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 یکاولپخ لالقتسا یلم تیاس رد ار داتسا شزرا اب و دنتسم ،هدنزومآ
 .مییامنیم زاغآ
 و یملع ۀبنج ھک ار یدنمشزرا راثآ نینچ زا یرطس رھ تقیقح رد
 ناتسناغفا ام نطو ردام یاھبنارگ یخیرات قاروا ثیحنم نآ یشزومآ
 راختفا اب و میناد یم قلعتم نآ یاھ لسن و تلم ھب ،ھتسیاش تسیتناما
 .میروآ یم اجب شیوخ مدرم یارب ار یا یلم ۀبیجو ،نآ رشن
 ھک یبیبح سیوریم و لاحشوخ ولغاش نامرتحم زا هرابود تینونمم اب
 و یخیرات یاھ ھتشاد نیا »دروو« و ھتشاذگ تنم نم رب هار نیرد
 ،دنا ھتشاذگ بناجنیا رایتخا رد یلم ۀعیدو کی ثیحنم ار یگنھرف
 ھب ھک »خیرأت جارات « دنمشزرا نومضم کنیا .مرازگساپس تیاھن
 ۀعیرذ »ناریا یھاشنھاش ۀلاس ٢۵٠٠ نشج « یرازگرب تبسانم
  .تسا هدیدرگ ریرحت یبیبح یحلادبع ناھوپ

 

 

 خیرات جارات
 ھنرق جنپ و تسیب رخافم نایعدم اب یخیرات ۀبساحم کی

 نیمدص جنپ و رازھ ود ایوگ ھک ،دش هدینش ایند یاھ ویدار زا یبیجع یاھ ھمزمز ھتشذگ ۀتفھ رد

 زا یفرصم رپ قارطمط رپ و سکول هداعلا قوف تابیترت اب و دنتفرگ نشج ار ناریا یھاشنھش لاس

 دنتشاد اور ار اھ یچرخ ھفاضا نینچ ،دنراد جایتحا ینان ھمقل ھب ھک ام یناریا دنمتسم ناردارب ۀسیک

 رازھ مین ود خیرات رگا ،دنکیم قرف ھچ فاشکنا ھب دنمزاین و جاتحم و ریقف تلم کی یارب ھکیلاح رد

 .ھلاس دص ای دشاب ھتشاد ھلاس



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 و تداعس و یمارآ و ءافر ھب ناتسناغفا مدرم ،دراد قلعت یقالخا و یدردمھ ۀلأسم ھب ھکیئاج ات

 عفر و لاح ھیقرت ھب فازگ غلابم نیمھ رگا نارب انب و ،دندنم ھقالع دوخ یناریا ناردارب یماکداش

 کی نیا نوچ تروص رھ ھب .دوب رتھب ،دیسر یم جرخ ھب ردارب تلم نآ نادنمتسم یاھ یدنمزاین

 ار ناردارب نآ تداعس و ترسم .میرادن یراک نآ یقالخا ھبنج ھب زج تسا ناشیا یلخاد ۀلأسم

 و دش ھتفگ ییاھزیچ ،دیآ یم لمعب هراب نیرد ناریا لخاد و جراخ رد ھک یتارشن یلو ،میناھاوخ

 ھب ار ام یناغفا مزیلنشن و ،دراد یطبر ناتسناغفا مدرم یلم تایح اب ھک تفرگ تروص ییاھاوعد

 .دنازیگنا یم رب دوخ زا عافد

 و نایوگنخس ضیرع و لیوط یاھ اعدا و تارشن مامت رادم ،تسا هدش هدینش و هدید ھکیئاج ات

 و دنا هدرک لعج ییاھ ناتساد خیرات مان ھب یلو دوب ]خیرات[ یلایخ نشج نیا ،هاگتسد ناگدنسیون

