
انیسروپ داتسا تشادگرزب و یگشزپ زور

!میداد تسد زا هک اه هچ و میتشادن هک اه هچ *
هربنچ یماج ی هیاپ رب هک تسا یرام ،ناهج رد اه هناخوراد ی همه ِناشن -   

هدرک یِم ِماج ِنورد رَد َرس و هدیچیپ راو   
.دنک یم ییامندوخ اه هناخوراد ی همه ِرَد رس رب هناشن نیا .تسا

یخوش هب هن ار نخس نیا .ددرگ یمرب ام ِناریا هب ناشن نیا ی هشیر -     
گرزبدوخ زا یکی مه نیا :دییوگب و هدرک همزمز دوخ اب یبل ِریز هن و هدرک رازگرب  
.تسا نایناریا یاه ینیب  

زا ار دوخ ِزیچ همه ناناملسم و اهدنوخآ ِتسد ِریز ِنداتفا زا سپ نایناریا ام *  
زیچ همه میوگ یم هکنیا .میداد تسد

نادم هناسف و غورد ار نیا وت
 

،دسر یم نامتسد هب ناریا ی هتشذگ زا یکزیچ زورما رگا هک دشاب نامدای *  
ام هنرگو ،تسا یرواخِ ناسانش ناتساب و نادنمشناد یاه یسررب ِیپ رد همه  



،دسر یم نامتسد هب ناریا ی هتشذگ زا یکزیچ زورما رگا هک دشاب نامدای *  
ام هنرگو ،تسا یرواخِ ناسانش ناتساب و نادنمشناد یاه یسررب ِیپ رد همه  
رد   رس ام ِناگتشذگ ی همه .میا هتشادنرب یماگ نیرتکچوک هار نیا رد نامدوخ  
و نیسح  یاه مان هب برع ودِ گنج اب ار ام ِناکاین ِرس .دنتشاد اهدنوخآ ِروخآ  
ِفدَه و دنتسیز یم ناتسبرع نابایب رد هک یدرم ودِ گنج .دندوب هدرک مرگ دیزی  
اهدنوخآ هک ییاهناتساد رگا هزات( .دوبن ،ندیسر ییاورنامرف هب زج یزیچ اهنآ  
)!.دشاب تسار دنیوگ یم  
رگا ای و دنتشادن یهاگآ نآ زا ای ،دمآ یم ام ناکاین رس رب هک هچنآ اهزور نآ -  
ناشتسد زا یراک دنتسناد یم مه  
هچنآ و تشاد ینید ِگنر زیچ همه زورما دننام مه نامز نآ اریز .دمآ یمنرب  
.دوب یناملسم و مالسا و نید ِمان ِریز تفرگ یم ماجنا  
یگدنز ار خیرات نامه هرابود ،یروج دَب لاس دسراهچ و رازه ِتشگ زا سپ ام -  
.مینک یم  

یم رس زا زورما هچنآ و دمآ نامرس رب زورید هچنآ و خیرات ود نیاِ نایم یلو *  
.تسه توملا ی هرد یانهپ هب یگناگود کی ،مینارذگ  
گنج دننام ،دوب یگرزب یاه گنج اهلاس زا سپ ،دمآ نامرس رب زورید هک هچنآ -  
اه گنج نآ رد ام ِناکاین زا یرایسب نادرم و نانز هک هیسداق گنج ای دنواهن  
هک ییاه یتخبدب و میشِک یم نویمالسا زا زورما هچنآ یلو .دنتخاب ناج  
… ار همه و همه ،مینارذگ یم َرس زا راچانب و تسا نوریب هزادنا زا ناشرامش
هک میتساوخ اه مابِ رس رب ربکا و هللا یاهدایرف اب نامدوخ .میا هدیزگرب نامدوخ  
،هدرکن َزگ هک مینامیشپ زورما و .دش راوس ام ِرس رب و دمآ وا .دیایب ینیمخ  
،ناوج و ریپ زا ،ناریا مدرم .یرآ ؟تسه یریبدت هدرک دوخ نیا یارب ایآ .میدیرُب  
ِناریا رد هک نانآ .دنهاوخ یمن ار یمالسا یروهمج هک دنروآرب دایرف دیاب یم  
دنروآرب دایرف  راب نیا و هتفر اه ماب ِرس رب زاب دیاب یم دننک یم یگدنز کیمارگ  
.یمالسا یروهمج  هب هن

هن ،تسا )دجسم( تگَزم رد واِ یاج .َدشِکِب تسد ییاورنامرف زا دیاب دنوخآ -  
*و .رگید یاج چیه  

انورک سوریو هک زورما دننامه رود یاه هتشذگ رد ،میناوخ یم خیرات رد *  
یرایسب ناج و هتخادنا رسدرد هب ار یناهج
ِیرامیب هتسیز یم نادمه رد انیسروپ هک مه ینامز ،تسا هتفرگ ار مدرم زا  

