
یسوت نیدلاریصن هجاوخ

.تسا هدوب رومان ناد زیچ همه هب یسوت نیدلارصن هجاوخ *
 یناریا زارهم و گشزپ - سانش هراتس - سانش نید - رَونخس - )فوسليف( هنازرف ؛یسوت نسح نبدمحم نبدمحم رفعجوبا *
.دوشگ ناهج هب مشچ سوت رهش رد ییاسَرت ۱۲۰۱ خیرات رد
.تسا هتسناد ناریا هب اه ناملسم ِزات و تخات زا سپ یناریا دنمشناد نیرتگرزب ار وا نودلخ نِبا *
 نادرم نانآ ی هداوناخ رد .تسا هدوب نومنهر یزومآ شناد هب ار وا هتسویپ ردپ .تخومآ شردپ ِدزن ار ینید یاه شناد و درِخ یو *
.دناوخ یم دوخِ ییاد ِشیپ ار تمكح و قطنم .دندوبن مک دنمشناد
  ِشزومآ هب ،دوب )تایضایر( یرگشیار ِشناد رد یمان ِناروشناد زا هک ،بساح دمحم نیدلا لامک دزن ردپِ ییامنهار هب یِو -
 :دیوگ یم ردپ هب داتسا هک دوب هتشذگن اهنآ راک زاغآ زا یهام دنچ زونه .دش مرگرس یرگشیار

 »!مناد یمن نم ار اهنآِ خساپ هاگ هک دنک یم ییاه شسرپ نونکا و متخومآ وا هب متسناد یم هچنآ نم «
 یم یا هتسجرب دنمشناد مان هب  ار وا روباشین رد مدرم نیرتشیب ،درب نایاپ هب ار یزوما شناد هک یماگنه ،یناوج ماگنه هب *
.دنتخانش

 وا نیشناج و قداص رفعج دنزرف لیعامسا هک تسا نیا رب اهنآ ِرواب .)دنتسه ای( هدوب هعیش ِناناملسم زا یهورگ هیلیعامسا *
 .دشاب یم
 یسایس یاه هشیدنا هک دوب هتشذگن یزیچ زونه هتفرگ یا هزات ناوت ناریا رد حابص نسح تسد هب اهلاس زا سپ هورگ نیا -



 .دشاب یم
 یسایس یاه هشیدنا هک دوب هتشذگن یزیچ زونه هتفرگ یا هزات ناوت ناریا رد حابص نسح تسد هب اهلاس زا سپ هورگ نیا -
 ِژد زا ادج .دوب نانآ تختیاپ )نیوزق( نیپساک ِرهش کیدزن ،توملا )هعلق( ژِد .دندز ششوک هب تسد هنیمز نیا رد و هدرک ادیپ
 نآ رد ،ساره و ینارگن یب دنتسناوت یم هک یسایس ناگدنمزَر هک دوب یهاگیاج اهژد نآ .دنتشاد رگید نوگانوگ یاهژد ،توملا
.تسا هدوب تخس رایسب اه نآ هب یبایتسد و راوتسا رایسب اریز .دنریگب هانپ اهژد
 اهلاس نآ ی همه رد یلو .درب رس هب نایلیعامسا یاهژد رد لاس شش و تسیب نوماریپ یزیچ یسوت نیدلاریصن هجاوخ -
 .تشادن رب تسد شهوژپ راک زا یمَد
 نانچ رد ار بلاطم رتشیب « :دسیون یم کسن نامه نایاپ رد یو .تسا نایلیعامسا یاهرواب ی هراب رد وا یاه هتشون زا یکی -
 ،نآ زا يئزج ره هک ما هتشاگن رکف یناشیرپ راگزور رد ار نآ نیرتشیب .تسین نكمم نآ زا رت تخس هک ما هتشون یتخس عضو
 و دزیرن منامشچ زا گشا هک تشذگن نم رب ینامز .تشاد هارمه یگرزب ترسح و ینامیشپ و دوب کاندرد باذع و هصغ یارب یفرظ
 ».…دوشن نادنچ ود میاهمغ و ددرگن نوزفا میاهدرد هک دمآ یمن شیپ ینامز و دشابن ناشیرپ ملد

  .تشاگن ار یرصان قالخا نامز نامه رد .دوب یشناد یاهراکِ مرگرس وا دنتخات ناریا هب اه لوغم هک یماگنه *
 نآ رب و هتخات ناتسهق ژد رب یرگشل اب ،تفات یمنرب ار نایلیعامسا یسایس یاهراک و اهرواب لوغم ناخ وکاله هک اجنآ زا -
 نیدب و .دنداهن ندرگ نالوغم ِنامرف رب هک دوب وگتفگ نیاِ یپ رد .تسشن ینزیار هب ریصن هجاوخ اب ژد یاورنامرف .تفای تسد
 یشزرا وا یارب لوغم ناخ ور نیمه زا و هتشادرب یگرزب ماگ یزیرنوخ و راتشک و گنج زا یریگشیپ رد ریصن هجاوخ ناس
.تخانش یم رایسب



هدش پاچ ناجیابرذآ یروهمج رد ییاسرت ۲۰۰۹ لاس رد هک یسوت نیدلا ریصن هجاوخ زا یراگدای )ربمت( هکیپ

.تسا هدش هتشاذگ ،هام یبونج ی هرک مین رد یناشفشتآ ی هناهد کی رب یسوت نیدلا ریصن هجاوخِ مان -