 .تسین راگزاس خیرات یاھ تیعقاو ابً الصا وً ادبا ھک ،دندومن قلخ یتایسامح

 و ،دمآ لمعب ضرعت ام یخیرات یایفارغج و خیرات رب ھک دش هدینشً اررکم زیمآ رورغ تاغیلبت نیرد

 .دش هدرمش ناریا یھاشنھش وزج خیرات رد ناتسناغفا دالب و کاخ

 تحت رد ایسآ یخیرات تلم ود نیا ھک تسا هدمآ نینچ خیرات رد یدایز یاھتدم ھک میرادن راکنا ام

 یھاشنھش ھکنیا یلو ،دنا ھتشاد زین یتاکرتشم و دنا ھتسیز تکلمم کی ثیحب و یسایس ماظن کی

 ناریا مدرم یتدم رگا و تسین یخیرات تیعقاو ،دشاب ھتشاد ھمادا نیمزرس نیرب هراومھ ناریا مدرم

 یھاشنھش زکرم ھک ،هدوب نینچ زین اھتدم ،دنشاب هدنار مکح نآ ۀصح کی ای ناتسناغفا روشک رب ینونک

 .دندوب ھتشارفا ینارماک شفرد ینونک ناریا و قارع تیاھن ات اجنیا مدرم و هدوب ناتسناغفا کاخ رد

 کاخ رب هریغ و نایناساس و نایشنماخھ دودحم ینارمکح لیلد ھب ینونک ناریا ناگدنسیون رگا سپ

 یباسح دوخ اب مھ ام ،دننک یم تیبثت ام رد ار دوخ ھلاس دصجنپ و رازھ ود یھاشنھش ،ناتسناغفا

 .میناشک یم یخیرات ۀبساحم کی ھب ار دوخ یمارگ ناردارب نآ کنیا و ،میراد

 ]ھمانھاش[ کولملاریس و یولھپ بتک و اتسوا و ادیو دننام نیرآ مدرم میدق بتک رد ھک یناتساب خیرات رد

 دالب و گنرز و  خلب دننام ،تسا هدوب ناتسناغفا کاخ رد اھ ییایرآ تیندم زکرم هراومھ ،هدمآ

 نیمزرس نیا مدرم ھک تسا هریغ و ناسرو خلب یاھ نیمزرس نیمھ رد هریغو تارھ و دنملھ یراجم

 و خلب یاھ نیمزرس نیمھ رد هریغو  متسر ،لاز ،دابق ،نودیرف ،مج دننام نآ ناناولھپ و ناھاش و اھ

 ینونک نایناریا ھب انسیدزم نیئآ و یناتساب تیندم نیقلت و ھتشاد تیزکرم لباک و لباز و ناتسیس

 مدرم نیمھ دادجا ،دوش هدرمش خیرات زا لبق دیاب ھک یناتساب ۀرود نیا رابتعا ھب سپ .دنا ھتخادرپ
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 »ینونک نایناریا« سراف ھب یھاش و تیندم لوصا اب ار وکین رادرک و رادنپ نیئآ ھک دندوب ناتسناغفا

 :ناھفصا و نادمھ ای نارھت ھن ،دش ھتشارفا خلب ]ۀراھو[ زارف زا مھ یھاش یاھ شفرد و ،دنتخومآ

 نیزگ خلب رب ،یھش تخت رب   نیرفآ اب هاشنھش ھتسشن

 یبرع کولملاریس بتک و یدسا ۀمان پساشرگ و یسودرف ھمانھش و اتسوا باتک تادیدنو ھب امش

 یم امن و وشن ناتسناغفا دالب رد نیرآ تیندم یاھ ھشیر ھنوگچ ھک دید دیھاوخ نآ رد دینک عوجر

 رھش ھب یرگ یچوک و یشود ھب ھناخ تایح ۀرود زا و دنوش یم نیشن رھش خلب رد مدرم نیا و ،دنک

 .دننگارپ یم وس رھ ھب ار یگتسیاش و تیندم و ،دنیآ یم یھاش ماظن تحت رد و دنسر یم ینیشن