زا سپ انیسِروپ .تسا هدوب هتفرگارف ار رهش ی همه )نوعاط( گَرم هایس  
هدنکارپ رهش رد ار یرامیب هک دنتسه اه شوم نیا ،دبای یمرد ،یسررب یکدنا  
هناخ رد ات درک داهنشیپ همه هب ،تسا شوم ،رامِ کاروخ تسناد یم هک وا .دنا  



هدنکارپ رهش رد ار یرامیب هک دنتسه اه شوم نیا ،دبای یمرد ،یسررب یکدنا  
هناخ رد ات درک داهنشیپ همه هب ،تسا شوم ،رامِ کاروخ تسناد یم هک وا .دنا  
رتشیب ِرهز نتخاس رد اهرام ِندرک رتاناوت یارب نینچمه .دنراد هگن رام ناشیاه  
و هدیشون نآ زا رام ات دنراذگب رام ِهار ِرس رد خرس ِیِم زا یماج داد روتسد  
یگرَم هایس ِرامیب ره سپ نآ زا .دشاب هتشاد ار یرتشیب یاه شوم راکش ِناوت  
)یانعم( َمَچ رد .تسا رامیب دنتفگ یم ،تفر یم ناتسرامیب هب هک )ینوعاط(  
.درادن رام شا هناخ رد هکنیا
رس هک هدش یرام ناهج ی همه رد هناخوراد ی هناشن یناریا گشزپ نیا دای هب -  
.دش راگدنام رامیب ی هژاو یسراپ نابز رد و .دراد ،یِم ماج رد



رَفص ِهام رد یناریا گرزب ِدنمشناد - )فوسلیف( هنازرف - گشزپ انیس ِروپ *  
+اراخب رد )یرمق( یهام ۳۷۰ ِلاس
هدش هتخانش نِسیوَا ِمان هب نیمزرواخ رد گرزب گشزپ نیا .دوشگ ناهج هب مشچ  
.تسا  
ناملسم یدنمشناد مان هب وا زا ،یرواخ یاهروشک  زا ینارایسب رد هناتخبروش (  
).دنروآ یمن نایم هب ناریا زا یمان هتساوخان ای هتساوخ و ،دننک یم دای
ینید یاهرواب ایآ هک تسا نینچ ،دنیوگ یم نینچ نیا هک ینادرخبان ِخساپ -  



).دنروآ یمن نایم هب ناریا زا یمان هتساوخان ای هتساوخ و ،دننک یم دای
ینید یاهرواب ایآ هک تسا نینچ ،دنیوگ یم نینچ نیا هک ینادرخبان ِخساپ -  
اب سک ره )تیصخش( دارهِچ رگا ؟تسه یسک )تیصخش( یتسیک ِرگنایامن  
رگید ِناگرزب یارب دیاب شور نیا سپ ،دوش یم هدیجنس وا ِینید یاهرواب  
یدوهی یدنمشناد دیاب یم ار نتشنیا :هنومن یارب .دوش هدرب راک هب مه اهروشک  
و دناسانش سکدِترُا یا هدنسیون ار یوتسلوت نوئل ،درُبَن ناملآ زا یمان و دیمان  
ِسیون ناتساد ار وگوهروتکیو ای و هتساخرب هیسور روشک زا وا هک تفگن چیه  
اه ینکارپ نخس هنوگنیا .دیشکن نایم هب هسنارف روشک زا یمان و دیمان کیلوتاک  
تسنآ رگنایامن
یزیچ ،هتساخرب اجنآ زا یناملسم و مالسا هک ناتسبرع گشخ یاه نابایب زا هک  
هدرک زارد نارگید یاه هتشاد هب ِتسد و هتشادن نایناهج هب ندرک شکشیپ یارب  
.تسا

مانرب وا هب .تسا ناگشزپ ِریما ،انیسروپ )باقلا( یاه مانرَب زا یکی *   
.کلملا فرش - قحلا تجح :دننام هدش هداد مه یرگید یاه)بَقَل(
ِنتفرگارف رد وا .دوب یا هژیو یدنمشوه یاراد یکدوک زاغآ نامه زا انیسروپ -  
یاه دنمناوت نوگانوگ یاه شناد
یم تخس وا شرورپ و شزومآ یارب هللادبع شردپ .تشاد  یزیگنا تفگش  
.دنتشاد دمآ و تفر اجنآ هب نامز نادنمشناد هک دوب ییاج اهنآ ی هناخ .دیشوک  
زا   یگلاس ۱۴ رد .دناوخ یم ار نآرق هک تشادن رتشیب لاس هد انیسروپ  
.تفرگ یشیپ دوخ ِراگزومآ

