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 داز لعل روتکد روسیفورپ

 ٢٠٢٢ ربمون ،ندنل
 

 اھنوتشپ تیساسح و روشک رد مزیلاردف دروم رد یاھھتکن
========================================= 

 

 ار »لاردف« هژاو ھک تسا روشک رد یسک نیتسخن یشخدب ،دھاوش و دانسا یانبم رب ��

 ھتبلا« و »هراچ نیرخآ« یاھناونع ریز یدیشروخ١٣٣٧ یازوج رد شیاھھتشبنتسد رد

  !]دوش هدید ١ لکش[ تسا هدرک دای »نم ھلضاف ھنیدم« ناونع ھب »تقوم
 

 و روشک رد یتسینومک/یتسیلایسوس یاھیژولویدیا ھبلغ لیلد ھب ھک دسریم رظن ھب ��

 رد هژاو نیا زا یرکذ چیھ رگید ،١٣۴٣ یدج ١١ رد »قلخ کیتارکومد تیعمج« داجیا

 .دوشیمن هدید روشک رد هریغو مچرپ و قلخ دیارج یدعب تارشن و دانسا
 

 رد یاھھتکن ،)مدوب نآ وضع نم ھک( ١٣۵٠ ھھد لیاوا یفخم یاھهزوح رد یشخدب ��

 ١٠[ درکیم نایب »روشک رد یلم ھلئسم لح یاھهار زا یکی ناونع ھب ،مزیلاردف« دروم

 زا سپ ھک »مارم حرط« نیتسخن مان ریز یناشوک بانج ھک یفخم دانسا رد اما .]١۴ و

 رظن زا ...روشک یاھتیلم« :تسا هدمآ نآ ۶ هدام رد ،»هدش ھتشون ۵٢ ناطرس یاتدوک

 یدازآ هار ...دننک هزرابم دوخ ییادج دحرس ات دنراد قح ...یگنھرف و یداصتقا ،یسایس

 کیتارکومد یروھمج رد اھتیلم نیا ھنادازآ تدحو و ییادج دحرس ات اھتیلم هزرابم

 ھب ...کیتارکومد تلود داجیا رادفرط ام ...یلم ھلئسم لح تمسق رد« :١۵ هدام .»لاردف

 ،نوتشپ ،کیجات دننام روشک یاھتیلم یاھقلخ نآ رد ھک میتسھ لاردف یروھمج لکش

 هدافتسا اب ار دوخ ئزج یاھیروھمج ،دوخ یخیرات یلم یاھزرم رد ...و نمکرت ،هرازھ

 یبالقنا کیتارکومد یروھمج نیا« :١۶ هدام .»دنروآ دوجوب تشونرس نییعت قح زا

 زگرھ ،نامزاس یافتخا و قانتخا طیارش لیلد ھب ھک تسا یروآدای لباق .]١۵[ »لاردف

 رارق وگتفگ دروم یشزومآ تاسلج رد اھنآ توافت و کیتارکومد لاردف ،مزیلاردف لیاسم

 رتشیب حرط نیا ھک دوشیم روصت الاح[ تفرن رتشیپ »حرط« کی حطس زا و تفرگن
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 »یموق مزیلاردف« نآ فدھ و هدش ھتشون نامز نآ بلاغ یاھھشیدنا ریثات تحت و یکیرویت

