
یتسرپ هدرم گنهرف

 یم وربور یهورگ دنت شنکاو اب ،یدُرب یم یولهپ هاشاضردمحم ،ناریا نامروشک ِهاشداپ زا یمان هاگ ره هک دوب یناراگزور *
.یا هدوشگ لاب تسردان یهار ِیوس هب و هدروآ نابز رب ار نمیرهاِ مان ییوگ هک یا هنوگ هب یدش
 و تفگ و دوش یم هدرب مان نانچ ،دوب یوخ نمیرها و رادرک هایس یراگزور هک هاشداپ نامه زا ،ناسک نامه یوس زا زورما یلو -
 .تسا هدوبن یسک وا زا رترالاس هتسیاش ییوگ هک ددرگ یم تسد هب تسد )یزاجم ( تسَهَن ناهج رد ،اه هناسر رد شیاهدونش

 .تسا هدوب ناهاشداپ نیرت تسودناریا زا یکی یولهپ هاشاضردمحم نم ِدید هب *
.تسا هاشاضردمحم یگدنز یسررب شساپ ؟مراد ار رواب نیا ارچ -
.تفرگ نز راب هس ،هاشاضر دمحم -
.دوب )دهعیلو ( شردپ ینیشناج هاگیاج رد اضردمحم ماگنه نآ رد .دوب گرزب هاشاضر یهاشداپ نامز رد تسخن راب -
 .دوب مکی داؤف ،رسِم هاشداپ رتخد و هیزوف هدازهاش ،اضردمحم ِتسخن ِرسمه -

  

.دش هدیمان زانهش ،درادب َشتسردنت ناگدرورپ هک تسا یرتخد ،تشاد یم یسایس ی هبنج رتشیب هک ،ییوشانز نیا ی هویم *
.دیماجنا ییادج هب ماجنارس و تشادن یشوخ نایاپ ییوشانز نیا هناتخبروش -

.)یرایتخب - یرایدنفسا ( یولهپ ایرث ی هتشون ،ییاهنت خاک مان هب مراد یکسَن ،میاه )باتک ( کسَن نایم رد *



.تسا هتشاگن ار دوخ یگدنز زا یا هراوهاتوک ،ایرث هکلم کسَن نیا رد -
 .دشاب هتشاد یرادید وت اب دهاوخ یم ناریا هاش هک دیوگ یم نم هب مردپ یزور : هدمآ کسَن نیا رد -
 ِراب ِریز یور چیه هب دماین مشوخ هاش زا رگا میوگ یم مردپ اب ،دنچ ییوگتفگ زا سپ یلو .مریذپ یمن ار رادید نیا زاغآ رد نم -
.دریذپ یم ار نامیپ نیا مردپ .دز مهاوخ زاب رَس ، موشب ناریا هاش نز هکنیا زا و هتفرن سک چیه شهاوخ و راشف

 .دوب هتخیر رگید یا هداب ،ود نآ یرگناوت و ییاناوت یاراوگِ ماج رد تشونرس یلو *
 اب ار اه ینتفگان و هتفای یرگید ی هدنخ زا هدنکآ نابل رد ار شیوخ تسیز ی همشچرس رادید نیتسخن رد ،زور نآ ِناوج ود نآ -
.دندید لد مشچ اب ار اه هدید ان و هدینش شوه ِشوگ
.دیشوج یم یتخبشوخ راوید و رد و نیمز زا ایرث و هاش ِنیشن هاش رد -
  .دوبن شوخ هک دوب ود نآ ِلد نیا یلو ،زین نیمز ،دوب شوخ نامسآ ،دوب شوخ اوه هکنآ ی همه اب -
 .دشاب هتشاد یدنزرف تسناوت یمن ایرث اریز -
 .دوب ایرث زا دنزرف نتشادنِ یراتفرگ و ریگ هک دوب نشور همه رب نیا -
.دندوب رگیدکی هتخابلد نانچمه یلو .هدروخ تسد ور تشونرس زا هک دندوب هتفایرد و دندوب راکرَد و رایشه و رادیب ،ود ره نانآ -
.دَشوپن مشچ ایرث زا و دشوپب ناهج و ناج زا مشچ دوب هدامآ هاش -
  مان هب ار ینز وا ات ،دریذپب دنک یم داهنشیپ وا هب هک دور یم شیپ ییاج ات ،ایرث ِندادن تسد زا یارب ،دوب هودنا ِتسم هک هاش -
 .دنام دهاوخ هکلم نانچمه ایرث و ،دنک شکشیپ ناریا هب ،ینیشناج و رسپ یدنزرف دناوتب و هدیزگرب )هغیص نز ( نز رَکَچ
.دریذپ یمن ار داهنشیپ نیا ایرث یلو



