
ناهاش ِهام ،نابآ ِهام

 یهاشداپ ی هناماس هب و هتشاد رواب ناریا ناهاشزا یرایسب هب و نیمزرس خیرات هب هک ینانآ هژیو هب ،نایناریا زا یرایسب یارب *
 .تسا یا هژیو     ِهام ،نابآ هام ،دنتسه هتسبلد
 مهن( یولهپ اضر هدازهاش ،)نابآ مراهچ( یولهپ هاشاضردمحم هک تسا هام نیا رد .دیمان ناهاش ِهام ار هام نیا ناوتب دیاش
 تشادگرزب زور نابآ متفه زور اهزورداز نیا زا ادج .دنا هدوشگ ناهج هب مشچ ،)نابآ مود( یولهپ زانهش تخدهاش ،)نابآ
.تسا گرزب شروک
 و رتدوز زور ود ای یکی اب هام نیمه نوماریپ ،مه یرگید ِناهاش هک میبای یمرد ،نامروشکِ خیرات یاه هیور ِندرک ور و ریز اب -
 .تسا هدش هداز هام رهم یس زور رد وا دیوگ یم ام هب خیرات .راشفا هاشردان دننام  ،دنا هدش هداز ،رترید
 ییاهزورداز ای و گرزب شروک ِتشادگرزب یرازگرب مرگرس هام نیا رد یهاشداپ ی هناماس ِناراداوه هژیو هب ،ِنایناریا زا یرایسب -
 .مینک یم یرازگساپس ناشیاه ششوک و اهنآ ی همه زا و هدش ماجنا یبوخ رایسب ِراک .دش دای اهنآ زا هک دندوب
 ی هدروخ کاپریش نادنزرف زا رگید یکی هک دوش یم یروآدای هنومن یارب .دنا هدش هدنار رانک هب رگید یاهدادخر هک هدش هنوگنیا
 ناناوج و تفگ و تشون وا زا دیاب یم هک ،رافص ثیل بوقعی زج تسین یسک وا و هدوشگ ناهج هب مشچ هام نابآ رد نیمزناریا
 .دومن هاگآ تسا هدرک وا هچنآ زا ار

 مه زا یرایسب ،تسا هتخادنا گنچ امِ یردام ِنیمزرس رب اپ تشه دننام یمالسا یروهمج هک لاس یدنا و لهچ یازارد رد *
 .دنا هدرب هانپ یروشک هب کی ره نانآِ متس و ارگمالسا ِنایاورنامرف یگماکدوخ زا رارف یارب نانهیم
 .تسا هتسیاش و دنمشوه مه رایسب هک ،تسین ندوک و رورپ نت اهنت هن یناریا هک دنداد ناشن ناشنادنزرف و زورید ِنایوج هانپ نیا
 هتخادنا یهاگن ،دننک یم راک اسان رد هک و … و نانکراک ،ناراک هژیو ،ناسدنهم یاه مان هب رگا .تسین یدروآرد نم ،نخس نیا
 .دش دهاوخ نشور هتفگ نیا یتسرد ،دوش

 هاگشناد رد ،هدرب دوس ناگیار ِشزومآ زا تسناوت یم یناریا ره یولهپ هاش اضردمحم و گرزب هاشاضر یهاشداپ ِنامز رد *
 رازه زا اهنت هن هک تفای ناوت یم ار یناگیاپدنلب هنیمز نیا رد .َدبای تسد ییالاب یاه هاگیاج و هاگیاپ هب هتفر هتفر و دزومایب شناد
.دندرک یم یگدنز تسد رود یاه کرهش  و اه هدکهد رد هک دندوب هتساخرب ییاه هداوناخ زا هک دندوبن لیماف

 یم اپ و تسد یهاگآان رد هک ار شنامدرم و ام نیمزرس ،دنتشاد یزومآ شناد و شناد هب یولهپ هاشداپ ود هک یا هدنزرا هاگن *
 ام ِناریا لاس دنچ و هاجنپ نآ رد .دندش نومنهر یزومآ شناد یوس هب و هدروآ نوریب ،دندرب یم        جنر نآ زا ینارایسب و دندز
 .دندش ناریا یزارفرس ی هیام هک درَوَرپ دوخ ناماد رد ار ینادنمشناد و ناگرزب و تفر شیپ لاس اه هدس ی هزادنا هب
 ار تسد نیا زا ییاه هتشون و میناوخب ،نامز نیرترود زا ،ار نامنیمزرس ناگرزب ی همانیگدنز هک تسا نایناریا امِ ِیراکشیوخ نیا
.میناسرب ناناوج یهاگآ هب