 و ناتسیس و دنملھ یراجم و ناتسلباز و ناتسلباک و خلب نآ عوقو لحم ھک هرود نیا یاھ ناتساد رد

 .ددرگ یم روکذم نینچ دالب نیا یاھ مان ،تسا تارھ

 ناتسلباک موــب ات خلب زا مھ     ناتسلباز و روغ ھمھو جنرز

 : تسا نشور نآ تاقوا و )ھنس( نینس ھک میسر یم یخیرات ۀرود ھب ام نونکا

 ناتسناغفا ینعی قرش رد ناشیا ذوفن دوب ]نادمھ[ ناتمگھ نآ تختیاپ ھک ناریا لامش "دام" تلود :کی

 دودح رد دام تلود طوقس ات کرتشم ییایرآ ۀطلس نیا و م ق ۶۵۵-۶٣٣ سیئر و هدف رصع زا

 ناریا رد دام تلود زکرم نوچ ،دوب ینونک نایرج ،دشاب لاس داتشھ ھلمج ھک دراد ماود ]م ق ۵۵٠[

 . میریگ یم ناشیا باسح ھب ارنآ ام ،دوب ینونک

 ۵۵٠ دودح زا دنس یایرد ات ناتسناغفا مامت رب وا ۀطلس و یشنماخھ )سوریس( شوروک جورخ :ود

 تسا هرود نیا نایاپ رد .دسر یم لاس ١۵٠ تدم ھب م ق ۴٠٠ دودح رصع ات ھک دوش یم زاغآ م ق

 ینودقم ردنکسا تسد ھب لمکوک گنج زا دعب یشنماخھ نامدود نیرخآ هاشداپ موس شویراد ھک

 ٣٣٠( دنشک یم ار وا )راھدنق( جخر مکاح ستیسرب و رتخاب نارمکح سوسب و دروخ یم تسکش

 تخرد و دنیامن یم لاغشا لاس نیمھ رد ار ناریا نیمزرس یعنام چیھ نودب ردنکسا نایرکشل و )م ق

 فینع یاھ تمواقم اب ناتسناغفا رد ردنکسا ۀطلس .دننک یم خیب زا ار یشنماخھ یھاشنھش ۀدیسوپ

 راسھوک رد )م ق ٣٢۶( ات  لاس راھچ تدم روالد ریگناھج نیا و دش ورب ور نیمز رس نیا مدرم

 ھب ینونک ناریا نیمزرس زا ھکیلاحرد ،دنام لوغشم عافد و گنج ھب ناتسناغفا یاھ یداو و اھ

 .تشذگ هام دنچ تدم رد قرب تعرس

 رادتقا وا ھحوتفم تکلمم رس ات رس رد وا ینانوی ناگدنامزاب و نالارنج ھک ردنکسا تشذگرد اب :ھس

 ناتسناغفا مدرم م ق ١٠٠ دودح ات و ،دوب رتخاب نیمزرس نیمھ یرادناھج و تردق زکرم زاب ،دنتفای

 و فرع اب ھک ینانوی نانارمکح و دنتسیز یم یدازآ ھب دوخ یناغفا ھمین و ینانوی ھمین نامزاس اب
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 اجنیا رد و روشک نیا رد هدش تیبرت یلخاد رصانع دننام ،دندوب هدمآ راب یرتخاب روتلک و تاداع

 ینونک نایناریا و .دندیدرگ لحنم یناغفا روتلک و داژن یوق رصانع نیب رد اج نیمھ و دندرک یگدنز

 .دنتشادن ناتسناغفا نیمز رس رد یتسدً ادبا دندوب اھ نامزاس نیا حوتفم نانودام مھ دوخ ھک

 یاھ نیمزرس نیمھ زا اولھپ و تراپ و ھکاس لیابق ینانوی رتخاب لقتسم تنطلس لالحنا زا دعب :راھچ

