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, سينثرنو, صدها شاعر, ن مدتيدر ا.  داردي طوالنة در هند سابقي فارسادبياتزبان و 
 را در هند ي فارسادبيات خود يبها قات گرانيوجود آمده از تخل س بهينو تذکره, مورخ

 شعرا ياه واني و دي متون فارسياري در هند بسيشرفت صنعت چاپيپ  با. ساختنديغن
رامپور و , کانپور, گرهيعل, يدهل, يبمبئ, درآباديح, از مراکز مختلف در هند مانند کلکته

, ها موزه, ها  هنوز در کتابخانهخطّي يها  صدها نسخهيده وليچاپ رس گر بهيها شهر د ده
ن يمحقّقشوند در قرن گذشته  ي محفوظ نگهداشته مي شخصيها وها و کتابخانهيآرش

الدين   صباح،)م ١٨٥٧-١٩١٤ (ي نعمانيسندگان و ادب دوستان مانند شبلينامدار و نو
   اسحاقمحمد ،)م ١٨٩٤-١٩٦٣( حسن ي هاد،)م ١٩١١-١٩٧٨(ن عبدالرحٰم

  يراني محمود ش،)م ١٨٨٣-١٩٤٢(ع ي شفمحمد پروفسور ،)م ١٨٩٨-١٩٦٩(
  د حسني پروفسور س،)م ١٩١٥-٢٠٠٨(ر احمد ي پروفسور نذ،)م ١٨٨٠-١٩٤٦(
گران خدمات ي دياريو بس) م ١٩٢١-٢٠١١ (ير حسن عابديد اميس) م ١٩١١-١٩٨٨(

 ادبياتد در يق و تنقيد تحقيک دور جديو  انجام داده ي فارسادبيات اي در ارزنده
  . را آغاز نمودنديفارس

 ي علما و فضالو باد نموده يران بازدين بار از اي چندين بزرگان بعضيان ايم از
د يد و بازدين ديا.  حاصل کردندييد آشناي جدي فارسادبيات باموده و ران مالقات نيا

بعد از استقالل هند . ه است کمک نموديليد خي جدي فارسادبياتدانشوران در فروغ 
جة ي در نتيس زبان و ادب فارسيج و تدريخصوص در پنجاه سال گذشته در ترو به

                                                   
  . دانشگاه دهلي، دهلي،بازنشستة فارسيدانشيار   ∗
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 و خانة فرهنگ يقات فارسيتحق مرکز ي از دانشوران و همکاري مجاهدانه بعضيمساع
 وقف يات فارسي خدمت ابي خود را برايکه زندگان نو يران دهلي اي اسالميجمهور
  .رسد ينظر م شرفت قابل مالحظه بهيپ, نمودند
ر قرن ي اخةمي در هند را بعد از ني فارسادبياتفکران که شمع  ن روشنيان ايم

پروفسور سيد ) م ۲۰۰۸ :م(مد مرحوم ر احيپروفسور نذ,  فروزان داشتنديالديستم ميب
 سرفهرست ير حسن عابدياز دانشگاه پتنا پروفسور سيد ام) م ۱۹۸۸ :م(حسن 

 در ي فارسادبياتت ين شخصيتر ر احمد بزرگيبعد از رحلت پروفسور نذ. باشند يم
 همواره در خدمت يسالکهنوجود   با بود کهير حسن عابديهند پروفسور سيد ام

  .ر بودي ناپذي فعال و خستگيرس فاادبيات
نوشته که اسالف او » نامه يعابد« در ي خود پروفسور عابديطبق احوال زندگان

 که دولت يکردند وقت ي ميگره زندگ اعظم» يبجول «ي در اوستاي الواسطيدي زيرمعلّيم
گره نقل  اعظم» پور يديک« بهشانيشان را ضبط نموده اي ايي و داراي سراسر راضيسيانگل
گره را وطن خود  اعظم» يگنگول «ير حسن عابدياجداد سيد ام,  کردند بعديمکان
 ير حسن عابديش سيد ام ه ۱۳۰۱/م ۱۹۲۱ه يي ژو۲۱خ يتار جا به نيدر هم. دادند قرار

  .جهان گشود چشم به
ق و دوست ي رف،ر احمد و پروفسور سيد حسنيران پروفسور نذيدوران اقامت در ا

