
راهب یارعشلا کلم

راک تسیچ وگم ،نک یم راک ورب
راک تسا ینادواج ی هيامرس هک
تفگ هچ اناد ِناقهد هک ات رگن

تفخ تساوخ یمه نوچ ناگدنزرف هب
تسود دیرادب ار دوخ ِثاریم هک
تسوا ردنا ناینیشیپ ِز یجنگ هک
تساج ردنا متسنادن ار نآ نم
تسامش اب ،نتفای و ندیهوژپ
دینک َرب هگتشِک ،هَم رهِم دش وچ

دینک الاب و ریز نآ ِیاج همه
غاب ِز ییاج هدَنکان دینامن
غارس اجره جنگ نآ زا دیریگِب
جنگ ِدیما هب ناروپ و درُم ردپ
جنر دندرب تشد ِندیواک هب
دوز دندنک لیب و نهآ واگ هب
دوب هک اجره ،اجنآ مه ،اجنیا مه

مخش بوخ نآ زا ،لاس نآ رد ار اضق
  مخت داتفه تساخرب مخت ره ِز
 ناشجنر یلو ادیپ جنگ دشن

ناشجنگ دش ،تفگ ردپ نوچ نانچ

 نیرت هتسجرب زا یکی ،راگن همانزور و رادمتسایس ،ناد نخس ،هدنیارس ،راهب ءارعشلا کلم هب هزاوآرپ راهب یقت دمحم *
 .دوشگ ناهج هب مشچ )دهشم( دابانِس رد ،یدیشروخ ۱۲۶۳ لاس رد وا .تسا ناریا ِناهاوخیدازآ
 .تسا هدوب هارمه رایسب یاه بيشن و زارف اب راهب ءارعشلا کلم ِیگدنز -
 .دیزاغآ یروبص ءارعشلا کلم ،شردپ دزن ار دوخ یناتسبد یاهشزومآ وا -
.تفر یروباشین بیدا دزن رتشیب یاه شزومآ و یبرع نابزِ نتخومآ یارب سپس -
  .دش رابرد یارعشلا کلم ،راجاق هاش نیدلارفظم ِنامز رد ،ردپ ِتشذگرد زا سپ -
.دش هدیزگرب )اروش سلجم( ناتسنیزگِ یگِدنیامن هب هرود شش رد یِو -
.دوب )تایبدا( راسبدا ی هتشر رد ارتکد ِشخب ِداتسا ،تايبدا ی هدکشناد رد و یلاع یارسشناد رد اه لاس -
.دش ينادنز راب نیدنچ ناهاوخیدازآ و ناهاوخ هطورشم هبِ نتسویپ یارب زا -
.دنور یم رامش هب وا یبدا یاه لاس نیرتدوس رپ زا نادنز یاه لاس -



.دنور یم رامش هب وا یبدا یاه لاس نیرتدوس رپ زا نادنز یاه لاس -

 هدورس زا شرسمه ِدننام وناب نیا .دندوب هدمآ ناریا هب ازريم سابع نامز رد هک دوب یجرگ یاه هداوناخ زا یکی رتخد ،شردام *
.تشاد هرهب شناد و یگدنیارس و
 یاه هتشون شردپ .دوب هدرک شخپ ار اهنآ و هدنادرگ یسراپ هب ار یوسنارف ی هدنسیون امود ردناسکلا یاه هتشون شردپ دنیوگ
 هتفرگ یم ار ندناوخ ی هلابند شردام ،هدش یم هتسخ نوچ و هدناوخ یم شنادنزرف یارب و هدروآ یم .هناخ هب ار هدش هدنادرگرب
.تسا
 ار همانهاش ِندناوخ ردپ دزن هک هدوب هلاس تفه وا .تسا هدناوخ یم یبوخ هب ار نآرق و یسراپ یاه هتشون یگلاس شش رد راهب -
 نیدلارفظم ِندمآ راک یور و هاش نیدلارصان گرم .دیارُس یم ار دوخ ی هدورس نیتسخن هک هدوب نامز نیمه رد  .دزاغآ یم
 هب یگلاس تسیب رد .دوب هلاس هدزناپ راهب یقتدمحم ماگنه نآ رد .دروآ دیدپ نیمزرس رد یریگمشچ یاه ینوگرگد راجاق هاش
 یدازآ و ناگدنسیون و ناگدنیارس ِرگید اب وا ییانشآ ی هیام و هیاپ ناهاوخ هطورشم هبِ نتسویپ .تسویپ ناهاوخ هطورشم هورگ
.دوش یم یقشع هدازریم دننام یناهاوخ
 نآ رد و دنیارُس یم مه اب ار همان یروهمج یونثم ،ناخ اضر ِیریزو تسخنِ ماگنه هب ،۱۳۰۳ لاس رد راهب و یقشع هدازریم -
.دنهد یم   ناشن ناخ اضر یروهمج اب ار شیوخِ یراگزاسان

