
هبوتهام،ناضمرهام

صیحمتلارهش

ریباعت
دراددوجوهدننککاپرصانعنآردهکیهامهیعدارد

روظنم

اهیگدولآزاندشکاپهام

:&نهار
تانایبروحم
هعومجمریز

روّهطلارهش

مالسالارهش

هبوتلارهش

نسحموهوَّهللاىلاههجوملسينمویهلاهدارالباقمردناجولدندرکمیلستهامروظنم
ىقثولاةورعلابكسمتسادقف هیآ

یصلاخانزااهبنارگزلفندرککاپ

اهیگدولآزاندشکاپهامروظنم

صیحFینعم

زایصالخیاربتصرفداجیاریثات
زورهنابشهبتسازاPتاقوادننام،لاسمایاردناضمرهامهباشمقادصمتینارونبسکوتایدامتراسا

هباناوهبوتامهفیظو

طلغرکفایوراک،هارزاتشگزاب
ینعم

ادخهبتشگزابوهللایلاعوجر

دوختالاکشاواهاطخییاسانشهمدقم
یع&جِدوخ

داعبا

درادشدوخزاناسناهکیتلفغ نارگیدرکذتهبناسنازاینترورض هناشن

یدرفِدوخ

نامدوخبزح قیداصم

نامدوختلم

نامدوخنایرجوحانج
نامدوخیصخشتالاکشاییاسانش لوامدق

هللاءایلوااتیلومعمیاهناسنازارافغتساهباهناسناهمهزاینترورض زورردرافغتساراب۷۰هبمالساربمایپزاینهرتسگ هناشن
َهللاىلابوتيهلاوهيلعَهللاّىلصَهللالوسرناك

ةّرمlعبسمويّلكىف
تایاور

حابمروماهبربمایپیمرگرسناکما تلع

َهللارفغتسألoّاوىبلقىلعناغيلّهنا
ةّرمlعبسمويّلك

هبوتورافغتساردنالوئسمرتنیگنسهفیظوهژیوقادصم

رماتحتهعومجمریزتافلختزارافغتسا
قیداصم

یع&تجاهزوحکیردذوفنوریثات تلع

دوخناهانگزارافغتسا

هعومجملوئسمهبفلختندوبدنتسم تافلختابدروخربردیهاتوکطرش

قیداصم

ةراجحلاوساّنلااهدوقوارانمكيلهاومكسفنااوق رکذت

دارفاشنیزگردیهاتوک

غالباردیهاتوک

راتفگاههنیمز

راتفر

رکف

اوقتتهج

مالساناهجردگرزبتاقافتاناکماناضمرهرفسرسیمالساهعماجوتماهمهروضحتصرف
تنسوباتکابیعمجهتسدلمعتروصرد یریگهجیتن
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هبوتهام،ناضمرهام