ن ي ايگر رفقا برايق صادق بودند که دي و رفيکيقدر روابط نزد نيو اشان همراه بودند يا
 شان در تهرانيا, ن مدتي ادر. کردند ياستعمال م» ثيتثل« لفظ يميسه دوست صم

استاد , دووپوردا استاد, بيم قريد و دانشوران مانند استاد عبدالعظياسات, ادبا, شعرا با
هوشنگ ابتهاج , نادر نادرپور, جيوشيماين, اطرار شيدکتر احسان , الزمان فرزوانفر عيبد
  .شان استفاده نمودندي بارها مالقات کرده از اين بهبهانيميس, اهللا صفا حيذب, هيسا

  پروفسور عابدي يآثار ادب
,  گوشه و کنار هنديها  از کتابخانهخطّي يها  همواره در تالش نسخهيپروفسور عابد

ح و يف و ترجمه و تصحياده تألي زيها کتاب. د نمودهيبازد, ي شخصةريذخ, ها موزه
  :باشد يل ميشان برحسب ذي اي ادبآثاِر. ن نموده استيتدو
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ت يدست زبان سانسکر رهير و چيداس شهين اثر کالي ايترجمة فارس :يشرووکرم اُ .۱
 آن را در سال ي روابط فرهنگيب داده و شورايح و ترتي تصحيرا پرفسور عابد

 يشنامه پروفسور عابدين نمايح اين و تصحيوه بر تدوچاپ رسانده عال  بهم ۱۹۵۹
 در هند را هم آورده يسينو شنامهي مفصّل نماةخچين ترجمه تاريا مه خود به مقديط

 .است
 داس يلت که بنواي سانسکريکتاب» پربود چندرا« :ا طلوع قمر معرفتيگلزار حال  .۲

 يهمکار  بايور عابد ترجمه کرده بود پروفسيفارس  داراشکوه آن را بهيمنش, يول
چاپ  گره بهيم از عل ۱۹۶۱ب داده در سال ي را ترتين ترجمه فارسيدکتر تارا چند ا

ز ي را ني داس وليبنوال يشگفتار احوال و آثار منشي در پيپروفسور عابد. رساند
 .شرح داده

ن يو دن اثر فلسفه يا.  هندوان است مترجم ناشناختهي مذهبيکتاب: وگ وشستج .۳
 برگردانده شده پروفسور يفارس ت بهيدستور داراشکوه از سانسکر بههندوان را 

شگفتار مفصّل يپ  باب دادهيت را ترتس دکتر تاراچند جوگ وشيهمکار  بايعابد
 .ده استيرسچاپ  گره بهي علدرم  ۱۹۶۸در سال 

) يخودسوز (يش آمد ستي سوز و گداز پي در مثنوي خبوشانينوع:  سوز و گدازيمثنو .۴
ن ي ايپروفسور عابد. ان کرده استيب, گرفت ي اکبر شاه صورت مةوررا که در د

گر ي ديها  و داستاني خبوشاني احوال و ٍآثار نوعة مفصّل دربارةممقد  با رايمثنو
 .چاپ رسانده  را بهاثرن يم ا ۱۹۷۰ران در سال ياد فرهنگ ايبن, ب دادهي ترتيست

 ي هندادبياتشاهکار ) ه ۹۰۶-۹۹۹ (ي جائسمحمدسروده ملک : ان پدماوتداست .۵
 يگفتارشيپ  باشده و برگرداندهن داستان را ي ايفارس ن بار بهيچند. رود يشمار م به

 .ديچاپ رس م به ۱۹۷۲ در سال محققانه
باشد که خالقداد  ي مپنچاتنترا يکي اثر کالسي فارسةانه ترجميپنچاک :انهيپنچاک .۶

پروفسور  . برگردانده بوديفارس بهت ي آن را در دورة اکبر پادشاه از سانسکرياسعب
انه يفرد که کهنه و مور  منحصر بهخطّي را از نسخة انهيپنچاک و دکتر تاراچند يعابد

 ي دانشگاه اسالمدرب داده ي ده ساله ترتيقي و تحقياديدقّت ز  باخورده بود
 .ديرسچاپ  م به ۱۹۷۳گره در سال يعل
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 و ي اخالقيها تمل بر داستان است مشيکتاب: ) اسماريايدر(ت ساگر ِرتاسکَ .۷
. استزيسته  مي دورة اکبر پادشاه در ياس خالقداد عبيها مترجم آن مصطٰف افسانه

