
 یُضف ةو حخاج

 ٍخسی پيج ه ىُد ضال ةٌ  درگزعتٌ ه ظائف  زادً انیٌ ةيی رهزگار در عساق ه حخاز هالی یُضف ةو حخاج

 .عر نیاىٌ فارضی زةان حایگشیو عسةی زةان عساق، در هی زنانراری زنان در ه ةُد ضتیش ایسان فسدی هی. اضت

 

 حخاج حکُنت کسد، عکایت یاراىظ از ةسدی ىانياضب هضعیت از کٌ ایو از پص ٍایظ دعتٌ از یکی در علی

 :فسنُد ةیيی پیظ ایيگُىٌ را

 ه عُد نی نطلط عها ةس اضت نتکتس ه ٍُضتاز کٌ ثلیف ظایفٌ از پطسکی ضُگير، درا ةٌ ةاعیر، آگاً»

 .«ةسد نی ػارت راةٌ عها ضسضتش ةاػَای ه کغتشارٍا

 

-۶۲#نسهان ةو عترالهلک انیٌ، ةيی دلیفٌ پيخهیو: گُیر نی ضیُظی الذلفای تاریخ كُل از عفا الریو عخاع

 عترالهلک ىغر، اه ةا ةیعت ةٌ حاضس زةیس ةو عتراللٌ هكتیکٌ. ةُد داىران ایو دلیفٌ دُىذُارتسیو"ٍخسی۶۲

 اظالع ةا. ىغطت ةطت آىخا در ه ةسد پياً کعتٌ داىٌ ةٌ دُد حان ىخات ةسای هی هلی داد، را اه کغتو فسنان

 داعت عَست دُىسیشی ه ضفاکی ةٌ کٌ را ةصسً هالی ثلفی یُضف اةو حخاج عترالهلک نُضُع، ایو ةس

 ةٌ اه ةسای را ضسش ه ةکغر را عتراللٌ ةراىر نلتضی کٌ صُرت ٍس ةٌ کٌ دُاضت اه از ه ةسگشیر

 ایو دریافت ةا. داد كسار اه ادتیار در ىیش را کارآنری ضپاً نانُریت ایو اىخام ةسای ه ةفسضتر"دنغق#عام

 ةراىان ىهاز دعتٌ در ه دُاىر، فسا عَس ةشرگ نطخر ةٌ حهعٌ ىهاز ةسگشاری ةسای را ةصسً نسدم حخاج فسنان

 ایو ه اضت ةسگشیرً ةشرگ نانُریتی اىخام ةسای را دُدش هالی تسیو ضفاک دلیفٌ کٌ ةاعیر داىطتٌ:گفت

 حهلٌ از ىذُاٍیر اگس عرىير، ةسیرً آنادً کٌ ةیيم نی را ةطیاری ضسٍای عها نیان اکيُن ٍم. نيم اه ةسگشیرً

. ىکيیر ضسکغی ٍُس ىیش نو ػیاب در ه ةاعیر دلیفٌ ضپاً ةا ٍهکاری آنادً هچسا چُن ةی ةایر ةاعیر آىَا

 آىسا اضالم تاریخ در ةار ىذطتیو ةسای ه گسفت، نحاصسً ةٌ را کعتٌ داىٌ ةیررىگ ه عر نکٌ عازم ةعر رهز چير

 کُةیرً نيخيیق ةا کعتٌ دیُار تهام رهز چير. عُد ةاز ةران ددُلی راً اه ضپاٍیان ةسای تا ةطت نيخيیق ةٌ

. ةسیرىر ضس ةطتگاٍظ در را زةیس ةو عتراللٌ ه عرىر آن هارد حخاج ضپاٍیان ه عکطت حصار ضساىخام تا عر

 را نطخرالحسام دُد ه کسدىر پارً چَار را نعسهف حخساالضُد ه کغتير را نطخرالحسام درام تهانی آىخا از ه

 از ىلاب ه ضُزاىرىر را كسیغیان داىٌ درٍای ه کغاىرىر عَس دادل ةٌ را کغتارٍا دانيٌ ضپص.زدىر آتظ

 کار چُن ه. گسفتير ػارت ةٌ داعتير آىان کٌ را ٍسچٌ ه کسدىر تخاهز ةراىان ه کغیرىر كسیظ زىان صُرت



 ةٌ. کسدىر تکسار آىخا در را کغتارٍا ه افسهزیَا آتظ ه ػارتگسیَا ٍهٌ ه تادتير نریيٌ ةٌ رضیر پایان ةٌ نکٌ

 آن در کٌ ىیش را عساق ه داد حخاج ةٌ را ظائف ه نریيٌ ه نکٌ حکُنت عترالهلک درنتگشاری، ایو پاداش

 .کسد اه حکُنتی كلهسه ضهیهٌ ةُد ةسداضتٌ عُرش

 

 کسدن ضاکت ه دفلان ایخاد ةسای انُی،  دلیفٌ نیو۵ نسهان، ةو عترالهلک دضتُر ةٌ حخاج هكتی

 :گفت آىَا ةٌ ه کسد دعُت را نسدم ه رفت عَس نطخر ةٌ نطتلیها عر کُفٌ هارد حالد چير ٍهساً نعتسضان،

 دُاٍم نُادزً گياٍکار حای ةٌ را ةیگياٍاىتان!پیساىتان ةٌ ىٌ ه کيم نی رحم کُدکاىتان ةٌ ىٌ!نسدم ای ٍان»

 از ایيَا  ٍهٌ ،"ةالظيٌ اكتل ه ةالتَهٌ آدز#داد دُاٍم حالداىظ تحُیل. عُم ظيیو کطی ةٌ اضت هکافی کسد

 .اضت عسع عیو ةراىم نصلحت نو چٌ ٍس ه اضت نو ادتیارات

  ایساىیان ه حخاج

 عسةی ةا را ةُد عساق رضهی زةان کٌ" پَلُی# نیاىٌ فارضی زةان هی. ةُد ایساىیان نذالف عرت ةٌ حخاج

 .ةسگسداىر عسةی ةٌ فارضی از ىیش را عساق ٍای دیُان ه کسد حایگشیو

 

 اضت: ىُعتٌ چيیو ةیسهىی اةُریحان

 دُارزنی دط کٌ را ٍسکص گغُد ةاز را آن ه رفت ةذُارزم دهم ةار حخاج، ضسدار نطلم ةو كتتیٌ هكتی»

 ٍیسةران ه نُةران ه درگزاعت دریغ ةی تیغ دم از داعت آگاٍی گزعتٌ ادتار ه علُم ه تاریخ از ه ىُعت نی

 ه دط از ه ناىرىر انی نسدم رفتٌ رفتٌ آىکٌ تا کسد تتاً ه ةطُزاىیر ٍهٌ کتاةَاعان ه ىهُد ٍالک یکطس را كُم

 .«رفت نیان از ه عر فسانُش اکثس آىَا ادتار ه گغتير ةَسً ةی کتاةت


