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 ��رتسگرهم دنوادخ مان هب��

 

 روضح ناقاتشم و يزابهش ياقآ بانج رب مارتحا و مالس

 

 .تسا »ینهذنم برچ ياههبند« ماغیپ نیا مان

 

 اهنآ هب هار همادا رد و میشکب هنارایشوه درد اهنآ ماد هب نداتفا اب ام ات تسا نیمک رد ینهذنم ياههلت ای هبند

 لصا هب ار ام هک تسيریسم ریذپانییادج تمسق ینهذنم ماد رد نداتفا هبرجت .مینک ناشهدهاشم و میوشب هاگآ

 .تسا هدرکن ییاسانش ار اههبند نیا وا اریز ،دزادنایم اهماد نیا رد رمع رخآ ات ار دوخ ناسنا اما .دنادرگیمزاب دوخ

 

 

 :مهدیم حیضوت ار مدوب اهنآ تراسا رد رخاوا نیا رد هک ییاههبند و اههلت

 

 يرارقرب رد ندش یطرش ،دروم نیا هلت مدشیمن لصو هعمج زور همانرب هب و مدرکیم هیهت ماغیپ یتقو :��لوا هلت

 نم هک دشیم بجوم هلت نیا .تشادیم او مدوخ يور مدوخ ماغیپ ندرک راک زا ار نم هلت نیا .دوب همانرب اب طابترا

 :تفگ نم هب یگدنز نابز زا انالوم هکنیا ات .مسیونب ماغیپ يزابهش ياقآ زا نتفرگ دییأت و نارگید يارب

 

 يرتشا هللا تسام يرتشم

 آ رترب نیه يرتشم ره مغ زا

 1463 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .دنک هدنز دوخ لیصا نتشیوخ هب ار وت دهاوخیم هک تسا یگدنز ام يدبا ناهاوخ و يرتشم اهنت دیوگیم انالوم

 تدوخ يور ندرک راک يارب دهاوخیمن تفگ نارهم ینهذنم .شکب تسد دهدیم مغ وت هب هک يايرتشم زا

 تدییأت ات ،نک هدامآ کی هجرد و صقنیب یماغیپ يزابهش ياقآ و روضح جنگ ياضعا يارب و ایب ،یسیونب ماغیپ

 .تسا يذیذل ياههبند اهيرتشم نیا .دننزب فک تیارب و دننک



 

 ،دندادیم هئارا ینالوط ماغیپ و دنتفرگیم سامت هک یناسک زا مدش یمن لصو همانرب هب یتقو :��مود هلت

 ًاعبط مدشیمن راتفرگ هلت نیا رد رگا هک یتروص رد .مدرکیم هلگ يزابهش ياقآ زا لد رد و مدشیم نیگمشخ

 اهماغیپ هب اما .دنک راک نم يور مدادیم هزاجا و مدرکیم رکف اهنآ هب و مدادیم شوگ لد و ناج اب ار اهماغیپ

 :تفگ نم هب یگدنز نابز زا انالوم هکنیا ات ،مدوب مماغیپ يارب يرتشم لابندهب و مدادن شوگ

 
 تسوت نایوج هک وج ییرتشم

 تسوت نایاپ و زاغآ ملاع

 1464 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هنادواج ار وت ،یگدنز ینعی وا .دوش هدنز وت رد دهاوخیم هشیمه هک شاب يرتشم نآ یپ رد ناجرسپ تفگ انالوم

 .دسرب یبیسآ وت ناج و تاناجیه ،هشیدنا ،نت هب دراذگیمن وا .تسا وت دعُب راهچ يارب بابرا نیرتهب وا و درخیم

 .دش دهاوخ نمیا اهماد و اههبند دنزگ زا تیاهمدق يراپسب وا هب ار تايرایشه ياهاپ رگا

 

 هک دوب نیا ،مدشیم نآ راتفرگ يزاب نیمز رد نم هک ياهلت میتفریم لابتوف هب مناراکمه اب یتقو :��موس هلت

 میتخابیم هکینامز .مشاب نم مه نآ ندش هدنرب ببسم و دوش هدنرب ًامتح ام میت و منزب يدایز ياهلگ ًامتح دیاب

 كّرحت هب مسج تمالس و ندش هدیزرو يارب ام هکیتروص رد .مدشیم نیگمغ و نیگمشخ ،مدزیمن لُگ نم ای

 :تفگ نم هب انالوم هکنیا ات .میزادرپیم شزرو و

 

 تسد هب وت ار يرتشم ره شکم نیه

 تسدب هقوشعم ود اب يزابقشع

 1465 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .شکم دوخ يوسهب نتفرگ یگدنز يارب ار اهنآ .دنشاب وت يرتشم دنناوتیمن تناراکمه ناجرسپ يا تفگ انالوم

