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ماظن مهم نکر ناونع هب تاباختنا رب ینید یرالاس مدرم ماظن ءاکتا

 »یمالسا یرالاس مدرم« یلصا ی هدام و بل ،حور ،مالسا
تسا تیریدم شور و بلاق ،لکش یرالاس مدرم و

برغ گنهرف زا ینید یرالاس مدرم 7فرگ هشیر روصت ندوب اطخ

 قیداصم
یراذگرثا

 هدننکرایشه یلیس کی دننFه تقیقح شیاA و یئادز مهوت

Aتعا شیاFتاباختنا هلیسو هب ماظن هب مدرم لماک د

یرکف یلاعت و تریصب اب تاباختنا هب مدرم دورو

 یرالاس مدرم یارب یریگ هزادنا لباق و دوهشم یرایعم ،تاباختناتلع

یربهر یبایزرا
 راذگرثا و عقوL روضح اب مدرم 7شاذگ ماJ گنس

نانمشد اب ییورایور رد تریصب و نFیا تردق ندروآ نادیم هب و

 تیمها
تاباختنا

یریگ هجیتن

ارذگ هثداح کی هن تسا راذگرثا هثداح کی تاباختنا

ینید یرالاس مدرم یوگلا زا یا هنوA ،مهن سلجم تاباختنا

 مدع ِینیب شیپ و ماظن زا مدرم دFتعا بلس دروم رد یخرب طلغ روصتتیمها تلع
۸۸ تاباختنا یادص و رس رپ ثداوح زا دعب مدرم روضح

لیلد

 رگید ینیب ناهج و ینید تفرعم رد ینید یرالاس مدرم 7شاد هشیر

یهلا فادها ققحت یارب مدرم روضح موزل و یناسنا تمارک هب ام داقتعا

 ندرک گنرمک یارب نمشد هدرتسگ شالت
دنفسا۱۲ زور تاباختنا لالحمضا و

وا لضف و تمحر ی هطساو هب ادخ زا رکشت

تیمها

یربهر عضوم

یهلا تمحر تابجوم ندروآ مهارف رطاخ هب مدرم زا رکشت

قادصم

نمشد طسوت ناوارف یاه مادختسا و هنیزه

مدرم یدیمان یارب رکف یاه قاتا رد یزاس هلمج و یحارط

لیلد
 تاباختنا رد تکرش 7سناد دوخ هفیظودیؤم

دشاب هتشاد مه یضارتعا هکنیا ولو تسا یمالسا ماظن هب دقتعم هک ره یارب

بطاخم
دنروخیم هطوغ ناشدوخ تFهوت رد هک یناسک

دنراد نهذ رد مدرم و ماظن هدنیآ و لصا دروم رد یتFهوت و

 ناریا اب گنج مهوت زا اکیرما روهمج سیئر جورخقادصم
میرحت اب ناریا ندروآرد وناز هب مهوت رد یراتفرگ نیع رد

۹۰تاباختنا رد هتشذگ لاس۳۲ رد تکراشم ماقرا نیرت الاب زا یکی تبثتیمها نازیم

نداد یأر یارب »لاسنهک نز و درم ات یلّوا یأر ناوج« 7شاد لیلحت و لیلددهاش

 وا 7فرگ نیمک و نمشد یریگ ههبج هدهاشمهجیتن
هرب دننام ناریا تلم ندیرد یارب

 ناگدنیاA تیلوئسم راب ندش رت نیگنس
مدرمءارآ و باختنا راب هزادنا هب

 هفیظو
Aناگدنیا

 فیاظو ماجنا و راب ینیگنس رب بختنم ناگدنیاA تقد
ریبدت و یدنمدرخ اب

روشک یاهزاین رب ینتبم ،هناربدم ،اشگهار نوناق بیوصت
اهدرد ی هدننک نامرد و

 اه تلود لیکشت رد فاصنا و تقد نامز مه تیاعر
تسا سلجم فیاظو زا هک

رکذت

انبم

انعم
دارفا شنیزگ و نیناوق میظنت رد مالسا ندوبرایعم

هنحص هب مدرم دورو اب روما تفرشیپ

تیمها

دشابن نایاA یخرب رهاظردولو ؛مالسا هب مدرم یدنب یاپ و داقتعا

 تلم یدنم تزع لماع مالسا
ناریا یمالسا ماظن ی هلاس۳۳ ی هبرجت هب هجوت اب

 مالسا دوخ رد یرالاس مدرم 7شاد هشیررکذت
رگیدکی زا ود نیا ندوبنادج و

یبرغ یاه یرالاس مدرم رد طلغ و هناملاظ یاه بوچراچ دوجو
تسا یهلا ینید یرالاس مدرم رد اه بوچراچ هکیلاحرد

 مینادیم عابتالا بجاو روما همه رد ار یمالسا تعیرش ام
تسا ینید یرالاس مدرم نآ هب ندیسر یارب ام بوچراهچ و

یریگ هجیتن

تسیچ یمالسا یروهمج هیعاد دننادب دنهاوخیم هک ینFلسم یاه تلمبطاخم

مدرم باختنا اب یرجم و راذگ نوناق نییعتقادصم

 مدرم روضح و باختنا ساسا رب روما همه میظنتانعم
مدرم تمارک و تزع نینچمه و
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تسا یهلا تمحر تابجوم زا ناشتریصب و یگداتسیا و مدرم روضحرکذت

کتمحر تابجوم کلئسأ ینإ مهللاثیدح

 یهلا تمحر یاسآ لیس و ضایف ناراب لوزنتیمها
ام طسوت نآ تابجوم ندرک مهارف تروص رد


