
  
 . نینزان يزابهش ياقآ و یتسه ملاع تانئاک یمامت رب ساپس و دورد اب
  یباختنا تایبا و 853 همانرب

 
 مه زا و مینکیم تفایرد يژرنا رگیدمه زا ام هک ،تسا نیشنمه و نیرق روضح يرایشوه هب یمسج يرایشوه ندش لیدبت عناوم زا یکی
 .  میریذپیم ریثأت

 
  قشع دنوادخ مان هب

 
 دمصلا هللا كاپ تاذ قح
  دب رای زا دب رام هِب دُوب هک
  میلس زا دناتس یناج دب رام
  میقم ِران يوس ،درآ دب رای
 وا يوگ و تفگ و لوق یب نیرق زا
  وا يوخ زا ناهن لد ددزدب وخ
 2636 یلا 2634 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 : هک تقگ ناوتیم نیشنمه و نیرق تیمها زا

 
 هدینامه دوخ درد زا رپ زکرم اب هک ارچ ،تسا رتدب دب رام زا بتارم هب دب رای هک دنکیم دای دنگوس زاینیب دنوادخ كاپ تاذ هب زیزع يانالوم
 نخس شیاهدرد زا هراومه و ،دهدیم رارق  درد و هودنا و مغ ياضف ریثات تحت دوخ تاشاعترا اب ار ام و دنادیم اهدرد دنمزاین ار دوخ و تسا
 . دزاس شعترم درد هب ار نامزکرم ات دنکیم کیرحت ار ام و دیوگیم
 
 . دنازوسیم ار ام و دوشیمن شوماخ و تسا نشور هک تسیشتآ دننام تسرد ینهذ نم دب رای یلو دریمیم رام شین کی اب ناسنا لاح
 . میریگب هلصاف دب رای زا ای و میشابن دب رای ای ییاشگاضف اب تسا رودقم هک ییاج ات هک تسا نیا ام تیلوئسم و هفیظو دروم نیا رد و
 نیرمت ناشربارب رد دشاب نامهداوناخ ياضعا لماش تسا نکمم هک میرادن گرزب ینهذ نم دارفا زا یضعب زا يزیرگ و هراچ رگا و
 وگ و تفگ و نخس نودب یتح تسام نیشنمه و نیرق هک یسک ره هک مینادب دیاب و میهد رارق نامهار هشیپ ار ربص و مینک ییاشگاضف
 . دوب دهاوخ راذگرثا ناميوخ و قلخ يور ندرک
 
 ادخ ینیشنمه دهاوخ هک ره
 ایلوا روضح رد دنیشن ات
 دوشیم هدناوخ یلسگب  یلکسُب رگ ایلوا روضح زا
 یلکیب ِوزج هکنآ ز یکاله وت

 2164 و 2163 تایبا ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هک يدارفا و ایلوا روضح رد دیاب دنکب شدوخ سنج زا ار وا دنوادخ و ددرگ نیشنمه و نیرق دنوادخ اب دهاوخیم هک یسک ره :نیاربانب سپ
 . میتسه لک نودب ءزج کی هکنیا يارب میدرگیم كاله میوشب ادج ایلوا روضح زا رگا هک ارچ. دنیشنب دناهدرک زاب ار دوخ نورد ياضف
 . لک و تسا زاب ًالماک شنورد ياضف هک دشابیم زیزع يانالوم ایلوا نیرتهب زا یکی و
 . دیامنیم لصتم دنوادخ هب ار ام هدش هدوشگ ياضف نیا اب و زاب ار نامنورد ياضف و دنکیم اقلا ار روضح میتسه لک زا یئزج هک ام هب و
 
 درب او نامیرک زا وید ار هک ره
 دروخ وا ار شرس دبای شسک یب
  نامز کی نتفر عمج زا تسَدَب کی
  نادب وکین ،نیا دشاب ناطیش رکم
 2166 و 2165  تایبا  ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
  بجو کی :ینعی تسدب کی-
 
 : هک میریگیم هجیتن لاح
 
 . میوشن  ادج روضح جنگ همانرب و زیزع يانالوم دننام ینامیرک و ناگرزب زا هدش هک مه بجو کی هزادنا هب
 درکلمع و دزاس لوغشم شدوخ هب ار نامرکف ات دهدب رارق نامزکرم رد ار دوخ ینوریب لماوع ینهذ نم هک دراد ناکما هظحل ره هک ارچ
 دزاسیم رود نامفده زا ار ام و دروخیم ار ام درخ و لقع و دباییم سک یب ار ام وید هک تسا تروص نیا رد و دنک فیعض ار نام نتشاد
 . میدرگن ادج ناميونعم هورگ و روضح جنگ همانرب و ناج يانالوم زا ياهظحل هک مینکیم یعس ام و. تسا ناطیش هلیح و رکم دوخ نیا هک
 . دنکیم هرادا مه ار ارهز نم کچوک یصخش یگدنز ،تسا راک مرگرس تانئاک ياهتنمیب درخ هک یتقو :نایاپ رد و
 
 تسا یهت نان زا تسد هک هدرُم مغز يا
 ؟تسیچ سرت نیا میحر و تسا روفغ نوچ
  3087  تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-



 
 . دینامب ملاس و يژرنا رپ
  امش رادهگنادخ ،نونمم یلیخ
  نادهاز زا ،یتمالس ارهز-
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