
یمتاخ هب ههاپس نناهدنامرف ییهمان لماک نتم

 

 يمتاخ دمحمديیس يياقآآ ببانج نيیملسملااوو ممالسالااتجح تترضح ييرروهمج ممرتحم تسايیرر

 :دناسرريم رراضحتساا هب ديیشابن هتسخ وو ممالس ضضرع اب

 ددوخ ییهفيیظوو ،ننااريیاا فيیرش تلم سسدقم ععافدد نناارروودد نناارراازگتمدخ ززاا ييااهعومجم ننااونع هب ريیخاا ثثددااوح للابنددهب

 دنمشززرراا رراعش وو رردص ییهعس اب ميیررااووديیماا .ميیرراادب هضرع دنمشززرراا دنمشناادد يلاعتترضح تمدخ اارر يبلاطم ميیتسناادد

 نناارراازه ددرردد ديیاش هك ععوضوم نيیاا هب )فلاخم ولوو ههديیاا وو نخس ره ننديینش( ديیيیامرفيم غيیلبت هك ييااههريیس اب ممأأوت

 اارر ببالقناا ثثددااوح وو لئاسم ،نناارگن يمشچ اب ططوطخ وو طخ هنوگره ززاا ررووددهب ههززوورماا هك دشاب ببالقناا ییههديیشكرجزز

 وو ريیحتم ،دنااهتسشن دنسم رب ديیهش نناارراازه ننوخ تكرب ززاا هك نيیلوئسم ييرراگنااههدداس وو هحماسم ،تتوكس وو دنرگنيم

 .دناابجعتم

 رردد ينيیدد قيیمع ییهشيیرر يياارراادد وو نيیدتم ،يبالقناا ،هتسررااوو يناسناا اارر يلاعتترضح ام ییهمه ًاعطق ،يمتاخ يياقآآ ببانج

 ننانمشدد صقرر وو ييدداش دهاش ام ییهمه هك يثددااوح اب ددرروخرب ییههوحن اماا ،ميیناادديم وو هتسناادد ببالقناا هب ززوسلدد وو ههززوح

 ممدع لباقم رردد اهنآآ ننددرك گگررزب وو تتافلخت وو تتاهابتشاا يخرب ييريیگيیپ نندداادد رراارق تيیولوواا رردد وو ميیتسه ننآآ ننومااريیپ

 تساا ههدش ثعاب ،رراشف وو تمرح كته وو ينكشننوناق هنومن نيیمه ززاا رگيیدد يخرب نندداادد ههولج كچوك ايی وو هجوت

 ،ييديیمااان- اب ممأأوت يگددزلدد اب وو هناارراكهظفاحم ببالقناا نناعفاادم ،ننآآ لباقم رردد وو رتخخاتسگ ببالقناا اب دناعم يياهننايیرج

 .دنزگيم رثات وو فسات اب اارر ددوخ تشگناا وو هتسيیرگن ننوخ همه نيیاا ییههرمث هب وو ههدش ريیقحت ززوورر ره

 ييرماا دنددومرف ببالقناا نيیاا ممولظم وو ررااوگررزب ربهرر هك ييرروطننامه ههاگشناادد ييوك هب هلمح ،رروهمجسيیئرر يياقآآ ببانج

 هب ممددرم ییهمه اماا تفريیذپ مماجناا ننآآ اب اهددرروخرب نيیرتدنت وو نيیرتتخس هكنيیاا مغرريلع وو ددوب دب وو تشزز ،دنسپان

 هك تساا نيیاا مماهباارپ وو مهم للااؤس اماا ،دنددررااذگ هحص ننآآ رب وو هتفريیذپ اارر اهددرروخرب نيیاا ههدش مماجناا لمع ييدنسپان ليیلدد

 ؟ددوب نيیمه طقف هعجاف ايیآآ

 ،دنهدد افعتساا ننآآ رطاخ هب ريیززوو دنچ هك تساا نصحت وو ضضاارتعاا وو هجوت وو ييريیگيیپ لباق ععوضوم نيیمه ًافرص

 فسات ،مماظن نيیاا ينابم هب نيیهوت وو ينكشتمرح ايیآآ اماا ،ددددرگ ليیكشت قيیقحت ههوورگ وو دهدب هسلج ليیكشت تيینماا يياارروش

 ززاا رتمك ،ريیظنمك نناسناا ننآآ ،مماماا ميیرح ايیآآ ؟تساا ههاگشناادد ييوك ززاا رتمك هيیقف تيیالوو ميیرح ايیآآ ؟ددرراادن ييريیگيیپ وو

 وو ننددرك هلمح نيیدتم وو نمؤم ره هب وو ننددرك للالخاا رراچدد اارر رروشك تيینماا ززوورر دنچ ايیآآ ؟تساا وجشناادد كيی هب تترراسج

 نندداادد ننآآ هيیلع رراعش وو ديیهش رراازه اهههدد رراگددايی نيیاا ،يمالساا ييرروهمج ننددرب للااوئس ريیزز ايیآآ ؟تسيین هعجاف ننددزز شتآآ

 ؟تسيین هعجاف



 ديیهش ییهعومجم تمس هب ببالقناا مظعم ربهرر هيیلع رراعش اب ييااههدع دش هتفگ يتقوو شيیپ بش دنچ ،يمتاخ يياقآآ ببانج

