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 رد موادم و یپردیپ تروص هب ار راک نیا و نک زاب ار اضف ،تسا هتسب تنورد ياضف و ياهدش رود تلصا زا هظحل نیا رد هک یناسنا يا ینعی
 .يوش یکی تلصا اب و دنک بذج شدوخ تمس هب ار وت هرابود ،)تسه وت رد لیصا يرایشه نامه هک ( تیدرم گر ات هدب ماجنا هظحل نیمه
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 و قلمت رب ندرک دامتعا ناتساد روطنیمه و هدوب بلط درومرد روضح جنگ همانرب رد هک يریخا ياهثحب رد ،انالومِ تیب نیا تردق و تیمها
 .دش نشور میارب رتشیب ،)تسا ناسنا ینهذ نم دامن سرخ هک( سرخ يافو
 ياههناشن ،هن رگا ؟ياهتشادرب تسد یگدنز هب ندش هدنز يارب شالت زا )بطاخم ناونع هب انید ( وت هک دندیسرپ ام زا يزابهش ياقآ یتقو
 ؟تسه یچ وت رد شالت و بلط
 
 و مشاب شریگرد هک منیبیمن ای ،مرادن ياهلئسم ای شلاچ مه ینوریب یگدنز رد و هدش مک میاهدرد :هک دوب نیا مدوخ هب هظحل نآ رد مباوج
 یلو ،متسنادیم مدوخ رد بلط هدنهدناشن ار اهنیا و متسه ،مریگیم مه روضح جنگ همانرب و انالوم تایبا زا هک یهاگآ ضرعم رد روطنیمه
 .درکیمن لوبق ار نآ منهذ دنچره ،تسه يراکمک کی هک تسنادیم نم رد لیصا یهاگآ نآ
 ار یهاگآ نیا نم هب دش حرطم روضح جنگ 934 همانرب رد و يونثم مود رتفد رد هک »ۀسرخ يافو و قلمت رب ندرک دامتعا« ناتساد هکنیا ات
 هجوتم نم هک دوب نیا نم يارب مه شلیلد .ینوریب عاضوا ندوب مارآ هن و دشاب نتشاد یگدنز و بلط هناشن دناوتیم درد ندش مک هن هک داد
 ییهاگآ نیا زا عقومهب و منک زاب ار اضف و مریذپب ار نآ هظحل رد مناوتیمن نم دوشیم داجیا نم يارب هظحل نیا رد یشلاچ کی یتقو هک مدش
 .منک هدافتسا ،مراد هک
 
 هک یعقوم نآ دنکن منک رکف مدوخ اب هک دوب نیا نم يارب )سرخ يافو و قلمت رب ندرک دامتعا( هصق نیا مهم ياهمایپ زا یکی ،لاح ره هب
 رگید لیصا يرایشه ینعی( هتفر باوخ هب درم نآ لثم مه نم هک تسا ینامز ،تسا بوخ نوریب عاضوا و هدش مک میاهدرد منکیم رکف نم
 تساهدرد و اهشلاچ و عناوم نامه هک ار اههشپ درادً العف مه وا و دنک تبقارم نم زا هک ماهتساوخ )سرخ ای( ماینهذنم زا و )تسین نم رد
 هک یسک ای يزیچ هب و يراذگیم لوصا يور اپ یتقو ،ناسنا يا وت یتقو هک داد نم هب ار رادشه نیا انالوم هک تساجنیا !؟دنکیم در ار
ً الامتحا ،ینک هبرجت ار هشپ نودب باوخ تذل یهاوخیم اهنت و ،ینکیم دامتعا )تسا ینهذنم ای سرخ نامه هک( تسین دامتعا لباقً الصا
 زغم تیاهنرد سرخ مه هصق رد میدید هک روطنامه .دوب دهاوخ تیارب یثداوح نتسبآ و دییاپ دهاوخن يرید و ،تسا نافوط زا لبقِ شمارآ نیا
  .درک مامت ار شایگدنز و درک یشالتم ار درم
 و هناهاگآ تروص هب هظحل نیا رد اضف ندوشگ ،ار ینهذنم ياههلت و مهوت و یمسج يرایشه نیا زا تاجن هار اهنت انالوم هک تسا نیا
 .دنادیم هظحل رد یگدنز هبرجت و یعقاو بلط ياههناشن زا یکی ار نیا و ،دنادیم یپردیپ
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