داتسا و تخومآ اینسروپ هب ار )قطنم( یزرو دَرِخ ِشناد یلاتان هللادبعوبا *  
ِشناد و هعیبطلادعبام ،تایعیبط رد وا
.تشاد مان یحیسم لیهسوبا ،یگشزپ
هب ،یناماس ِنامدود ِناهاشداپ زا یکی ،یناماس روصنم نب حونریما -  
رب دنارذگ یم ار یناوج ِناراگزور هک انیسروپ ،دوب هدش راچد یتخس یرامیب  
ِشاداپ هب .دنک نامرد ار ریما تسناوت ام ناوجون گشزپ .دندناوخارف وا نیلاب  
ی هناخکسَن زا هک داد انیسروپ هب ار هناورپ نیا یناماسریما ،راک نیا  
.دربب دوس دوب یناساس ناگدازهاش ی هژیو هک یهوکش اب )ٌهناخباتک(
رگید و هتفرگارف ار دوخ نامز یاه شناد ی همه ،انیسروپ یگلاس ۱۸ رد -  
یاه هتخومآ زا هک دیشوک یم اهنت وا   .تشادن ،یشناد چیه نِتخومآ هب یزاین  
.دشاب هتشاد یرتشیب و رتهب ِتفایرد دوخ
ردپ گرم زا سپ وا .داد تسد زا ار شیوخ ِردپ هک تشاد لاس ۲۲ انیسروپ -  
رد .دنارذگ ار یبیشن و زارف رُپ یگدنز و  دش ور هب ور یرایسب یاه یراوشد اب  
نیا ِماجنا رد .داتفا شرس هب )رفَس( یراپسهَر ی هشیدنا هک دوب ماگنه نیا



رد .دنارذگ ار یبیشن و زارف رُپ یگدنز و  دش ور هب ور یرایسب یاه یراوشد اب  
نیا ِماجنا رد .داتفا شرس هب )رفَس( یراپسهَر ی هشیدنا هک دوب ماگنه نیا

.دش وربور ریوک رد ینادرگرس و ندش مگ دننام ییاهدادخر اب هتساوخ 

رد ،درک یم مرن هجنپ و تسد اهنآ اب انیسروپ هک ییاه بیشن و زارف رد *  
ار ریما ترازو هیوب لآ هاگتسد رد و دیسر ییاه یگیاپدنلب هب یسایس ی هنیمز  
دندز )تنایخ( یداش نمشد و ینکش نامیپ بسچرب وا هب ناهاوخدب یلو .تفریذپ  
.دورب ناهپسا هب و هدرک رارف نادنز زا یناهنپ تسناوت یلو .دش ینادنز وا و  

هب هک یماگنه .تشاد ار ناهپساِ رهش ِندید یوزرآ اه لاس انیسروپ *  
ِزابشیپ وا زا هلودلا ءالع ،دیسر ناهپسا  
یگدنز ناریا یابیز ِرهش نیا رد شمارآ اب لاس ۱۵ یازارد هب یو و درک یمرگ  
.دوبن یگشیمه شمارآ نیا یلو .درک  
رد گنج و تخات ناهپسا هب یونزغ دومحم َرسپ ،یونزغ دوعسم هک اریز  
.تفرگ  
،دوب هدش راچد )جنلوق( حنُکداب یرامیب هب انیسروپ شیپ یدنچ زا هک اجنآ زا *  
.ددرگرب نادمه هب ات دش نآرب  
و هدرک راک رتمک یمک ات دندرک یم داهنشیپ وا هب هتسویپ انیسروپِ ناتسود  
یلو .دنک )تحارتسا( ییاسآ نت رتشیب  
:دوب نیا وا رواب   

و .تسا هتسب نارَک و زارد ِیگدنز زا رتهب خارف و هاتوک ِیگدنز

یم دوس دوخ یگشزپ شناد زا یگدنز یاه یتخس ماگنه هب هتسویپ انیسروپ *  
یگدنز ی هنیزه تسناوت یم ،تشاد هتشر نیا رد هک ییاه یگدیزرو اب و درب  
.دروآ تسدب ار شیاهباتک ِپاچ یارب لوپ و دوخ



 

هامریت مود خیرات رد شناد رد داتسا و شنیب ی هناسفا نیا انیسروپ ماجنارس *  
۵۷ رد ،یدیشروخ ۴۱۶ لاس
ناج هب ناج و هداهن ندرگ )تعیبط( ماهرپ نامرف هب ،نادمه رهش رد ،یگلاس  
.دراذگاو نیرفآ

زا اهزور نیا هک هدوب نیمزناریا یاهرهش زا یکی هتشذگ رد =اراخب +  
دیآ یم رامش هب ناتسکبزا یاهرهش

نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۸۰ رویرهش سیراپ
ییاسرت ۲۰۲۱ توا اب ربارب