 هتفرر اجك امش تتريیغ دنددركيم للااؤس ام ززاا رراگناا ،دنتسيیرگن ام مشچ رردد ام كچوك يياههچب ،دنااتكرح رردد ييرهطم

 ؟تساا

 ميیددرك بلط دنوواادخ ززاا اارر ننامددوخ گگرم ميیديیدد اارر ببالقناا مظعم ربهرر ییههرهچ يتقوو ززوورماا ،رروهمجسيیئرر يياقآآ ببانج

 14 لصاح هك ميیشاب يلاهن نندش ههددرمژپ رظان ديیاب ولگ رردد ننااوختساا وو مشچ رردد رراخ وو تساا هتسب نناميیاهفتك هك ننوچ

 .تساا ممالساا وو هعيیش رجزز وو يليیس ننرق

 تساا يسك هچ .ميینااوتان نناتسوودد يشيیدنااتحلصم رطاخهب ييدنمنااوت نيیع رردد ،ديیناادديم ببوخ امش ،يمتاخ يياقآآ ببانج

 وو وجهنيیك يياهييددوخ وو دندنويیپيم هكرعم نيیاا فص هب وجشناادد ممان هب هتسدد هتسدد نيیدناعم وو نيیقفانم ززوورماا دناادن هك

 ؟دننكيمن غيیرردد ييااهتشون وو نخس ره ززاا ،ننآآ جيیيیهت يياارب وو دنااههدش ننآآ ررايیبشتآآ رظنهتوك بلطتعفنم

 هب وو ميینك يسااركومدد نيیرمت ،نيیهوت وو ججرم وو ججره اب وو ميیرروخب للدد ننوخ وو ميیرگنب كشاا اب يك ات ،يمتاخ يياقآآ ببانج

 ؟ميیشاب هتشاادد يبالقناا ربص مماظن نتفرر تسدد ززاا تميیق

 هنيیس للاادم اهننآآ ييأأرر هك دندداادد ييأأرر امش هب ههدنمززرر وو ززابناج وو ديیهش ییههددااوناخ نناارراازه ،رروهمجسيیئرر يياقآآ ببانج

 ثثددااوح نيیاا رردد اارر نمشدد يياپ ددرر ززوورماا ام وو دنرراادد اارر لئاسم نيیاا اب هنافصنم ددرروخرب رراظتناا امش ززاا اهننآآ .تسامش

 لباقريیغ ااددرف يناميیشپ وو تساا ريیدد يليیخ ااددرف هك ديیبايیرردد اارر ززوورماا .ميیونشيم اارر هناتسم ییههقهق وو ميینيیبيم يبوخ هب

 .تساا ننااربج

 وو قيیوشت اههتفگ ننآآ ییهمه ايیآآ ،ديیرگنب ننايیوجشناادد عمج رردد اهييددوخ وو نناتسوودد رهاظ هب يناارنخس هب ،ررااوگررزبديیس

 ؟تسيین ينكشننوناق وو ججرم وو ججره هب بيیغرت

 يهجوتيب ايیآآ وو ددرك ظفح اارر وواا يياهبناارگ ثثااريیم ننااوتيم تترروص نيیمه هب ايیآآ ؟ددوب نيیمه )ههرر( مماماا للاس ييانعم ايیآآ

 ؟ننآآ تمرح كته وو نيیدتم ره رس نتسكش يياارب تساا ييززوجم هللااببزح ممان هب يكدناا دداادعت

 ؟دسرريمن ششوگ هب اهننآآ لهدد وو ففدد يياادص ايیآآ ،ديیرگنب اارر ايیندد يياهويیدداارر وو اههناسرر ،يمتاخ يياقآآ ببانج

 ااددرف ،ديینكن لمع اارر نناتددوخ يلم وو يمالساا تلاسرر وو ديیريیگن يبالقناا ميیمصت ززوورماا رگاا ،رروهمجسيیئرر يياقآآ ببانج

 .تسيین رروصت لباق هك تساا ننااربج لباقريیغ وو ريیدد رردقننآآ



 ززاا شيیب لمحت وو ههديیسرر ننايیاپ هب ننامربص ییهساك ميیرراادديم ممالعاا يلاعتترضح هب هقالع وو مماارتحاا للامك اب ننايیاپ رردد

 .ميیناادديمن زيیاج ددوخ رب ،يگديیسرر ممدع تترروص رردد اارر ننآآ

 رقابدمحم ـ ييرفعج زيیزع ـ ديیشرر يلعمالغ :سسدقم ععافدد نناارروودد رردد ننااريیاا فيیرش تلم نناارراازگتمدخ وو نناهدنامرف

 يباارحم اضرمالغ ـ ييرقاب دمحم ـ حصان هللاادساا ـ ييرثوك دمحم ـ يمظاك دمحاا ـ ييدساا رفعج ـ يناميیلس مساق ـ ففابيیلاق

 يلع ـ يكددوورر هللاايبن ـ ييدهزز ببوقعيی ـ رروپمالغ دمحاا ـ ننايیدمحاا يلعرتكدد ـ ييرتشوش يلعررون ـ ددااژنيفوئرر ديیمحلاادبع ـ

 يضترم ـ ييدهاازز يلع ـ يلضف يلع ـ ينآآاق ليیعامساا ـ يناادمه نيیسح ـ يتعيیرش نيیماا ـ يلالج اضرمالغ ـ ييوودف

.ينابرق