 سور هکنیا زا اه نآ .دوب بزح نآ یاه هشیدنا رگناشن هک داد یم نوریب یا همانزور یديشروخ ۱۳۲۸ لاس رد تارکومد بزح*
.دش هتسب سور ِرادراک روتسد هب همانزور نیا .دنتشون یم ار نآ اورپ یب و هدوب دونشخان دندوب هتخادنا گنچ اهراک یرایسب رب اه
 ريزو ماگنه نآ رد هک هلودلا قوثو روتسد هب مه همانزور نیا هک درک شخپ و پاچ ار یرگید ی همانزور یروف راهب نآ زا سپ -
 .دش هداتسرف نارهت هب و ریگتسد راهب و دش هتسب دوب هجراخ روما

 )اروش سلجم( ناتسنیزگ هب ات درک دزمان ،تالک و سخرس ،زگرد ِشخب زا ،ار دوخ یدیشروخ ۱۲۹۳ لاس رد راهب ءارعشلا کلم *
 یار ۴۴ اب راهب ماجنارس یلو .دنتشادرب یراگزاسانرس یدزمان نیا اب  ،سردم نسح دیس نایم نآ زا ،ینارایسب یلو .دبای هار
.دش هدیزگرب ،وسمَهان یار ۲۵ ربارب رد وسمه

 ،راهب ِدوخ زا ادج نآ رد هک دیناسر پاچ هب نارهت رد ار راهبون ی همانزور موس راب یارب ارعشلا کلم لاس نامه رد *
 زا ،دوخ نیشنلد یاه هتشون اب شاترومیت و یسیفن ديعس ،یمِسای ديشر ،ینایتشآ لابقا سابع دننام یناگتخیهرف
.دندرکن غیرد همانزور نآ اب یراکمه

 تلود نایم هک یا همان نامیپ زا ار شیوخ یدونشخان مراهچ ناتسنیزگ رد .دش هدیزگرب ناتسنیزگ یگدنیامن هب راب نیدنچ راهب *
  هدش هتشون ناریا و یوروش داحتا ی هدش اپرب هزات
 و دشن هتفریذپ هک دش یوروش تلود اب رتشیب یوگتفگ ِناهاوخ نآِ یراتساریو یارب و تسنادن ناریا دوس هب ار نا و داد ناشن دوب  
.دنداد یار نآ هب ناتسنیزگ ِناگدنیامن ِرگید
:تشون نيلاتسا و نینل ی هراب رد ونِ مایپ ی هناسر رد راهب هک دوب یدیشروخ ۱۳۲۴ ِلاس  -
 نویلیم فیاظو و قوقح و دنک تفرشیپً الماک یسارکومد لوصا هک یروط هب نآ ٌهعسوت و هزات یتلود داجیا هک تسناد دیاب …… «  
\  و هنامحر یبٌ هزرابم نودب عبطلاب دبای هعسوت مدرم اه
…تسا   
 ِتسایس ساسا و هیاپ تسا ینتبم ماوقاِ یتسود و للم و اهداژن مامت یواست رب هک نيلاتسا و نینل یژولوئدیا گرزب لوصا..…  
  یگنهرف میظع یقرت ،هداد لیکشت ار نيلاتسا و نینل
 .تخاس کیرش تسیلایسوس ون هعماج یانب گرزب رما رد یوروش تلود ار للم نیا .دومن نیمآت ار یوروش ریهامج یاه تلم  
  داحتا یاه نامزاس ی هیاپ و داینب ،لوصا نیمه
».…تسا هدوب یوروش تسیلایسوس نویساردف و یوروش  