 .اهناسنا مه ،يرامشب یگدنز مه ،ار دوخ هقوشعم یناوتیمن

 رد یببسیب يداش اب دعب ياههتفه رد و مدرک ییاسانش دوز ار يزاب نیمز رد ندز لُگ يارب ندش یطرش هلت

 .دوب هدنام رادیاپ مايداش سح دوجو نیا اب اما ،مدز لگ نامدوخ میت هب ًاوهس رابکی یتح .مدرکیم يزاب نیمز

 ملاس شزرو مدرک یعس طقف لابتوف نیمز رد رگید هلت نیا ییاسانش زا دعب .مدوب لاحشوخ نم و تحاران ناممیت

 .مشاب هتشاد هنادرمناوج و

 



 مامت میلست هک زج لّکوت زج

 ماد و تسا رکم همه تحار و مغ رد

 468 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 رطاخهب ندوب نیگمغ .دیآیم ینهذنم زا ود ره .ندوب تحار و ندوب نیگمغ .دراد تلاح ود نهذ ماد تیب نیا رد

 ندوب تحار .دنکیم لمع ام ياهیگدشیطرش فالخ رب یگدنز و میرادن ار نارگید دییأت و هجوت هک تسا نیا

 .دهدیم تسد یتحار و یشوخ سح يراک کی رد یبلطتحار و ربنایم کی ندرک ادیپ اب هک تسا نیا رطاخهب

 نتشاذگ اپ ریز بجوم ،اهزیچ ِندروآ تسدهب ناسآ ِرکم و هلیح اب نهذ اما ،تسین تحار يزیچ ره ندروآ تسدهب

  .دوشیم هعرزم نوناق و ناربج نوناق

 :دنزیم یبلاج لاثم ناربج نوناق نتشاذگ اپ ریز و یبلطتحار دروم رد انالوم

 
 ار هبند ینیبب هزبس رد هکنوچ

 ؟ارچ وت ینادن نیا ،دشاب ماد

 2722 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ماد نودب هبند نآ ًاعقاو ایآ .دنکیم ادیپ يرازهزبس يور ار هبند کی ،تسا هبند قشاع هک یهابور کی دینک روصت

 ؟تسا هابور يوربا و مشچ قشاع یسک ایآ ؟تسا هدش هتشاذگ اجنآ هلت و

 

 نیا زا يدادعت .دتفایم ماد هب و دوریم هبند يوسهب نیاربانب .دنیبیمن ار هلت و ماد اما ،دنیبیم ار هبند ینهذنم

 :مربیم مان ار اههبند

 

 ام ندب و دزادنایم هلت هب ار ام مسج لصا رد اما تسا ناسآ و هزمشوخ ،عیرس ًارهاظ :عیرس ياذغ ای دوف تسف .1

 .دنکیم بارخ ار

 .دزادنایم رطخ هب ار مسج لصا رد اما ،تساراوگ و هزمشوخ ًارهاظ :هباشون .2

 مینک ناسآ ار امش ياهراک میناوتیم تمحز نودب هک دنیوگیم ام هب :ینویزیولت تاغیلبت و یناگرزاب ياهمایپ .3

 .دیهدب لوپ طقف امش و میهدب تامدخ امش يارب ام ات دیوشن دنلب امش .میراداو كرحت زا ار امش و

 تکرح زا ار ام مسج لصا رد اما تسا شخبتذل و دراد فیک ًارهاظ :نویزیولت نایاپیب ياهلایرس و هپاناک .4

 .دناشکیم ینهذ ياهنم یگدولآ و باوخ هب ار ام تاناجیه و نت ،مسج ،رکف و درادیماو

 .تسا رادهدنخ و باذج ياهملیف و هدننکمرگرس ياههژوس زا رپ ًارهاظ :)مارگاتسنیا ًاصوصخ( يزاجم ياضف .5

 ار نامز و دنکیم ضبقنم و دماج ار ام يرایشه ینهذ ياهنم ياوتحم دیلوت لیلدهب اضف نیا رد ندرک ریس اما

 .دنکیم ازفاراک و راکفارسا ،راکنایز ار ام و دهدیم رده هناکریز یلیخ تروصهب



 

 :هدمآ 28 هیآ ،رفاغ هروس ،نآرق رد هک روطنامه

 .دنکیمن تیاده تسا وگغورد رایسب و راکفارسا هک ار یسک ادخ

 

 

 �🙏🙏�روضح جنگ نازیزع یمامت و يزابهش بانج زا ناوارف ساپس

 جرک زا نارهم

 


