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ںی� �تید  دابکرابم  یک  تدا�ش  یک  �للا  �محر  یناقح  دلاخ  دمحموبا  خیش  وک  �ملسم  تما 
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�محر یناقح  دلاخ  خیش   ، نکر �ک  ٰیروش  یرب�ر  یک  ناتسکاپ  ابل ن  اط  کیرحت  یرونج 2020، قباطمب 31  یناثلا 1441  یدامج  �خرومب 6 
یراق یھتاس  کیا  �ک  پآ  ، ںی� �ئگو�  دی�ش  ںیم  پڑھج  ھتاس  �ک  ںومالغ  یکیرما  ، نارود �ک  رفس  �ئلیک  لیکشت  کیا   ، لبق ند  دنچ   ، �للا

امھبیسح �للاو  کلاذک  امھبسحن��ئو�  زئاف  رپ  �بتر  ٰیلعا  �ک  تدا�ش  یھب  یرواشپ  �للا  فیس 

 

��� فقاو  بوخ  صاخ  ماع و  ر�  �س  تیلباق  یملع  یک  نا  روا  ، �ھت �یامرس  میظع  کیا  �یل  �ک  �ملسم  تما  بحاص  خیش 

�ںی� �کچ  رک  شیپ  تامدخ  ینپا  یھب  رپ  روط  �ک  ریما  بئان  �ک  ناتسکاپ  نابلاط  کیرحت  �ل�پ  �س  سا  پآ 

 

مان روا  ایک ، شیپ  ںیم  زادنا  ل�س  ناسآ و  �نماس ،  �ک  �ملسم  تما  وک  قیقحت  قیقد  رپ  در  �ک  ںوماظن  لطاب  رگید  روا  تیرو�مج  �ن  پآ 
یملع للدم  �ک  تاضارتعا  �لاو  �ناج  �یک  رپ  ناتسکاپ   دا�ج  روا  ، �ئید تاباوج  نکش  نادند  وک  ںورادرب  ملع  �ک  تیرو�مج  یمالسا  دا�ن 

رزگ �س  لحارم  �ک  گنزوپمک  �ک  وج   �� یھکل  یھب  باتک  للدم  ںیم  باوج  �ک  ناتسکاپ   ماغیپ  �والع  �ک  سا  ، �ئید تاباوج  یقطنمو  یلقع  ،
��للا ءاش  نا  ، اگ �ئاج  ایک  عئاش  بیرقنع  �سا  روا   �� ی�ر  

 

ںیم سلجم  ماع  �ک  اھت  ملاع  �ی  اک  یگداس  ، �ھت کلام  �ک  تعیبط  شیورد  روا  زجاع  یئا�تنا  روا  ، رکیپ میظع  اک  صالخا  روا  قالخا   ِنسح  پآ 
وت �نپا  ، رارقا اک  تیلباق  یملع  یک  نج  �ک  ، ںی� دلاخ  خیش  �و  �ی  �ک  ، �ھت �تاپ  �ن  ی�  ناچ�پ  �ک ، فراعت  ریغب  ، گول ماع  روا  ءاملع  �ھٹیب 

�ںی� �ترک  یھب  رایغا  ، ایک

 

قیفوت یک  کاپ  �للا  وک   لئاسم  لکشم  یئا�تنا  �ک  ، یھت یئامرف  اطع  تریصب  بیجع  وک  پآ  �ن  کاپ  �للا  �س  �لاوح  �ک  تسایس  یدا�ج 
��ھت �تیل  رک  لح  �س  یبولسا  شوخ  �س 

 

ںیم نابز  وتشپ  روا  ، �� رو�شم  ت�ب  �یعرش  �رود  ںیم  نابز  وتشپ  �س  �لاوح  �ک  در  رپ  تیرو�مج  یمالسا  دا�ن  مان  تیرو�مج و  اک  پآ 
ریسفت یدا�ج  یک  دمحم  �روس  روا  ، �بوتلا �روس  ، لافنالا �روس  �والع  �ک  سا  ، ��ایگ ایک  عئاش  ی�  لبق  �صرع  ھچک  اک  پآ  ریسفت  �رود 

��� ایک  نایب  ںیم  زادنا  م�ف  ناسآ  �ن  پآ  وک 

 

�نھجمس وک  ںو�گج  لکشم  ںیم  میرک  نآرق  �ن  پآ  �ک  وج  ، �� ی�ر  رزگ  �س  لحارم  �ک  گنزوپمک  ، باتک ںیم  نابز  یبرع  روا  کیا  یک  پآ 
��� یئامرف  فیلات  �ئلیک 

