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 .تسا یگدنز نازخ ینهذنم راهب

 

 ،لاوما و لام ییافوکش لثم .تسا ینهذنم دید بسح رب ناسنا ینوریب یگدنز ندش افوکش نامه ینهذ نم راهب

 یلو تسام يویند یگدنز همزال تایدام نیا همه .هریغ و یعامتجا ياهتیقفوم ،قفوم دنزرف ،یلاع رسمه نتشاد

 رد .دنریگیم رارق ام زکرم و میوشیم هدینامه اهنآ اب نوچ .دوش ام رد درد داجیا ثعاب اهنآ ندوب و ندوبن دیابن

 .تسادخ هاگیاج ام زکرم هک یلاح

 یگدنز رظن زا ندید اهنآ بسحرب و )یگلاسیس ات( یگدنز لیاوا رد لفآ ياهزیچ اب ندش هدینامه نیا عقاو رد

 ات داد هزاجا و درک اهر ار نازخ نیا دیاب دوش داجیا درد و دورب ناتسمز يوس هب هکنیا زا لبق سپ .تسا نازخ

 .دوش زاغآ ام یگدنز راهب و دوش يراج ام دعُب راهچ رد تسادخ مد هک يراهب داب

 

  ؟میوریم شیپ یگدنز راهب يوس هب ای میوریم ناتسمز يوسهب و میتسه نازخ رد ام ایآ لاح

 

 هب ار یگدنز هدننک هدنز يژرنا هظحل نیا رد رگا ،مینکیم تواضق و میهدیم ناشن شنکاو تاقافتا ربارب رد رگا

 ندرگ هب و هتفریذپن ار دوخ هابتشا تیلوئسم ،میهاوخیم یگدنز اهناسنا و اهزیچ زا ،مینکیم لیدبت عنام و هلئسم

 نارگید زا ،مینکیمن ار دوخ رکف هناقالخ و مینکیم دیلقت ،میهدیم زپ و هدرک حرطم ار دوخ ،میزادنایم نارگید

 تایرورض بسحرب ام ياههتساوخ ،میتسه مدرم زا نتفرگ مارتحا و هجوت و دییات لابندهب ،میراد راظتنا و عقوت

 رترب و هدرک هسیاقم نارگید اب ار دوخ ،مینکیم تمالم ار نارگید ،تسا یناسفن ياههتساوخ هکلب هدوبن یگدنز

 نوچ .تسین يدیماان ياج اما .میتسه نازخ رد ًاعقاو ام سپ ،مینکیم راکنا ار دوخ ندوب نازخ رد و مییآیم رد

 و مینک یگدنز يوگلا ار ییاشگاضف ینعی .میدرگرب ادخ يوس هب میناوتیم هظحل ره .تسا دیپس هیس بش نایاپ

 تقونآ .مینک راک دوخ يور هنادهعتم و میریذپب ار دوخ تالاکشا .مینک یگدنز نازخ و ندوب هدینامه هب رارقا

 ام ناج اب ار يراک نامه يراهب داب نیا .دیآیم ام يوس هب هک تسا يراهب داب ینازخ ره رد هک میوشیم هجوتم

 يداب ینعی .دنکیم هدنز مه ار ام ناج ،دزاسیم ابیز و زبس ار اهنآ هک روطنامه .دنکیم ناتخرد اب هک دنکیم

 لصا رد یلو دشاب تخس و درس ینهذنم کی رظن زا تسا نکمم دیآیم ناکفنک قیرط زا و یگدنز فرط زا هک

 .تسا شخبناج و هدننک هدنز

 .تسا نازخ ادخ دزن شیاههتساوخ مامت و )سفن( ینهذنم نیا نیاربانب

 هجیتن رد .نادیواج و یقاب و تسا راهب نیع دزیخیم رب ام نورد هدش هدوشگ ياضف زا هک یناج و لقع نیا طقف و

 یفارخ ياهرواب و درد همه نیا اب هک مییوگن و مینکن یبایزرا ار دوخ نآ ندوب زجاع و ینهذ نم يوزج لقع اب

 میتسه ام نیا .تسا يراج هشیمه هک مینک هجوت ادخ تیانع و تردق هب هکلب .میوش هدنز ادخ هب میناوتیم هنوگچ

 .میشاب هتشاد ار یگدنز یلصا روظنم هب ندیسر بلط و میشاب میلست هشیمه دیاب هک



 

 نازخ ردنا تسرمضُم ناراهب نآ

 نآ زا زیرگم ،نازخ نآ تسراهب رد

 2264 تیب ،مود رتفد ،يونثم

 

 راهب يامرسز ربمغیپ تفگ

 راهنیز نارای ز ناشوپم نت

 

 دنکیم نآ امش ِناج اب هکنآز

 دنکیم ناتخرد اب ناراهب نآک

 2047 و 2046 تایبا ،لوا رتفد ،يونثم

 

 تساوه و سْفَن ادخ دزن ،نازخ نآ

 تساقب و تسراهب نیع ناج و لقع

 2051 تیب ،لوا رتفد ،يونثم

 

 

  مارتحا و رکشت لامک اب

 سولاچ زا تخدرهم


