
ینیمخ گرم زور دادروخ مهدراهچ
)یدالیم( ییاسرت ۱۹۸۹ نیوژ مشش اب ربارب

.تسا ینیمخ هللا حور ،ناریا ،ام ِنیمزرس ِنانمشد نیرتگرزب زا یکیِ گرم زور ،دادروخ مهدراهچ زور *
 هریچ نآ رب و تخادنا گنچ ینیمزرس رب ،دمآ راک رس رب نانآ یاه یزابدنفرت و هناگیب یاهروشک ِیرای اب هک یِپ موش ِینیمخ *
 یگرزب یاه ماگ ینادابآ و یدابآ ،هار رد یولهپ هاشداپ ود ِییاشوک اب یگزات هب و دوب اراد ار نهک ِگنهرف نیرت هدنیاپ هک دش
 .دَهَج نوریب اه یتشََلپ و اه ییاوَران ِدَنب زا و هدش شیوخ نامز ی هتفرشیپ یاهروشک زا یکی هک تفر یم و دوب هتشادرب
 )ییاسَرت ۱۹۷۹( یدیشروخ ۱۳۵۷ لاس رد ،ریذپ یراوخ ینانز و درخ یب ینادرم ،نایناریا ام زا ینارایسبِ یدرِخ یبِ یپ رَد یلو *
 هب دوخ وا .دروآ ناغمرا هب نامیارب ار غورد ِناتسراخ و تسشن نامدنَواجرَو ِناریاِ یهدنامرف ِتخت رب شیاه یرادنپ َژک اب ینیمخ
 اب ناگدنرد و ناگدیرد نیا ،دنتسه ناریا ی هدروخ دنگوس ِنانمشد هک شیاه یکلاپ مه و دور و داز ،وا زا سپ و لاس هد یازارد
 ِرَس زا ار هراچ ِهار دیسر یم شناهد هب شتسد هک سک ره هک یا هنوگب ،دنتساخرب راکیپ ِرس زا ناشیدنا نشور و روشک ِنارادیب
  .َدچوکب رترود هچره یاه نیمزرس هب دیشوک و هدید زیرگ رد یراچان
 .دندش نابزیم یاهروشک ِشناد ِنامسآ ِشخب ینشور هنوگچ میدید اه رت سپس هک

 رد و ناریا ِخیرات ِگنژآ و گنج رُپ یوت رازه زا ،رسپ و ردپ نآ هک ار هچنآ ،دنتفات یمنرب ار ناریا ِیزارفرس هک ینانآ نایم نیا رد +
 همه و همه ،دندوب هدرک هنیزه و هنیزگ ار ناریاِ گنهرفِ یالابِ ماب و هدوُدز نآ زا ار هنامز راگنز و هتفای ِناشوج )دانسا( یاه کاچُنب
 تخت رب و هدرک تخر و دنتفاب و دنتفای ار اهدوپ نیکرچ و رات نیکرچ و دندرب یناملسم و مالسا ِنازوس و غاد یاه نابایب هب ار
  دندرک ناشراوس
 )تمعن( یزور کین ِناوخ زا و هدوشگ ناهج هب مشچ ناریاِ کاخ رد هناتخبروش ،دنیاس یم ناگناگیب ناتسآ رب رس هک نانیا +
 !!دننکفا ورف شرف رب شرع زا ار نآ و دننک ناریو ار دابآ ِناریا هک دنراد و هتشاد روتسد ییوگ وت  ،دنا هدش رَو هرهب شیاه

 هب و هدومیپ ار ینادابآ ِهار روشک .دندوب رادروخرب شیاسآ و هافر زا یا هزادنا ات ناریا مدرم ِنیرتشیب ،بوخ یاهلاس نآ رد *
 .دومیپ یم هَر ،دوخ )رصاعم( راگزورمه ی هتفرشیپ یاهروشک ی هناش هب هناش هک دوب هدیسر یهاگیاج
.میدوب کیدزن یاه هار هروکِ یانیبان و رود یاه هنارک یانیب نایناریا ام ِنیرتشیب اهزور نآ رد +
 میتشاد هیالگ و میدرک یم ربارب سیوس دننام ناهج ی هتفرشیپ یاهروشک اب ار دوخ نیمزرس نایناریا ام نیرتشیب اهزور نآ رد +
   .تسین رادروخرب کیژلب ای هسنارف دننام ییاهروشک یاه یرترب زا )زور نآ ِناریا( ام ناریا ارچ هک

