
نادابآ سکر امنیس
 .تسا ناریا نامروشک یاهزور نیرت )مهم( نیهِم زا یکی دادرما ۲۸ زور +
 نیارب ،دنراد و هتشاد یراگزاسانِرس یهاشداپ ی هناماس اب هک یناسک نایم نآ زا ،ینارایسب ی هتفگ هب
 ار یرادروشک ی هرادا هرابود یولهپ هاشاضردمحم و هدادخر دادرم ۲۸ یاتدوک ،یزور نینچ رد دنرواب
.تسا هتفرگ تسدب
 نیا ناراداوه رب نایم نآ زا ،ناگمه رب ،اهنآ ِشخپ و )دانسا( اه کاچنب ندمآ نوریب و اهلاس تشذگ زا سپ
 .تسا ،هدوبن شیب یغورد ،هدش هداد ناریا تلم دروخ هب هچنآ هک هدش نشور ،تسردان ی هشیدنا
 هشیدنا نیا ِنانابیتشپ اهلاس یازارد رد اریز .میوگب ینخس هراب نیا رد مهاوخ یمن یور چیهب زورما نم یلو
 .تسا هدنامن نتشون و نتفگ یارب ییاج رگید هک  دنا هتشون و هتشون و هدرک هایس اه هیور ،تسردان ی
 هب هک دادخر نآ زا نتفگ نخس هک دننارذگ یم ار یهایس ِناراگزور ام مدرم و ام نیمزرس نونکا ،نیا زا ادج
 رتهب نآ یاج هب .درپس خیرات هب و ناگدنیآ هب ارنآِ یرواد دیاب یم و تسا نداد تسد زا نامز ،هتسویپ خیرات
 یناریَنا ِنانارنامرف و یدمحم بان مالسا ِناراداوه یاه یلدگنس و اه یراکمتس زا مه یمک دشاب یم
 .مینک یدای نامنیمزرس
 ،دنا هتسشن ناریاِ ینارنامرف گنروا رب هک ینویمالساِ یمدرمان یاهراک یاه یسررب و هدرتسگ یاه شهوژپ اب
 یارب رگلُواپچ ِهورگ نیا هک میناسرب ناریا ی هدیدجنر مدرم یهاگآ هب مه و میوش هاگآ دوخ مه ،میناوت یم
 ،ییاه یراکهبت هچ هب تسد »ناشبالقنا یزوریپ « یارب نانآ ِدوخ ی هتفگ هب ای ،ناشزورما ِهاگیاج هب ِندیسر
 .دنا هدز

 امنیس ندز شتآ ،تفرگ ماجنا ناشِنارودزم تسد هب و راکهزب هورگ نیا ِنامرف هب هک ییاه یشکمدآ زا یکی +
 .تسا نادابآ سکر
 .تسا ۱۳۵۷ لاس دادرما ۲۸ زور ،ناریا مدرم یارب ،زور نیرتروآدرد و نیرت خلت ،هتشذگ ِلاس لهچ یازارد رد
 هدنز هدنز نادابآ سکر امنیس رالات رد ،اه نزوگِ ملیف ِنایچاشامت زا نت ۳۷۰ نوماریپ هک دوب یزور نینچ رد
 .دندش هلاغزج و دنتخوس شتآ رد

 ِشور نیا ،یدازآ ِناگدنهد دیون و ناملسم ِنارادمَدرَس هک دوبن مه یندرک رواب اریز ،درک یمن رواب سکچیه +
.ددرگ »زوریپ ناشبالقنا « رتدوز هچره ات دندرب راکب ار هناشنمدَد

