
* ناریأ هدوت بزح یزکرم ٔهتیمک ۳و۲وا یاهمونلپ

 مودٔ هرگن"ک را"ک نا"یا"پ زا س"پ هل"صا"فال"ب نار"یأ هدو"ت بز"ح یز"کر"م ٔهتیم"ک مو"س ا"ت لوا یا"همونل"پ
 لیکش"ت را"بک"ی ها"م ه"س ر"ه د"یا"ب یز"کر"م ٔهتیم"ک مونل"پ بز"ح د"ید"ج ٔه"مان"سا"سا قب"ط .د"ش لیکش"ت
 اه""نآ ا""ما ،دو""ب هد""ش ینی""بشی""پ ا""همونل""پ ن""یا رد زی""ن یز""کر""م ٔهتیم""ک نارواش""م ت""کر""ش .د""شی""م
 .دنتسجیم تکرش مونلپ تاسلج رد یأر قح زا یرادروخرب نودب و رظان ناونعهب اهنت

 مونل""پ ن""یا رد ه""ک د""ش لیکش""ت یز""کر""م ٔهتیم""ک مونل""پ نیت""سخن مودٔ هرگن""ک نا""یا""پ زا س""پ هل""صا""فال""ب
 ار بز"ح ی"نا"مزا"س و ی"سای"س یرب"هر و د"یدر"گ باخت"نا رف"ن ۱۱ زا ب"کر"م یم"ئاد ٔهی"ئار"جا تأی"ه
 .تفرگ هدهعرب مونلپ ود ٔهلصاف رد
 را"ک تیفی"ک و تالیکش"ت را"ک رد یص"یاق"ن ه"ک هت"شذ"گ شور م"غریل"ع ه"ک ت"شاد مال"عا مونل"پ نی"لوا
 و یفی""ک ءاق""ترا .درام""شی""م ح""جرا تیم""ک ر""ب ار نآ ندرم""ش مدق""م و تیفی""ک دوب""هب ،ت""شاد دو""جو
 رد و ت""فر""گ رار""ق ه""جو""ت درو""م ءاض""عا ی""سای""س ی""ها""گآ حط""س ندر""ب الا""ب یار""ب تا""ناک""ما ش""یاز""فا
 ش""یاز""فا و ردا""ک یا""هسال""ک یشخ""برم""ث رب ،ک""یروئ""ت و ی""سای""س تا""یر""شن ر""ب هوال""ع رذگ""هر ن""یا
 .دش دیکأت اهنآ دادعت

 ءاض""عا رف""ن ۱۳ و یل""صا ءاض""عا رف""ن ۱۵ ت""کر""ش ا""ب ۱۳۲۷ دادر""خ ۲۸ خ""یرا""ت رد مونل""پ نی""مود
 .دش لیکشت یزکرم ٔهتیمک رواشم
 نی"""مود ی"""موم"""ع ٔه"""ما"""نعط"""ق ،نآ ب"""یوص"""ت و ی"""موم"""ع شراز"""گٔ هرا"""برد ثح"""ب زا س"""پ مونل"""پ ن"""یا رد
 .دیسر بیوصتهب بزح یزکرم ٔهتیمک عمجم
 بز"ح را"ک ه"ما"نر"ب بو"چرا"چ و دوم"ن ب"یوص"ت ار یرب"هر هاگت"سد بع"ش یل"خاد یا"هه"ما"ننی"ئآ مونل"پ
 .درک نییعت هدنیآ هام هس رد ار

 .دش لیکشت ناریأ هدوت بزح یزکرم ٔهتیمک مونلپ نیموس ۱۳۲۷ رهم ۲۲ خیرات رد
 شخ""""بت""""یا""""ضر ار هی""""ئار""""جا تأی""""ه تی""""لاع""""ف نآ نم""""ض ه""""ک دوم""""ن ب""""یوص""""ت ار یاه""""ما""""نعط""""ق مونل""""پ
 بل"""ج مسی"""لا"""یرپ"""ما یا"""ههشق"""ن یاش"""فا و مدر"""م قوق"""ح زا عا"""فد ه"""ب ار وا ه"""جو"""ت و در"""ک ی"""با"""یزرا
 .دومن



 رد را"ک شرت"سگ و ی"تاغیلب"ت تی"لاع"ف د"ید"شت ،ا"هنات"سر"هش رد را"ک ه"ب ی"فا"ک ه"جو"ت مونل"پ نی"مو"س
 .درک هیصوت ار ناناقهد نایم

  .دو""ب م""یژر قييض""ت و راش""ف ا""ب هل""باق""م ترور""ض مو""س و مود یا""همونل""پ رد ه""حورط""م مه""م ه""لأس""م
 ار دو"""خ شرو"""ی ،نات"""سدر"""ک و ناج"""یا"""برذآ یا"""هتضه"""ن ت"""سکش زا س"""پ ه"""ک رامعت"""سا و عاج"""ترا
 یا""ههت""سد و ش""ترا و یر""مراد""ناژ و سیل""پ ر""گبو""کر""س یا""هوری""ن ٔهلی""سوه""ب نار""یأ هدو""ت بز""ح هیل""ع
 تا"""ماد"""قا زا و د"""ندو"""ب هد"""نا"""م ما"""کا"""ن بز"""ح ه"""ب د"""ید"""ش تا"""بر"""ض دو"""جو ا"""ب و هدر"""ک زا"""غآ نا"""شا"""بوا
 نورد زا بز"ح نت"سکش م"هرد یار"ب زی"ن یاه"ما"خ رو"نا و یکل"م لیل"خ ریظ"ن ی"ناد"تر"م ٔه"نا"یو"جه"قرف"ت
 هدا"مآ ،دو"ب بز"ح ندر"ک مال"عا ی"نو"نا"قری"غ ه"ک ید"ید"ج شرو"ی یار"ب ار دو"خ ،د"ندو"ب هت"فرگ"ن هجیت"ن
 و ها""""ش ٔه""""نان""""ئا""""خ یا""""ههشق""""ن یاش""""فا نم""""ض یط""""یار""""ش نین""""چ رد نار""""یأ هدو""""ت بز""""ح .د""""ندر""""کی""""م
 بی""تر""ت ن""یا ه""ب .در""کی""م هدا""مآ نآ ا""ب هل""باق""م یار""ب ار دو""خ اک""یر""مآ و سیلگ""نا یا""هت""سیلا""یرپ""ما
 .دو"ش هد"ید ی"بز"ح یا"هردا"ک زا رف"ن ۱۰۰۰ ندر"ک یفخ"م یار"ب مزال تا"کراد"ت د"ش هت"فر"گ میمص"ت
 ا"""""ب ها"""""ش ن"""""ئا"""""خ م"""""یژر ،ددر"""""گ یلم"""""ع هنی"""""مز ن"""""یا رد مونل"""""پ ود ن"""""یا تامیمص"""""ت هک"""""نآ زا لب"""""ق ا"""""ما
 ی"""نو"""نا"""قری"""غ ار نار"""یأ هدو"""ت بز"""ح تی"""لاع"""ف ،نار"""هت هاگش"""ناد رد نمه"""ب ۱۵ ه"""ثدا"""ح زا یری"""گهر"""هب
 .درک مالعا
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