اوقت

)یدرف(یتسدمدتامرحموتابجاوهنیمزرداوقت

داعبا

یع&تجایاههنیمزرداوقت

یوقتزاقالخالامراکمیاعدفیصوتثحبعبنم

اههصخاش

نیبلاتاذحالصا

هقرفلالهامض

هرئانلالهاءافطا

ظیغلامظک

تلادعندرتسگانعملدعلاطسب

مشخندربورفانعم

هعماجیاهشتآندناشنورفانعم

دناهدشادجهکیناسکندنادرگزابانعم

نمؤمنارداربنیبفالتئاداجیاانعم

نارازگراکهفیظو
قالخالامراکمیاعدردتقد

قالخلامراکمیاعدهعلاطم

قیداصم

تلادعندرتسگ

قیداصم
هزور

Pزا

�فگنغورد

یعرشتاهوجوتخادرپ

ناتسودلباقمردمشخندربورف

یناسنایاهطیحمرداهیزورفاشتآراهم

یلقادحعفدوی�کادحبذج

قیداصم

ییایفارغجتلادع

روشکعبانممیسقتردتلادع

اهشنیزگردتلادع

یداصتقاتلادع

ییاضقتلادع

،تلادعابیریمازورکیتیاوراوقتعاونانیرتالابزاتیمها
تدابعلاس۷۰زارترب

نانمشدلباقمظیغلباقمهطقن

مهبولقظیغبهذیوهیآ

ناتسودابین&لسمراتفرهبامندوبرومامترورض

لمعورکفردیاطخنادقفهجیتن

!یزورفاشتآیاربدنرومامّهناکیاهّدعرکذتیسایسویحانجیزورفاشتآلباقمهطقن

اهشزراولوصارایعم

ن&یارظنزااهناسناندوبنناسکیترورض

اهن&یالایوقطسوتاهن&یالافیعضندشنعفدانعم

دناهداتفاادجهابتشارثاردهکیناسکندنادرگربقادصم

:&نهار
تانایبروحم
هعومجمریز
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دنبههبج
نيبي

روهمج
مالساي

رابكتساوي
ناهج

ي

ترورض
روشکینونکیایاضقلیلحتردندرکناطخلیلحت

نونکاتبالقنایادتبازا،لاس۳۲هقباس

نیفرط

عاونایمالسایروهمجنیفلاخم
تفلاخم

یراجتلئاسمردتفلاخمیحطستفلاخم قیداصم

یناهجهعماجنیغوردناونع

روحم
لییارسا

اکیرما

یناینبتفلاخم

تیدوجومابتفلاخم انعم

یضرایاهتفلاخم

اهروشکیاهتسایسردتفلاخم

یتسینویهصمیژروناریاتفلاخم

قیداصم

اکیرماوناریاتفلاخم

یتسینویهصمیژرندوبیلیمحتویلعج

قیداصم
یتسینویهصمیژر�فرنیبزاهبامداقتعا

ناریایمالساتیوهابلیئارساتفلاخم

ناریاردیتوغاطماظنرارقتساهبلیئارسایدنمقالع

مارآتفلاخم
عاونا

لاعفتفلاخم

اکیرماطسوتیمالسایروهمجتیدوجومیفنهاگن

اکیرماطسوتناریاراتفررییغتترورضی�ادحرطقیداصم

ناریاطسوتاکیرمایرابکتساتیدوجومیفن

یمالساراتفررییغتانعم

اکیرمایتردقرباویرگهطلسیفنانعم

قیداصم
اکیرما

لییارسا

فعضتمسهبرابکتساههبجتکرحتیعضو

یمدرمهبقعزارابکتساتیمورحم
اهتلمدزنتیروفنمیتحو

رابکتساههبجیداصتقادبتیعضو دهاوش

یاهنایمواخیاهتسایسردتسکش

هتشذگهبتبسناکیرمانالوئسمسفنبد&تعاشهاک

اهرفسرداکیرماروهمجسیئرهبضارتعادهاشتسااکیرمایماحناشتلودهکییاهروشکمدرمتفلاخمدهاش

لیئارساروهمجسیئرریخارفسهبنانویمدرمضارتعا

نآتاماقمکمدآوسکعواکیرمامچرپندزشتآ
ناتسناغفاردتسکش

قیداصم
قارعردتسکش

نانبلهزور۳۳گنجردتسکش

هزغهزور۲۲گنجردتسکش

ریخایماظنثداوحزارابکتساخلتهبرجت

یلامزکارمهبتفگنهیاهلوپقیرزتیریثاتیبدهاش

ناتسناغفادرومرداکیرمانادرمتلودفالتخاویفیلکتالبقادصمیریگمیمصترداکیرمانادرمتلودتریحوزجعدهاش

یریگهجیتنناگیرنارودابزورمایاکیرماهسیاقملیلد

اکیرمانالوئسمسفنبد&تعاشهاک
اکیرمایاهییاناوتشهاک

اکیرماذوفنشهاک

یمالسایروهمج

هجیتن

:&نهارهبوتهام،ناضمرهام
تانایبروحم
هعومجمریز
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دنبههبج
نيبي

