
  وا مانیب مانهب

 

 وت هک ار وت رم دسرنیم راک ِدزم ناز

 یهگ هگ ،راک نیرد وت یتسین هتسویپ

 2981 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 و مدهعتم نوچ ،هشیمن نم لاح لماش تیب نیا رکشورادخ :متفگیم مدوخ هب مدناوخیم ار تیب نیا تقو ره

 ياهنیرق عمج يالاب شاعترا تردق زا و مدش انشآ همانرب نیا اب هک یتقو زا :هک دوب نیا ملیلد و متسین هاگهگ

 دعب و مدرب هرهب هدنز همانرب ندید زا مدوب هک یطیارش ره رد مدش علطم ،هدنز همانرب يارجا یط رد همانرب نیا

 ناربج نوناق تیاعر ماجنا قیفوت زین و تایبا و ییالط تاکن رارکت مادم و نآ هب نداد شوگرابدنچ و نتشون زا

 مه یهاگ و دشابیم كدنا یلیخ متشاد هک یتارییغت ربارب رد دنچ ره .متشاد رکشورادخ مه ار یلام و يونعم

 جنگ ینویزیولت لاناک طقف هکنیا و مداتسرفیم مایپ متشاد هک یتشادرب دح رد يونعم ياهمایپ لاناک يارب

 :هک متفگیم مدوخ هب باسح نیا اب و مارگلت رد ار يونعم ياهمایپ و منیبیم ار روضح

 هکنیا زا دوب تحار ملایخ و یتسین هگ هگ و يدهعتم سپ ینکیم تیاعر وت ندومرف زیزع يزابهش ياقآ هچره

 .دوشیمن نم لاح لماش تیب نیا

 و نیلوا و مدرب يدایز تاهابتشا هب یپ " اسیرپ مناخ ِروضح جنگ ياههمانرب زا ییاه غارچ" مایپ ندناوخ اب اما

 .دوب ،تسا هراکیب ،هراکهمه :مهدزاود غارچ رد نم داریا نیرتگرزب

 

 يدیب وچ راسکبس هک يرادن راب نآ زا وت

 هراک همه یتسدش هک يرادن راک نآ زا وت

 2372 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 راک هب مایگدنز رد ًالمع هک دوب نیا رد ملاکشا و مدش هجوتم ار ندرک راک هاگهگ ینعم هزات غارچ نیا رد

  .مدربیمن

 زیچ همه ات تسا یفاک امش يارب همانرب کی ندید هک دندرکیم دیکات اهراب و اهراب مزیزع يزابهش ياقآ یتقو

 هب مدرکیم رکف هک تسا بلاج یلیخ و مدش هجوتم اجنیا رد ار تسا ندرک لمع تبون نآ زا دعب و دیمهفب ار

 مدشیم قفوم مه یهاگ و مدید یم ار متاهابتشا و دوب لاعف مرظان روضح ًارثکا نوچ منکیم لمع هیصوت نیا

 رارکت ًاددجم ار هابتشا کی و دوبن لاعف ردقنیا منهذ هک مدرکیم لمع تسرد ًاعقاو رگا اما موش هابتشا نیا عنام

  .مدرکیمن

 تعاس و منکیم یئاشگاضف تعاس کی ینعی ندوب هاگهگ هک درک زاب میارب مشالترپ و زیزع ياسیرپ مناخ و

 يدام ناهج بذج و تسه مرس يوت ياهفرح و اهیگدینامه يور رب ماهجوت مامت و مدنبیم ار اضف دعب



 هب نم ندش هدنز رد یکمک ملامعا و اهرکفو اهزیچ نیا مادکچیه و ،هراکچیه و ماهدش هراکهمه ینعی ماهدش

 و دگنلیم مبسا و ماهدشن قشع راوهر بسا راوس زونه لاس هس زا دعب هک تسا نیمه يارب و ،دننک یمن ادخ

 يورین نایرج زا یناشن و منکیم هدافتسا رتمک ماهنازور یگدنز رد میاههتخومآ نیا زا هک مدید و تسین ياپداب

 .متسه يزابقشع لوغشم روضح تالایخ اب سگرن مناخ لوق هب و ماهدشن رس یب زونه و تسین اهنآ رد یگدنز

 .مراد ناتتسود .ملد نازیزع امش يهدننک رادیب ياهمایپ زین و مهابتشا ندید رطاخب مرکاش ار ادخ سپ

 :  مشابن تیب نیا لومشم ات مشاب یتسه ناهج و یگدنز رازگتمدخ و منک راتفر تسرد مناوتب هک مراودیما و

 
 يروآ رارکت هب ار تمکح هچرگ

 يرب وت زا دوش یلهاان وت نوچ

 315 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 رهشون زا ارهز مارتحا و ساپس اب


