
يزاجح دمحم

ن

 نیا هب شیپ یدنا و لاس کی زا ،نیا زا ادج .متسه هناخ رد رتشیب و منارذگ یم ار دوخ یگتسشنزاب یاهزور نم ،اهزور نیا  *
 .ما هدش نیشن هناخ شیپ زا شیب نم ،تسا نابیرگ هب تسد انورک سوریو اب ناهج هک وس

 یم نم زا رتهب همه .تسین )تقیقح( یگنیتسار زا رود هب ،هتخادنا رس درد هب ار یناهج ،انورک سوریو شیادیپ میوگ یم هکنیا -
 .دشاب هدنام رانکرب تفآ نیا زا هک دوش یمن تفای یروشک چیه نوچ .میوگ یم نخس هچ زا هک دنناد
 .دوش هریچ هتفرگ ار ینارایسب ناج هک یا هرایتپ نیا رب یگشزپ ناهج ،رتدوز هچ ره هک تسنیا نم یوزرآ

 .تسا شخب دوس مه رایسب هک تسین روآ جنر اهنت هن نم یارب ینیشن هناخ نیا هک متفگ یم دوخ ِیگتسشنزاب یاهزور زا متشاد *
 رد رَس اهنآ زا و هدیشک کَرَس ناگتخابناج ،ناگدنسیون ،ناگرزب یگدنز هب ات دهد یم نامز نم هب ،دیاب یم هک یا هزادنا هب اریز
 .…و …و هدوب تسودنهیم یک و هتشاد ناگناگیب روخآ رد رَس یک ،هدرک هچ و هدوب یک ،یک هک مروایب
 .مراذگ یم نایم رد نارای اب ار اه تفایرد نیا و
 هک هدش نشور نم رب رگید یوس زا .مناد یم شیوخ یراکشیوخ یا هنوگ ار راکنیا و نیمزناریا رادماو ار دوخ نم ،ییوس زا -
 زا و نامخیرات زا یهاگآان زا ،نام هتشذگ زا یهاگآ ان   زا همه و همه دیآ یم نامنیمزرس ِرَس رب و ام ِرَس رب زورما هچنآره
.دشاب یم نامناگرزب یگدنز زا یهاگآان

 ،رتمک یمک ای رتشیب یمک ،لاس ۱۳۰ یازارد هب و اه یولهپ زا شیپ هک میتسناد یم و میتشاد یهاگآ نامروشک خیرات زا ام رگا *
 ار روشک ِتفرشیپ ی هداج ،یولهپ زاسناریا هاشداپ ود هک میتفای یم رد یبوخ هب ،دندنار یم  نامرف روشک رب یناهاشداپ هچ
 و تفرشیپ همهنآ زا نامز نآ رد ،هناتخبروش یلو .دوبن اهراجاق نامز اب )هسیاقم لباق( یندیجنَس ناریا رد زیچ چیه .دندرک راومه
 و شوگ و دَرِخ ناشدوخ مدرم هک دندوب رواب نیا رب یولهپ ناهاشداپ دیاش .دش یمن )غیلبت( ینادنچ یوگتفگ ینوگرگد همهنآ زا
 هنیمز نیا رد اهدنوخآ ،ربارب رد… یلو … یلو .دنبای یم رد اه ینوگرگد و دننیب یم ار اه ینادابآ همهنآ دوخِ مشچ هب و دنراد شوه
 هب و دندز یریگ هدرخ هب تسد ،دنرادن یناوخمه مالسا اب اه ینوگرگد نآ هک هناهب نیا هب اه)ربنم( رازفا یالاب زا و هتسشنن راکیب
.دوب زاسراک مه رایسب شور نیا و دشاب دنسپ مدرم هک دنتفگ یم نخس ینابز
.ریگتخس سَب تسا یرواد هک ،میراذگ یماو خیرات هب ار یرواد ام و .تسا رایسب هنیمز نیا رد غیرد و درد

!دش زاب ملد درد ِرَس هک مدوب یزاجح دمحم یگدنز ِیسررب ِیپ رد ،مدرک نتشون هب زاغآ هک یماگنه *
    و رادمتسایس  - )مجرتم( نابزَرت  - سیون همانشیامن  - سیون ناتساد  - هدنسیون ،هلودلا عیطم )بقل( مانَرب اب يزاجح دمحم 
.تسا هدوب راگن همانزور
 رابرد ِراد هنازخ يفوتسم هللارصن دیس شردپ .دنک یم زاب ناهج هب مشچ نارهت رد ۱۲۸۰ هام نیدرورف مجنپ و تسیب رد وا -



