
ام یامنهار همانهاش

: دخرچ یم تسد هب تسد یرسِم ی هدنسیون لکیه نینسح زا یا هتفگ )یزاجم ( تسّهَن ناهج رد *
» .میدش یمن نابز برع ،میتشاد یم یسودرف دننام یسک اه یرسِم ام رگا « :تسا نینچ هتفگ نآ -

 ار مارهالا ی هناسر ِیریبدرس لاس ۱۷ یازارد هب هک دوب یرسِم ی هدش هتخانش ِراگن همانزور و ی هدنسیون لکیه نینسح  *
 .تشاد
 تسَب ورف ناهج زا مشچ ییاسرت ۲۰۱۶ هیروف ۱۷ رد و دوشگ ناهج هب مشچ ۱۹۲۳ ربماتپس ۲۳ رد وا -
.دوب رادروخرب یا هدرتسگ یاه یهاگآ زا ناریا شخب رد هک دوب یرسِمِ گرزب ِنادرم زا یکی وا نینچمه -

 هداهن مشچ رب ار وا ی همانهاش و میشاب زارفرس یا هتخیهرف نینچ نتشاد زا و میلابب گرزب یسدورف هب دیاب یم نایناریا ام *
 .میدنب راک هب ار نآ یاه شزومآ و یاهداهنشیپ و

.یرگ یمدآ یاه هشیدنا ی هدنریگ رب رد تسیا هنیجنگ همانهاش *
 .تسا دب و بوخ یورین ود نایم دربن ِنادیم ناهج ،هدنام راگدای هب امِ یارب گرزب یسودرف زا هک هدنامزاب نیا رد -
.دننارتسگب ناهج رد ار ینادان و یکیرات ات دنتسه راکیپ رد هتسویپ نانمیرها و ناوید هک هدوب نینچ ناریا نهک یاهرواب -
  رب ییانشور  هک تسا نانمیرها رب یزوریپ اب و دشاب یم تسردان ِهار نانمیرها ِهار هک دبای یمرد دوخ درخ اب هک تسا یمدآ نیا  
  .دوش یم رتسگ ناهج یتسرد و یتسار و داد و هتشگ هریچ یکیرات  

.دیآ یم ام راک هب یرگید نامز ره و زور ره زا شیب نآ یاه شزومآ و گرزب یسودرف ی همانهاش اهزور نیا -



.دیآ یم ام راک هب یرگید نامز ره و زور ره زا شیب نآ یاه شزومآ و گرزب یسودرف ی همانهاش اهزور نیا -
تسا هدمآ راتفرگ و ریگ یا هنماخ مان هب یکاحض گنچ رد اهزور نیا ام ناریا هک میناد یم -
.دشُک یم ار نایناریا و ناناوج ندنام راک رس رب یارب وا .دراد مان یا هنماخ ام ی هنامز کاحض اهزور نیا -  
  مدناوخ ییاج رد -
».دنامب راک رس رب هک نیا یارب دَشُک یم یا هنماخ .دَشُکَن ار مدرم هک تفر نوریب ناریا زا یولهپ هاشاضردمحم «

 رب نیا و .تسا هداد ییاه شزومآ نایناریا ام هب یدادخر ره یارب و یگدنز زا ینامز ره یارب همانهاش رد گرزب یسودرف *
 راک هب ار نآ یاهزردنا و دنپ و هدروآ یور همانهاش هب ،یتخبدب و یتخس ناراگزور رد هژیو هب ،نامز زا ِهاگ ره رد هک تسام
.میدنب
 و دوخِ یشوخلد یارب اهنت ای ،میناد یم دوخ یامنهار و هتفریذپ ار تسا هدمآ نآ رد هچنآ و یسودرف ی همانهاش ای ام -
.میزومآ یم نآ زا و میناوخ یم و میا هدناوخ ار همانهاش هک مییوگ یم ییامندوخ