 یانب یخلب )گشا( و دنتشارفا رب هزورما ناریا و برغ فرط ھب ار یزوریپ یاھ مچرپ ناتسناغفا

 نیا فلتخم تاطلس و ،تشاذگ نیمز رس نیمھ رد م ق ٢۴٩ دودح رد ار یناکشا دنمورین یھاشنھاش

 .تشاد ھمادا ناریا زا یتمسق کی رب ناتسناغفا زا یحیسم نرق زاغآ ات ناتسناغفا لیابق

 ھب و ھتفای رارقتسا ناتسناغفا رد یلتفی نآ زا دعب و یناشوک داژن ییایرآ لیابق م ق ٧٠ دودح رد :جنپ

 ات ناغماد و ورم دودح زا نآ تادحرس ھک دنتخادرپ دنمورین یاھ یروطارپما نیرتکرزب لیکشت

 هداز ھک ،دندوب یصاخ نیئآ و بادآ و رنھ و تیندم قالخ و دیسر یم رھنلاروام لومش ھب دنھ طساوا

 لئاوا ات یلتفی و یناشوک ھطلس .دوب ناتسناغفا نیمزرس نیمھ مدرم ھشیدنا و رکفت و یعس هدرورپ و

 یلحم ناگدازھش و یوق یاھ تنطلس لاکشا ھب نرق شش تدم یدالیم ۶٠٠ دودح و  مالسا دورو

 ھعسوت ناتسناغفا یضارا رد زین ناریا یناساس ناھاشداپ تاحوتف یھاگ تدم نیرد و تشاد ماود

 .دوب ھتفای

 ٣۶۵ دودح ات  دوب هدیسر رھش ناشوک رد رواشپ ات ناکباب ریشدرا تاحوتف ھنماد ھک م ٢٣٠ دودح زا

 نایناساس ھطلس نامز نرق کی تدم ،دندیسر ریمشک و دنس یداو ات شکودنھ لامش زا نایلتفی ھک  م

 نآ اب نیمزرس نیا مدرم یاھ تمواقم و اھ گنج اب مھنآ ھک ،دوش یم هدرمش ناتسناغفا رب سراپ

 .تسا هدش یرپس ھناگیب ھطلس

 ھک ات دنتشاد ییاھ شزیوآ سراپ یناساس مود روپاش اب ناتسناغفا لیابق م ٣۵٨و م ٣۵٠ یاھ لاس نیب

 کمک ار یناساس هاشداپ اھ نمور اب گنج رد و درک حلص وا اب ستابمرگ لیابق نیا گرزب رادرس

 ات ،دنتشاد اھ تمواقم یبنجا تاطلس اب ناتسناغفا رد یرادیکرزب ناھاشداپ تاقوا نیمھ رد یلو دومن

 یرادیک هاشداپ ھب حلص اب ار دوخ رھاوخ جاودزا ) ۴٨٩ -۴۵٩( زوریپ یناساس هاشداپ ھک یدح

 .دوب رواشیپ و اسیپاک ناشیا تختیاپ و ،دوب هدرک داھنشیپ هرادیک رسپ صاخ گنگ ناتسناغفا

 ناتسناغفا هاشداپ ناوشخا ات دنتخیوآ رد سراپ یناساس روگ مارھب اب ناتسناغفا یلتفی یاوق ۴٢٧ ھنس رد

 شرسپ و تفرگ وا زا یفازگ جارخ و ناقلاط و داد تسکش )۴٨۴ یلا ۴۵٧( یناساس لوا زوریپ ھب

 .دش ھتفرگ لمغری ھب ناتسناغفا  یلتفی تلود دزن دابق
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 نیمھ تسدب شرتخد و تشاذگ ناتسناغفا هاشداپ ناوشخا اب گنج رد ۴٨۴ ھنس رد ار دوخ رس زوریپ

 ات ناریا تلود ھک دیوگ قرشتسم تراوکرام و دوب وا راذگ جاب سراپ یناساس تلود و داتفا هاشداپ

