
رذآ نشج ای ناگرذآ

.تسا هدوبن شخب یداش و دنمهرف یاه نییآ و اه نشج هاگِولج ناریا ی هزادنا هب ناهج رد ،ینیمزرس چیه *
.تسا نآ نیرفآ دیما یاه ییابیز زا یوترپ و ناریا ِیدنمهوکش ی هلابند ناگرذآ نشج  
.تسا تشونرس اب یراگزاس ِرادومن و شنیرفآ زا اهناسناِ یدونشخ و ییایوپ ِدامن ناگرذآ  
 ناسنا ِینامداش ِیدازمه یایوگ و تسا یگدنز و ینابرهم یوب ناگرذآ  
.سوت ی هخاش ،سودرف ِداینب :زا هتشون  

         میناوخ یم تشیرذآ رد

 ِشتآ ىا ،وت هب شیاتس و دورد

ار ناشخرد و کاپ ىیانشور نیا میاتس ىم

ىراکشآ ام هب هک کنیا  

ات ىاشخب نامیورین و ناوت  

میشاب هتشاد ار رادرک و راتفگ و هشیدنا نیرتھب

مینک راکیپ غورد و ىتشز و ىدب اب هک هِد نامیرای   

ىماجرف ىبِ هار و ىدب زا ،نادرگ هدولاپ ار امِ ناور  

میشاب گرزب ىاروھا شتسرپ ی هتسیاش ات

دنک ینازرا یا هدادلد هب یربلد هچنآ ناھاوخ منم

یتسار زا و کین هشیدنا یورین زا ارم زومایب          



یمان مھ زور رھ و زور یس هام رھ ،هام هدزاود نایناریا رامشلاس ،یلالج رامشلاس ِندش تسرد زا شیپ ات *  

هام رد ناگنیدرورف دننام .دنتفرگ یم نشج ار زور نآ ،دش یم یکی زور ِمان و هام ِمان هک یماگنھ .تشاد  

.رھم هام رد ناگرھم  ای نیدرورف  

.تسا هدروآ یم دیدپ ییاھ یراوشد و هتشادن یگنھامھ یدیشروخ و هام شدرگ اب رامشلاس نیا یلو  

هک تساوخ گرزب مایخ زا ،تسشن یهاش گنروا رب هک یماگنه ،دوب دنمدرخ یهاشداپ هک یقوجلس هاش کلم هلودلا لالج *  

.دش ماجنا هاشداپِ تساوخرد نیا .دهدب یناماس و رس یناریا رامشلاس هب  

.تسا ناریا ،ام روشک ینونکِ رامشلاس هک دش تسرد یناریا ناسانشرتخا زا یهورگ و مایخِ تسد هب یدیشروخِ رامشلاس

 گرزب مایخ هک یدیشروخ ِرامشلاس ،تسا هدرک یناریا ی هزاوآرپ ِسانشرتخا یریالم یردیح دمحم رتکد هک یشهوژپ ی هیاپ رب
 رازه ۳ ره ناییاپورا ِیروگرگ رامشلاس هک ییاج رد ،دریگ یم یشیپ دیشروخ زا زور کی لاس رازه ۱۷ ره هداد نوریب

 اب هک میشاب دونشخ دیاب نایناریا ام و دناسر یم ار رامشلاس نیا )ِتقد( ینیبزیر دوخ نیا .دنز یم شیپ دیشروخ زا زور کی لاس
 ِروخشبآ هک دنا هتساخرب    ینینچ نیا یناگرزب نامنیمزرس زا هک میلابب دوخ هب دیاب یم ام .میراد راک و رس یرامشلاس نینچ
.تسا هدوب ناریا رابرپِ گنهرف نانآ ِبدا و شناد

 هامِ مان و )یرمق (یهام ِرامشلاس ام روشک ِرامشلاس .تشادن یدُربراک اهراجاق یهاشداپ نامز رد نیرفآ شزان ِرامشلاس نیا *
  یدیشروخ رامشلاس مه ،گرزب هاشاضر یهاشداپ نامز رد ،یدیشروخ ۱۳۰۴ لاس رد هکنیا ات .دوب یم یبرع یاه هامِ مان مه اه
.درک )ءاضما ( هنیتسد ارنآ ناریا )یلم یاروش سلجم( ناتسِنیزگ هک .دش هدیزگرب روشک یارب یناریا یاه مان مه و

.میوگ یم شابداش تسودناریا ِنانھیم مھ هب ار نشج نیا و زور نیا شیپاشیپ .میراد ار رذآ نشج رذآ ِهام رد *

و ینامداش و يداش هب ار زور نآ و هتخورفا شتا اھ هناخ ِماب یور رب زور نیا رد ام ِناکاین رود یاھ هتشذگ رد -  

اب تساِ هارمھ هتسویپ هک وج یتشآ تسا یگنھرف یناریا ِِگنھرف هک یتسار هب .دندنارذگ یم راگدرورپِ ِشیاین  

.تسین یھار نآ رد ار یگدرسفا و مغ و یراوگوس .یداش و نشج

تسا هدوب هدکشتآ هب ِنتفر و یگزیکاپ هب نتخادرپ زور نیا یاھ یگژیو زا رگید یکی -

. دنتسناد یم یگزیکاپ دامن ار نآ امِ ناکاین ،تسا هدننک کاپ نیرتھب شتا هک ییاجنآ زا -  



نایناریا و ،هدروآ دیدپ کاخ و بآ نیا نانمشدِ ِرس رد ار یتسردان ی هشیدنا نایناریا یوس زا ،شتآِ تشادساپ -  

.ینمشد زا ای دریگ یم همشچرس یھاگآان زا ای ندیشیدنا هنوگ نیا .دندیمان یم تسرپ شتآ ار

،مھ اھروشک رگید رد و اھ شیک رگید رد هک میبای یمرد مینز یم تسد یفرژ یاھ یسررب هب هک یماگنھ -  

ِگنھرفزا هدش هتفرگرب هک اھ هاگشیاین رد )عمش( هلامش ندرک نشور دننام .دنراد یم ساپ ار ییانشور و شتآ  

*                                                                                                                        .دشاب یم یناریا  

اھنآ زا کیرھ هب هک تسا کاپ )تفص(ی هزورف شش یاراد ادزماروھا ای راگدرورپ هکدنتشاد رواب ام ناکاین  

ره   :هدش هتشون شهدُنب )باتک( ِکسَن رد. نادنپساشما تفھ دنوش یم ادزماروھا ِدوخ اب .دوش یم هتفگ دنپساشما  

.دننادیم رذآ نشج ای ناگرذآ ی هژیو لگ ار نادرگ باتفآ لگ ای »نویرذآ « اهلگ نایم زا .تسا یدنپساشَما ِنآ زا ،یلگ

نایرتفد هلاژ :هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۸۰ هامرذآ
ییاسرت ۲۰۲۱ ربمفون