 !]درادن دوجو روشک رد »یموق یاھزرم« ،)یموق طالتخا لیلد ھب( ھکیلاح رد ؛تسا
 

 :میناوخیم ،ناتسناغفا ناشکتمحز یبالقنا نامزاس طوبرم ،»نھیم« یاھھیرشن رد   �� 

 قوقح لماک یربارب رما رد« :»یتارشن مارم« ناونع ریز ،١٣۶٧ برقع ،١ هرامش

 نایم ھناردارب یتسود و یگتسبمھ ،روشک یاھتیلم ھمھ یگنھرف و یداصتقا ،یسایس

 تلود لیکشت یردارب و یربارب نیا نیمات یرورض طیارش زا یکی ...ھک میدقتعم ...نانآ

 :»یلم ھلاسم حرط نوماریپ« ناونع ریز ،١٣۶٧ سوق ،٢ هرامش !»دشابیم یلاردف ھنوگھب

 رب روشک یسایس-یکلم تامیسقت تشادرظن اب یلاردف لوصا ھیاپ رب یتلود راتخاس داجیا«

 و یلم ھلئسم« ناونع ریز ،١٣۶٨ یازوج ،٨ هرامش و !»یخیرات-یلم یاھیگژیو ساسا

 ،تسا هدمآ دوجوب اھیراتخمدوخ زا یعمتجم نونکا المع ھک ام روشک رد« :»یلم ھحلاصم

 یلاردف متسیس ...دھدیم لیکشت ار یلم یتشآ یسایس صخشم نایب یلاردف تلود داجیا

 »دوریم رامش ھب یلم ھلاسم لح هار هدشنومزآ هویش تیلملاریثک ھعماج کی رد تلود

 زا یکی نم ھک( یشزومآ یاھهزوح رد یتاحیضوت ھنوگچیھ زین نارود نیا رد .]١۶[

 رد نآ قیبطت یگنوگچ و مزیلاردف یاوتحم« دروم رد یسنارفنک ای )مدوب ناراگزومآ

  !دوب هدشن ھیارا »روشک
 

 رایسب »یلاردف« دروم رد وا تشادرب و )١٣٧٢ سوق/برقع( یرازم دیھش یوگتفگ ��

 هداد »راعش و حرط« یلاردف دروم رد )نونک ات یتح( ھک تسا یناسک ھمھ زا رتبسچلد

 ای قفاوت زا یلاردف یزکرم تموکح ھک دیوگیم وا .دنا هدرک »فیصوت« ار نآ ای و دنا

 نامز نآ رد لقتسم تایالو دوجو ار نآ لیلد( دوشیم ھتخاس »لقتسم تایالو داحتا«

 رد و دوش ھتفرگ رظن رد ود رھ ،»یموق و یایفارغج لاردف« ھک دیوگیم اما ،دنادیم

 .]١٧[ )دنکیم روصت »ھلضاف ھنیدم« ار »یلاردف ماظن« وا ،تیاھن
 

 نوماریپ :مسیلاردف« ناونع ریز یھلاقم رد ٢٠٢١ لیرپا رد زین دنمتشک بانج ��

 حرط ھنیشیپ راختفا ،تسا هدیسر رشن ھب سیرپ لباک رد ھک »ناتسناغفا رد حلص نامسرپ
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 و یسایس راکیپ ھنیشیپ« :]١٨[ تسا هدرک ھلاوح ١٣۵٢ رد مچرپ حانج ھب ار یلاردف

 ماظن ربارب رد ناتسناغفا نتخاس یلاردف یارب یراتشون و یھشیدنا یگژیو اب یعامتجا

 لاس ھب ،نارود نآ روھمج سیئر دواد دمحم ییاور نامرف نارود ھب یتسایر زکرمتم

 سیونشیپ )اھیمچرپ( قلخ کیتارکومد بزح ھکنانچ ...ددرگیم رب یدیشروخ ١٣۵٢

 ربارب رد ار لاردف تلود شنیزگ اب ،یناملراپ کیتارکومد یزاوم یساسا نوناق کی

 ھیارا »یکردم/دنس« ھنوگچیھ اما !»دیشک شیپ ھب یتسایر زکرمتم یساسا نوناق سیونشیپ

 ارچ ،دوخ ینالوط تیمکاح نامز رد دنمتشک بانج ھک میرذگیم مھ نیا زا( تسا هدرکن

  !)درکن یلمع ای و یروآدای یراب ار نآ
 

 ٢ لکش( مزیلاردف دروم رد تیصاخیب و بلطتصرف دارفا »یاھراعش« زا رگا ��

 و تمھت ،غیلبت ھنوگچیھ زا ھک میرذگب اھتسیشاف و نامکاح ،نافلاخم تاغیلبت و )دوش هدید