 ار یتاکوکسم یلتفی یناشوک طخلا مسرب ناتسناغفا نایلتفی ھب جارخ و جاب یادا یارب م ۵٠٠ دودح

 رد سراپ هاشداپ ذاوک ینز ھب یناساس زوریپ رتخد نطب و ناوشخا بلص زا و ،دندرک یم برض

 ناتسناغفا یلتفی رکاسع تدم ھب م ۴٩٩ ھنس رد دش علخ سراپ مدرم فرط زا هاشداپ نیا نوچ ،دمآ

 رب سراپ یناساس ناھاشداپ صاخ ھطلس نورق نیا لالخ رد .دش هدناشن سراپ  تخت ھب سپاو

 .میریگ یم باسح ھب ارنآ مھ ام و تسین نرق کی زا شیب ناتسناغفا

 هراشا ھب ورم بایسآ رد موس درگدزی یناساس نیرخآ هاشداپ ھک م ۶۵١ زا دعب یمالسا هرود رد :شش

 ،ددرگیم متخ وا اب نایناساس یھاش هرود ،دوش یم ھتشک یناب ایسآ تسدب یروس یوھام نآ نارمکح

 یلو ،دور یم نیب زا برع ناحتاف لباقم رد مات تعرس ھب ناینانوی ھلمج دننام )ینونک ناریا( سراف

 یارب اھ تمواقم نیا ،دنک یم ماود یرمق ٢٠٠ دودح و لاس دص ود ات ناتسناغفا مدرم یاھ تمواقم

 مدرم ار مالسا نید ۀطلس الا و هدوب بارعا یرکسع ھطلس لباقم رد ناتسناغفا مدرم یلم یدازآ ظفح

 .دندیگنج یمن نآرق و مالسا نید لباقم رد و ،دندوب هدرک لوبق رطاخ بیط اب

 یضارا رب اجنیا زا و هدوب ناتسناغفا مدرم دزن تنطلس و تردق زکرم هراومھ یمالسا هرود رد

 :لیصفت نیدب دنا هدنار تموکح )ینونک ناریا( سراف عیسو

 ق ٢۵٩ ات ٢٠۵ زا تارھ جنشوف نایرھاط ینارمکح :فلا

 ق٣٩٣ ات ٢۴٧ زا دنملھ یداو و زورمین جنرز نایرافص ینارمکح :ب

 ق٣٨٩ ات ٣٧٩ زا یخلب نایناماس ینارمکح :ج

 ق ۵٨٣ ات ٣۵١ ھنزغ زا نایونزغ تنطلس :د

 ق ۶١٢ ات ۵۵٠ دودح زا نایماب و تارھ و روغ هوکزوریف زا نایروغ تنطلس : ه

 دعب و دوب ناتسناغفا مدرم تسد رد ینارمکح و تردق زکارم هراومھ لاس دص راھچ تدم نیا رد

 لغم ناراوس بوک دگل ناریا مامت ھک تسا یناخلیا و یزیگنچ روتف ۀرود ق ٨٠٠ ات ۶٠٠ زا نآ زا

 ناھاشداپ و اوخ نوتشپ راسھوک رد نوتشپ لیابق دننام یلم یاوق ناتسناغفا رد مھ زاب یلو ،ددرگ یم

 هاشداپ ٨٠٧ رد ھک ات ،دنا هداد ھمادا دوخ درس و مرگ تمواقم ھب زورمین ناکلم و تارھ رد ترک

 تخت رب تارھ رد ،دوب هدش هدرورپ یناسارخ تفاقث )اب( ھک گنل رومیت نادناخ زا یتسود تیندم

 تیاھن ات دنس یایرد زا ناتسناغفا ناھاشداپ نامدود نیا تنطلس ق ٩٢٠ دودح ات نیزا دعب و .تسشن
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 یرادمکح و گنھرف و رنھ راونا ،نامدود نیا یابیز تختیاپ تارھ زا و ،تشاد ھمادا ینونک ناریا