.منک یم دای ،ناروگ یمِسای ديشر اضرمالغ زا اجنیا رد *
 ،هراوهگ یاتسور رد ،یدیشروخ ۱۲۷۵ هام نابآ ۲۹ رد وا .دوب هدنیارُس و )مجرتم( نابزَرت ،راگن خیرات ،هدنسیون یمِسای ديشر -
 رگراگن و سیونشوخ و هدنیارس جنپریم ِناخ یلودمحم شردپ .دوشگ ناهج هب مشچ  هاشنامرک ناتسا رد وهاِلا ِناتسرهش  رد
 .دوی هزاوآ رُپ ناناخِ ناخ هب هک دوب )شاقن(
.دوب ديشر ِردامِ مان مناخ جاترون  .دیمان یم نینچ ار دوخ شیاه هدورس رد و هدیزگرب ار ترصن )صلخت( راسمان وا
 نآ رد .تشذگرد یگلاس ۳۰ رد و دش راچد ابو یرامیب هب )یرمق يرجه( یتفرارف یهام ۱۳۲۲ لاس رد یمِسای ديشر ردپ -
.تشاد یگرزب ِشخن وا ِتیبرت رد مناخ جاترون شردام و تشادن رتشیب لاس تشه ديشر ماگنه
    .درک لابند ار شزومآ ییول نَس ِناتسریبد رد و هتفر نارهت هب نآ زا سپ و دیناسر نایاپ هب هاشنامرک رد ار ناتسبد ديشر -
 .َدیارُسِب هدورس ات داد یم یمرگلد ديشر هب شیاه نتفگ نیرفآ اب هک دوب وا )تایبدا( کیبدا یاه شناد ِریبد افو ماظن  
 .دش راک مرگرس )هیلام و فراعم( ییاراد ترازو و شرورپ و شزومآ ترازو رد دنچ ینامز ناتسریبد نایاپ زا سپ یمِسای ديشر  
  یروشناد ی هگرج نامز نامه رد
 .دش نوگرگد هدکشناد نمجنا هب شمان راهب یارعشلا کلم ِییاشوک اب رترید یمک هک تخادنا هار هب ار  
.درک یم راک تفلا میهاربا و لابقا سابع ،یسیفن دیعس ،راهب یقت دمحم دننام ینادنمشناد اب یمِسای دیشر -
 نیتسخن وا .داد یم بات زاب شیاه هدورس رد ار یگنهرف یاه ینوگرگد وا .دوب یگِدنیارُس یمِسای دیشر یاه یگتسبلد زا یکی -
  ینوگرگد زاین هک دوب یا هدنیارس
.دهدب شیاه هدورس هب یا هزات یاوه و گنر هک دیشوک و تفایرد ار یسراپ یاه هدورس رد  

 یم ییاه هتشون همانزور نآ رد یمِسای ديشر .تفرگ ندرگ هب ار خرس ِقفش ی همانزور یریبدرس ،۱۳۰۰ لاس رد يتشد یلع *
 .دش يبدا شخب رد شَندش هزاوآرپ ی هیام و هیاپ دوخ نیمه هک تشون
 هک هسنارف نابز ِندرک رتهب یارب و تخادرپ یولهپ و یسیلگنا و یبرع یاه نابز نتفرگارف هب یمِسایِدیشر هک دوب نامز نامه رد
 .درک ناوارف ششوک تخانش یم ارنآ



 هک هسنارف نابز ِندرک رتهب یارب و تخادرپ یولهپ و یسیلگنا و یبرع یاه نابز نتفرگارف هب یمِسایِدیشر هک دوب نامز نامه رد
 .درک ناوارف ششوک تخانش یم ارنآ

 یِو ،دیدرگ زاب شناد نانشِتِ یور هب شَرَد و دش اپرب گرزب هاشاضر ِییاشوک و ینابیتشپ اب نارهت هاگشناد هک ۱۳۱۲ لاس رد *
  و هتفریذپ ار خیرات ی هتشر ِشزومآ
 .دش هاگشناد داتسا  
 .دوب ناریا ناتسگنهرف نادنومه زا یکی یمِسای ديشر -
 دننام ،یسراپ بدا زا یناگرزب ی هدنریگرب رد هورگ نیا .دش دنه راپسهَر یناریا ناداتسا زا یهورگ هارمه ۱۳۲۲ لاس رد -
.دوب ،تمکح رغصا یلع و دووادروپ میهاربا

 دوب ینارنخس مرگرس )تایبدا( کیبدا یاه شناد ی هدکشناد رد هک یماگنه ۱۳۲۷ هام دنپسا مهدزای زور رد یمِسای ديشر *
 .دورب ابورا هب رگید راب تسناوت و دش نامرد هناتخبشوخ یلو .دش )ىزغم ٌهتکس ( نامزنم راچد
 .تسب ورف ناهج زا مشچ نارهت رد ، ۱۳۳۰ تشهبیدرا ۱۸ رد ،ناریا هب تشگزاب زا سپ یدنچ
.تسا هدیمرآ هلودلاريهظ ناتسروگ رد وا
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