.تسا هدش هتشاذگ ،هام یبونج ی هرک مین رد یناشفشتآ ی هناهد کی رب یسوت نیدلا ریصن هجاوخِ مان -
.تسا هدش هداهن نارهت رد یهاگشناد رب یسوت نیدلاریصن هجاوخِ مان -
.دشخرد یم )یا هناخدصر( یهاگشِیاپِن رد رس رب زيربت رد یسوت نیدلاریصن هجاوخ مان -
.دنا هداهن یهاگشیاپِن رب ناجیابرذآ یروهمج رد ار یسوت نیدلاریصن هجاوخ مان -
 یارب زا لگوگ ِراک نیا .تسا هدوب لگوگ یوجتسج هاگیاپ ِشخب رَویز ،ییاسرت ۲۰۱۳ لاس رد یسوت نیدلاریصن هجاوخ مان -
ِتشاد یمارگ
 هداهن داتسا زا یا هراگن دوخ یامنرات رد لگوگ .تسا هدوب شندش هداز درگلاس نیمهدزاود و دَستشه رد ،ام ی هدنزرا ِدنمشناد  
  رابت یناریا رب و
 یرگنشور نیا ،دنتشاد یسرتسد لگوگ یامنرات هب ،یبرع یاهروشک نایم نآ زا ،ناگمه هک اجنآ زا .دوب هدرک یراشفاپ وا ِندوب  
  شوخ اهنآ رب
.دنا هداد ناشن ییاه شنکاو و هدماین  
 داز ،گرزب دنمشناد نیا تشادیمارگ یارب زا ،ناریا رد .تسا هدش هداز هام دنفسا مجنپ زور یسوت نیدلاریصن هجاوخ -
.دنا هدیمان  سدنهم ِزور ار شزور

)مالک ( راتفگ  *
 و هتشاد رایسب یزاسراک نتفگ نخس ِشناد رد راتشون نیا .تسا یسوت نیدلا ریصن هجاوخ ی هتشون دئاقعلا دیرجت کسَن
 نآ زا یراتشون ره ی هیام نورد شجنس یارب هدَس نیدنچ یازارد هب هک هدروآ دیدپ ییاه ینوگرگد        ،شناد زا هتشر نیا رد
 .تسا هدش یم هدرب دوس

) تاثلثم ( ناگشوگِس *
 رگید زا ادج یشنادِ مان هی ار ) تاثلثم ( ناگشوگِس عاطقلا لکش ِکسن رد ،یسوت نیدلاریصن هجاوخ ،راب نیتسخن یارب 
.درب دوس یسانش هراتس ِشناد رد نآ زا ناوت یم هک دوش یم روآ دای و هدناسانش اه شناد

) کیزیف ( گیتیگ *
 دصر ( ندیهاپِن رد هک دروآ یم دیدپ یا هزات یاه یروآون یباتفآ تعاس اب ندرک راک ِشور رد یسوت نیدلاریصن هجاوخ
 تسا رادروخرب ییالاب شزرا زا یسانش هراتس شناد رد و )ندرک

) موجن ( یسانش هراتس ِشناد *
 هغارم )هناخ دصر ( هاگشِهاپِن رد هدش ماجنا یاه )دصر ( شِهاپِن یور زا ار یناخلیا جیز  ،یسوت نیدلاریصن هجاوخ
.تسا هدرک مهارف
 یم یرایسب شزرا نآ یارب و هدرب دوس یناخلیا جیز زا نیچ رد نایم نآ زا اهروشک زا یرایسب رد لاس اهدس یازارد هب 
 یاهروشک رد و نادرگرب )یسوت ی هجاوخ گرم زا سپ لاس ۳۰۰ ( ییاسرت شش و هاجنپ و دَسیس و رازه لاس رد .دنتخانش
 .تسا هدش شخپ ییاپورا
  .دوش یم یرادهگن سیراپ یلم ی هناخ کسن رد ) جیز ( گیز نیا ی هنومن نیرت هنیشیپ رپ

 مرح رد ار شرکیپ ،وا ِدوخ ِتساوخ ی هیاپ رب .ددنب یم ورف ناهج زا مشچ ییاسرت ۱۲۷۴ لاس رد یسوت نیدلاریصن هجاوخ *
.دنراپس یم  کاخ هب نیمظاک

 شناد رد یتسد و هدوب ردپ رانک رد هراومه وا گرزب دنزرف یلع نیدلاردص .دنام یم راگدای هب رسپ هس یسوت ی هجاوخ زا *
.تسا هدوب رادروخرب یا هتسیاب ییاناد و شناد زا زین وا هک نسح نیدلا لیصا وا دنزرف نیمود .تسا هتشاد یسانش هراتس

 .تسا هدوب راوتسا کین میخ و یوخ و شناد ی هیاپ رب ام ی هیامنارگ داتساِ یگدنز ِداینب *
.دنا هدوب یسراپ نابز هب شَیاه هتشون دسرد ۲۵ اهنت .دنتسه یبرع هب رتشیب هدنام راگدای هب وا زا هک ییاه هتشون -

 ِراتفر و راتفگ ،راتشون رد یناریا یالاو ِبدا و گنهرف زا یناشن هک میلابب دوخ هب دیاب یم ینادنمشناد نینچ نتشاد هب نایناریا ام *
.دنک یم ییامندوخ اهنآ

: هدنروآ درگ
 نایرتفد هلاژ
یناریا ۲۵۸۰ دنسا
 ییاسرت ۲۰۲۲ هيروف



 ییاسرت ۲۰۲۲ هيروف
  