روهمج
مالساي

رابكتساوي
ناهج

ي

نیفرط

یمالسایروهمجنیفلاخم

اههنیمزهمهردیدوعصتکرحتیعضویمالسایروهمج

یدامبوخیلیخیاهتفرشیپ

دهاوش

یونعمویع&تجایاههنیمزردتفرشیپ

قیداصم

الابتعرسابیروانفویملعیاهتفرشیپ

روشکزاسوتخاسردبوختفرشیپ

ناهجطسوتمربارب۱۱دشردهاش

امیملعدشرندوبهدنباتشانعم

میسربدیابهکیحوطسهبامعیرسندیسرهجیتن

یژرنااههنیمز

تسایتسردیاهرامآ،روهمجسیئریاهرامآرکذت

لبقلاس۳۰یتحو۲۰زارتولجرایسبنازیم

یربارتوهار

تعنص

دهاوش

امناناوجیالابهزیگناوهیحور

دوجوابیروهمجتسایرمهدتاباختناردمدرمگنررپروضحقادصمروشکیسایسنادیمندوبطاشنوروشرپ
بالقنازالاس۳۰تشذگ

یناریانالوئسمهبناهجمدرمریظنیبتاساسحازاربادهاشایندردیمالسایروهمجریظنیبهبقع
ایندیاهروشکنیبردریظنیبتیمها

نونکاتبالقنایادتبازاهقباس

میتشادنیراظتنانینچمادکچیههکینونکهاگیاجهبامندیسرتیوقتلماعهدنیآهبامراشرسدیما

یناهجیسایسیاههبرجتردامتیقفوم

میدشدراوهکهقطنملئاسمزامادکرهردامتیقفومدهاش

یناهجترفنردامنانمشدندوبروصحممهمقادصم

ترورض
لیلحت

هقباس

هجیتن
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:&نهار
تانایبروحم
هعومجمریز

ناضمرکرابمهامردماظننارازگراکرادیدردتانایب
۱۳۸۹/۵/۲۷

۴



دنبههبج
نيبي

روهمج
مالساي

رابكتساوي
ناهج

ي

رابکتسایزیرهمانربهجیتن
یمالسایروهمجابهلباقمیارب

نیوانع

یماظندیدهت

میرحتویداصتقاراشف

یللملانیبویلخادیناورگنج

روشکلخادردیراکبارخویسایسلالتخا

هرکاذمراعشرارکت

قیداصمنمشدیاههمانربزاکیچیهندوبندیدجرکذت

بالقنایادتبازاامهیلعتاغیلبتندوبیگشیمه

لبقیاههرودهمهردیماظندیدهت�شاددوجو

اهمیرحتهقباسندوبهلاس۳۰

زورماهبیراکبارخندوبنصوصخم

اهییاکیرماهرکاذمندوبدیدهتهیاسرد

قیداصم
نوتنیلکنارودتادیدهت

متشهومتفهتلودنارودتادیدهت

رثا

نالوئسمیخربندشبوعرمرثا

قیداصم

ینیمخماماصخشهیلعغیلبت

اههعمجزاPهیلعغیلبت

مدرمتاع&تجاهیلعغیلبت

قیداصم
نارهت۸۲لاستاشاشتغازااکیرماهجراخریزوتی&ح

۸۸لاسهنتفزانمشدتی&ح

امعضاوم

ربکتسمیاکیرماابهناما،میاهرکاذملها

لیلد

،اهییاکیرماطسوتتارکاذمندشعطق
قطنمولالدتساردیناوتانماگنه

هرکاذمرداهییاکیرماندوبنقداص

یتردقرباهرهچابهرکاذمرداهییاکیرماروضح

قیداصم
ناتسناغفاتارکاذم

قارعتارکاذم

یتردقرباهرهچ�شاذگرانک

هرکاذمطرش
دیدهت�شاذگرانک

میرحت�شاذگرانک

هرکاذمیاربصخشمفدهندرکننییعت

نابساکابمیدقطاولاراتفرهباکیرماراتفرتهابشلاثم

مینکنهرکاذمرخآاتمیاهدروخنمسقرکذت

یاهتسهتخوسدیلوتقحزاامندماینهاتوک

هقطنمزارتهدرتسگینادیمردیماظندیدهتابهلباقم

یسارکومدورشبقوقحضقاننیرتگرزب،اکیرما

لیلد
اههاگورینیاربتخوسهبامزاین

هجیتن٪۲۰تخوسیارجامردنمشددرکلمعدهاشنمشدتخوسنیماتهدعوندوبند&تعالباق
٪۲۰تخوسدیلوتهبامقیوشت

