
یسوت نیدلاریصن هجاوخ تشادگرزب

 دای یسوت نیدلاریصن هجاوخ ،یناریا گرزب دنمشناد زا ،هام دنپسا مجنپ زور ،ناریا نامدنَواجرَو ِروشک یاهرامشلاس ی همه رد *
.دنا هدیمان سدنهم زور مان هب ار زور نیا نینچمه و هدش
 ِریز ِناریا رد .تسین یکی مه اب همه خیرات هک دنا هدیزگرب سدنهم زور مان هب ار یزور کی ره ناهج یاهروشک هک میناد یم  -
.دنا هدیمان سدنهم زور ،مالساِ گرزب ِدنمشناد ،یسوت نیدلاریصن هجاوخ مان هب ار دنپسا مجنپ زور ،یمالسا یروهمج یگریچ
.یمالسا یاه هشیدنا ی هیاپ رب تسا )یمیژر ای( یناگزاس ،دیآ یمرب شمان زا هک هنوگنامه هب یمالسا یروهمج -
 نوگ هنوگ اه هاگدید ای اه یهاوخنامرآ .سَب و تسا )یژولوئدیا ای( یهاوخنامرآ یا هنوگ ،مالسا هک میناد یم یبوخب ناگمه -
 یمن هاگدید کی ورنیا زا .تشاد یراد هیامرس ای و تسینومک ،یدوهی ،یحیسم ،یمالساِ یهاوخنامرآ ای هاگدید ،ناوت یم .دنتسه
 یدنمرنه ای ،یا هدنسیون ای ،یدنمشناد هک دنتسه اهروشک و اه نیمزرس نیا .دشاب  … و ،هدنزاون ،هدنسیون ،دنمشناد یاراد دناوت
 یالاو یاه هشیدنا ِروخشبآ هک تسا مدرم نآ ِناکاین زا ییاهراگدای و یخیرات ی هنیشیپ ،گنهرف نیا .دننارَوَرپ یم دوخ ناماد رد ار
 هتسیاش یاه هتسیاب رب هتسویپ ار شیوخ شنم و شور و دنونش یم ناج شوگ اب ار ناگتشذگ یاهزردنا و دنپ نانآ .دنوش یم نانآ
 یم یاج هب ،دننام یم ار یناشخَر یاهدیراورم هک ناشیاه هتشون و نانخس ناگدنیآ یارب و دننک یم راوتسا اهزردنا و دنپ نآ ی
.دنراذگ
 میشاب هتشاد مه …ای و یمیلک ،یحیسم دنمشناد ای هدنیارس دیاب یم سپ ،میراد یمالسا ی هدنیارس ای دنمشناد هک میریذپب رگا -
.تسا هتساخرب اجنآ زا هک دراد یگتسب ینیمزرس هب یدنمرنه ره ای دنمشناد ره )تیوه ای( هسانش ناهج رد !تسین نینچ هک
 نتشون و ندناوخ ،نتفگ نخس زا هک نتخومآ زا اهنت هن ،ریشمش روز اب ،نایناریا ی همه ،ناریا هب نایزات ِشزات زا سپ هناتخبروش -
 ورنیا زا .دش ام نیمزرسِ یشزومآ و یرگشل ،یروشک ِنابز ،لاس اه هدس یازارد هب یبرع ِنابز و دندش هتشادزاب ناشدوخ ِنابز هب
 ی هسانش هک دش ناناملسم ی هیام تسد نیمه و .یبرع نابز هبِ نتشون زج دنتشادن یا هراچ و یهار یناریا نادنمشناد
 ؟دننزب اج برع نادنمشناد اسَب هچ و ناملسم ِنادنمشناد مان هب ار نانآ و هدیدزد ار یناریا ِنادنمشناد
 ای دیمان یسیلگنا دیاب یم ار وا دسیونب یسیلگنا نابز هب یا هتشون یوسنارف کی رگا ایآ هک دیآ یم شیپ شسرپ نیا اجنیا رد -
!دور یمن هک دور یمن هک دور یمن ورف نادرخبان شوگ رد هنادنمدرخ نخس هناتخبدب یلو !دنام دهاوخ یوسنارف نانچمه
 و مینک دای سوت ی هجاوخ نامدنمشناد زا رتشیب دیاب یم زورما و تسا رایسب روآدرد یاه نخس هنیمز نیا رد هک میرذگب -
!مییوگب