 شیب رد )هریغو نوتشپ دض ،بلطھیزجت مانب( اھنآ ناوریپ و مزیلاردف ناحارط ھب بسچرب

 بانج یتاباختنا یاھتیلاعف و »یلم هرگنک« داجیا زا سپ ،دندرکن غیرد ھتشذگ ۵٠ زا

 یزوریپ اب سپس و وا »یتاباختنا راعش« ھب مزیلاردف  ،٢٠٠۴ یاھلاس زا لباک رد ماردپ

 دش لیدبت روشک رد شناراداوھ و وا »یتاغیلبت ثحب« ھب ،٢٠١٠ رد ناگدنیامن سلجم رد

  !)دش ھتسناد دودرم و تشگ وربور مانشد و شحف اب شنافلاخم بناج زا ھشیمھ اما(
 

 مزیلاردف دروم رد یدایز یاھسنارفنک و تالاقم وا بزح ھک دراد اعدا ماردپ ھچ رگا ��

 زج ،یزاجم یاضف رد ای وا یاھراتفگ و اھینارنخس عومجم رد نونک ات نم اما ،ھتشاد

 یاھفیصوت ،)!مزیشاف طوقس ،یموق تالکشم لح هار ھناگی( یتاغیلبت یاھراعش

 تامولعم و )!دنا یلاردف اھروشک نیرتگرزب و اھروشک نیرتھتفرشیپ( ھنایارگماوع

 نآ قیبطت یگنوگچ« هژیو ھب ،»یملع تامولعم« ھنوگچیھ ،)ییادززکرمت( ییایدیپیکیو

 خساپ ،]١٠[ متشاذگ نایم رد وا اب ار تاعوضوم نیا ھک مھ راب دنچ( ماهدیدن ار »روشک رد

 .»دننک نیودت و ھیھت نادنمشناد دیاب ار نآ لیصفت« اما ،میھدیم »حرط« ام ھک دوب نیا

 ٢٠١٧ رد ار تالایا یداھنشیپ ھشقن ھک دوب اھنآ تساوخرد ساسا رب و اتسار نیمھ رد

 ار دوخ شیوشت ھشیمھ اما .]١٩[ دندرک رشن لابقتسا اب ھک مدرک لاسرا ناشیارب و ھیھت
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 یزاسیسایس« غاد طیارش رد هژیوھب ،»نآ لیدب« و »مزیلاردف ندوبیلمعریغ« دروم رد

 ناکیجات تشونرس« و »یموق کنیع زا ھلئسم رھ ندید« ای »یسایس یزاسموق« و »موق

 اھشیوشت نیا .]١٣-١[ ماهدرک زاربا میاھسنارفنک و تالاقم رد »روشک هدنگارپ ھیفارغج رد

 رد ناکیجات راگزور و »ناتسرازھ« و »یبونج یناتسکرت« یاھمچرپ نتشارفارب زا سپ

  !)دش رتشیب ،دوب رارقرب اھهرازھ و اھکبزوا یموقکت تیمکاح ھک یتایالو
 

 یزاسلاردف ،یزاسزکرمتمریغ :روشک نارحب لوقعم لح هار« ناونع ریز یھلاقم رد ��

 نیرخآ داینب رب ار دوخ تارظن ،]١٣[ نآ یاھسنارفنک و ٢٠٢٢ یرونج رد »ھیزجت ای و

 یاھیریگعضوم یاج ھب یسایس یاھماظن« عوضوم ات مدرک نایب یملع دھاوش و دانسا
 رطاخ ھب ھکنیا ھن ،»دوش لیدبت یمومع و یملع نامتفگ کی ھب ھنوگراعش و ھنانمشد