یفاک ںیم  سانلا  ماوع  وک  �ملاکم  �س  مان  �ک  ، ںیم تلادع   یک  لقنو  لقع  تیرو�مج  ںیم  نج  ، ںیھکل بتک  رپ  تاعوضوم  فلتخم  �ن  پآ 
دا�ن مان  تیرو�مج و  ںیم  نابز  ودرا  اک  پآ  ھتاس  ھتاس  �ک  سا  ، �� دیفم  ںاسکی  �ئلیک ، سانلا  ماوع  روا  ءابلط  ءاملع و  وج  ، یلم یئاریذپ  

��� اکچ  اج  ایک  عئاش  �س  ایڈیم  رمع  یھب  �یعرش  �رود  رصتخم  رپ  تیرو�مج  یمالسا 

 

ھکاس یسیا  یک  ملع  �نپا  وت   ، �تھٹیب ںیم  سلجم  یک  ءاملع  ، یھت یئامرف  اطع  سرتسد  بیجع  رپ  مولع  یوایند  ینیدوک و  پآ  �ن  کاپ  �للا 
�تھٹارک شع  شع  رک  نس  وک  لئالد  یملع  �ک  پآ  ءاملع  �ڑب  �ڑب  �ک  ، �تید اھٹب  ںیم  سلجم  ،

�� یمدآ  اک  نادیم  ی�  �رام�  وت  �ی  دئاش   �ک  اتگل  اسیا  وک  نا  وت   ، �تھٹیب ھتاس  �ک  ںویفاحص  ،

نایمرد �رام�  ناسنا  اس  زجاع  ماع  کیا  �کلب  ، ںی�ن �لاو  �بدبد  بعر و  �ڑب  یئوک  �سیج   ، �تاج لم  لھگ  �سیا  وت   ، �تھٹیب ںیم  ماوع  ماع 
اتھچوپ لئاسم  �نپا  رک  و�  کھجج  �ب  �س  نا  صاخ  ماع و  ر�  �ئل  سا  ، �� اھٹیب  ،

�ناتب �لئسم  وک  پآ  ، �س �جو  یک  �ظفاح  �ک  بضغ  �ک  پآ  �ک  ، �ھت ایڈیپولکیئاسنا  اترھپ  اتلچ  اسیا ، اک  ٰیواتف  روا  مولع  ینید  پآ  روا 
�سیا ںیم  باتک  ںالف   ، �لئسم �ی  �ک  ، �تید اتب  یھب  مان  اک  باتک  ھتاس  �ک  �لئسم  رثکا  �کلب  ، یتڑپ �ن  ترورض  یھب  یک�نھکید  باتک  ، �ئلیک

�� روکذم  ،

وت  ، �ترک در  رپ  ںوماظن  رگید  روا  مزرلوکیس  روا  تیرو�مج  بج  �کلب  ، اھت �ن  دودحم  ی�  کت  لئاسم  ینید  فرص  �لماعم  �ی   روا 
یناور یسیا  ھتاس  �ک  تاحالطصا  روا  �لاوح  �ک  ںوباتک  یکنا  ، وک لئالد  لاوقا و  �ک  نیفلؤم  �ڑب  �ڑب  �ک  ںورازیب  نید  روا  نیدحلم  ، ںویر�د

��تاپ �ن  �ر  ریغب  �ئیک  فارتعا  اک  تعسو  یک  �علاطم  �ک  پآ  سانلا  ماوع  ءاملع و  �ک  ، �ترک نایب  �س 

متخ وک  لئاسم  تافالتخا و  �ک   سپآ  روا  ، ایک ادا  رادرک  م�ا  یئا�تنا  ںیم  �نرک  طوبضم  مظنم و  وک  ناتسکاپ  ابل ن  اط  کیرحت  �ن  پآ 
�ایک طوبضم  وک   ساسا  یتایرظن  یک  کیرحت  روا  ، �� رادرک  یداینب  اک  پآ  ںیم  یزاس  میظنت  یک  کیرحت  روا  ، �نرک
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�نھکر ںاود  ںاور  حرط  یسا  وک  نشم  یتایرظن  روا  یدا�ج  �ک  �للا  �محر  بحاص  خیش  �ک  ، �� یترک  د�ع  �ی  ناتسکاپ  ابل ن  اط  کیرحت 
�ںیلم اج  �س  �للا  �محر  بحاص  خیش  یھب  گول  م�  �ک  کت  ںا�ی  یگ  �رک  ششوک  روپرھب  �للا  ءاش  نا  یک 

 

�اگ �ئاج  ایل  ناش  نایاش  یھب  ماقتنا  اک  ںودی�ش  نا  �للا  ءاش  نا  ںی� ، ��ر  �تیل  ماقتنا  اک  نیرباکا  �نپا  یھب  �ل�پ  م�  هللدمحلا  .

�گ ںیئاج  لم  �للا  ءاش  نا  رپ  ٹئاس  بیو  سا  یرام�  وک  پآ  تاج  �رود  روا  تانایب  �ک  بحاص  خیش 
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