 ۵۷۹ لاس رد تسا رَومان زین هجاوخ و رشبلا داتسا - یسوت ققحم - نیدلاریصن هب هک یسوت نیدلاریصن هجاوخ *
 زا ار )یلمع( یندش هتخاس یاه شناد و ینید یاه شناد وا .دوشگ ناهج هب مشچ سوت رهش رد )یرمق یرجه( یهام یتفَراَرف
 نایاپ هب روباشین رد ار شیاهشزومآ نیدلاریصن .تخومآ یناشاک یبویا لضفا اباب ،دوخ ییاد دزن ار تمکح و قطنم و ردپ
.دش هزاوآرپ هتسجرب یدنمشناد مان هب اجنآ رد و دناسر



.دش هزاوآرپ هتسجرب یدنمشناد مان هب اجنآ رد و دناسر

 .تشون یرایسب یاه کسَن نامز نیا رد وا .درب رسب توملا ِژد رد ،هیلیعامسا هاگتسد رد یدنچ یارب ام ِسانشرس ِداتسا *
 شنانهیم مه ِییاهر یارب یسوت نیدلاریصن ،دوب مدرمِ یهورگ ِراتشک ی هشیدنا رد و تخات ناریا هب لوغم یوکاله هک یماگنه
 ی هنادنمدرخ یاه ییوج هراچ و ینزیار اب وا .درک ار وا اب ندرک راک هب زاغآ و هتفر وکاله دزن هب ،نایناریا راتشک زا یریگشیپ و
 .دنوش هتشک وکاله تسد هب مدرم هک تشاذگن شیوخ

 هجاوخ زا نامز نامه رد .دیچرب ار نایلیعامسا ییاورنامرف ،وکاله هک دوب )یرمق یرجه(یهام یتفراَرف ۶۳۵ لاس رد *
 یهورگ ،راکنیا ماجنا یارب نیدلاریصن هجاوخ .دزاسب هغارم رهش رد یگرزب )ی هناخدصر ای( ِهاگشیاپن ات تساوخ نیدلاریصن
 نیدلا سمش - یزاریش نیدلا بطق - یبزعم نیدلا یحم - یدابآرتسا نیدلا نکر دننام ینادنمشناد و ناسانشرتخا زا