 براجت و یملع تایھیدب راھظا زا اھتسیلاردف بضغ و رھق ای اھتسیشاف نیگآرھز تاغیلبت

 :)یلیھس یدھم لوق ھب( مینک زیھرپ یناھج
 

 دراد قرف وھایھ اب تقیقح          دراد قرف وگادخ اب وجادخ
 

+  +  + 
 

 ناتسود تمدخ ار ریز یاھھتکن ،روشک رد »لاردف حرط یھنیشیپ« هراب رد قوف راتفگ اب

 :ماهدرک رشن زین دوخ کوبسیف یاھھگرب رد ار اھنآ زا یخرب ھک منکیم ھیارا
 

 یور »قفاوت/مھافت« ساسا رب ناھج رد یلاردف یاھروشک مامت ھک دننادب دیاب ناتسود ��

 دوجوب »یموق یاھتلایا داجیا .٢« ای »لقتسم یاھتلایا داحتا .١« :لصا ود نیا زا یکی

 موسود دودح ھک میرذگیم مھ نیا زا .درادن دوجو ییانثتسا نونک ات دروم نیا رد[ دناهدمآ

  !]دنا »کیتارکومدریغ« ،)روشک ٢۵ عومجم زا( یلاردف یاھروشک
 

 تالایا« ھن اریز( تسا »یلمعریغ« ام روشک رد مزیلاردف ،قوف لصا ود رب انب ��

 تارایتخا اھنآ یارب ھک »یموق تالایا« ھن و …دنوش اجکی مھ اب ھک دراد دوجو »یلقتسم
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 ھمھ نوچ .دنھد فاشکنا و دشر ار دوخ یگنھرف/ینابز/یموق تیوھ ات دوش هداد یلاردف

 !)دنا طولخم تالایا/تایالو ھمھ رد ابیرقت ماوقا
 

 داجیا »یموق مزیلاردف« الومعم ،دراد دوجو »یموق لکشم« ھک یاھروشک رد ��

 دناوتب موق رھ ات ،)هریغو دنھ ،ناتسکاپ ،سیوس دننام( »ییایفارغج مزیلاردف« ھن ،دوشیم

 رد یکی و دھد ھعسوت و دشر ار شدوخ یگنھرف و ینابز ،یموق تیوھ شدوخ تلایا رد

 !)درادن دوجو ام روشک رد »یموق تالایا/تایالو« نینچ اما( دنکن تلاخد یرگید روما
 

 دوش داجیا روشک رد »ییایفارغج مزیلاردف« ھک تسا نیا »تسیلاردف« ناتسود رظن ��

 تالکشم لح هار ھناگی« ھک دنھدیم »راعش« یتح و !دنک لح ار »یموق تالکشم« ات

 رد ھکیلاح رد !»ھیزجت ای مزیلاردف« :دنیوگیم و ھتفر رتشیپ الاح .»تسا مزیلاردف ،یموق

