
 دنز ناخ میرک

ایاعرلا لیکو ای دنز ناخ میرک

.دوب یناریا ینتشاد تسود ِناهاش زا یکی ،هیدنز نامدود راذگ هیاپ ،دنز ناخ میرک *
.دمآ راک یور هیراشفا نامدود یشاپورف زا سپ ،یهام یچوک ۱۱۶۲ لاس رد -
   .دیمان ایاعرلا لیکو ار دوخ یهاشداپ هب ندیسر زا سپ هک دوب دنز ی هریت ناگرزب زا یکی وا -
 .دوب جرم و جره زا رپ روشک ِرسارس ،دمآ راک یور دنز ناخ میرک هک یماگنه -
.دنک اپرب نیمزرس رد ار شمارآ تسناوت ات دیشوک رایسب وا -



 .دوب جرم و جره زا رپ روشک ِرسارس ،دمآ راک یور دنز ناخ میرک هک یماگنه -
.دنک اپرب نیمزرس رد ار شمارآ تسناوت ات دیشوک رایسب وا -
.دنک دوخ تختیاپ ار زاریش و هدروآ تسد هب ار روشک یگچراپکی تسناوت یرایسب یاه گنج زا سپ ،دنز ناخ میرک -

.دگنجب ،دندوب هتشادرب شروش هب رس روشک ی هشوگ ره رد ،دنمورین یهاشداپ دوبن یپ رد هک ییاه ناخ اب دش راچان زاغآ رد *
 ناغفا ناخ دازآ  -  دابآرتسا رد راجاق ناخ نسح دمحم  - )قرش ( یآروخ رد ينارد هاش دمحا زا ناوت یم نایم نیا رد -
 و دوس ِیپ رد هتخیسگ ماگل کی ره هک ،درب مان ار ناهپسا یاورنامرف ،یرایتخب ناخ حتفلاوبا - ناریا )لامش ( رتخاَپا رد
 .َدَنکِش یم ار اهنآ َکت کت  ی هدند و نادند دنز ناخ میرک و دندوب دوخ ،یگدنزاس
 ماود اب و ماوَد ُرپ نیمزرس رد ،شیاسآ و شمارآ ،ناخ میرک یتسود و یتسرد و یتسار شُنک و شِنَم و شور اب هک دوب نآ زا سپ -
.دش
.تفای ناشخرد یا هرهچ و تشارفاَرب ییالاب ،اه یزوریپ نآ زا سپ ،دنمهوکش هاشداپ نیا -
 .داد یگتسبمه تساوخرد ناخ میرک هب ،دوب هدروخ تسکش هک ناخ حتفلاوبا  -
  .تفریذپ ار تساوخرد نیا دنز ناخ میرک -
.دندرک اپرب هناگ هس یگتسبمه کی ناخ دارمیلع و ناخ حتفلاوبا ،دنز ناخ میرک هک دش هنوگنیدب -
 .دش هتشامگ ناهپسا رهش ییاورنامرف هب ناخ حتفلاوبا - تفرگ ندرگ هب ار ناریا هاپس یرادرس دنز ناخ میرک -
 هب تنطلس تباین ،دوب ناوج رایسب  و ناریا هاش ،یوفص نیسح ناطلس هاش ی هون موس لیعامسا هاش نامز نآ رد -
.دش راذگاو یرایتخب ناخ دارمیلع
 دارمیلع دیگنج یم ناشکرس اب وا هک یماگنه .دش )برغ ( ناَربروخِ یهار نارگبوشآ یبوکرس یارب ناخ میرک نامیپ نیا زا سپ -
.دیمان هاش ار دوخ ،موس لیعامسا هاش ِندوب لاس مک ی هناهب هب ناخ
 هب و هدروخ تسکش ناخ دارمیلع گنج نیا رد .دگنجب یرایتخب ناخ دارمیلع اب ات دش نآرب ناخ میرک دادخر نیا زا سپ -
تسویپ دنز ناخ میرک هب موس لیعامسا هاش یزوریپ نیا زا سپ .دنک یم رارف ناتسزوخ