 .دننک یراکمه راکنیا ماجنا رد وا اب ات دناوخارف ار رگید نت دنچ و یالرطسا نیدلا مجن - یجیا نیدلا لامک - یناوریش
 .دیسر نایاپ هب ۶۷۲ لاس رد و دش زاغآ یهام یتفرارف ۶۳۸ لاس رد هاگشیاپن نیاِ نتخاس
 .دراذگاو نیرفآ ناج هب ،ناج راوگرزب ِداتسا هک دوب  ۶۷۲ ِلاس نامه رد -
 .تسا هدش هتشاگن ناریا یلم یاه هدنامزاب تسرهپ رد ۱۳۶۴ لاس رد نامتخاس نیا -
 رد هدشن ماجنا یاه)دصر( شهاپِن یور زا ار یناخلیا جیز ،یناریا گرزب دنمشناد نیا ،یسوت نیدلاریصن هجاوخ -
 یا هژیو شزرا زا ،نیچ نایم نآ زا ،نامز نآ یاه نیمزرس رد ،لاس اهدس یازارد هب یناخلیا جیز .درک مهارف هغارم هاگشیاپن
 اپورا رد و نادرگرب یناخلیا جیز  -یسوت داتسا گرم زا سپ لاس ۳۰۰ - ،)یدالیم( ییاسَرت ۱۳۵۶ لاس رد .دوب رادروخرب
     .تسا هدش شخپ
.دوش یم یرادهگن سیراپ یلم )هناخباتک( ی هناخکسن رد نآ ی هنومن نیرت نهک - 
 .تسا هدوبن ناگراتس ِیسررب و ندرک هاگن ِیاج اهنت هغارم ِهاگشیاپنِ یدَربراک هک مینادب تسا یندینش -
 .دش یم هداد شزومآ اجنآ رد شناد یاه هخاش رتشیب هک دوب گرزب ینامزاس هاگشیاپن نآ هک تفگ ناوت یم -
 نآ ی هیام و هیاپ ،ییادنلب نینچ رد هاگشیاپن نیاِ نتفرگ اج .تسا هدش هتخاس رتم ۱۱۰ یادنلب هب یا هپت یور رب هاگشیاپن نیا -
 .دوب هدرک ادیپ هیمورا ی هچایرد هب ییابیز رایسب زادنا مشچ مه و دید ار نآ تسناوت یم رهش ی هشوگ ره زا مه هک دوب هدش
 هدوب مه یگرزب )هناخباتک( هناخ کسَن هاگشیاپن نیا یکیدزن رد .دیشک ازارد هب لاس ۱۳ نوماریپ هاگشیاپن نیا نامتخاس ِتخاس -
.دنربب دوس اهنآ زا دنتسناوت یم نارگشهوژپ و نادنمشناد هک هتشاد یاج نآ رد هدنزراِ کسَن رازه ۴۰۰ ِنوماریپ هک
 ینید نایوجشناد یارب یهاگشزومآ نینچمه ،ناسانش هراتس ِرگید و هجاوخ یارب هتسیاش ییارس ،هاگشیاپن نیا ِرانک رد -
 .دوب هدش هتخاس )بالط(
 کسن زا هچنآ ات دورب دادغب هب دوش یم نآرب یسوت نیدلاریصن هجاوخ هک دوب )یرمق یرجه( یهام یتفراَرف ۶۷۲ لاس رد  -
 یم یهارمه ار وا شنادرگاش زا یهورگ یراپسهَر نیا رد .دنادرگزاب هغارم هب و هدرک یروآدرگ ار دندوب هتفر جارات هب هک ییاه
 .دندرک
 ۱۸ِ خیرات رد و دناوخارف ار وا گرم اریز .دناسرب ماجنا هب ار شیوخ ینهیم ِتساوخ نیا تسناوتن ام دنمجرا داتسا هناتخبروش -
.دراذگاو ،نیرفآ ناج هب ناج ،دادغب ِکیدزن یرهش ،نیمظاک رد ۶۷۲ ِلاس نامه  هجحیذ
 ششوک و وا یاه هشیدنا .تسا ناریا ِخیرات ِیشناد یاه هرهچ نیرت سانشرس زا یکی یسوت نیدلاریصن هجاوخ داتسا -
 هتشاداو شیاتس هب ار یناهج هک هدوب رادروخرب ییالاو و الاب شزرا زا یسانش هراتس و )یضایر ای( شِراگنِا ِشناد ِهار رد شیاه
 .تسا

         .دیشخرد ،دوب هدنکفا هیاس ام ِروشک رب یکیرات هک لوغم ِزات و تخاتِ ماگنه هب هک دوب یا هراتس یسوت نیدلاریصن داتسا *
.دیشخب یم ییانشور شیوخِ یشیدنا کین و شناد اب ار اجنا ،داهن یم اپ هک یرهش ره هب وا -
 نامز رد هک دوب یسک نیرترب و نیرت هتسیاش یسوت نیدلاریصن هجاوخ « :دیوگ یم یّلح همالع مان هب شنادرگاش زا یکی -
»!تسیز یم ام
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