.تسا ناراگزور ی همه یاه یشکمدآ نیرتشارخلد زا یکی نادابآ سکر امنیس یزوس شتآ

 خساپ و نتفگ نخس زا ،تسا زونه هک زونه ،لاس لهچ تشذگ زا سپ ،یراوخنوخ میخ و یوخ ِناگدنراد نیا
.دننک یم یلاخ هناش ،هدیسام مدرم نابَل یور هک ییاه شسرپ هب
 ِدنَوَر و دش مدرم مشخِ نتخیگنارب ی هیام هک یدیشروخ ۱۳۵۷ لاس یاهدادخر )نیرتمهم( نیرت نیهِم زا یکی
 ییاهنآ ِناشیوخ و ناگدنامزاب .دوب نادابآ سکر امنیس ِندیشک شتآ هب ِزادگناج ِدادیور ،درک رتدنت ار شروش
 هک دوب نیا یارب ،زور نآ ِتلود زا ناشمشخ دندوب هتخاب ِناج و هدش هلاغزج یزوس شتآ نیا رد هک
 هتخادنا کاواس و )تموکح( نارادَمروشک ِندرگ هب ار راکنیاِ ماجنا نویمالسا یاه نامرف هب شوگ و ناگتشامگ
.دندوب
 نآ ِنارادَمروشک ،نویمالسا ِتسردان یاه ینکارپ نخس ِربارب رد و ۱۳۵۷ لاس شروش )یاضف( یانخاَرف رد
 یم مدرم هب »گرزب تشحو ،گرزب ندمت یاج هب « هک تسا یمالسا یاه تسیسکرام ِراک ،راک هک دنتفگ زور
.دنهد
:تشون خیرات هب خساپ باتک رد و درک هیالگ ناتسداد ِراک نیا زا هاش )اهدعب( اه سپس
 هدش بوعرم هک یتاضُق یلو .دش تبث وا تافارتعا .دش ریگتسد اجنآ رد و تخیرگ قارع هب یعقاو رصقم «
 ».دنتشاذگ شوپرس هیضق نیا رب دندوب نوبج ای
 نایچاشامت و هدرک )لفق( نولک ار امنیس یاهرد کاواس هک دنتفگ زورنآ ِتموکح و تلود )نافلاخم( ِنارایداپ
 !دنیایب نوریب امنیس رالات زا دنتسناوت یمن



 نایچاشامت و هدرک )لفق( نولک ار امنیس یاهرد کاواس هک دنتفگ زورنآ ِتموکح و تلود )نافلاخم( ِنارایداپ
 !دنیایب نوریب امنیس رالات زا دنتسناوت یمن
 ار ناشنادنبلد ی هتخوس یاهرکیپ هک ناگدش هتشک ِناگتسب زا نت رازه هَد نوماریپ یزوس شتآ زورِ یادرف
 رد یدنت یاه )راعش( گنرآ و هتفرگ هناشن کاواس یوس هب ار ندوب راکهانگ ِتشگنا ،دندرک یم )هقردب( ههرَدب
.دنداد رس )تموکح( نارادمروشک اب ینمشد
 زا یهورگ هک دیدرگ نشور ،دش اپرب یمالسا یروهمج ِیزوریپ زا سپ هک یهاگداد رد )اهدعب( اهرت سپس
ِ ماجنا رد یهاتوک ِهانگ هب و دنا هتشاد تسد یزوس شتآ نیا ماجنا رد یبهذم )نیبصعتم( نازرَوِیپ
 .دندش یهاگداد ،سیلپ رسفا دنچ اب هارمه ،ناشراک و یراکشیوخ
 راکنیا ماجنا ،دنک ماندب ار نویبالقنا هتساوخ یم کاواس هک مان نیا ِریز ،یدیشروخ ۱۳۵۷ ِلاس ِنایشروش
 .دنتخادنا کاواس ندرگ هب غوردب ار
 