 زورمین و )برغ ( ناربروخ - )لامش ( رتخاَپا تسناوت هک دوب دنز ناخ میرک نیا ،گرزب هاشردان ییاورنامرف یشاپورف زا سپ *
.دَرَوآ رد دوخ ییاورنامرف ِریز ،رایسب یاه زیخ و تفا و دورف و زارف اب ار ناریا )بونج (
 یرایسب یاه یرای دنز ناخ میرک هب و دنتشاد رایسب ِییآراک هیدنز نامدود ییاپرب رد ناریا یاه لیا ِناهدنامرف زا ات ود یکی -
.دندیناسر

 هداد )ماع ِراب ( یناگمه ِراب نارهت ی هناخناوید رد وا .درکن یراذگجات ،)تموکح ( یرادمروشک هب ندیسر زا سپ دنز ناخ میرک *
.دیمان اياعرلا لیکو ار دوخ و

.دندرب یم رس هب شیاسآ رد مدرم و شمارآ رد روشک ،دوب ناریا هاشداپ دنز ناخ میرک هک یماگنه -
 یدازآ دنتسیز یم ناریا )لامش ( رتخاَپا رد هک ییاه هریت هب نایم نآ زا اه هریت ی همه هب هک دوب نینچ دنز ناخ میرک ِراک ِشور -
.دنوش دنمناوت ناریا )لامش ( رتخاَپا رد راجاق نادناخ هک دش نآ ی هیام و هیاپ شور نیا و داد ییاه
.دننیچَرب ار هیدنز نامدود و هداد تسکش ار دنز ناخ یلعفطل دنتسناوت دندوب هتفای ییورین هک راجاق نادناخ -

.دیزگرب دوخ یتختیاپ هب ار زاریش رهش و هدرک اپرب ار هیدنز ی هریجنز ناخ میرک هک دوب یهام یچوک ۱۱۶۵ لاس *
 اب شدروخرب و هدرک هرادا ار روشک یرگداد اب وا .دناوخ یم ار اياعرلا لیکو  ار دوخ هشیمه و دیماَنن هاشداپ ار دوخ زگره وا -
 داهن یاجرب یکین مان دوخ زا ورنیا زا .دوب ییوخشوخ اب هارمه مدرم
 



دنز ناخ میرک گرا

.تسا ناخ میرک گرا زاریش رهش ییاشامت اهاج زا یکی *
 هب ندیسر زا سپ دنز ناخ میرک .دش هتخاس دنز ناخ میرک روتسد هب هوکش اب نامتخاس نیا ،یهام یچوک ۱۱۸۰ لاس رد -
.درک دوخ ییاورنامرف  هاگیاج ار اجنآ ،روشک ییاورنامرف
 .تسا هدش هتخاس ناهپسا رهش )یرامعم ( یزارهِم ی هویش هب نامتخاس نیا -
.دهد ناشن ار هیدنز ییاورنامرف یگرزب و هوکش هک دوب نآرب انب نیاِ نتخاس اب دنز ناخ میرک -
،دوب نادیم نیا )لامش ( رتخاَپا رد دنز ناخ میرک ی هناخ ناويد  -
 ،دنتشاد یاج نآ )قرشم ( یآروخ ِشخب رد زین رگید یاهارسناوراک و لیکو رازاب -
،دندوب هتفرگ یاج نادیم نیا )بونج ( زورمین رد لیکو ی هبامرگ و )دجسم ( تگزَم -
.دندرک یم ییامندوخ ،نادیم )برغم ( َربروخ ِشخب رد دنز ناخ میرک ینوردنا و گرا -
 .تشاد رایسب یاهدُربراک ،نوگانوگ یاه نامز رد دنز ناخ میرک گرا -
 هب ور راجاق ناخ دمحم اغآ ِیرادمروشک ماگنه هب هژیو هب ،اهراجاق نامز رد یلو .دوب دنز نامدود ِنیشنامَرف هکنیا تسخن -
 و رهش نیا تخات زاریش هب هک یماگنه ،تشاد دنز ناخ میرک اب یا هنیرید ینمشد هک راجاق ناخ دمحم اغآ .داهن یناریو
 رهش یرادهگن یارب هک یراوید نایم نآ زا .درک ناریو ار تسود مدرم ِهاش نآ ِنامز رد هدش هتخاس یاه نامتخاس زا یرایسب
   .دنام شیاج رس رب هتشارفا الاب نانچمه گرا نامتخاس یلو .دنامن رود یناریو زا دوب هدش هتخاس