 ،دوش یم هچ وا ماجنا رس هکنیا و تسا هدوب راتفرگ و ریگ وا ِلاگنچ رد نیمزناریا هکنیا و شودرام کاحض ناتساد هنومن یارب *
 .تسا هدومن یفاکشزاب نایناریا ام یارب ینیریش هب گرزب یسودرف ار همه و همه
 .درک راتفر دیاب یم هنوگچ یناریا و ناریا نمشد اب هک دنک یم وگزاب همانهاش زا شخب نیا رد گرزب یسودرف -

.دماجنا یم اجک هب ، کاحض ِناتساد همانهاش رد مینیبب *

ماین زا دیشک رجنخ زیت نامه
مان تفگ رب هن و زار داشگب هَن
داهن رب نیمز رب یپ وچ الاب ز

داب رادرک هب نودیرف دمایب
درب تسد ،رس واگ ی هزرگ نادب
درخ تسکش کرت ،شرس رب دزب
 گنس وچ شدنبب هتسکش نودیمه
گنت ، شیپ تدیا هوک ود ات ربب
تخس هتسب ار کاحض هنوگ نآ رب

تخب رادیب درب ناوخ ریش یوس
  نوردنا هوک هب ار وا دنار یمه

نوگن ار شرس ندرک ،تساوخ یمه
شورس هتسجخ دمایب هگنامه
شوگ هب شتفگ زار یکی یبرچ هب

هوک دنوامد ات ار هتسب نیا هک
هورگ یب نانز ات نینچمه ربب
دنَون نوچ ار کاحض دروایب
دنب هب شدرک دنوامد هوک هب

.تسا هتشاد اور وا هب یرایسب ینوبز و یراوخ ،وا ِندرک ریجنز و لُغ رد اب و کاحض نتشکن اب نودیرف هک مینیب یم -
 یدنمناوت ،تشک یم ار کاحض رگا هک دراذگ یم شیامن هب ار شیوخ یارچ و نوچ یب ِییاناوت کاحض ِندرک دنب رد اب نودیرف -
 تسا  هتفرگ یرای دوخ ِدرخ زا نودیرف ناتساد نیا رد .دش یمن رگ هولج نینچ نیا وا ِدَرِخ و

:دیارس یم درخ شیاتس رد یسودرف
یاشگلد درخ و یامنهر درخ
یارس ود ره هب دریگ تسد درخ
شیپ ز درادن ار درخ وک یسک
شیر شیوخ ی هدرک زا ددرگ شلد

: هک هدوب نیا رب وا رواب .تسا هدرکن داهنشیپ و هدوتسن ار نتشک زگره و زگره شا همانهاش رد گرزب یسودرف *
دناتس یم ناج هک تسوا مه و دهد یم ناج هک تسا راگدرورپ نیا

 .دهد یم یگرزب شزومآ ام هب شا همانهاش رد هیامنارگ یسودرف   هنوگنیا هب *
  : تسا نیا دهد یم ام هب شا همانهاش رد یسودرف هک یشزومآ -
.یریگب ،)دشاب کاحض رگا اتاه ( مه ار یسک ناج دیاب یمن سپ ،یمَدِب یسک ِنت هب ناج یرادن ییاناوت هک یناریا یا وت «



  : تسا نیا دهد یم ام هب شا همانهاش رد یسودرف هک یشزومآ -
.یریگب ،)دشاب کاحض رگا اتاه ( مه ار یسک ناج دیاب یمن سپ ،یمَدِب یسک ِنت هب ناج یرادن ییاناوت هک یناریا یا وت «

.میدنب راک هب ار نآ یاهزردنا و دنپ دیاب یم .مینک هدنسَب همانهاش ِندناوخ هب اهنت دیاب یمن نایناریا ام *
.دراد یم هگن رود هب ینورد گنج کی ِندمآ شیپ زا ار ناریا هک تسا همانهاش یاهدومنهَر زا یوریپ

)حاسمت ( رامسوس گشا



)حاسمت ( رامسوس گشا

.میشاب شربهر و یمالسا یروهمجِ ینوگنرس ِهاوگ رتدوز هچ ره مراودیما *

نایرتفد هلاژ : هدنسیون
یناریا ۲۵۸۱ هام رذآ
 ییاسرت ۲۰۲۲ ربماون