 هاش ِراکهاش ارنآ و هتسناد راوگان ِدادیور نیا )لماع( رازگراک ار هاش ینشور هب ینیمخ هللا حور دیس
 نارایداپ هک تسا ینامز رد نیا و .تفای یرایسب ِناراداوه هاتوک سب ینامز رد ینیمخ ی هتفگ نیا .دناوخ
 یراذگمان یزوس امنیس ِلاس ار ۵۷ لاس و دندز شتآ ار امنیس ۳۰ زا شیب ۱۳۵۷ ِلاس نامه رد )نافلاخم(
 هک هدروخ بیرف ِهورگ نیا .تسا هتفرگ یم ماجنا نویمالسا ِرودزم یتشم تسد هب اهامنیس ِندز شتآ .دندرک
 ملیف نداد ناشن اب اهامنیس رد هک دنتشاد رواب  ،دندوب هدش ییوش زغم و هتفای شزومآ نویمالسا ِبتکم رد
 یم نینچ ناگدروخ لوگ نیا .دوش یم هداد ناشن مدرم هب مالسا زج یگنهرف ،ییاکیرما و ییاپورا یاه
 هار نیا زا و دنک ادیپ )جاور( گاوَر مدرم نایم یراب و دنب یب دنراذگ یمن اهامنیس ندز شتآ اب هک دنتشادنپ
.دنناسر یم یرای یناملسم و مالسا تفرشیپ هب
 اهامنیس ِندیشک شتآ هب ِراک هک دوب نیا یارب ،دشن ییوگتفگ رگید یاهامنیسِ یزوس شتآ ی هراب رد رگا
.دوب هدشن هتشک یسک هناتخبشوخ و هدوب یهت امنیس ِرالات هک هتفرگ ماجنا یماگنه

 امنیس ندز شتآ ِهانگ هب ،۵۷ ِشروشِ یزوریپ زا شیپ هک هداز یلعبکت نیسح مان هب ینت ۱۳۵۹ لاس رد +
 یاهمان هب شناتسود زا نت ود و وا هک دنار نابز رب ییاراکشآ هب هاگداد رد ،دوب هدش ریگتسد نادابآ سکر
 .دنا هدوب یزوس شتآ نیا )لماع( رگشُِنک ،دش یم هدیمان راکرذب جرف هک رگید ینت و حالف و هللادی
 نیسح دیس ،هاگداد نیا نیشنرف .دندش دیدپان نت هس نآ ناشراکِ ماجنا زا سپ هک دیازفا یم سپس وا
 نیسح ات داد نامرف !!یرَواد تعاس ۵۰ و تسشن تسیب رد ،زور هس یازارد رد هک دوب یزیربت یوسوم
 ماجنا ۱۳۵۹ هام رویرهش ۱۳ )هبنش جنپ( دیشدزمروا خیرات رد روتسد نیا .دوش هتخیوآ راد هب هداز یلعبکت
.دش
ِ ینابرهش ِناوتس ؛ینمهب رهچونم ناورس :یاهمان هب یرگید ِناهانگیب هداز یلعبکت نیسح هارمهب
 سکر امنیس یلخاد ریدم ؛یناقاهد یناضمر رایدنفسا - سکر امنیس ی هدنراد ؛یردان یلع - نادابآ
 ِدنمراک ؛یدهتجم هللا جرف - نادابآ ینابرهش تاعالطا ِقباس ِسیئر ؛اقآ لآ ینیما شووایس گنهرس -
.دندش هتخیوآ راد هب هدش هتخانش راک هزب ،کاواس
 هب یرگید ِشتآ ِراچد روشک ِرسارس هک دوب هدیسرن نایاپ هب زونه نادابآ سکر امنیس یزوس شتآ ناتساد
    .تفر ناشدای زا اهدرد رگید هک دناشن مدرم ِلد رب ییاهدرد گنج نیا ِشتآ .دش هلاس تشه گنج مان
  یارب ییاج رگید هک دش رتسُگ هیاس روشک نامسآ رب نانچنآ ،دوب گنج ی هدییاز هک ییاهدردِ یرات و یگِریت
 .دوب هدنامن نیشیپِ خلتِ یاهدرد ِندنار نابز رب
:هدورُس نامروشک یاهزور نیا یارب گرزب یدعس هک ییوگ وت

قشمد ردنا دش یلاس طحق نانچ
قشع دندرک شومارف نارای هک

لیخَب دش نیمز رب نامسآ نانچ



لیخَب دش نیمز رب نامسآ نانچ
لیخن و عرز دندرکن رت بل هک

میدقِ یاه همشچرس دیکشخب
میتیِ مشچ ِبآ زج ،بآ دنامن

 َدنام یم ار یشتآ و هدیسرن ارف نادابآ سکر امنیس یزوس شتآِ مشچ هب بآ ِناتساد ِنایاپ اهنیا ی همه اب
.رتسکاخ ِریز
».تسا هدیسرن شنامز زونه راگنا هک یخیرات .دنک تواضق خلت ٌهثداح نیا ی هراب رد دیاب خیرات «
 .دوب هدنار نابز رب هاگداد رد هداز یلعبکت نیسح هک تسا )یا هلمج( یزارف نیا