.دنز ناخ میرک هاگمارآ و تشذگرد
.دش هدرپس کاخ هب ،دشاب یم ناخ میرک گرا یور هب ور هک شهاگمارآ رد و زاریش رد تشذگرد زا سپ دنز ناخ میرک *
 هب و هدیشک نوريب کاخ زا ار دنز ناخ میرک  یاه ناوختسا ،وا روتسد هب راجاق ناخ دمحم اغآ نتسشن تخت رب زا سپ -
 ات درک ار راک نیا وا .دنهد یاج ناتسلگ خاک یاه هلپ ریز ار اه ناوختسا نآ هک داد نامرف لدگنس و درمان ِهاش نیا .دندرب نارهت
.درامشب راوخ ار وا و هدراذگ ناخ میرک یاه ناوختسا یور ار شیاپ زور ره

 میرک یاه ناوختسا ات داد روتسد ،دینش ار ناتساد نیا و تسشن تخت رب دنمناوت و زاسناریا ِهاش ،گرزب هاشاضر هک یماگنه *
 .دنراپسب کاخ هب و هدروآ نوریب اه هلپ ریز زا ار ناخ
 رظن غاب یگنهرف هالک نامتخاس هب دنز ناخ میرک یاه ناوختسا سراف )هزوم ( هناخ جنگ نیشنَرف ی هتفگ ی هیاپرب -
.تسا هدش هدنادرگزاب

.دش ماجنا ناریا ینادابآ و تفرشیپ یارب ییاه ششوک وا یهاشداپ نامز رد .دوب ناریا ناهاش نیرتهب زا یکی دنز ناخ میرک *
 .تفر یمن یراک ره ِراب ریز یگداس هب و .دوب ناریا دوس ِیپ رد هتسویپ دنز ناخ میرک -
.دشاب هتشاد تفرشیپ ناریا یناگرزاب ات درک اپرب یناگرزاب یاهدنویپ رگید یاهروشک اب دنز ناخ میرک -

 میرک رادید تساوخرد و هدمآ ناریا هب ییاپورا یاهروشک زا ناگرزاب یهورگ هک دندناسر دنز ناخ میرک یهاگآ هب ،یزور دنیوگ *
.تفریذپ ار اهنآ اب رادید هاش .دنراد ار ناخ
 .دنداد ناشن ناریا هاش هب ار ینیچ یاه )فرظ ( دنوآ هک دندوب یناناگرزاب اهنآ -
.تسکش ینیچ ی هساک یهاوخن یهاوخ .تخادنا نیمز رب و هتفرگ ،دنداد ناشن وا هب هک ار ییاه هساک زا یکی دنز ناخ میرک -
.دوب یسِم یا هساک ،دندروآ هک یا هساک .دنروایب یا هساک هناخزپشآ زا هک داد روتسد دنز ناخ میرک سپس -
.دیدن یبیسآ و تسکشن یسِم ی هساک هک تسا نشور .تخادنا نیمز رب و هتفرگ ار یسَم ی هساک نآ ناخ میرک ـ
 ینتسکش یلو ابیز همه امش یاه )فرظ (دنوآ .تسین تسد خاَرف یروشک ناریا روشک .تفگ و هدرک ناناگرزاب هب ور ناخ میرک -
.میرادن امش یاه هدروآَرف هب یزاین ام و دنروخب کاروخ نآ دننام و یسِم یاهدنوآ رد دنناوت یم نایناریا .دنتسه
.دنتشگرب رتزارد اپ زا تسد ناناگرزاب هنوگنیدب -

نایرتفد )راختفا ( هلاژ : هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۸۱ هامریت
     ییاسرت ۲۰۲۲ هییوژ