دو . شده را کشف نمود  گمخطّيار نسخة يکاوش و تالش بس  بايپروفسور عابد
. شوند يدرآباد محفوظ نگهداشته ميس و در کتابخانة حيا آفيندي آن در اخطّينسخة 

مرکز کمک   باب داده ويح و ترتين سال آن را تصحيکاوش چند  بايدپروفسور عاب
 در سال نو دهلي, رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران, تحقيقات فارسي

  .ديچاپ رس م به ۱۹۹۷
ل ي درج ذيگر پروفسور عابدي آثار ديفارس ت بهين تراجم از سانسکريعالوه ا به

 :باشند يم
ح ي را تصحيري کشمي فاني چهار مثنويوفسور عابدپر: يري کشميات فانيمثنو .۸

 مخصوصاً در ي و فرهنگي و اوضاع اجتماعيها زندگان ين مثنوي انموده است در
ن ير اي جمو و کاشميها  هنر و فرهنگ و زبانياکادم. ان شده استير بيکشم
 هم يشگفتار مفصّل پروفسور عابديپ. م چاپ نموده ۱۹۶۴ها را در سال  يمثنو

 .باشد يآن مشامل 
باشد که تاکنون شناخته  ي و اردو مي فارسة برجستي شعراةتذکر: فياللطا منتخب .۹

ران يم در ا ۱۹۷۱ در سال يشگفتار مفصّل پروفسور عابديپ  با همراه.نشده بود
 .ديچاپ رس به

ن اثر يران است اي اي پادشاهان صفويخيمأخذ مهم تار: هين صفويخ سالطيتار .۱۰
سنده ينام نو. ر در هند نوشته شده و استنساخ شده بود در شهر احمدنگيخيتار

ن دودمان يخ اي تارة خود را درباريمشاهدات و نظرها, سندهينو. ستيمعلوم ن
قات پروفسور يشگفتار و تعليپ  با.ت آن را افزوده استي مطرح نموده که اهميشاه
 .ديچاپ رس ران بهياد فرهنگ ايم از طرف بن ۱۹۷۵ در سال يعابد

 يم کاشانين کتاب احوال و آثار ابوطالب کلي ادر :يو آثار ابوطالب کاشاناحوال  .۱۱
شگفتار يپ  با. قرارگرفته استي دربار شاهجهان پادشاه مورد بررسيالشعرا ملک

چاپ  م به ۱۹۸۳ن کتاب را در سال ينو ا ي دهليانجمن فارس, يپروفسور عابد
 .رسانده است
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ان ي بين مثنوينا و لورک در اي عشق مداستان :نا و لورکي مةا قصّينامه  عصمت .۱۲
 در مرکز تحقيقات فارسيب داده و ي را ترتين مثنوي ايپروفسور عابد. شده است

 .چاپ رسانده است  به۱۹۸۵هند در سال 
 و دکتر سيد مقبول احمد يعابدامير حسن پروفسور : ر خسروي امةنام مه تغلقيضم .۱۳

  م چاپ نموده ۱۹۷۵در سال  هند يب داده و انجمن فارسيمه را ترتين ضميا
 .است

  ي پروفسور عابدي و علميقيمقاالت تحق
   بشماري فارادبياتن ين و منتقديمحقّقن دانشوران و ي از پرکارتريکي يپروفسور عابد

 تسلّط کامل داشت و از يسي و انگليفارس,  اردويها زبان  بهيپروفسور عابد, رود يم
 و ادبياتنه ي در زميقي تحقيها شان مقالهيا. دز آشنا بوي نياوستا و پهلو, تيسانسکر

 شرکت يالملل ني بيينار و گردهماير آورده و در صدها سميرشتة تحر  بهيزبان فارس
 در يزبان اردو و فارس شان بهيشتر مقاالت ايب. راد نمودي اي پرارزشيها ينموده سخنران

فهرست مقاالت . ه استديسطبع ر افغانستان و هندوستان به, پاکستان, راني ايها مجله
  .باشد ي مي طوالنيليشان خيا

. چاپ رسانده است  هند بهيشان را انتخاب کرده انجمن فارسي از مقاالت ايبعض
  :که عبارتند از

