
دادرُما نشج ای ناگدادرُما

.میوگ یم شاب داش ناتسودناریا ی همه هب ار ناگدادرَُما ای دادرَُما نشج شیپاشیپ *

 یگرم یب ینعم هب ای مچ رد هک تسا هدش هدیمان دادرَُما هام ره زا زور نیمتفه ،ام ناکاین ی هزور یس رامشلاس رد *
؛تسا هدش تسرد شخب هس زا دادرَُما ی هژاو .تسا ینادواج و

)یفن ( شِیان دنوشیپ =َ ا - ۱ +
گرَم = رُم - ۲ +
یتسردنت و ییاسر -رامشُرپ ِدنوسَپ = داد - ۳ +

مرخ تخس ،تسا هَم دادرَُما
مَدامَد یپایپ شون یِم

 
 یتسین و گرم مچ رد هک دادرُم ار  هام نیا مان یتسردان هب  یزورما یاهرامشلاس رد هک مینیب یم هناتخبروش یلو
 .دوش )حالصا ( شیاریو رگید یاه یتسردان یرایسب دننام مه یتسردان نیا میشوکب دیاب یم هک دنسیون یم ،تسا

.تسا هدش اج هب اج ،هام ِزور نیموس هب ،میمان یم یدیشروخ رامشلاس ارنآ هک ینونک رامشلاس رد ناگدادرما *
 اهراتشون نآ ای راتفگ نآ هک یناسک یهاگآ یارب یلو .تسا هدش هتفگ نخس ییاج هب اج نیا ی هراب رد نیا زا شیپ *
.مینک یم کچوک یروآدای کی ،تسا هدیسرن ناشتسد هب

یس هام ره ،تسا ادیپ شمان زا هک هنوگ نامه هب ،میمان یم هزور یس رامشلاس ار نآ هک ،ام ناکاین رامشلاس رد *
.تسا هدوب یمان یاراد مه زور ره و هتشاد زور

 زا یکی هک دنک یم تسرد ار یدیشروخ رامشلاس گرزب مایخ ،یهاشمزراوخ نیدلا لالج یهاشداپ نامز رد *
.دنیوگ یم زین یلالج رامشلاس ار نآ و تسا زورما ناهج یاهرامشلاس نیرت تسرد
 رد یکچوکِ ییاج هب اج ،رامشلاس نیا رد ورنیا زا .دنراد زور کی و یس لاس ِتسخن هام شش رامشلاس نیا رد
 .تسا هدمآ شیپ اه نشج ِزور یرازگرب

 .تسا ناهج رامشلاس )نیرت قیقد ( نیرت هنافاکشوم یدیشروخ ِرامشلاس ناهج ِناسانشرتخا یاه شهوژپ ی هیاپ رب *
 رازه ۱۰ ره یدیشروخ ِرامشلاس رد ،ییاج هب اج نیا و ،دراد ییاج هب اج زور کی ،لاس ۲۵۰۰ ره رد ییاپورا رامشلاس
.تسا هیناث کی لاس

مکی لاس رد هک تسا هنیدم هب هکم زا مالسا ربمایپ )ترجه ( ِچوک ،)یرمق ( یهام رامشلاس )ءادبم ( ِهاگتساوخ  *
 یارب )ءادبم ( هاگتساوخ نیمه زین یمالسا ِناریا رد .دش ماجنا )یدالیم ( ییاسَرت ۶۲۲ هییوژ اب ربارب ،)یرجه ( یچوک
 مه اب بش و زور یازارد هک دوش یم زاغآ راهب ِزور نیتسخن رد یدیشروخ لاس یلو .دش هدیزگرب یدیشروخ رامشلاس
.)دنراد توافت مه اب ( تسا رترود )یرمق ( یهام رامشلاس زا زور ۲۴ و هام هس دادخر نیا و ،دنتسه ربارب
  

