
نیمزناریا نامرهگ نیا نیدمرخ کباب زا یدای

.…یگدرب لاس ۴۰ زا رتهب یهاشداپ زور کی
،مشاب هدرم ای هدنز نم هک تسین نیا رس رب نخس

.مهاشداپ اجنآ نم ،دوش دای نم زا ای مشاب نم هک اجک ره
.تسا هدوب گرزب نانامرهگ و اه یتفگش و اه هروتسا نیمزرس رید و رود یاه هرازه زا نیمزناریا *

.تشاد میهاوخ وا بیشن و زارف رپ یگدنز هب یهاتوک ،هاگن زورما هک تسا نیدمرخ کباب نانامرهگ نیا زا یکی *

.دنا هتشاداو ییوگ نیرفآ هب ار یناهج هتسویپ هک تسا هدرورپ ار یناگتخابناج و ناگتخیهرف ،ناگرزب دوخ ناماد رد نیمزناریا *

 رد هک تسا هتشاد مه یراکبان نادنزرف ام نیمزرس ،تسود نهیم و دنمشناد و هتخیهرف زج هک میناوخ یم نامروشک خیرات رد *
 .دنا هتفرگ ناج ،وا ِناج ی هریش ِندنیشون اب و هدیسر یگدنلاب هب ردام ِشوغآ رد نادرخبان نیا .دنا هتفای شرورپ ردام رهم رپ ناماد
 تسد ِنداهن اب هک دنا هدیناسر ییاج هب ار یسانشن کمن و هتفرگ زاگ ار ردام ِناتسپ و هدیشون ار ریش و ناج هریش ناساپسان نآ
.دنا هدیشوک نیمزرس یدوبان هار رد نمشد تسد رد

 .تسا هتشادن مک ناراکاغَد نیا زا یناریا و ناریا میبای یم رد میرگن یم زاب ،زابرید زا هک ار نیمزناریا خیرات *
 تسودرف هنوگچ ،میدید دوخ مشچ هب هک ،زورما هب ات ،هتفرگ نیدمرخ کباب ِتسکش ای و ،گتسجگ ردنکسا یزوریپ ِیکنوگچ زا+
 هب ار ام و درشف ار دنوخآ اب یراکمه تسد نیمزناریا ِتسین و تسه اب ینمشد هب  ،هاشداپ اب ینمشد هب ،نیمزرس اب ینمشد هب
 .تسا هتفرگ ماجنا کاخ و بآ نیا ِنادنزرف یوس زا همه و همه ،دناشن هایس زور نیا

 نیا دیاب ام .دشاب ام یاشگهار دناوت یم یسایس هچ ،یگنهرف هچ ،یخیرات هچ یا هنیمز ره رد نامروشک ِناگرزب یگدنز یسررب *
.مینک هاگآ ار ناناوج و میسیونب ،مییوگب نآ زا میناوت یم ات و میناسانشب و میسانشب ار گنهرف

 ِدنوخآ یتشم یگریچ ِریز و دنارذگ یم ار یراوشد و تخس ِناراگزور ام ِناریا اهزور نیا هک میناد یم ناگمه و تسادیپ هتفگان *
 اپ و تسد اهنآ ی هناشنمدَد یاه متس و یناریَنا
 رود هب ار نآ یاهالپ و ترپ و اه هوای دیاب یم یمالسا یروهمج ِناراوخنوخ ِلاگنچ زا ییاهر یارب ،نامناکاین دننام زین ام .دنز یم
 هشیدنا هچ .دیشیدنا دیاب یم یهُت یاج نیا ِندرکرپ یارب یلو ،تسرد ،نآ ِتسردان یاه یشزومآ و اه هوای نیاِ نتخیر رود .میزیرب
 مینک رُپ نامنیمزرس راب رپ گنهرف اب ار ناکناگیب یاه هوای و اه غورد ِیاج هکنیا زا رت هتسیاش یا
 دنهاوخ یگدنز هرابود ار نآ راچان هب دنرادن ینادنچِ یهاگآ نآ زا و دنسانش یمن ار دوخ ِخیرات هک ینانآ هدش هتفگ هک میا هدینش
.درک

 بسچرب رد هک تسا ناملسم ناسیون خیرات زا ،هدیسر ام هب هچره هک دیوگ یم نانیدمرخ ی هراب رد افش نیدلا عاجش داتسا *
 :دسیون یم وا .دنتفرگ یم یشیپ رگیدکی زا ناناملسم یا هتفگ هب نیا ،نانیدمرخ ِندرک ماندب و ندز



