رد و

 مدرم و ناریا یارب یرایسب یاهراک هدوب هتسشن یهاش تخت رب هک یلاس هدزناش رد هژیو هب ،یناوج زاغآ زا گرزب هاش اضر *
 .داد ماجنا ناریا
:دوش یم هدرب مان هتفرگ ماجنا گرزب هاشاضر ییاشوک اب هک یراک دنچ زا اهنت اجنیا رد -
نویسالوتیپاک وغل و يئاضق تاحالصا +
یراد هدرب وغل +
اهنآ ندراذگ رانک و اهراک ینارایسب زا اهدنوخآ ِتسد ندرک هاتوک +
لکشلا دحتم یاه سابل نوناق +
یناریا ِنز ِرس زا رداچ نتشادرب نوناق +
ناریا یضرا تیمامت ظفح +
ناریا یرسارس نهآ هار تخاس +
روشک ِرسارس رد یزاس هار +
ناریا رد يندم نوناق ندرک مهارف +
یناریا ره یارب همانسانش ِندرک تسرد و لاوحا تبث ی هرادا یراذگ ناينب +
هفیظو ماظن نوناق یارجا +
یزرواشک کناب ،هپس کناب ،ناریا یلم کناب یراذگ ناينب +
ناریا ی همیب یراذگ ناينب +
ناریا ويدار یراذگ ناينب +
نارهت هاگشناد یراذگ ناينب +



ناریا ويدار یراذگ ناينب +
نارهت هاگشناد یراذگ ناينب +
ناریا ناتسگنهرف یراذگ ناينب +
ناردنزام یگدنفاب یاه هناخراک یراذگ ناينب +
یلالج یدیشروخ میوقت هب یرجه میوقت زا روشک ی همانلاس ندرک نوگرگد +
 .رگید ی هدنزرا یاهراک یرایسب و +

 نایرتفد هلاژ : هدنروآ درگ
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