ِرامشلاس زا زور ۱۱ رامشلاس نیا .دوب )یرمق ( یهام ِرامشلاس ،ناریا ام ِروشک ِرامشلاس یدیشروخ ۱۳۰۴ لاس ات *
 یهام یاه هام زین اه هام مان و هدوب یهام رامشلاس ی هیاپ رب لاس لوصف ای اه مسوم و تسا رت هاتوک یدیشروخ
 .دندوب .… و ناضمر ،رفص ،مرحم دننام ،)یرمق (

 رامشلاس ات دش داهنشیپ هک دوب نیا تفرگ ماجنا هک یبوخ یگنهرف یاهراک زا یکی ،گرزب هاش اضر نامز رد *
 رد ،یسررب زا سپ و هدرب یلم یاروش سلجم هب داهنشیپ نیا .دوش هدیزگرب )یرمق ( یهام رامشلاس یاج هب یدیشروخ



 رامشلاس ات دش داهنشیپ هک دوب نیا تفرگ ماجنا هک یبوخ یگنهرف یاهراک زا یکی ،گرزب هاش اضر نامز رد *
 رد ،یسررب زا سپ و هدرب یلم یاروش سلجم هب داهنشیپ نیا .دوش هدیزگرب )یرمق ( یهام رامشلاس یاج هب یدیشروخ
 یناریا یاه هام مان نآ ِیپ رد سپس .دش )بیوصت ( هنیتسد و هتفریذپ اروش ِسلجم یوس زا ،۱۳۰۴ نیدرورف ۱۱ خیرات
.دش یبرع یاه هام مان نیزگیاج زین .… و دادرخ ،تشهبیدرا ،نیدرورف دننام
 یلو دنرب یم دوس نآ زا همه زورما و درک زاب مدرم نایم رد ار دوخِ یاج یبوخب یدیشروخ رامشلاس هناتخبشوخ *
 یدنب نامز و )لوصف ( اه مسوم هنوگ نیدب و دنام اج هب نآ ِرانک رد ینید رامشلاس مان هب مه )یرمق ( یهام رامشلاس
.تشگزاب ،دوب هدمآ دیدپ یقوجلس هاش کلم نامز رد و یدیشروخ رامشلاس اب هک یتسرد

.ناگدادرَُما ای دادرما نشج هب میدرگ زاب *
 .تسه زین ازماروها )ِتافص ( یاه هزورف زا یکی و یگرم یب و یگنادواج )ینعم هب ( مچ رد دادرَُما هک میدش روآدای
.تسا یگشیمه ِیناوج و یتسیز ون ،یگدنزرس دامن نایناریا ی هشیدنا رد دادرما هاگیاج
 .تسا شیوخ هایگ یتیگ هب ار وا اریز تسا رامش یب ناهایگ ِروَرَس دادرما
.دوب دهاوخ دونشخ وا زا دادرما هاگ نآ ،دَشخَب شِمار ار هایگ یسک رگا
.دوب دهاوخ هدرزآ وا زا دادرما هاگ نآ درازایب ار هایگ یسک رگا

 یگدیسر ناهایگ هب و هتخادرپ یداش هب و هتفر تشد و ناتسوب و غاب هب ام ناکاین ناگدادرما ای دادرما نشج ماگنه هب *
.دندرک یم
 دوش یم روآدای ار نایمدآ ام ِیراکشبوخ و تسا نیمز یزبسرس و ناهایگ تشادگرزب دادرما نشج ای ناگدادرما یگژیو
.میشاب اشوک تسیز نوماریپ یرادهگن و تشادساپ رد هک

 ،دشاب قبنز نامه هک ار َکبَمچ ِلگ ،اهلگ نایم زا هک میوش یم روآدای ،دمآ نایم هب نخس ناهایگ ی هراب رد هک اجنآ زا *
 .دنسانش یم دادرما ی هژیو ِلگ تسا ییابیز دامن و

یناریا ۲۵۷۷ دادرَُما
   )یدالیم ( ییاسَرت ۲۰۱۸ هییوژ اب ربارب
 


