
 
  

  ۱۹ - دیووک نارود رد نیدلاو

هرفن کت یاهنامز   

 

۱ 
 

 .دیشاب هدش هتسخ و دیشاب هتشاد سرتسا هک تسا یعیبط ؟دیراد یلام ینارگن ؟دندش هتسب اههسردم ؟دیورب راک رس دیناوتیمن

 .دینک داجیا دوخ ناناوجون و ناکدوک اب یرتهب هطبار ات تسا یلاع تصرف کی سرادم یلیطعت

 .دنتسه مهم هک دهدیم ناشن اهنآ هب و ،دننک تینما و ندش هتشادتسود ساسحا ناکدوک دوشیم ثعاب راک نیا.دنتسه هدننک مرگرس و یناجم هرفن کت یاهنامز

 ره اب ندنارذگ یارب ار ینامز کی
 .دیراذگب رانک دوخ ناکدوک زا کی

 -دشاب رتشیب ای هقیقد ۲۰ اهنت دناوتیم نامز نیا
 کی دناوتیم نامز نیا .دراد یگتسب ام هب نیا

 ای و ناکدوک ات دشاب زور رد صخشم تعاس
 .دنشاب نآ رظتنم ناناوجون

 تسود دیسرپب دوخ کدوک زا
 .دهد ماحنا راک هچ دراد

 هب دامتعا نتخاس ثعاب ندرک باختنا
 یراک دنهاوخب رگا .دوشیم اهنآ سفن
 ةلصاف نتشادهگن فالخ هک دنهد ماحنا
 هدافتسا تصرف نیا زا ،تسا یعامتجا

 تبحص اهنآ اب عوضوم نیا ةرابرد ات دینک
 )دینک هاگن یدعب هوزج هب( .دینک

 دنزرف ای کدوک یارب ییاههدیا
 امش یاپون

  اب ار یتاوصا و دینک دیلقت وا تروص تلاح زا •

 دیروآ رد وا یاهیزاببابسا

 دینزب یقیسوم هملباق و قشاق اب و ،دیناوخب گنهآ •

 

 دینک هدافتسا یرجآ و یناویل یاهیزاببابسا زا •

 

 هب مه اب ار ریواصت ای ،دیناوخب باتک ،دییوگب ناتساد •
 دیراذگب کارتشا

امش ناناوجون یارب ییاههدیا  

 ،شزرو :دننام دنراد تسود هک ییاهیزیچ ةرابرد •

 دینک تبحص ناتسود و روهشم دارفا ،نویزیولت ،یقیسوم

 

 هناخ فارطا هچ هناخ زا نوریب هچ -دیورب یور هدایپ هب •

 

 دینک شزرو مه اب اهنآ هقالع دروم یقیسوم اب •

 شوماخ ار نفلت و نویزیولت
 زا یلاخ نامز کی نیا .دینک
 .تسا سوریو

 دینیبب سکع مه اب ای دیناوخب باتک •
 
 هناخ فارطا هچ هناخ زا نوریب هچ -دیورب یور هدایپ هب •
 
 !دیناوخب گنهآ ای دیصقرب یقیسوم اب •
 
 !دینک یزپشآ و دینک یراکزیمت -دیهد ماحنا هرمزور یاهراک مه اب •
 
 .دینک هاگن اهنآ هب ،دیهد شوگ اهنآ هب دینک کمک اهنآ هب هسردم فیلاکت رد •

 شوخ .دیهد اهنآ هب ار ناتهجوت مامت
 !دینارذگب

 امش نادنزرف یارب ییاههدیا

 !دینک کیلک ار اجنیا ندوب ردام و ردپ ھب طوبرم لئاسم ةرابرد رتشیب ییامنھار یارب