 هب دوخ یگدنز نایاپ یاه لاس رد راهب یقت دمحم :دسیون یم هدرک یسررب ار راهب یارعشلا کلم ِیگدنز هک نبلگ دمحم *
 و دشخب یمن یدوس ایوگ هک دور یم سیوس هب نامرد یارب ۱۳۲۶ لاس رد وا .تسا هدوب هدش راچد )یویر لِس ( رامشُش یرامیب
 یکاخ ِناهج زا مشچ ،دیشمج تخت نابایخ رد دوخ ی هناخ رد ۱۳۳۰ لاس تشهبیدرا مکی زور ماجنارس .ددرگ یمزاب نارهت هب
.ددنب یم ورف
  .تسا هتفر ورف یگشیمه باوخ هب اجنآ رد هک تسا هلودلاریهظ ناتسروگ رد وا هاگمارآ 



:دوش یم روآدای و دیوگ یم نخس هک شردپ یگدنز ینایاپ اهزور زا راهب کلم هام ،راهب گرزب رتخد *
 و طاشن و روش همه نآ زا و دوب هتفوک و هتسخ هشیمه .دوب هدش نیشن هشوگ و یوزنم تخس رمع رخآ یاه لاس رد مردپ «
».دینازوس یم ار وا لس بت هتسویپ و دوب هداتفا رتسب ردً ابلاغ و دوبن یربخ ینورد یوهایه

 دنزرف نآ مه ،هک دوب یدنزرف ییوشانز نیا ی هویم .دوب )دهشم( دابانِس رد دیزگرب یرسمه راهب یقت دمحم هک یراب نیتسخن *
.دنتشاد یهاتوک رایسب یگدنز شردام مه و
 یرسمه هب ار یردفص هبادوس مناخ هدازهاش ،یدیشروخ ۱۲۹۸ لاس رد ،رهش نیا رد ِندش ریگاج و نارهت هب ندما سپ راهب -
 یگدنز و هناخ یاهراک ی همه هک ناوترپ و نادراک دوب ینز ،وناب هبادوس .دوب راجاق هاش یلعحتف ِناگداون زا وناب نیا .دیزگرب
 هناورپ - تخد کلم - کلم هام - کلم - كنشوه یاه مان هب دندوشگ ناهج هب مشچ دنزرف دنچ ییوشانز نیا زا .دوب وا ِندرگ رب
 .دازرهچ و دادرهم -
.تسا هدش هدرپس کاخ هب ارهز تشهب رد و تشذگ رد ۱۳۵۸ لاس ِدادرَُما هام رد وناب  هبادوس -

 یم گشَر وا رب هک ینانآ هک دوب یا هزادنا هب یگدنیارُس رد وا یگدیزرو زین و راهب یارعشلا کلم یگدنیارس هاگیاج و هیاپ *
 .دنتسناد یم شردپ ِنآ زا ار اه هدورس نآ ،دندرب
 یم هدوب هتفگ هک دنک یم وگزاب ار راهب ی هتفگ ینیتم لالج .دوب هدرک یروآدرگ یناوید رد ار دوخ یاه هدورس نیرت نیهِم راهب -
 گنهرف ترازو زا راکنیا ماجنا یارب .دناسرب پاچ هب ار اهنآ یناوید رد و دزادرپب اه هدورس نآ ِیراتساریو هب رگید راب هتساوخ



 یم هدوب هتفگ هک دنک یم وگزاب ار راهب ی هتفگ ینیتم لالج .دوب هدرک یروآدرگ یناوید رد ار دوخ یاه هدورس نیرت نیهِم راهب -
 گنهرف ترازو زا راکنیا ماجنا یارب .دناسرب پاچ هب ار اهنآ یناوید رد و دزادرپب اه هدورس نآ ِیراتساریو هب رگید راب هتساوخ
 اه هدورس نآ یسیون کاپ یارب ات دنناسانشب وا هب ار ،دنراد ییانشآ یگدنیارس و هدورس اب هک یناسک زا نت ود هک هدوب هتساوخ
.درکن تفایرد یخساپ زگره تساوخرد نیا یلو .دننک شلاب ِریز یتسد

 خیرات - یمعلب خیرات دننام نهک نوتم زا یخرب حیحصت - یسایس بازحا خیرات - یسانش کبس - راعشا ناوید -
.دنتسه راهب یارعشلا کلم یاه هدنامزاب نیرت هدش هتخانش زا صصقلا و خیراوتلا لمجم و ناتسیس

نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۸۰ هامرذآ
ییاسرت ۲۰۲۱ ربماسد