 اهنت هن نامروشک ،راجاق ِناهاشداپِ ینارنامرف لاس ۱۳۰ یازارد رد هک میدوب هدرب دای زا نایناریا ام نیرتشیب اهزور نآ رد +
 یم رترادان شنامدرم و رت ناریو شیپ زور زا زور ره نامدود نآ ناهاشداپ ِیگرابنز و یگتسیاشان ِیپ رد هک دوب هدرکن یتفرشیپ
 یشوگ هک دش یمن تفای یسک مه هدیسوپ ِهاگتسد نآ رد .دوب یم رایسب یتساک و یمک و دوبمک گرزب ِناریا ِتشَدنهَپ رد و دندش
 روشک رد هک یزیچ اهنت !دشیدنیب روشک ینادابآ هب ای و دشاب هتشاد اهنآِ یهاوخدادِ یاهدایرف و جنکش و جنر ِندینش یارب
 .سب و دوب یتسرپ )هفارخ( هوای تشاد گاوَر

 ارگسپاو ِدنوخآ یتشم ِتسد هب روشک رسپ و ردپ نآ یهاشداپ زا شیپ هک میدوب هدرب دای زا نایناریا ام نیرتشیب اهزور نآ رد +
 ،۱۳۰۰ یاه هشیدنا و هدرک شوخ اج راجاق ِناهاش ِرانک رد ،دوب مدرمِ نتشاد هگن هاگآان رد ناشدوس هک مه اهدنوخآ .دش یم هرادا

 یمک چیه و یمغ چیه و هدرب ار دوس نیرتالاب و دندرک یم همزمز اهنآ ِشوگ رد یرادمنید و مالساِ مان هب ،ار شیپ ِلاس ۱۴۰۰
.دنتشادن

 تفرگ تسد هب ار روشک روما ی هرادا گرزب هاش اضر هک یماگنه هک میدوب هدرب دای زا نایناریا ام نیرتشیب اهزور نآ رد +
 هک اه غارچ دود هچ شتفرشیپ و ینادابآ رد تشاد لد رد ،یِزوس و رس رد یِروش هک ،وا و تسنام یم ار یکاخ لَت ،نیمزرس
؟دروخن

 هبِ یپ رد شیپ اهلاس زا ،یناریا ِنانز ،تلم زا یمین هک میتسناد یمن ای و میدوب هدرب دای زا ای نایناریا ام نیرتشیب اهزور نآ رد +
 .دنا هدوب ییاه یدازآ  ِندروآ تسد

https://www.youtube.com/watch?v=s4CK4sH4vzc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=s4CK4sH4vzc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=s4CK4sH4vzc&authuser=0


 هبِ یپ رد شیپ اهلاس زا ،یناریا ِنانز ،تلم زا یمین هک میتسناد یمن ای و میدوب هدرب دای زا ای نایناریا ام نیرتشیب اهزور نآ رد +
 .دنا هدوب ییاه یدازآ  ِندروآ تسد

 یکسَن یگزات هب ،دنتسه ناریا ِنانزِ یگتسبمه ِنامزاس نیشنَرف و دنرب یم رس هب نتگنشاو رد هک یمیرک دنز انادنام وناب +
 ِنازرابم ٌههبجِ ینویزیولت ی همانرب نامهیم کسن نیا ِشخپ و پاچِ یپ رد .ناریا ِنانز یّرس نامزاسِ مان هب دنا هتشون )یباتک(
 رد دنتشاد ،نایناریاِ یگتسبمه ی هرگنک یوگنخس ،یناهفصا رصن هللادسا رتکد اب هک ییوگتفگ رد .دندوب ناریا گنهامه
:دنتفگ نینچ ناریا نانز ی هراب
 .دناسرب یرای ناوناب یّرس نمجنا هب دشن رضاح قدصم رتکد هک اریز .داتفا رد قدصم رتکد اب یدابآ تلود هقیدص وناب {
 ؛دش روآدای ،تشون قدصم رتکد هب هک یا همان رد یدابآ تلود هقیدص وناب
 هک امش نیاربانب .دنریگ یم مه ار هاش یولج نینچ مه .دنراذگ یمن و دنریگ یم ار نامیولج اهدنوخآ ،مینک یم ام هک یراک ره «
 قوقح هب میناوتب و مینک ادیپ هار سلجم هب ام هک دنشاب هتشاد نداد یار قح نانز هک سلجم هب دیربب هحیال ،دیتسه ریزو تسخن
 ».میهدب یار نانز
 .دنکب ار راکنیا دشن رضاح قدصم رتکد یلو
 .دنتساوخ هاش زا و خاک یولج دنتفر و ؟ینک ینابیتشپ ام زا یتسین رضاح وت یلو میدرک ینابیتشپ وت زا نانز ام دنتفگ وا هب
.دهد یم روتسد ام هب و تسا روتاتکید وا هک دندرک هلمح وا هب همه ،دیشک شیپ هب ار نانز ِتساوخرد هاش هک مه یماگنه
 زا رداچ ام هک دنراذگ یمن اهدنوخآ یلو هدرک بیوصت سلجم هک دنتفگ وا هب و هاش اضر لیبموتا یولج دنتفر هک دندوب نانز نیا
 ».منک یم کمک امش هب نم « :داد خساپ هاش اضر .میرادرب رس
 .تشادرب یناریا ِنز ِرس زا ار رداچ یروتاتکید اب و دوب روتاتکید هاش اضر هک دنتفگ همه .دشن یناریا ِنز ِتبحص اجک چیه یلو
 هتفگ نایاپ }.داد ماجنا ار یناریا ِنانز ِتساوخ مه هاش اضر و دندوب هتساوخ هاش اضر زا یناریا ِنانز .دوبن نینچ هک ییاج رد
.یمیرک دنز وناب یاه