 چیه و هدوب راکیب و ینویفا یدرم وا هک دش راکشآ هداز یلعبکت نیسح ِهاگدادِ یاه تسشن رد +
ِیارب اهنت و اهنت ار یبالقنا ِراکنیا و هتشادن یهاشداپ )میژر( ِناگِزاس ِنارادمروشک اب یدنویپ و یگتسباو  
 ،هداز یلعبکت نیسح ،هاگداد رد )بالقنا( شروش یزوریپ زا سپ .تسا هداد ماجنا بالقنا ِنامرآ ِدربشیپ
 شتآ داد یم ناشن همه و همه ،هک درکدای )یدانسا( ییاه کاچُنب زا ،کانمهس ِدادخر نیاِ کی هرامش راکهانگ
.تسا هدوبن کاواس ِراک و نامز نآ ِتلود ِراک نادابآ سکر امنیس ِیزوس

 زا هک دندش یعدم یتح .دوبن یبالقنا نادابآ ّوَج « :دنتفگ یم هک هدش هدینش )نیمهتم ( *نایغاد ِنابز زا +
 .دننک یمن یراک چیه اهنآ دنیوگب هک دندوب هداتسرف هنانز سابل و یرسور ینادابآ ِناناوج یارب رگید یاهرهش
 .دوب هدشن عورش تفن تکرش باصتعا مه نامز نآ ات
ِ یرای ۵۷ شروش ِدربشیپ هب نادابآ سکر امنیس ِدادخُر هک دنا هدرک )فارتعا( وگزاب مه نامز نآ ِنارادَمروشک
 .دیناسر رایسب

 ؟تسیک هداز یلعبکت نیسح +
:دناسانش یم نینچ ار دوخ هاگداد رد وا
 یزورون رغصا اب هلحم رد .مدرک یم یشورف اود .مدوب راکشوج ِرگراک و شیشح و نیئوره هب داتعم نم «
 ی همانزور رد یا هتشون زا یشخب ( ».مدرک ادیپ هار نآرق ِسرد ِتاسلج هب مک مک یِو ِطسوت و مدش انشآ
.)۱۳۵۹ رویرهش مشش ،تاعالطا
:دنک یم وگزاب هاگداد رد وا
 بالقنا یوزریپ زا سپ .دنتخادنا نادنز هب و دندرک ریگتسد ار نم و دندمآ نارومآم هک مدوب هتسشن هناخ رد «
 .مور یم نادابآ هب سپس و )ناهفصا( ناهاپس هب .موش یم دازآ نادنز زا
 .مدید یم کاواس ِراکتیانج ناونع هب ار ممان مدرک یم زاب ار یا همانزور ره هک دیازفا یم سپس
».مدرب هانپ - یمالسا یاروش لوا سلجم ی هدنیامن - نایدیشر یاقآ ی هناخ هب نادابآ رد
.دشیدنیب یا هراچ ات دنامب ناهنپ شردام ی هناخ رد هک دهاوخ یم وا زا شدوخ ی هتفگ هب نایدیشر
 هب وا ،»؟تسا هدش تیانج نیا بکترم کاواس ِروتسد هب ایآ « :دسرپ یم وا زا رَواد هک یماگنه هاگداد رد
 هچ هعجاف نیاِ یلصا نیببسم هک دنتسناد همه و داد ناشن هاگداد نیا هک دَرَوآ یمرب دایرف و هدمآ مشخ
.دندیسرن ،دندرک هک یراک یازج هب یلو ،دنتسه یناسک
 نایم رد یلو ،تسا هدوب دنویپ رد نانآ اب هک دنار نابز رب ار ینت دنچِ مان هاگداد رد هداز یلعبکت نیسح
.دشن هدرب نانآ زا کیچیه زا یمان زگره )نیمهتم( **نایغاد ای )نیموکحم(* ناگتخابداد