 میسقت ینعی( ییایفارغج مزیلاردف ،دنا طولخم ماوقا ھمھ ابیرقت ھک »یموق دنچ« روشک کی

 ،»تیعقاو/لمع« رد )دنراد یگدنز ماوقا ھمھ ابیرقت اھنآ رد ھک تلایا ١٠ دودح ھب روشک

 ثعاب ھک تسا »تایالو/تالایا مامت« ھب »تختیاپ زا یموق تالکشم لاقتنا« یانعم ھب

 یاھداضت ،موق هدیدپ ،ینونک طیارش رد نوچ( دوشیم »یموق رتشیب ییورایور و لباقت«

 رد تلادع/تیمکاح ھلئسم یتقو ات !)تسا هدش یسایس و غاد تیاھن یزاسموق و یموق

 !)درک کاپ ار ھمشچرس دیاب( دش دھاوخن لح تالحم/تایالو رد ،دوشن لح تختیاپ
 

 رد اھنت روشک رد »یموق لکشم« ھک دننکیم »لایخ« یدایز ناتسود ھکنیا بسچلد ��

 نیب رد ایوگ و( تسا )موکحم ماوقا( »اھنوتشپریغ« و )مکاح موق( اھنوتشپ« نیب

 درادن دوجو یموق لکشم چیھ کبزوا و هرازھ و کیجات »موکحم ماوقا« ای اھنوتشپریغ

 !)دھدیم ناشن ار یرگید زیچ ،ھتشذگ لاس ٢٠ رد »یلمع/ینیع تیعقاو« ھکیلاح رد –
 

 یتح و اھهرازھ و اھکبزوا ،دوب خلب یلاو اطع داتسا ھک یماگنھ ،لاثم ھنوگ ھب ��

 تشونرس ،ھنوگ نیمھ .دندیلانیم خلب رد »اھکیجات یموقکت تیمکاح« زا اھنوتشپ

 رد ای و دوب رارقرب »اھکبزوا یموقکت تیمکاح« ھک لامش تایالو دنچ رد اھکیجات
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 یموقکت تیمکاح« زا رتدب ،دوب رارقرب »اھهرازھ یموقکت تیمکاح« ھک یدنکیاد/نایماب

 !دوب »اھنوتشپ
 

 دوشن رارقرب »کیتارکومد تابسانم« ،ھعماج کی رد ھک یتقو ات ،فسات لامک اب ��

 نامکاح ،تردق یدومع/یقفا عیزوت :زکرمتمریغ راتخاس و ھنالداع نیناوق دننام(

 و زکرم »تیمکاح« رد ھک یموق رھ ،)هریغو قوقحربارب نادنورھش ،وگخساپ/یباختنا

 یتقو ات ینعی( دنکیم ھیوقت ار شدوخ یگنھرف/ینابز/یموق تیوھ ،دریگ رارق تیالو/تلایا

 تالحم/تایالو رد تلادع عقوت ،ھتشذگ لاس ٢٠ دننام ،دشاب دولآلگ ھمشچرس رد بآ ھک

 !)تسا نکممان یتح و تسردان
 

 ،دشاب دوجوم »یموق بلطلالقتسا/ھیزجت یاھشبنج« ھک یموق دنچ یاھروشک رد ��

 !تسا ماوقا نآ یھاوخلالقتسا/ھیزجت زا یریگولج یارب »نِکَسُم نیرتھب« یموق مزیلاردف

 یزرم طوطخ« ،)دوشن کیتارکومد ھعماج ای( دریگن تروص »قفاوت/مھافت« رگا اما

 دوشیم لالقتسا/ھیزجت ھب رجنم زیزگان »تشونرس نییعت قح« لصا داینب رب »یموق/یتلایا

 موق« ھن و دراد دوجو »یموق یزرم طوطخ« نینچ ھن ،نونک ات ناتسناغفا رد اما(

 !)»بلطلالقتسا/ھیزجت
 

 یلمع رظن زا اما ،تسین »ھیزجت لباق« یموق یایفارغج هاگن زا ناتسناغفا ،نیاربانب ��

 ورف دناوتیم اما ،دوش ھیزجت دناوتیمن ناتسناغفا ینعی( تسا »یشاپورف لباق« الماک

 !)دشاپب
 

 ،دننزب مقر ام روشک یارب یرگید تشونرس دنھاوخب یجراخ/ینوریب یاھتردق ھکنیا ��

 یشقن ھنوگچیھ زین ام روشک داجیا رد ام مدرم ھک ھنوگنامھ تسرد ؛تسا یرگید فرح

 ھک »دنک رییغت لک رد ھقطنم یایفارغج« ھک تسا نکمم یتروص رد رما نیا اما( دنتشادن

 دناوتن ھک یسک :تسا نیا خلت تیعقاو نکیل .)تسا روصت لباق رتمک ،»ینونک طیارش« رد

 !دنزاسیم تشونرس شیارب نارگید ریزگان ،دنک نییعت شدوخ یارب یتشونرس
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 یموقدنچ یاھروشک رد »متس ریز یموق یاھتیلقا« راعش »مزیلاردف« ،رگید ھتکن ��

