
  

 نورد رد نآ بوخ ساکعنا و هنارایشه درد و ییاشگاضف یتدم زا دعب ،روضح جنگ اب مدوخ يور ندرک راک عورش زا&%$#"

 ،نم يارب دش ندز اجرد ،ندنام نیا و دوب یتخاونکی لاور کی ناربج نوناق تیاعر هک مدیسر ياهلحرم هب منوریب و

 و ندش تیاهنیب يارب هکنیا زا لفاغ ،مورب ولج دیاب نامرف نیمه اب و مراد ار ادخ ای مدع نم مدرکیم رکف نوچ

 رادنپ دیابن و موشیم نوریب زا بارش نتفرگ و تفرسپ راچد هن رگا و منک ناربج مناوت دح نیرخآ ات دیاب تفرشیپ

 .ددنسپیم مدع هک تسا ییافو و صولخ زا ادج نیا هک ،مشاب هتشاد لامک و ندیسر

 ارم دزاس هب چیه مرادن دوخ☘

 انع دص نیا تسا مراد مهو ز هک

 2334 تیب ،مشش رتفد ،يولوم-

 شیوخ داتسا اب هک يدرگاش سحن☘

 شیپ هب دیآ و دزاغآ يرسمه

 1578 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ناهج داتسا ،داتسا مادک اب☘

 ناهن و ادیوه ناسکی وا شیپ

 1579 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 هدش هّللارون هب رُظَنی وا مشچ☘

 هدُب قراخ ار لهج ياههدرپ

 1580 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 لامک رادنپ ز رتدب یتلع☘

  لَالدوذ يا وت ناج ردنا تسین

 3214 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .منک اهتمعن زا یشوخ ای دییأت لثم ینوریبِ بارش و یشوخ ِنتفرگ هب عورش هاگآدوخان تروص هب مک مک دش ثعاب نیا

 .دش زاغآ ،نمِ خسم ًاتجیتن

 اه هبوت تسکش و قاثیم صقن☘

 اهتنا رد دوش تنعل بجوم

 2591 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 درک هنیزوب ار موق نآ ادخ سپ☘

 دربن زا دنتسکش قح دهع هکنوچ

 2593 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-



  رگد ِنارازه دص ّرس هر زا()'

 رخ و كوخ ،نتسکش هبوت زا هتشگ

 2599 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 زا رطاخ هب تینما مدع سح ،بلق شپت ،بارطضا ،هانگ ساسحا ،ینارگن ،صقن سح تروص هب نم ِنورد ِوید مک مک

 نم رب قاّلخ ياهرکف هار و دندش جیگ میاهرکف ،دش خسم منوریب و نورد و دمآ مغارس هب ،اهیگدینامه نداد تسد

 .دش هتسب

 فیعض دُب شربص و صرح دمآ بلاغ()'

 فیَغر قشع َدُرب هک اهولگ سب

 2818 تیب ،مجنپ رتفد،يونثم ،يولوم-

 تسد داد قیاقح شِک یلوسر ناز☘

 تسهدمآ رفُک ،نوکَی ْنَا ٌرقف َداک

 2819تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ،مدرکیم رکف ،مدوب یگرزب ینهذ نم ياراد هکنیا اب و ،مدوخ هب ندز ررض و ندرک داجیا درد هب مدرک عورش-,+*

 ره ،دشیم لصاح ینهذ نم ِمهوت زا عقاو رد هک ،ملمع و رکف اب هکیتروص رد .تسا زاب نم رب مدع هار و متسه يونعم

 هب و ،متسه زیهرپ ای اهیگدینامه نتخادنا ِلاح رد مدرکیم رکف و ،مدزیم بیسآ ،مطباور ،مسرد ،مراک ،مندب هب هظحل

 .دشیم رتشیب مدرد ،موش رتداش هکنیا ياج

 دنک نادان و قمحا و روک ،صرح☘

 دنک ناسآ ناقمحا رب ار گرم

 2823 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نارخ ِناج رب گرم ناسآ تسین☘

 نادواجِ ناجِ بآ درادن هک

 2824 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 تس یقش وا دیواج ِناج درادن نوچ☘

 تس یقمحا زا َلجَا رب وا تأرج

 2825 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 يور یتقو دنچ نوچ و دش رتفیعض نم ِيرایشه و رتيوق زور هب زور نم ِینورد ِياههابور و اهَرخ و اهَدد و اهوید012/.

 مدوبن هجوتم و مدوب هداد تسد زا ار زییمت ِتّوق و تسا مدع زا اهرکف نیا زونه ،مدرکیم رکف زونه ،مدوب هدرک راک دوخ

 ،هدُرمِ ُزب کی لثم نم مشچ و ،تسا نم راکفا رب راوس و دنکیم ییامنهار ارم وا و متسه دوخ ینهذنم ِهایسِ دوم رد هک

 رکف و ،مدوبن فقاو الصا دوخ ةزور ره ِيزاس هلئسم و ندز ررض رب و ،مايونعم هک متشاد رارصا زونه نم و ،هدش هریت

 .لقاع نم و دَناهلبَا همه ،مدرکیم



 دح نیرتشیب رد ناربج نوناق ِيارجا مدع رد وا ِتیهابور و مدوب مدوخ ِيامن يونعم ِینهِذنمِ خسم هکیلاح رد34567

 .دربیم هاچ رعق هب ار نم ،مشخ و درد داجیا ماگنه رد وا ّتیوید و دییأت و یشوخِ نتفرگ يارب وا ّتیَرخ و ،نکمم