 .دنام دهاوخ هکلم نانچمه ایرث و ،دنک شکشیپ ناریا هب ،ینیشناج و رسپ یدنزرف دناوتب و هدیزگرب )هغیص نز ( نز رَکَچ
.دریذپ یمن ار داهنشیپ نیا ایرث یلو
.دنوش هِل هنامز  یاه هدند خرچ یالبال رد هک دنچ ره ،دنوش ادج مه زا دنریزگان و دنرادن یزیرگ هک دنبای یمرد ود ره ماجنارس -
.دَرَوآ تسد هب تشاد وزرآ هک ار یتشادرب و تشاد و تشاک نآ دوخِ ییوشانز نیمود زا تسناوتن هاش هک دش هنوگنیدب -
.تسا هدوب هتسبلد شروشک هب ،شناریا هب ،شنیمزرس هب هزادنا هچ ات هاشاضردمحم میبای یمرد هک تساجنیا -
 یمن ناریا ندنام اجرب و اپرب زج ینامرآ و دوب تسودناریا یهاشداپ ،هاشاضردمحم  میسر یم رواب نیا هب هک تساجنیا -
.تشاد
.دراد هگن راوتسا ار ناریا نیشناج نتشاد اب تساوخ یم وا -

 .تسا هدش رید رگید هک میا هدرب یپ شراگن و شیوگ نیا هب یماگنه ،نایناریا ام *
!داب داش شناور .تسین ام نایم رد رگید هاش -
 .میدرواین دوخِ یور هب و هتفرگ هدیدان ار نآ ،میدید مه رگا و میدیدن ار نآ ام یلو دوشگ امِ یور شیپ ار تفرشیپِ خارف ِنادیم هاش -
.دََهنِب نامیاپ ِشیپ ار نشور یزورما و هدیشک نوریب گنگ یزورید زا ار ام تساوخ یم هاش -
 .دنشاب دنلبرس و تسمرس و هتشادن یدوبن و دوبمک ناریا تلم هک تساوخ یم هاش 
 دیامیپِب ار زیخ و تفا رُپ یهار دیاب یم ،یناوتان و ینادان اب زیتس یارب تسناد یم یبوخ هب هاش -
.دیاشگب ناریا مدرم یور هب ار )ندمت ( ینیشنرهش یاه هزاورد تساوخ یم هاش -
 .تفای یسرتسد نآ هب دیاب یم و دشاب یم نهک ناریا ینیشنرهش انامه ینیشنرهش یاه هزاورد تسناد یم هاش -
.دنََربِب شیپ هتسویپ و هتسهآ ار هار نیا دیاب یم نایناریا ،اه هزاورد نآ هب ندیسر یارب هک تسناد یم هاش -