 ار دوخ یگنھرف و ینابز ،یموق تیوھ دنناوتب دوخ یموق کچوک یایفارغج رد ات( تسا

 »تلادع یرارقرب و تیمکاح و رادتقا ناھاوخ ھک یموق یاھتیرثکا« ھن ،)دنراد ھگن هدنز

 یھناخ و هدمآ نوریب زا رگلاغشا تیلقا کی :دینک رکف رتشیب دروم نیا رد( دنا روشک رد

 ھن ،دیزاس »دازآ« ار دوخ ھناخ ،دیراد تریغ و تماھش رگا ...تسا هدرک لاغشا ار امش

 لامک اب ،دیریذپب ار »بوتناغفا« رگا ،نآریغرد .دینک »ھیزجت/میسقت« ار نآ ھکنیا

  !)دیسریم »مود/لوا تینواعم« یسرک ھب یدنسروخ
 

 اھنیا ،نآ یساسا و هدمع لیالد ،دنا مزیلاردف فلاخم ادیدش اھنوتشپ ارچ ھکنیا زا ��

 ؟دننک »میسقت« ار نآ ارچ ،تسا ناش تسد رد روشک »رادتقا« ھک یتقو ات ،لوا :تسا

 ماوقا ریاس رب »هزینرس روز« اب ار دوخ تیوھ و گنھرف ،نابز ھک دنھاوخیم اھنآ ،مود

 !)دنراد زاین »روشک یایفارغج مامت رب قلطم تیمکاح« ھب ،تروص نیا رد( دننک لیمحت
 

 و »کیتارکومد ماظن« ھنوگ رھ اب ھکلب ،مزیلاردف اب اھنت ھن اھنوتشپ ،لیالد نیمھ ھب ��

 رد و دنراد رارق »تیلقا« رد نوچ( دننکیم تفلاخم زین »تورث/تردق ھنالداع میسقت«

 و ھنابلطیرترب یاھھمانرب ھکنیا ھب دسر ھچ ،دنزابیم »یعقاو تاباختنا و یسارکومد«

 !)دنزاس یلمع ار دوخ یموق ھناھاوختمظع
 

 نیتسخن دیاش ،دنھدب تسد زا ار یزکرم رادتقا ای تیمکاح یزور اھنوتشپ رگا اما ��

 دنوش )روشک بونج رد ینوتشپ/یناغفا گرزب تلایا کی( مزیلاردف ناھاوخ ھک دنشاب یناسک

 ھک دننادیم نوچ( دنراد ھگن هدنز اجنآ رد ار دوخ یولیبق گنھرف و نابز دنناوتب ات

 ھعماج« کی رد یسراپ گنھرف و نابز اب ھلباقم رد یناغفا گنھرف و نابز ،نآریغرد

 رد ینوتشپ/یناغفا تیوھ لیمحت ھب دسر ھچ ،درادن ییامنرود ھنوگچیھ »کیتارکومد

 !)روشک
 

+  +  + 
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 تالاقم ھب »روشک رد لوقعم لح هار« و »یسایس یاھماظن« هراب رد رتشیب تامولعم یارب

 رشن ھب وسنیدب ٢٠١١ زا ھک دینک ھعجارم »اھھمشچرس« رد هدشهداد یاھسنارفنک و

 ھب ات دیھد راشف »کنیل« یالاب تسا یفاک( تسا سرتسد لباق یزاجم یاضف رد و هدیسر

 !)دیسرب ھلاقم لصا
 

 اھ ھمشچرس
 

 ٢٠١١ ...تردق یزاسزکرمتمریغ :ناتسناغفا رد یموق تالکشم لح هار .داز لعل .١
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=771 

 

 ٢٠١١ .ناتسناغفا رد تردق یزاسزکرمتمریغ ...رکبارھور داھنشیپ نتم .داز لعل .٢
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=848 