ایندیاربرابکتساهدعوندوبند&تعالباقتابثا

لیلد

رکذت

قیداصم
یبرغنانابلخابینویزیولتهبحاصمیاربمادصهبضارتعا

ینت۱۰یاهب�ابنایماظنریغ�شک

س&حتموکحابتفلاخمقادصمحضاویاهیرالاسمدرماباکیرماتفلاخمدهاش امفیاظو

ترورض
لیلحت

هقباس

هجیتن
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:&نهار
تانایبروحم
هعومجمریز
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دنبههبج
نيبي

روهمج
مالساي

رابكتساوي
ناهج

ي

امفیاظویمالسایروهمجابهلباقمیاربرابکتسایزیرهمانربهجیتن

نمشدیاهمیرحتلباقمردریبدت

اهیریگمیمصتردییارگلقع

نالوئسمیلدمهوداحتا

نمشدهشقنقبطندرکنیزاب

یهلاهدعوقدصهبنانیمطا

تسایتسردومکحتسمریبادتتلودت&یمصترکذت

تصرفهبمیرحتدیدهتلیدبتفده

تامازلا

یلخاددیلوتتیوقت

تادراوتیریدم

تامازلا
یلخادیالاکتیفیکندربالابهبتداع

٪۲۰تخوسیارجامردنمشددرکلمعلوئسم

یلخاددیلوتفرصمهبندرکتداع

لوئسم
ناراذگنوناق

تلود

انعم
مزالیاهاجردهدشتیریدمتادراو

اههنیمزیخربردتادراوفقوت

لقعلالمكتسيّىتحالوسرالواّيبنَّهللاثعبامتیاوردندوبدارفانیرتدهاجمونیرتلقاعناربمایپنالطبلیلدندرکانعمینیشنبقعوسرتاریدنمدرخیسانشبیسآ

اهلمکم
اهتسدرودهبهاگن

خسارمزع

یلدمهوداحتا

یریذپرطخ

مکح
داحتاابتفلاخمربدمعتندوبعرشفالخ

داحتاظفحندوبهضیرف

نمشدطسوتکچوکتافالتخاندشگرزبترورض

قیمعیاهفاکشهبیعیبطتافالتخالیدبتلباقمهطقن

اوقتارایتخادودحنییعتیاروشلیکشتتصرف
یربهرروتسدهبنابهگنیاروشرد

نالوئسمهبمدرمندرکد&تعایبردنمشدشالتترورض

دنوشند&تعایبنیلوئسمهبمدرمهکیوحنهبراتفگهمزال

اههاگتسدرامآندوبعومسمتلعلوئسمیاههاگتسدرامآردندرکنهشدخقادصم

تایآ

هرصنينمَّهللاّنرصنيل
ءوّسلاّنظَّ£ابlّنّاظلاتاكرشملاوlكرشملاوتاقفانملاوlقفانملابّذعي
تئاسومّنهجمهلّدعاومهنعلومهيلعَّهللابضغوءوّسلاةرئادمهيلع

ا¤صم

مكدهعبفوأىدهعباوفوأ

یمالسابالقناهلاس۳۰هبرجتدیؤم
سکچیهیارببالقنازورماتمظعندوبنلمتحمقادصم

نطابروکوروابرودیاهناسنابطاخم

ترورض
لیلحت

هقباس

هجیتن

هبوتهام،ناضمرهام

:&نهار
تانایبروحم
هعومجمریز
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