 بسچرب رد هک تسا ناملسم ناسیون خیرات زا ،هدیسر ام هب هچره هک دیوگ یم نانیدمرخ ی هراب رد افش نیدلا عاجش داتسا *
 :دسیون یم وا .دنتفرگ یم یشیپ رگیدکی زا ناناملسم یا هتفگ هب نیا ،نانیدمرخ ِندرک ماندب و ندز
».دنا هدش هدنازوس بارعا تسد هب همه نایکباب یاه هتشون و اه )باتک( کسَن جابِ ژِد ِنداتفاورف زا سپ «

 یم هنازوت هنیک و یدروآرد نم یاه ناتساد ار همه ،دنا هدیسر ام تسد هب و هدش هتشون کباب ی هراب رد هک ار هچنآ بوک نیرز *
.تخانش ار کباب نیتسار ی هرهچ ،اه ییارسناتساد ِرابغِ یالبال زا ناوت یم یتخس هب هک دیازفا یم و دناد

 دوخ و یهاوخدوخ ،)بصعت( یزرویپ ی هدرپ ِسپ رد کباب ِیگدنز ِیاه یراک هزیر هک تسنیارب رواب زین ار یسیفن دیعس داتسا *
 بسچرب و هنیک هب هدولآ همه و همه دنا هتشون یمرخ نید ِخیرات ی هراب رد هچنآ و هدنام ناهنپ یمالسا ناسیون خیرات ِینیب گرزب
 کباب یگدنز زا ،هناگیب ِبارعا اب هزرابم ِدرم َرَبا نیدمرخ کباب :مان هب )یباتک( یکسَن رد هیامنارگ داتسا نیا .تساوران  یاه
.دهد یم یا هدنزرا یاه یهاگآ ام هب ،نانیدمرخ نینچ مه و

 نایشروش یربهر وا .دندیروش نایسابع تفالخ رب ملسموبا گرم زا سپ هک دوب یناریا نارگراکیپ ِربهر نیدمرخ کباب *
 )ییاسرت ۸۳۷ ات ۸۱۶ زا( لاس تسیب زا شیب و دوب ناریا رب بارعا تفالخ ندرب نایم زا یارب اهشروش نیا .تشاد ار ناگداپآرذآ
.دیشک ازارد هب

 رواب یگدازآ و یدازآ هب و هتسناد هدازآ ار دوخ هک دوب ینایناریا زا وا نامگ یب .دوشگ ناهج هب مشچ ناگداپآرذآ رد کباب *
 .دنتشاد

 زا ناوت و بات نانآ .دوب هدمآ نارگ رایسب ناتسود نهیم نیا هب ناریا رب ناملسم یاه برعِ یگریچ و یناساس تلود ِیشاپورف *
 زیتس هب نوگانوگ یاه هار زا ورنیا زا .دنتشادن ار ،دش یم هتشاد اور نانآ هب هک ییاه تشدراوخ و یتخب نوگن نیا ِندینارذگ رس
.دوب ناگتشذگ ناج نیا زا یکی نیدمرخ کباب .دننتساخرب اه برع اب

 هدوب رادروخرب یا هداس یگدنز زا ،لهس نب نادیواج اب ییانشآ زا شیپ ات یناوج رد نیدمرخ کباب ایوگ دنیوگ هک نینچ *
.تسا

 یهانپرس ِندرک ادیپِ یپ رد و دنک یم ریگ فرب رد ذی ناتسهوک یاه یدنلب رد نادیواج راب کی .دوب اه یمرخ ربهر نادیواج
 یم ششوخ ناوج نآ ِیکریز زا هدوب یا هدیدناهج درم هک نادیواج .دنیب یم    ار کباب .دسر یم کباب ردام ی هناخ هب هک هدوب
 یم نانیدمرخ ِهورگ هب کباب هک تسا نامز نامه زا .دربب دوخ هارمهب ار کباب ات دهد هناورپ هک دنک یم شهاوخ وا ردام زا و دیآ
.ددنویپ
 زا مشچ زور هس زا سپ و هدش یمخز نادیواج دربن نیا رد .دنز یم نوخیبش وا رب نادیواج )بیقر( درَوامَه نارمعوبا سپس
 و دنک یم ادیپ یهاگیاج اه یمرخ نایم رد مک مک هدوب دنمشوه یتسود نهیم هک کباب دادخر نیا زا سپ .ددنب یم ورف ناهج
.دریگ یم تسد هب ار هورگ نیا ِیربهر و هدش نادیواج نیشناج ماجنارس