 

 ٢٠١٢ ...و یلخاد تانارحب شھاک ھقیثو ای زکرمتمریغ ماظن .داز لعل .٣
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad09.pdf 

 

 ٢٠١٣ ...یسارکومد و تابث یوس ھب یھار ،یرادا ینادرگدوخ .داز لعل .۴
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=1978 

 

 ٢٠١٣ ...زکرمتمریغ ماظن و کیتارکومد تاباختنا .داز لعل .۵
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad10.pdf 

 

 ٢٠١۴ .روشک یسایس نارحب لح هار و یلم یادنجا ھمانرب ھب ارذگ هاگن .داز لعل .۶
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad12.pdf 

php?id=2376http://www.khorasanzameen.net/php/read. 
 

 ٢٠١۴ .یسایس ماظن راتخاس و ھمانرب تیمھا .داز لعل .٧
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=2434 

 

 ٢٠١۴ ؟داد یار ییارگمھ و تاحالصإ میت ھب دیاب ارچ .داز لعل .٨
d=2406http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?i 

 

 ٢٠١۶ .)یکینخت لیلحت( یسایس یاھماظن ندوب کیتارکومد یاھرایعم .داز لعل .٩
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad21.pdf 
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 ٢٠١٧ ؟مزیلاردف ای لاردف .داز لعل .١٠
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=3790 

 

 ٢٠١٧ .نآ لح یاھهار و  روشک رد دوجوم عضو .داز لعل .١١
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad31.pdf 

hMih66Bg&t=253s-https://www.youtube.com/watch?v=mW 
 

 ٢٠١٩ .نآ لح یاھهار و روشک رد یزاس/تلمتلود تالکشم .داز لعل .١٢
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad44.pdf 

 

 ٢٠٢٢ ...یزاسلاردف ،یزاسزکرمتمریغ :روشک رد نارحب لوقعم لح هار .داز لعل .١٣
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad68.pdf 

qY&t=1shttps://www.youtube.com/watch?v=KaTSm8HI_ 

https://www.youtube.com/watch?v=okTCzFAqkC8&t=1s 
 

 ٢٠١٩ ربمون ٢ .یشخدب دای هدنز هراب رد ماردپ رتکد ھتشون رب هاتوک هرصبت .دنور .١۴
20%D9%88%20%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84https://www.facebook.com/profile/100004999564139/search/?q=%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D8%B4%DB%8C% 

 

 ٢٠١٧ .»مارم حرط« نیتسخن ھیارا و تسود یاھشسرپ ھب خساپ :یناشوک .١۵
https://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=3871 

 

 ٧٠-١٣۶٧ .ناتسناغفا ناشکتمحز یبالقنا نامزاس یزکرم ھیرشن .نھیم .١۶
http://afghandata.org:8080/xmlui/handle/123456789/21207 

 

 ٢٠٢٠ .لاردف ماظن هراب رد یرازم یلعلادبع دنمشزرا نانخس .١٧
kD2CWmmxLM-https://www.youtube.com/watch?v= 

Chttps://www.facebook.com/profile/1275126910/search/?q=%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%20%D9%88%20%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8 
 

 ٢٠٢١ .ناتسناغفا رد حلص نامسرپ نوماریپ :مسیلاردف .دنمتشک .١٨
https://www.kabulpress.org/article240860.html 
 

 ٢۵ .داز لعل روسیفورپ یمارگ دنمشناد زا یلاردف ناتسناغفا یھشقن .یلم هرگنک .١٩

 ٢٠١٧ یالوج
https://www.facebook.com/page/1542838982416139/search/?q=%D9%84%D8%B9%D9%84%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF 
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 ١٣٣٧ یازوج ،لاردف دروم رد یشخدب ھتشبنتسد .١ لکش

 

 
 

 !)٢٠٢٢ و ٢٠٠٢( ناھاوخلاردف بلاج یاھھنومن .٢ لکش