 .تفات یم ایسآ ۀراق رس ات رس رب یرورس و

 ،تشکب ورم گنج رد ار ناخ ینابیش ،یوفص لیعمسا هاش ھک م ١۵١٠ ات ٩١۶ دودح رد :تفھ

 یبرغ ۀشوگ کی طقف و تشاد قلعت خلب ھیکبزا ناھاش و رباب ھب راھدنق ات یقرش و یلامش ناتسناغفا

 ود تدم ق ١١١۵ دودح ات ناتسناغفا یبرغ فصن رب طقف ھطلس نیا ھک دوب ناھفصا نایوفص اب نآ

 درم نیا و دش عطق راھدنق رد ناخ سیوریم  ھنادرم مایق اب ق ١١١٩ ۀنس رد و تشاد ھمادا نرق

 غیت مد زا دنملھ یداو و راھدنق یاھ نادیم رد ار یوفص زواجتم نایرکشل راب نیدنچ ریلد و ربدم

 راوید ھب ،رصب ۀحمل رد یراھدنق نادرم اب کتوھ دومحم هاش شرسپ شتافو زا دعب و  هدینارذگ زیت

 ھنحص زا ار نایوفص توترف میژر میلگ ق ١١٣۵ ھنس رد و دندیناسر ار دوخ ناھفصا تختیاپ یاھ

 جات و ،درک شیاین و هدمآ رد وناز ھب )کتوھ دومحم هاش( ناغفا حتاف هاشداپ »ربارب رد« و دندیچرب

 نامسآ رب ار یزوریپ مچرپ ناغفا یلادبا یلم یاسؤر مایا نیرد مھو ،دومن میدقت ودب ار سراف یھاش

 .دندوب ھتشارفا رب تارھ

 تکرح نیا تسا بوسنم ام ردارب تکلمم نآ زا یگرزب صخش ھب ھک ناریا تارشن زا یکی رد

 یتقو ایآ ،دنا هدرک دای )ینز ناوراک( تسردان ریبعت ھب ار ناغفا ناوج حتاف دومحم هاش و سیوریم

 زا نیدلا ثایغ ای جنشوف و تارھ زا رھاط ای جنرز زا یرافص بوقعی ای ھنزغ زا دومحم ناطلس ھک

 )زورما ناریا( زورنآ قارع رد ناشیا عیسو کلامم یبرغ دالب رب تارھ زا نیسح ناطلس ای روغ

 رد هراومھ ار قوف ۀبساحم دیاب ام یناریا ناردارب  ؟دوب ینز ناوراک مھنآ ،دندرک یم اھ یشک رکشل

 ھطلس مایا فرط نیا ھب لاس ٢۴٠٠ تدم زا دینک روغ الاب ۀرقف تفھ رد امش ،دننکن شومارف خیرات

 هدنار مکح ردقچ اجنآ رب نیمزرس نیا مدرم سکعلاب و ؟دوب ردقچ ام رب ینونک ناریا مدرم تردق و

 :دینیبب کنیا ؟دنا

 

 :)ینونک نایناریا( نایسراف ھطلس

 .ناتسناغفا تمسق کی رب لاس ٨٠ نادمھ زا دام ھطلس :کی

 .مامت رب لاس ١۵٠ سراپ نایشنماخھ ھطلس :ود

 .تمسق کی رب لاس ١٠٠ سراپ نایناساس ھطلس : ھس

 یبرغ فصن رب طقف لاس٢٠٠ ناھفصا نایوفص ھطلس :راھچ

 لاس ۵٣٠ ھلمج
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 :ناتسناغفا مدرم ھطلس