 و یدقاو .تسا یندرکن رواب و زیگنا تفگش اهنآ زا یخرب هک هدش هتفگ اه نخس کباب ِیگداوناخ ی هشیر و رابت ی هراب رد *
 هدرب راکب یاه هژاو و یراتشون ِشور و شرسپ ی همان هب کبابِ خساپ یلو .دنناسانش یم نامزاه ِنییاپ ی هدَر زا ار کباب یربت
 یاجک ره زا و هدوب هچ ره کباب ِرابت و هشیر .دنا هدوب ناگیاپدنلب زا شا هداوناخ و وا هک دنراد نآ زا ناشن  وا یوس زا هدش
 راک رد یلد ود نیرتکچوک ،ناگناگیب تسد زا نیمزرس ِییاهر یارب وا ِیناشفناج و یتسود نهیم رد ،دشاب هدوب هتساخرب هک ناریا
  .مینکب ار وا ناور یداش یوزرآ اج نیمه رد دراد اج و تسین

 دیدپ مصتعم یارب یرایسب ینارگن اه نیدمرخ تفرشیپ .دش هریچ ناگداپآرذآ رب شیپ زا رتشیب ،دنچ ییاه گنج زا سپ کباب *
.دروآ
 نانارنامرف هک یماگنه .درک ناگداپآرذآ یاورنامرف ار نیشفا وا ماجنارس درک یم لابند نانچمه ار نانیدمرخ ابِ گنج مصتعم
 اب نیشفا هک دیسر ناششوگ هب رگید یوس زا و ،دنک تسین هب رس ار کباب هدش نآ رب مصتعم هک دنتسناد ییوس زا یموب
.دندنادرگرب یور کباب زا ،دنک یم یشک رگشل اهنآ یوس هب و هدرک یراکمه مصتعم
 داتسرف یم مایپ مصتعم یارب درک یم ادیپ زاین لوپ هب هاگره وا .دز ودرا دنزَرب یور رب ناگداپآرذآ هب ندیسر زا سپ نیشفا +
.درک یمن غیرد وا هب یرای چیه زا مه مصتعم و

 یزوریپ ،دنداد ناشن دوخ زا شنازابرس و کباب هک ییاه یروالد ی همه اب ،تفرگ رد نیشفا و کباب نایم هک یتخس گنج رد +
 .دهاوخ یم )ناما( یراهنِز هفیلخ زا و دَوَر یم نیشفا ِرادید هب ،دوب هداد تسد زا ار شدیما هک کباب .دش نیشفا رگشل ِنآ زا
 دهد روتسد شیاهورین هب ات دهاوخ یم نیشفا زا و هدرک داهنشیپ ار شناوریپ زا نت دنچ و رسپ کباب .دهاوخ یم ناگورگ نیشفا
 نارای هکنیا اب .دنرب یم الاب ار ناشیاه مچرپ و هتفر الاب ذبِ ژِد یاهراوید زا نیشفا یاهورین یلو .دنشکب تسد زات و تخات زا ات
 خاک و اه هناخ ات داد روتسد نیشفا .)درک طوقس( داتفا ورف ییاسرت ۸۳۷ توا ۱۵ رد ،ژِد ماجنارس ،دندرک اه یناشفناج کباب
 وا دورب نوریب ژد زا و هتشادرب دوخ اب هشوت و یکاروخ یمک و هتفر نورد هب ژِد ِرگید ِرد زا تسناوت کباب .دننزب شتآ ار اهنآ یاه
 هشیَنا هار زا نیشفا .دیناسر ناتسنمرا هب ار دوخ اه هشیب و اه هپت ِهانپ رد ندش ناهنپ اب و هتشذگ سرا ِدور زا
 )ناما( راهنز هک یماگنه .تسا هدش ناهنپ ناتسنمرا و ناگداپآرذآ زرم رد شنارای و کباب هک دوب هتفایرد دوخ یاه )سوساج(
 ،دنک زاب ار هتسب هکنآ یب کباب .داتسرف کباب یارب ،دوب نیشفا ِینادنز هک ،کباب رسپ ِهارمهب ار نآ نیشفا .دیسر هفیلخ ی همان