 ِتالیکشت و هاش میژر « هک دراشف یم یاپ هتفگ نیا رب نانچمه ینونک )میژر( ِناگِزاس هک تسا نشور +
 .دوش نویمالسا ِشزیخِ یماندب ِبجوم ات دوب هدرک یزیر حرط ار تیانج نیا کاواس



 ِتالیکشت و هاش میژر « هک دراشف یم یاپ هتفگ نیا رب نانچمه ینونک )میژر( ِناگِزاس هک تسا نشور +
 .دوش نویمالسا ِشزیخِ یماندب ِبجوم ات دوب هدرک یزیر حرط ار تیانج نیا کاواس
 هب ندز نماد ِیپ رد ،یزوس مدآ نیا ارچ و نوچ یب هک دنوش یم روآدای نیشیپ )میژر( ِناگِزاس ناراداوه یلو
 دادخر نیا زا میدید .دندرک یم یربهَر ار نآ نویبهذم هب هتسباو یهورگ هک هتفریذپ ماجنا مدرم ینید یاهرواب
.دندرب رایسب دوس زین
   

  )دننک یم نصحت( دنرب یم هانپ نادابآِ ییاراد ی هرادا هب رادغاد یاه هداوناخ زا یرایسب ِرامش ماجنارس +
 .دناسرب رفیک هب ،دنا هتشاد تسد یزوس مدآ نیا رد هک ار یناسک ات دنهاوخ یم ینیمخ زا و
:هنوگنیا هب دسیون یم ینیمخ هب یا همان هداز یلعبکت نیسح نامز نامه رد
 کی ِقبط و هانگ یب هک مالسا ِزابناج ِنادنزرف زا یکی هداز یلعبکت نیسح نم .نیرابجلا مساق هللا مسب «
 ٌهلجم رد مه ار مسکع و ما هتفرگ رارق نادابآ سکر امنیسِ یزوس مدآِ ماهتا ضرعم رد هدش باسح ٌهئطوت
».دننک عفر ار ماهتا نیا هک مراد تساوخرد ،دنا هدرک پاچ ناناوج
 نیا هب ات دهاوخ یم نادابآ ٌهعمج ماما و هدنیامن ،یمج هللا تیآ زا همان نیا هب خساپ رد زین ینیمخ رتفد
.دنک یگدیسر ناتساد

 ،تسا رتهب هک ییاهراک زا یکی ،میا هدروآ تسدب شارخرگج دادخر نیا ِنارگداینب زا هک یکدنا ِتخانش اب +
 یاه یراکهبت و یزوس شتآ نیا ِزار زا رتشیبِ نتشادرب هدرپ ،دریگ ماجنا هدنیآ رد ناناوج و امِ یوس زا زورما
 رد ات دننک یراک ،اهنآ ِیشوپ هدرپ اب دنا هدیشوک یوسوم نیسح دیس دننام یناشکمدآ هک تسا یرگید
 تسد هب اه یزادرپ غورد و یوَرژک نیا میراذگن هک تسام رب نیا و .دنَوَرب اهدای زا نامز رتسکاخ ریز
 دوخ تساوخ هب و هدرک نت رب یهانگیب ِتخر ،شارخرگج یاهدمآ شیپ نیا ِنایناج و دنوش هدرپس یشومارف
.دنسرب
  

)یولهپ گنهرف( هتخاریا - هدُرب نامرف - هتفای تسکش - هتخابداد = موکحم *
 هدولآ هانگ - رَو هزب - هدش ماندب - )ماهتا = هتفَچ( دنَم هتَفچ - )یناغفا شیوگ( یغاد = مهتم **

.تسوزرآ مدازآ ِناریا هک
نایرتفد هلاژ :هدنروآدرِگ
یناریا ۲۵۷۸ دادرَُما سیراپ
)یدالیم( ییاسَرت ۲۰۱۹ توا اب ربارب