.تسا هدوب راگن همانزور
 رابرد ِراد هنازخ يفوتسم هللارصن دیس شردپ .دنک یم زاب ناهج هب مشچ نارهت رد ۱۲۸۰ هام نیدرورف مجنپ و تسیب رد وا -
.تسا هدوب راجاق
 اجنآ رد و دور یم هسنارف هب ناتسریبد نایاپ زا سپ وا .دیامن یم نتخومآ هب زاغآ نارهت ییول نس ٌهسردم رد یزاجح دمحم ـ
 فارگلت و تسپ ترازو رد نهیم هب تشگزاب رد .ددرگ یم زاب ناریا هب و دریگ یم همان نایاپ و هدناوخ ار میس یب و مارگلت یسدنهم
.دوش یم راک مرگرس
 هتشون ،هدرک یم راک فارگلت و تسپ ی هرادا رد هک ینامز مه ،هدوب یم یزاجح دمحم ِداهن رد یگدنسیون ِتشرس هک اجنآ زا -
 رد ار وا ،هزات شور نیمه و هدوب نیشنلد و ون یشور یاراد یگدنسیون رد وا .تسا هتشون یم   لمَشاباب ی هناسر رد مه ییاه
.تسا هداد یاج سانشرس ِناگدنسیون نایم
 .تشاد یا هدرتسگ ییانشآ هسنارف گنهرف هب وا نینچمه .تشاد یگریچ یسیلگنا و هسنارف یاه نابز رب یزاجح دمحم -
دنادرگرب یسراپ هب هسنارف زا ار ینابغاب نفِ کسَن یگلاس هدزاود رد یزاجح دمحم -
.دوش یم شخپ نآ زا هرامش راهچ و یس و دزادنا یم هار ار زورما ناریا یسایس و یبدا ی هناسر هک هدوب وا مه -
 ادیپ یرایسب ناراداوه هک دومن پاچ ار امه و هنییآ نوچ ییاه ناتساد یزاجح دمحم هک دوب زورما ناریا ی هناسر نیمه رد
  .درک
:تسا نینچ یزاجح دمحم یاه هتشون تسرهپ
ناتساد
 ،۱۳۳۳ گشرس + ۱۳۳۲ هناورپ + ۱۳۰۹ ابیز + ۱۳۰۷ رهچیرپ  + ۱۳۰۷ امه -
)هلاقم( راتشون
،۱۳۵۱ مایپ + ۱۳۴۴ وزرآ + ۱۳۴۰ ميسن + ۱۳۳۰ گنهآ + ۱۳۲۰ رغاس + ۱۳۱۹ هشیدنا + ۱۳۰۷ هنییآ -
)فيلآت ( یروآدرگ
،۱۳۳۷ نخس رازه + )سفنلا ملع( یسانش ناور + هیراجاق ضارقنا ات ناریاِ خیرات ٌهصالخ
 همانشیامن
،۱۳۳۸ ام نهیم + مق ترفاسم + دینک لیکو ار اقآ دومحم + یگنرف )سورع( سوَرا + ظفاح + گنج + یهوک اباب -
)همجرت( نادرگرب
 ریبعت شور + رتخاش .ه : تیصخش دشر + تیرتسروا : حور تمالس + لزیاگ یب ناج : یماکداش + رئگ فزوج : نایدا تمکح -
.نورسیس سویلوت سوکرم : یریپ شیع + نورسیس سویلوت سوکرم : یتسود زار + دیورف دنومگیز : )ایؤر( باوخ

 و چیپ رپ ِیوت رازه زا ناتساد نیا رد هک اریز .تسا یسراپ دنسپ همه یاه ناتساد نیرتهب زا یکی ابیز هک تفگ ناوتب دیاش *
 سَپ ار شنورد ی هدنامرد ِیناحور هک دشوک یم نیسح خیش .دیوگ یم نخس ،دنک یم   رذگ اهنآ زا نیسح خیش هک یمخ
.دهدب ناشن ام هب ار یمالسا مسیلوایکام ی هنومن نیرتهب دوخ نیا و دنزب
 و هدرب نیبزیر ِریز ار یناریا )ٌهعماج( نامزاه ِناتسداَرف یاه ینابرهم و اهوزرآ دشوک یم شیاه هتشون رد یزاجح دمحم -
.دنک یریگ هدرخ نامز نآ ینامزاه و یرادا یگنیکرچ زا رگید یوس زا و دنک یسررب

نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۸۰ هام نمهب
ییاسَرت ۲۰۲۲ هیوناژ
  