.دندوب هدش هعیشِ مالسا ریگ اپ و تسد یاه نییآ راتفرگ و ریگ ناریا مدرم هک غیرد دس و غیرد یلو *
 یم یوریپ هعیش مالسا یاهروتسد زا زورما هب ات ناریا مدرم و تفرگ اپ ناریا رد )یرمق ( یهام متفه ی هدس رد هعیش مالسا -
.دننک
.تسا ندرک یراز و هیرگ و ندز رَس وت ،دزومآ یم  مدرم هب هچنآ هعیش مالسا -
.درادن نتفگ یارب ینخس رگید یریگب شدنوخآ زا ار اه نیا رگا و دننازومآ یم ار ندرک یراز و هیرگ ،ندز رس وت هعیش مالسا -
.دهاوخ یم درد رُپ و رَپ هتسکش ار همه هعیش مالسا -
 .دور یم نخس درگنابایب یاه برع زات و تخات زا نآ رد هک یا هتشذگ مهنآ ،تسین ییارگ هتشذگ زج یزیچ هعیش مالسا -
   .هتفرگ ار ناریا تلم نابیرگ نیگنس و تخس ،تسا هدس نیدنچ دشاب یم نیتسار مالسا زا یا هخاش هک هعیش مالسا -
.دندناسر یم شورف هب اهرازاب رد مالغ مان هب ار نامناناوج و زینک مان هب ار نامناردام ،هدرب مان هب ار ام ناردپ هک هدوب مالسا  
 هدنازخ مدرم تسوپ ریز هب راکیپ و زیتس اب ،یشیدنا دنلب و شناد هاگدربن رد ار یگدنام سپاو یاهراگنز هک تسا هعیش مالسا -
تسا
.تسا هداد اهدنوخآ ِتسد هب ار تسسگ و تسَب و هتخاس رادمروز ار ناراردَم نید هک تسا هعیش مالسا -
.دراذگ یم درس یاه هلولگ ربارب رد ار مرگ یاه هنیس هک تسا هعیش مالسا -
 .َدزیتسِب و دزیخرب هک ددنب یم یسکِ یدوبان هب رمک و دریذپ یمن ار یشیدنارگد هنوگ چیه هک تسا هعیش مالسا -
 ام زا تسا یداش ِگنهرف هک ار یناریا گنهرف هک ،هداد گاور ام مدرم نایم رد ار یلد هتسخ و یلاب هتسکش اهنت هن هعیش مالسا  -
.تسا هتفرگ

 ماود اب و ماودُرپ ار یتسرپ هدرم و هداد ناریا تلم ِدروخ هب ار یراز و هآ و گشا هک تساه هدس هعیش مالسا میتسناد هنوگنیدب *
 .تسا هدرک
.تسا هدرک تسشن یناریا ره ندب یاه مادنا ِدنب دنب رد یتسرپ هدرم ِدنسپانِ میخ و یوخ نیا هک میتسه نیا هاوگ زورما -
.دنزادرپب شَشیاتس هب و هدش هتخاس یوخ هتشرف ِهاش زورما ،زورید یوخ نمیرها ِهاش زا هک تسین ینتفگش یاج ورنیا زا -

.درکن وگزاب ار هاش ِبوخ یاهراک دیاب یمن هک تسین نیا هاگدید .دوشن تشادرب َدب هتفگ نیا زا مراودیما *

 .تسا یداش گنهرف یناریا گنهرف هک دش هتفگ *
دیارس یم یناریا ِهاجالاو ی هدنیارس گرزب یسودرف .هدن هار دوخ هب یلد ود نیرتکچوک هراب نیا رد وت -

 نادم هناهب و نوسف گنر هب          نادم هناسف و غورد ار نیا وت

 ام ناکاین ،دش یم یکی زور مان و هام مان هاگ ره .تشاد یمان زور ره و زور یس هام کی ،رود یاه هتشذگ رد هک دشاب نامدای *
 هناهام نشج هدزاود … و هدس و زورون زا ادج هنوگنیدب .دنتسشن یم        هاگدرورپ ِشیاین هب و دنتفرگ یم نشج ار زور نآ
 .دنتشاد
. تسا یداشِ گنهرف یناریا گنهرف ،هعیش مالسا نوراو -
    .دشاب یم وا یاه هداد و هدننیرفآ زا یرازگساپس یا هنوگ ام ناکاین دید رد یداش -



. تسا یداشِ گنهرف یناریا گنهرف ،هعیش مالسا نوراو -
    .دشاب یم وا یاه هداد و هدننیرفآ زا یرازگساپس یا هنوگ ام ناکاین دید رد یداش -

.میروایب ور یناریا رابرپِ گنهرف هب و هدیشک نوریب یتسرپ هدرمِ گنهرف ِلِگ زا یاپ و هدش رادیب اه هدس باوخ زا ام هک مراودیما *
 .میدرگن رب و میرذگب و میراذگب ار ،هعیش ناناملسم )ثرا ( ِگیر هدرم نیا -
.میراذگاو )ثارو ( ناشِناربگیر هب و اهنآ دوخ هب ار نآ -

نایرتفد هلاژ : هدنسیون
یناریا ۲۵۸۱ هام رویرهش
ییاسرت ۲۰۲۲ توا اب ربارب

     