ن مجموعه ي ادر) قي و تحقيده علميک مقاالت چةمجموع( ادب ي فارسيستانهندو .۱
شگفتار خود در يپ  با چهارده مقاله را انتخاب کردهين قاسميف حسيپروفسور شر

 .چاپ رسانده است  به۱۹۸۴سال 
, باشد ي مقاله م۳۶بر   که مشتمليزبان فارس شان بهيگر مقاالت ايک مجموعة دي .۲

 در ي پژوهشيگفتارها«نام  ب داده بهي دکتر حسن عباس ترتيشاگرد پروفسور عابد
ش  ه ۱۳۷۷ در سال يزديط موقوفات محمود افشار توس» ي فارسادبياتنه يزم
 .باشند ي ميقي و تحقيت ادبيز اهميچاپ رسانده است که حا به

 ريش زبان اردو انتخاب کرده دکتر اطهر  بهيگر مقاالت پروفسور عابدي دةک مجموعي .۳
 .چاپ رسانده است به) هاريب(از دانشگاه پتنا 
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 مقاالت ة دو مجموعي استاد دانشگاه دهلينيس فاطمه حسيپروفسور سيده بلق .۴
چاپ  م به ۲۰۰۳-۴ انتخاب کرده در سال يسيزبان اردو و انگل  بهيابدپروفسور ع

  :باشد يل ميل آن درج ذيرسانده است که تفص
پور  ق هاشمي دکتر توفيعزاماشگفتار استاد يپ  بان مجموعهيا :يعابد يمايس  : أ

و مقدمه مفصّل مرتب و تأثرات دانشوران و فهرست مفصّل ) رانيا (يسبحان
م  ۲۰۰۳ در سال ياردو و فارس, يسيزبان انگل  بهيبدمقاالت پروفسور عا

  .ده استيچاپ رس به
بر  ن مشتملي است ايزبان فارس  بهيگر مقاالت پروفسور عابديمجموعة د: ب

,  در مناطق مختلف هندي انجمن استادان فارسيها هي اجالسي فارسيها يسخنران
ها  هياست اجالسيث ريح  که بههکلکت, درآباديح, يبمبئ, گجرات, لکهنو, هگريعل
 ادبياتموضوعات مختلف  زده مقاله بهين مجموعه سيدر ا. باشند يم, راد شديا

سهم «عنوان   ورق به۷۲بر  ک مقاله مفصّل مشتملي و يسيزبان انگل  بهيفارس
شگفتار پروفسور اظهر يپ  بان مجموعهيا. باشد يم» ي فارسادبيات هندوستان به

 منتشر ي دانشگاه دهلي فارسادبياتزبان و م از گروه  ۲۰۰۳ در سال يدهلو
 که در ي رساله دکتري برايقي تحقي فهرست کارهاةن مجموعيا. ديگرد

 .ز داردي مختلف هند انجام داده شده نيها دانشگاه
تصوف و «عنوان   بهيسيزبان انگل  بهيگر مقاالت پروفسور عابدي دةک مجموعي .۵

  .ده استيم منتشر گرد ۱۹۹۷و در سال ن يدهل, توسط وشو پرکاشن» عرفان در هند
ده يچاپ رس  بهي فارسيها  که در مجلّهيار مقاالت مهم پروفسور عابدياکنون بس هم

  .باشند ي محفوظ مي دانشگاه دهلي فارسادبياتدر گروه زبان و 
باشد و  ياد ميت زي اهمي داراي مقاالت پروفسور عابديها  مجموعهةن هميا

  .تواننند از آنها استفاده کنند ي زبان ميتان فارسز ادب دوسيپژوهشگران ن
. مند بود ار عالقهيران بسي هند و ايات ناشناخته شعراي ابي در تالشيپروفسور عابد

تفحص   باران راي هند و ايگو ي فارسيات ناشناخته شعراي از اشعار و ابياريشان بسيا
 يها شتر در نسخهي که بي چاپنيدواو  بادست آورده و بعد از مقابله ق بهي عمةو مطالع

. چاپ رسانده است  مختلف بهيها در مجلّه, شود يده نميات آنها دين و کلي دواويچاپ
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باشند که همواره در راه شناختن  يل ميد و تجليسته تمجيهر طور شا شان بهيقات ايتحق
ن يزمران ي هند و ايات و اشعار شعراي ابيها که دارا ها و جنگ اضيب, خطّي يها نسخه