 کی هب و میداد یمن رس ینیمخ داب هدنز ،هاش رب گرم ِدایرف و میدوب هدربن دای زا ار همهنیا نایناریا ام ِنیرتشیب رگا … یرآ *
؟میتشاد یم       زورما زا رتهب یراگزور ،میدز یمن تسد )یعمج هتسد ( یهورگ ِیشُکدوخ

 و دنداتفا ینیمخ دنوخآ غورد و بیرفِ ماد رد ،دنداد رس یا هنادرخبان یاهدایرف هک ینانآ شیپ لاس کی و لهچ رد …یرآ *
.دیزاغآ ار تسودناریا ناناولهپ و نارس و نالی راتشک ،دیسر ناریا هب شیاپ هک یزور نیتسخن نامه زا دوب وگغورد کی هک ینیمخ
 بش هک )یقاطا( یا هچارَسِ ماب ِتشپ رب داد روتسد ،تسخن یاهزور نامه رد هک دوب یا هزادنا هب وا رد یشنمدَد یوخ و یلدگنس
.دندرک نارابریت ار شترا ِنارس زا نت تشه ،دیباوخ یم نآ رد
 بآ ،ندمآ راک رس رب زا سپ هک دوب هتفگ و هداد دیما همه هب وا .تسین یفازگ ِنخس ،دوبن شیب وگغورد کی ینیمخ میوگ یم هکنیا



.دندرک نارابریت ار شترا ِنارس زا نت تشه ،دیباوخ یم نآ رد
 بآ ،ندمآ راک رس رب زا سپ هک دوب هتفگ و هداد دیما همه هب وا .تسین یفازگ ِنخس ،دوبن شیب وگغورد کی ینیمخ میوگ یم هکنیا
 میهاوخ امش هب و هدروآ ناتیاه هناخ ِرَد هب ار تفن لوپ شورف زا ناموت ۷۰۰ هام ره .مینک یم )یناجم( ناگیار ار )قرب( هشخَر ،ار
 …و  داد
 یونثم ،میوگب دنا هدروآ ناریا مدرم رس رب شنانیشناج و وا هک ییاه یتخبدب و ینیمخ یاه غورد و اهراک زا مهاوخب رگا *
 !دجنگ یمن راتشون نیا رد و دش دهاوخ نم داتفه

 هک دنتسه ینارایسب زونه و میا هتخوماین ،هتفرگ ندیراب نامرس رب هک یگنن و مان همهنیا زا ،مه زونه هک تسنیا ام زورما یتخبدب *
.دنیاس یم شنارادمَدرس و یمالسا یروهمج ناتسآ رب رس
 رد ار یرواب دوخ  هک تسنیا ،دنشوک یم یمالسا یروهمج یزادنارب یارب هک یناتسودناریا یاه یراکشیوخ زا یکی زورما *
 .دننک هدنز ناناوج
 و خیرات زا ار روشک ناناوج ،دوخ یاه نتفگ هراب دنچ و هرابود و ییوگزاب اب راکشآ و ناهنپ رد ،داهن کاپ ِنایناریا ،تسنآ رتهب
 و هناگیب چیه هب دیما و لد و دشاب زارفرس شیوخ ِندوب یناریا زا یناریا ِناوج ره هک یا هنوگب دننک هاگآ یناریا یالاوِ گنهرف
         .دنریذپن یرگید ی هشیدنا چیه ،بوچراهچ نیا زا نوریب دازآ ِناریا ِزاس هدنیآ ِناناوج تسا رتهب .دراپسن یتسرپ هناگیب

