
 فراع يا ،ماب رب آرب

 

 ییاشگاضف نیرمت اب میناوتب یتقو ،یگدنز ای ادخ دادتما ناونع هب نامدوخ يهدنسانش ینعی ،فراع کی ماقم رد ام

 .مینک هاگن ناهج هب نهذ قوفام دید کی اب دوب میهاوخ رداق میوش اهر نهذ شدرگ زا یتاظحل ،یپ رد یپ

 :دنکیم رت کیدزن ناهج نیا هب ندمآ زا ییاهن روظنم هب ار ام هک دهدیم ییاهیئاسانش ام هب ماب يالاب زا ندید نیا

 

 میریگ رارق ادخ تیانع دروم میناوت یم هک تسا یگدنز هاگشیپ رد زجع راهظا و عوضخ و يراز قیرط زا اهنت ⁃ 

 .دوش ام ِصقان ِدید ِنیزگیاج وا ِنیب ضرغ ِدید و

 ياهیگدینامه يهریاد هب دودحم وا ِزاورپ يهزوح هک تسا يرتوبک دننام ،ام يهتسباپ ِناج مینک یم یئاسانش ⁃ 

 نهذ ِماب رب ار وا هرابود اه نیچ هطقن يهبذاج يورین دنز یم شرس هب زاورپ ياوه یهاگ مه رگا و تسام زکرم

 .دناشن یم

 زا ات و تساهنآ نادقف زا یشان ینامیشپ و اهیگدینامه رطاخب ام ِیکانمغ و یگدرسفا تلع مینکیم یئاسانش ⁃ 

 .تفای میهاوخن تسد ییاتکی تیاهنیب ياضف هب میوشن اهر ناشیرپ ِنت نیا و نامیشپ ِلد نیا

 ناهنپ اهیگدینامه ِلِگ ِریز رد ناشریمض رد قشع ِرذب و دنقشع سنج زا ًاترطف اهناسنا مینک یم یئاسانش ⁃ 

 یم عطاس فراع کی ِلد زا طقف ،شاعترا نآ و تسا قشع هب هدش هدنز ِلد ِشاعترا ِورگ رد نآ ِیئافوکش و تسا

 .دوش

 مینک یم هراظن اهیگدینامه ِيارَو زا ینعی الاب زا یتقو ،دنراد مه اب میقتسم ِطابترا ،لد و هدید هک ییاجنآ زا ⁃ 

 ياهناسنا ِنیگمغ ياهلد ِيور و دشوج یم نامنورد زا ببس یب يداش تسا كاپ یگدولآ هنوگ ره زا ام ِدید نوچ

 .تشاد دهاوخ یشخب يداش رثا مه رگید

 نامدوخ زا مییآ یم ماب رب یتقو هک تسام ياهدرد رد هداتفا هلت هب یگدنز ،ام ِرارق یب ِلد مَهرم میبای یم رد ⁃ 

 و هتسویپ ییاشگاضف اب و ؟دراد ترورض ایآ ؟ما هتشابنا مه يور یگدینامه و درد همه نیا نم ارچ میسرپ یم

 .دشک یم شلاچ هب ار ام حور ًامئاد نامدوخ زا ییوجزاب و اهشسرپ نیا ،ماب يور ندنام

 رس هب یئزج لقع زا تغارف و یتسم تلاح کی رد هک مینک یم یئاسانش میتسه ماب زارف رب هک هظحل ره ⁃ 

 زا ام ندرکرادیب يارب اضق ِتسد ياهناکت هک میبای یم رد ،شوه نیا اب .میرادروخرب یگدنز شوه زا و میربیم

 .دنک راکشآ ار ام نورد یفخم ِجنگ دهاوخیم هک تسا یگدنز فطل زین نهذ باوخ

 
 درک كاچ يّرُپ ز دُب یفخم جنگ

 درک كالفا زا رت نابات ار كاخ



 

 درک شوج يّرُپ ز دُب یفخم ِجنگ

 درک شوپ سلطا ِناطلس ار كاخ

 2862 تیب ،لوا رتفد ،يونثم

 

 كرامناد زا یلع