 )ناما( راهنز هک یماگنه .تسا هدش ناهنپ ناتسنمرا و ناگداپآرذآ زرم رد شنارای و کباب هک دوب هتفایرد دوخ یاه )سوساج(
 ،دنک زاب ار هتسب هکنآ یب کباب .داتسرف کباب یارب ،دوب نیشفا ِینادنز هک ،کباب رسپ ِهارمهب ار نآ نیشفا .دیسر هفیلخ ی همان
 هب نابهگن و درم یداب ۵ ای ۴ اب شا هداوناخ زا نز کی و دوخ ،ناروآ مایپ ِنداتسرف سپ زاب زا سپ .دتسرف یم سپ ار نآ
.دنداتفا نیشفا نازابرس تسد هب کباب ِنارای ی همه ،شنابهگن و هللادبع ،کباب ِردارب زج هنوگنیدب .دزیرگ یم ناتسنمرا

 زا ،طابنس نب لهس ،اجنآ یاورنامرف هنوگنیدب .دنک ادیپ یکاروخ ات دتسرف یم اتسور هب ار یسک کباب  یگنسرگ ِراشفِ یپ رد *
 هب ،تسا شخب نآ رد کباب هک تفای یهاگآ مه نیشفا .درک زابشیپ وا زا یمرگ هب و هدش هاگآ اه یکیدزن نآ رد کباب ندوب

 هب کباب هک یزور .درک دهاوخ تفایرد یبوخ شاداپ کباب یریگتسد ربارب رد ،دهد یم دیون وا هب و هتشون همان طابنس نب لهس
 دنزرب رد نیشفا یودرا هب ار وا و هتسب ریجنز هب ار کباب .دوش یم ریگتسد ،دَوَر یم راکش یارب طابنس نب لهس داهنشیپ
.داد خُر ییاسرت ۸۳۷ ریماتپس ۱۵ رد زیگنا مغ ِدادیور نیا .دندرب
 ارماس هب ار ناریسا گنرد یب دهد یم روتسد وا .دناسر یم مصتعم یهاگآ هب ار هدمآ تسد هبِ یزوریپ راینمشُد نیا نیشفا *
 ِناکدوک و نانز و نادرم زا یرامش .دتسرفب
 .دنداتفا نیشفا تسد هب کباب ی هداوناخ
 یوجگنج ِنادرم و شردارب ،کباب یلو هداد سپ زاب ناشناردپ ای نارهوش هب ار اهنز هدرک دازآ ار اهدرم ،راکاغد ِدرم نیا نیشفا
.داتسرف ارماس هب مصتعم هاگتخت هب ار نانیدمرخ
 

 هنوگنامهب مه ار وا ِردارب .دندرک شراوس یلیف رب و هداهن رومس زا یهالک شرس رب و دندناشوپ ابید زا یگاشوپ کباب ِنت رب  *
 ار شیوخ ِراک ات دهد یم روتسد دوخ شکمدآ هب مصتعم ،رهش رد کباب ندنادرگ زا سپ .دندوب هدرک شرتش رب راوس و  هدناشوپ
.دنک زاغآ

:دسیون یم همان تسایسِ کسَن رد یسوت کلملا ماظن هجاوخ .دیرب ار کباب یاهاپ و اه تسد تسخن میخژِد +
ِ ییارچ مصتعم هک یماگنه .دنک یم ینوخ شرگید تسد اب ار دوخ ی هرهچ وا ،دنَُرب یم ار کباب یاه تسد زا یکی هک یماگنه «
 :دهد یم خساپ کباب ،دسرپ یم ار راک نیا
 هک دیوگب و دنکن نامگ یسک هک مدرک نوگلگ نوخ اب ما هرهچ نم ،دوش یم درز سپس و هدیرپ گنر ما هرهچ یزیرنوخ زا سپ «
».دوب هدش درز شا هرهچ سرت زا ،گرم ماگنه هب کباب
 .تسا هتفر گرم زابشیپ هب یدرسنوخ اب کباب دننامه هللادبع کباب ردارب یربت ی هتفگ هب

 ۸۴۰ لاس رد رایزام هارمه و دوش یم ریگتسد مه قاقحسا شرگید ِردارب کباب نتشک زا سپ لاس ود دسیون یم نورک +
        .دوش یم هتخیوآ راد هب )یدالیم( ییاسرت

نیدمرخ کبابِ ژِد ینوریب یامن

نایرتفد هلاژ هدنروآ درگ
یناریا ۲۵۸۰ هامریت سیراپ
ییاسرت ۲۰۲۱ هییوژ اب ربارب



ییاسرت ۲۰۲۱ هییوژ اب ربارب