 هدشان افّصُم نطاب ارت سپ☘

 هَِدد و ساْنَسن و وید زا رپ هناخ

 2813 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 يَرخ رد هدنام هزیتِساز يرخ يا☘

 ؟يَرب دوب یحیسمِ حاورا ز َیک

 2814 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

  دنک َرس یلایخ رگ یسانش یک()'

 دنک رب رس َنْمَکم نیمادک زک

 2815 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .مدشیم رتشیب نونملا بیر و رتشیب درد و رتشیب يزاس هلئسم و مدوخ هب ینهذنم ياهناسنا بذج ثعاب;:89

 .دنا ناراکنایز نانیا ،دنکفا منهج هب و دنک درگ ار همه هاگنآ ،دهن مهرب ار ناکاپان و دیامن زاب كاپ زا ار كاپان ادخ ات ☄

 48 هیآ ،لافنا ةروس ،میرک نآرق-

 ار مدوخ ياهیگدینامه رس مناوتیمن ،امن يونعم ِینهذِ نم نیا اب مدیمهف و يدج زیهرپ هب مدرک عورش هکنیا ات<=>

 .منزب ار مدوخ ِینهذ نم ياهرس مناوتیم روضح هب هدنزِ فراعِ تسد اب طقف و َدُربیمن ار دوخ ۀتسد وقاچ و منزب

?@Aراک مدوخ يور مه و ،منک تیاعر ار ناربج نوناق ،مک هدش یتح مناوت دح نیرخآ ات هظحل ره رد مدرک عورش سپ 

 درد اب مدع ِبارش زا ًالبق نوچ .مبای تاجن ،مدوب نآ رب هاگآ هک منامشچ ِيروک و ینهذ نمِ خسم نیا زا ات ،منک

 یهاگآ نیا لقادح و تفریمن مدای زا مدع و يداش نآ و .متشاد نیقی ،مدوب هدیشچ اهیگدینامه نتخادنا و هنارایشه

 هب هاگآ و هارمه نانچمه هتبلا ،مدرک يونعم و يدام ناوت مامت نتشاذگ رد یعس و دش نم ِموادت و تاجن ثعاب کچوک

 .متسه و مدوب منهذ تیهابور

  شیوخ دالوا اب بوقعی نآ تفگ☘

 شیب دح زا دینک فسوی نتسج

 982 تایبا ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 

 ّدج هب نتسج نیرد ار دوخ سح ره☘

 دعتسم لکش دینار فرط ره     

 983 تایبا ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم -  

 



 اوسَاَْیتال ادخ حور زا تفگ☘

 وس هب وس ور رسپ هدرک مگ نوچمه

 984 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

BCDار شدوخ ِنتشک ياعدا دوخ ِتیهابور اب يونعم ینهذ نم ،مدرک ییاسانش و مدیشکن روضح جنگ نماد زا تسد 

 .دنکیمن تیاعر ناوت تیاهن دح رد زین ار ناربج نوناق و دراد

 وت ِلاح دنادب لد بحاص نآ هچنآ☘

 ومع يا ینادن دوخ ِلاحز وت

 3565 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 میهاوخن دُزم سکِ ز ،میهلا نابیبط☘

 میدیلپ و عاّمط هن ،میناور كاپ ام هک

 1474 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 اهناشن دندید هک اهنآ زا دیسرپب☘

 میدیهر هچ زا ام هک دنیوگب رکش ات هک

 1474 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 میرگنب شوخ هطساو یب لد هب ام☘

 میرظنم یلاع هب ام تسارف زک

 2702 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

EFGHسپ ،میاهدینامه لوپ اب ام ،دیرازب زکرمت و تقو سپ ،میاهدینامه تقو اب ام :دنیوگیم يزابهش ياقآ یتقو مدیمهف 

 تسا نم ینهذ نم رس ندز يارب همه اهنیا ،دیشکب هنارایشه ِدرد سپ ،میاهدینامه هجوت و دییأت اب ام ،دینک جرخ لوپ

 مدع زا یتدم نوچ و دوشیم فقوتم متفرشیپ هن رگا و .مرازب هار نیا رد ،اهنیا ِندرک جرخ رد ار مناوت تیاهن دیاب و

 .داتفا مهاوخ ناکاپان منهج هب و دش مهاوخ خسَم ،مریگب يزور مهاوخب اه یگدینامه زا لاح و متفرگ يزور

 

 هتسکش رب نُسح زا ار نافسوی رازاب☘

 هدرک زارف کی کی ار نارکش ناُکد

 هتسشن ناشنوخ رد ،ار ناقشاع هتشک دوخ☘

 هدرک زامن کی ره هزانج رب هاگنآو

 2391 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 نوناق تیاعر نیا و .تسا هار زووالق ناوت رثکادح رد ناربج نوناق تیاعر يارب يوق دهعت ،ریسم نیا رد متفایرد<=>

 .تسا ییاتکی بآ رد یهام ندمآ الاب دننام ،يونعم و يدام تروص هب ماغیپ نداد ،ناربج



 هبنش هک يزور رد اریز .دنتسکشیم ْتسَب هبنش زور رد هک هاگنآ ،سرپب ناشیا زا ایرد هب کیدزن ۀیرق نآ ةرابرد ☘

 نامرف ان یمدرم هک ار نانیا ،دندمآیمن ،دندرکیمن هبنش هک يزور و دندمآیم بآ يور رب راکشآ نایهام ،دندرکیم

 .میدومزآ نینچنیا دندوب

 163 هیآ ،فارعا ةروس ،میرک نآرق-

 ❤مارتحا و قشع اب❤
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