 و اه یتسردان زا ندرک یرود ،غورد زا ندرک یرود ،یشیدنا دازآ انامه ،یناریا گنهرف ،دنادب یناریا ناوج ره هک تسا هتسیاش
 و ،تسا یکی ناهج رد هار                                                        هک دروایب دای هب و تساه یتساران زا ندرک یرود

 .تسا یتسار نآ
 نیریش ار شیوخ ِناجِ ماک مه دنناوت یم ناریا گنهرف هب ندروآ یور اب هک دننادب و دنشاب هتشاد رواب دوخ هب دیاب یم ام ِناناوج +
.دنریگ تسد هب ار شیوخ ِتشونرس و دنناسرب یتسدارف هب یتسدورف زا و هتخاس ار دوخ مه و هدرک

 .تسه زیچ همه یاراد ،هتشذگ همهنیا اب یروشک .دراد زیب گشُم و زیخَرز یکاخ و یخیرات ی هنیشیپ لاس رازه تفه ام ناریا +
 هتفرگ هاش زا ،ام ناکاین هک هدوب یماگنه نآ ِناشخرد و زارفِ یاهزور .هداهن رس تشپ ار یرایسب یاهدورف و زارف   یروشک نینچ
 .دنا هدرک   یرود غورد زا هداس ِرگراک ات
 ،دنا هتفای نامخیرات ِنیرزِ یاه گربِ یالبال زا ار اهنآ هک نارگشهوژپ یاه هتشون هب دنناوت یم ؛دنراد لد رد نهیم رهم هک یناناوج
.ددرگ هدرمژپ تسا یرایبآ ی هنشت هک ناریاِ گنهرف ِتخرد هک دنراذگن و دنوش ناتسادمه شیدنا مه ِنارای  اب و دنزادنیب یهاگن

 ِراک رازبا .… و نسح و نیسح ماما و یلع ترضح .مینیبب ار اه نیشنربنم و اهدنوخآ .میزومایب زین دوخ نانمشد زا دیاب یم ام +
.دنتسه اهنآ
 ابع و دنوخآ .شیپ ِلاس ۱۴۰۰ هن ،هدش هتشک شیپ زور ۱۴ ییوگ هک دنیوگ یم نخس نانچ نیسح ماما ندش هتشک زا زورما نیمه
 دنراذگ یمن ،دنتسه ناشراک رازبا هک ،ناماما رگید و یلع و دمحم یارب شارخرگج یاه یراوگوس ندرک اپرب اب هلاس ره شود هب
.دنورب اهدای زا
 یا هماکدوخ و رسکبس ِنمشد ربارب رد  .میربب دوس نآ زا اج هب اج و میرگنب ناریا گنهرف هب نوگانوگ یاه هچیرد زا دیاب یم ام
 .میراد تسد رد ناریا گنهرف زا رتاُّرب یرازبا گنج هچ یمالسا یروهمج دننام

 ِناکاین ،دندوب ناتسود نهیم ندرک ریجنز و لُغ ِریگاریگ و مرگامرگ رد نامکاخ و بآ ِنانمشد هک یماگنه هک تسا یروآدای ِنایاش +
 نآ هب ِندروآ یور اب و هدراذگ ،ناریاِ گنهرف ِتشادوکن ِهار رد یاپ ،تسد کی و هچراپ کی ،غیرد و یاوِ گناب ِندروآرب یاج هب ام
 .دنناسرب یمانشوخ و یگدنخرف ،یگدنزارب ،یگدنراد هب ار دوخ ،یگدنرد و یگدیرد ،یگدرمژپ ،یگدنامسَپ زا دنتسناوت
یزِب یناریا و وگب یناریا ،راگنب یناریا ،شیدنیب یناریا                          ؛یناریا یا *
نایرتفد هلاژ :هدنروآدرگ
)یدالیم( ییاسرت ۲۰۲۰ نیوژ ربارب               یناریا ۲۵۷۹ دادرخ
 


