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 .دشاب یم یولوم ،یناریا ی هنازرف تشادگرزب ِزور ربماتپس ۳۰ اب ربارب هامرهم متشه )هبنشجنپ( دیشدزمروا *
 وکسنوی ،دحتم للم یگنهرف نامزاس یوس زا ۲۰۰۷ لاس رد هک دشاب یم اجنادب ات ،وگ یسراپ ی هدنیارِس نیا ِشناد و ییالاو
 .دش اپرب تشادگرزب یاه همانرب و اه شیامه وا تشادیمارگ یارب ناهج یاه شخب نیرترود رد و دش هدیزگرب انالوم ِیناهج لاس
 دنوخآ ود ،دش اپرب هنازرف درم نیا یارب هک یتشادگرزب لابند رد .دریگب هدیدان ار زور نیا تسناوتن زین یمالسا یروهمج اتاه
 .دنا هدرک دنُل و رُغ ارگسپاو
 ».تسا راب فسآت یولوم لثم ییاه هرگنک یرازگرب « هتفگ یناگیاپلگ دنوخآ -
تسا  هدناوخ یفارحنا ار نیدلا لالج انالوم یاه هشیدنا زین ینادمه یرون دنوخآ -

 هب )ملق (کِلک ات هتشاداو ار ناهج ِرسارس رد یرایسب ِناگدنسیون هک دنتسه رادروخرب ییانفرژ نانچ زا ،راوگرزب نیا یاه هدورس *
 یگدنزرا زا و هتخادرپ وا شیاتس هب یگمه ماجنارس هک دننک هایس اه هیور وا یاه هدورس و هشیدنا ِیسررب رد و هتفرگ تسد
 .دنا هدرک دای دنمدرخ نیا ی هشیدنا
 تسا یراک نیا .میوگب نخس ،یوگ یسراپ ی هروتسا نیا زا مهاوخب هک تسین هزادنا نآ ات یگنازرف ِشناد زا نم یاه یهاگآ *
 ِدرم دار نآ ی همانیگدنز زا یا هراوهاتوک ،ناریاِ گنهرف و رنه و شناد ِناگتسبلدِ یهاگآ یارب اهنت اجنیا رد ورنیا زا .ناتسراک
   .مسیون یم ار هنازرف

 .تسا هدوب هزاوآ رُپ یمور یولوم ،انالوم ،راگدنوادخ ،نیدلا لالج ؛یاه مان هب یخلب دمحم نیدلا لالج *
تسا هدوب هدیزگرب شیوخ یارب ار شماخ و ،شومخ ،شوماخ )صلخت (راسمان وا -
 ۶۵۲ لاس ِهام ید ۴ رد و هدش هداز )تسا هدوب یم ناریا یاهرهش زا نامز نآ ( خلب ِرهش رد ۶۰۴ لوالا عیبر مشش رد وا -
 .تسا هتسب ورف ناهج زا مشچ هینوق رهش رد یدیشروخ
 نمکرت ی همان نامیپ رد ناساروخ زا یشخب ( تسا هدنارذگ ناساروخ ای گرزب ناریا رد ار دوخ یناوجون و یکدوک یولوم
 ای و مور رد ای یونثم نوچمه یولوم یاه هدورس )دشاب یم ناتسناغفا ِروشک ِنآ زا نونکا و هدش ادج ردام ناماد زا یاچ
 ی هدنزرا یاه هشیدنا زا نانابز یسراپ ورنیا زا ،تسا یسراپ نابز هب وا یاه هدورس نیرتشیب .دنا هدش هدورس هینوق رهش رد
 زا رتمک و یبرع نابز هب )تیب (ییاتود رازه نوماریپ یزیچ اهنت وا یاه هدورس ِنایم رد .دنرب یم و هدرب ار دوس نیرتشیب هنازرف نآ
تسا  هدورس وا .تسا هدش هدورس یکرت و ینانوی یاه نابز هب ییاتود هاجنپ

تسا رگید ِنابز )۱۰۰( دس دوخ ار قشع   تسا رتشوخ یزات هچ رگ ،وگ یسراپ

 رازاب و هچوک مدرم ِنابز یولوم نامز رد هک تسنیا رب رواب ار بوکرز نیسحلادبع نایم نآ زا ،ناسانش یولوم زا یخرب -
 رسپ هک ار )یتیب (ییاتود نیا ،یسراپ بدا ناگرزب زا رگید یکی ییامه نیدلا لالج داتسا .تسا هدوب یسراپ نابز هینوق
دروآ یم هاوگ هدورس انالوم
 

دنبای رد هلمج هک وگ یسراف     دنَباوخ رد و دنّلِفاغ نیز هچرگ

 یاه لاس رد دندوب هتفرگ شیپ رد هک )یرفس (ِیراپسهر رد یولوم ی هداوناخ .تسا هتشاد مان نوتاخ هنمؤم یولوم ِردام *
 نوتاخ هنمؤم هک تسا رهش نیا رد .دنرب یم رس هب اجنآ رد یدنچ و هدیسر مور رد یلوتانآ هب )یدالیم (ییاسَرت ۱۲۲۰ ینایم
 زونه هک دوش یم هتخاس یکچوک )دجسم( تکزَم وناب نیا تشادساپ یارب .دنراپس یم کاخ هب اجنامه رد ار وا .درذگ یم رد
.دنور یم تگزَم نآ هب شیاین یارب رهش مدرم و تساپرب
 هشیدنا  زا هک تشاد دنچ یناوریپ و دوب دوخ ِنامز ِدنمشناد و هنازرف یگلاس تفه و یس رد انالوم ،ام یوگ یسراپ ی هدنیارس *
 ۲۶ )هبنش هس (دیش مارهب زور رد ،یزیربت داد کلم نب دمحم نیدلا سمش هکنیا ات .دندرب یم       دوس وا ی هنادنمدرخ یاه
 هب و هدش سمش ی هتفیش انالوم تسخن ِرادید نامه رد           .دور یم وا رادید هب )یرمق (یهام ۶۴۲ یناثلا یدامج
.دروآ یم یور عامس و فد و یگدنیارُس



.دروآ یم یور عامس و فد و یگدنیارُس

یدرک میوج هداب و مزب ی هقلح رس    یدرک میوگ هنارت و مدوب دهاز 
یدرک میوک ِناکدوک ی هچیزاب    مدوب یراقو اب ِنیشن هداجس

.دنتسه یمدآ یاه هشیدنا نیرتالاو زا هدنکآ هک دنام یم یاج هب ییاه نامدای انالوم زا هک تسا رادید نیا زا سپ
 یهام ۶۷۲ ِلاس ِرخالا یدامج مجنپ )هبنشکی (دیشرهم زورمین رد ینازوس ِبتِ یپ رد ،دوب رامیب هک یزارد نامز زا سپ انالوم *
 یگمه ،یدوهی و ،یحیسم ات هتفرگ یتشترز و ناملسم ،ناوج و ریپ زا یرایسب نامدرم ،رگید ناهج هبِ نتفر اب انالوم .درذگ یمرد
 .دش لابند زور لهچ ات یراوگوس نیا و .درک راوگوس ار

 نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ
ییاسَرت ۲۰۲۱ ربماتپس اب ربارب یناریا ۲۵۸۰ هامرهم