 .لاس ٢٠٠ )ینونک ناریا( سراف تمسق کی رب نایناکشا اولھپ ،اھتراپ ،اھکاس تاطلس :کی

 .لاس هاجنپ تمسق کی رب یلتفی ھطلس :ود

 .)ینونک ناریا( سراف مامت رب لاس ۴٠٠ نایروغ ات نایرھاط زا یمالسا ۀرود : ھس

 .لاس ١٠٠)ینونک ناریا( سراف مامت رب تارھ نایرومیت ۀرود :راھچ

 .لاس هاجنپ تارھ و راھدنق نایلادبا و نایکتوھ ھطلس :جنپ

 لاس ٨٠٠ ھلمج

 نرق ھس و تسیب لوط رد اھ الخ و اھ ھفقو اب )ینونک ناریا( سراف ناھاش ھطلس رگا باسح نیا اب

 لسلست و الخ و اھ ھفقو اب اھنآ رب ھنرق تشھ ھطلس ،هدوب کاخ نیزا تمسق کی رب مھنآ نرق جنپ طقف

 .تسا تباث ق ١٢٠٠ دودح ات  ق ٢٠٠ زا

 یھاشنھش یتقو ناریا رگا .دننک یم شومارف ار قیاقح نیا ارچ زیزع ناردارب نیا ھک میناد یمن ام سپ

 تسا ھتشاد خیرات لوط رد زوریپ و یوق ددعتم یاھ یھاشنھاش مھ ناتسناغفا ،هدوب یوق تلم و ھتشاد

 و دنک یم ضرعت ام یخیرات یایفارغج و خیرات رب اھزیچ نینچ دانتسا ھب یسک ام راوج رد رگا و

 مھ ام شیپ اھ ھبساحم نیا ھک دننادب دیاب ،دھد یم ملق ھب رگید روشک وزج ار ام روشک یاھ کاخ

 و یونزغ و یناماس و یرافص و یلتفی و یناشوک یاھ یھاشنھاش تمظع میناوت یمن ،تسا دوجوم

 نیمزرس نیا تلاصا و تمظع نوناک زا ھک ار راھدنق یلادبا و یکتوھ و تارھ یرومیت و یروغ

 ینونک یواعد و تارشن در رد ام ھک دوب یخیرات ۀبساحم کی نیا مینک شومارف دنا هدومن امن و وشن

 فاشکنا دنمزاین تخس ھک ناتسناغفا دننام یتلم و ناریا دننام یتلم یارب الا و ،میتشون یناریا ناردارب

 یواعد نینچ ھب ار دوخ یاھب نارگ تاقوا ھک دوب دھاوخن هدنبیز دنا شیوخ یتایح عاضوا حالصا و

 خیرات عیاقو ،دنراد یصخشم یاھ زرم ناریا و ناغفا روشک ود رھ زورما .دننک فرص وھایھ رپ

 ھتشذگ رخافم ھب اھنت و ،میچیپب نآ رد نونکا دیابن ام ،دنا هدرپس یضام نارکیب طیحم ھب ار دوخ

 .مییامن یعس و تقو عایض

 قلعت لباک ای لباز ای جنرز ای تارھ ھب زورما ھچنآ ،میراد مھ گنھرف و خیرات رد تاکرتشم ام

 قلعت نامرک و نادمھ و ناھفصا و یر و روپاشین و سوط ھب ھچنآ و دنراذگب ام ھب دیاب ارنآ ،دریگیم

 .دوش ھتشاذگ اھنآ ھب دیاب و تسا زیزع نایناریا لام ،دراد

 نیا یردارب و یتسود یاضف کی رد دیاب ،میراد یتالکشم تلم ود رھ زورما لاجنج رپ یایند رد

 ھنادرم ۀزرابم و نآ قباوس و خیرات و یناغفا مزیلنشن رخافم ظفح اب ام ،میرادرب شیپ زا ار تالکشم
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 ، میرب رسب ھنایوجحلص و ھناتسود یگدنز کی دوخ یمارگ راوجمھ ناتسود اب میرضاح هار نیرد

 .دنیامن تراغ ارام قباوس و خیرات و رخافم ھک داد میھاوخن هزاجا ار سکچیھ یلو
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