 فراوان ي زحماتخطّي يها دست آوردن نسخه  بهيبرا. اند غ نمودهي بليسع, باشند يم
ن اشعار ين دربارة ايمحقّقالزم است که . ش گرفتهي دور دراز را در پيده و سفرهايکش

ب يتصو به, د نمودهيقات مزي کشف شده تحقيناشناخته که توسط پروفسور عابد
  .ندين نمايب و تدويرا از سر نو ترتن شعرا ي ايها وانيرسانند و د
 : کشف نموده عبارتند ازيپروفسور عابدرا شان يکه اشعار ناشناختة ا ي نامداريشعرا

 و ييغتاج يهالل, ي کرمانيخواجو, يکمال خجند, يابير فاريظه, ر خسرويام, يسعد
  .شوند يده نميشان دين ايران که اشعار ناشناخته در دواوي هند و ايگر شعراي دياريبس

 ي سفرها زحماِت،خطّي يها  نسخهِندست آورد به همواره در صدد يپروفسور عابد
ر احمد ي او پروفسور نذيميق صمين و دوست و رفي از معاصريکي. دهي کشيطوالن

شان در تالش ي ايمند  و عالقهي پروفسور عابدي دربارة زحماتيضمن اظهار را) مرحوم(
  : گفته بودخطّي يها نسخه
چ کس از يان هيم در,  داردي فارسادبيات  بهي که پروفسور عابديا عالقه”

توان  يده و ميار کوشي بسخطّي يها سراغ نسخه او به, شود يده نميمعاصران د
چ يد هيشا. ها را دنبال کرده باشد  که مثل او کتابيگفت که کمتراند کسان
دارد و در دوران مسافرت عالقة فراوان   نمانده که او بهيگوشه و کنار هند باق

  .“ها نوشته و مقاله ها پرداخته است  کتابيسفرها در جستجو
 ي فارسادبيات يج و ترقّيشان در ترويغ اي بلي و مساعيپاس خدمات ارزندة ادب به
ک جمله يم  ۱۹۹۰ن سالروز تولّد او در سال ي هفتادمموقِع  هند بهيانجمن فارس, در هند

د که مشتمل بر احوال خود نوشت پروفسور يچاپ رسان به» نامه يعابد«نام   بهيادگاري
  .باشد يگر مين از دانشوران دي و مضاميعابد
 ادبياتخ مفصّل و مستند يبود که تارن ي ايار پرارزش پروفسور عابديک پروژة بسي
ش از ي از زمان پين مقصود پروفسور عابدي ايبرا. ب داده شودي در هند ترتيفارس

ان هر دوره را يموريدروة ت, يو لودسيد , انيدورة تغلق, انيدورة خلج, يسلطنت دهل
سندگان و ينمود که دربارة احوال و آثار شعرا و نوو واگذار ض يک پژوهشگر تفوي به



  ٨٦  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

 در يخيار مهم و تارين کار بسيشکر خدا که ا. سدي بنويمورخان هر دوره رسالة دکتر
 در کتابخانة يشکل رسالة دکتر شتر بهي هنوز بيد وليل رسيتکم شان بهي ايزندگان

 ياردو و فارس   بهي دکتريها ن رسالهياکه الزم است . باشند ي محفوظ ميدانشگاه دهل
. دست آورده شود  مرحوم بهي پروفسور عابديچاپ شوند تا مقصود اصل, ترجمه شده

 يارس فيو بابان مجاهد يا ن اظهار ارادت و احترام بهي بهتر،ابدين کار مهم انجام ياگر ا
  .در هند خواهد بود
عصو , )هاريب( پتنا ي و فارسيقات عربي اداره تحقي عضو شورايپروفسور عابد

, رامپور, هيعثمان, بوپال, گجرات, پتنا, ي وارانسيها  در دانشگاهيئت آموزش فارسيه
. ز بوديگر نيار ديه و بسيه اسالميجامعه ملّ, دانشگاه جواهر الل نهر, يدهل, پنجاب
 ير و اداريئت تحرين بزرگوار در هيران شامل کردن اسم اي مختلف هند و ايها مجله
, نامه غالب) يدهل(اض ية ب تونک، مجلّي و فارسيقات عربيها مانند مجلّة تحق مجلّه
رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي , مرکز تحقيقات فارسي (يپارس ة قندمجلّ
نام   بهيزبان فارس  بهةجلّمک يشان يد اخو. شمردند يموجب افتخار م) نو دهلي, ايران

م منتشر کرده بود که چند سال ادامه  ۱۹۵۸ش در سال يباً پنجاه سال پيتقر» آهنگ«
 ياريوان غالب و بسيس ايمعاون رئ,  احمدين عليته فخرالديس کميشان رئيا. داشت
  .گر هم بودهي ديها انجمن

  ي ادبيها زهيجا
 از ي فارسادبيات در يفيسته او مدرک توصيپاس خدمات شا م به ۱۹۷۲در سال  .۱

  .ديشان اعطا گرديا س جمهور هند بهيطرف رئ
ه يساهت«زه يافت جايدر ق به موفّ،يفارسزباِن  بهپاس خدمات  م به ۱۹۷۵در سال  .۲

  .ديگرد) يدهل(» شديکال پر
ن يفخرالد« زه موسوم بهينو جا يم از طرف مؤسسة غالب دهل ۱۹۷۸در سال  .۳

  . اعطا شديو ق و نقد بهي تحقيبرا) س جمهور سابق هنديئر(»  احمديعل
» استاد ممتاز« دولت هند ي دانشگاهةون اعاني از طرف کمسيپروفسور عابد .۴

(Professor Emeritus)منتخب شد .  



   هند فارسِيباباِي  ٨٧

اعطا » يپدم شر«او نشان   هند بهيم از طرف دولت جمهور ۲۰۰۲در سال  .۵
  .ديگرد

زه ين سپاس خدمات پرارزش او جاراي ايم انجمن مفاخر فرهنگ ۲۰۰۰در سال  .۶
  .اعطا نمود

  .ديشان مفخّر گرديا  بهي فارابيالملل ني بةزيم از جا ۲۰۰۸در سال  .۷
  .اعطا نمود» استاد ممتاز «ةزيشان جايا  هند بهيانجمن استادان فارس .۸

»  در هندي فارسيبابا«افتخار  شان را بهي زبان در سراسر هند ايدوستداران فارس
است آن ي ري در هند بود و چند ساليانگذار انجمن استادان فارسين ب.موسوم کردند

  .عهده داشت  به راانجمن
 فارس در هند ادبياتت ين شخصيتر ن مرد مجاهد و بزرگيافسوس صد افسوس ا

 ۳۰م مطابق  ۲۰۱۱ مه ماه ۴خ يتار  ساله به۹۰بعد از خدمات پرارزش در سن 
ک يک گفت و پنجم مه ماه در گورستان نزديب اجل را لي داعهجري ۱۴۳۲االول  يجماد

 يها چشم  باد و شاگردان و دوستاني خود کشيه نقاب خاک بر رويه اسالميجامعه ملّ
  :اشکبار او را وداع گفتند

  سبزه نورسته اين منزلش را نگهباني کنـد         آسمان بـر لحـدش شـبنم افـشاني کنـد          
 يکيهرکس ن  باخالق بود کهمعلّم ا, بشر دوست,  مرد نکوکاره کيپروفسور عابد

شان استفاده کرده در سراسر هند و خارج از هند ي ايصدها نفر از ذات گرام, کرد
  :يرازي شيقول سعد به.  دارندي عاليها تيمسئول

  ي نبرنـد  ينکو  مرده آنست که نامش به       مــرد نکــو نــام نميــرد هرگــزايســعد
ون تمنّاي شهرت و نام  لوث و بد يغرض و ب انسان مانند پروفسور عابدي که بي

  :ود فقط خدمت خلق و خدمت زبان فارسي مقصود زندگاني ايشان قرار داده بودب
  تا ز بزم شوق يک داناي راز آيد بـرون           نالد حيـات    عمرها در کعبه و بتخانه مي     

شهرت  نه«ند که يآ يوجود م ا کمتر بهي دندر اينشان ي مثل ايست که انساني نيشکّ
طور  ني مردم ايها د در دلوو از خدمات برجستة خ» خواهند ي نام ميا دارند و نتمنّ

  .ندوش مي ي فراموش نشدنورند يگ يمحکم جا م
  


