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روضح   جنگ ناقشاع و راوگرزب و زیزع يزابهش ياقآ تمدخ مارتحا و بدا ضرع و مالس اب
897 همانرب زا یتایبا

؟دَُوب ارچ ایح و مرش ارم ِربلد ِقشاع
؟دَوُب ارچ افو ِمسر ،دَوُب نیا لامج هکنوچ
560 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 و مرش دیاب ارچ تس یگدنز ای ادخ قشاع هک یناسنا ینعی ربلد قشاع دیوگ یم ،تس یگدنز ای ادخ دامن ربلد
 تدحويارب ینهذ موسر و بادآ ینعی افو مسر ،دشاب نینچ نیا لامج هک یتقو ؟دشاب هتشاد ینهذ نم يایح
 ینهذ نم يایح و مرش هک یناسنا نینچ نیا ینعی ؟دشاب هتشاد دوجو دیاب ارچ ،تسلا هب افو يارب و ادخ اب ددجم
 قلخ مه ینهذ يادخ کی و تسه شدوخ هدیرفآ قشاع ،تس یلدب و یعنصت يوربآ کی ایحو مرش نیا و دراد
 مسر وهار نیا و ،دنک یم فیرعت ار یصاخ هار کی یسک ره مه نآ هب ندیسر يارب و دوش یم نآ قشاع و دنک یم
مسر و هار اب ام سپ دوش یم ادیپ تدابع ياه هار و اهرواب اب ندینامه زا تیدودحم ،دنک یم داجیا تیدودحم
 نامزکرم رگا ام سپ ،تیاهن یب و هنادواج هظحل نیا تسا هظحل نیا دنوادخ لامج ،مینیب یمن ار ادخ لامج ینهذ
 و مینکب ییاشگاضف و میریذپب نهذ هب نتفر زا لبق طرش و دیق نودب ار هظحل نیا قافتا هظحل ره و مینک مدع ار
.میا هدش یقیقح و یعقاو قشاع میسرب تدحو هب دنوادخ اب ،یگدنز اب مدع زکرم اب و میشاب رظان و میشاب میلست
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وا ِمان تس هدش قشع ،تسا يا هنارک یبِ ّتذل
؟دَُوب ارچ افج هن رو ،تسا تیاکش دوخ هدعاق
560  هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 ناهجنیا دراو مدع زکرم اب ام ینعی ،تسا هدش قشع شمان میتسه ام هک تس اهتنا یب تذل کی :دیوگ یم
 ندش یکی ،قشع نیا دیوگ یم و مینک هبرجت ار قشع نیا میا هدمآ و میتسه ونش توکس و نیب مدع و میوش یم
.تساهتنا یب تذل کی ،ییاشگاضف تیاهن یب و ادخ اب

 و هدعاق نوچ يراد ایح و مرش نوچ دیوگ یم دهد یم باوج شدوخ و ؟دیآ یمن نم ریگ ارچ مسرپب مدوخ زا سپ
 هک هچ ره و تسا تیاکش يا هدعاق ره ،يا هدش هتشون لوصا ره نوچ .يراد افو مسر نوچ ،يراد لوصا
 فرح هظحل نیا رد و ،میراد فرح نامدوخ زا و ،تسا تیاکش تسا هداتفا اج هکنیا ولو ،نامنهذ اب مییوگ یم
؟دیدز یم فرح ارچ دیدوبن یکاش رگا هظحل نیا رد نوچ و میرادن لوبق ار یگدنز
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 مه یکی ،تسه ینهذ نم کی هظحل نیا رد ،دیرادن تسود ار هظحل نیا نوچ ،دیراد تواضق و تمواقم نوچ
 نیا سپ .دنک یم هرادا ار زیچ  همه هک یسک نآ هب ،دراد تیاکش ادخ هب رشب هک تسه نیا شا ینعم سپ ،دنوادخ
 هنارک یب تذل کی زا امش هک دنک یم هاگآ ،دهد یم رادشه ًاعقاو انالوم سپ ،دینک یم بارخ دیراد ار هنارک یب تذل
 تسام ینهذ نم شأشنم و مینزب نامنهذ اب هک یفرح ره سپ .دینکن تیاکش رگا دیوش رادروخرب دیناوت یم
 افج مه نآ میدرک باختنا ار افج رگا سپ .تسافو سکع افج ،دوش یم افج هب رجنم و دوش یم باسح تیاکش
.دنک یم
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منک مک نم ینک مک وزارت زا
منشور نم ینشور نم اب وت ات
1900 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 فرح ًامئاد ام ًالصا ،میروآ یم رفص هب ىتح ؟مینک یم مک اجک ات ،دنک یم مک بوخ دینک مک ار وزارت دیهاوخ یم امش
 تذل ام ؟دیتسه هدینامه نآ اب هک دیوگن يزیچ نامنهذ ؟مینزن فرح ام هک هدش هظحل کی دینیبب ،مینز یم
 هناخ مناد یمن ،سکس ،ندروخ اذغ لثم هدش فیرعت هک ،هنارکاب يدام ياه تذل هب مینک یم لیدبت ار هنارک یب
 افج هب رجنم و دوش یم باسح تیاکش ،مینز یم فرح ام دنوشب مک اه نیا رگا ،اه نیا و ماقم ،و دایز لوپ و گرزب
 .مینک یم دودحم ار هنارک یب تذل سپ ،دوش یم
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 يدج ار اه نآ و میهد یم تیمها ینهذ دعاوق هب نوچ ؟مینک یم دودحم ارچ هک میسرپب نامدوخ زا ام بوخ
.میتساوخ یتخبشوخ ینهذ فیرعت ساسا رب و ،دنک یم بارخ ار ام لاوحا سپ ،میریگ یم

مَد هب مَدِ ياه هُّصغ نیا تسوت ِلعف
َملَقْلا َّفَج ْدَق ِّینعم دَُوب نیا

3182 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و تساتیاکش میتسه هدینامه نآ اب ام هک دشاب هک مه  یلاع ولو یلوصا ره و يا هدعاق ره میریگ یم دای سپ
.تسا قشع هنارک یب ندش  مک افج ،دوش یم افج هب رجنم

سح ،دهد یم تسا بوخ هک رگید زیچ ات رازه و ببس یب يداش شا ینعم ،تسا تبثم اج نیا رد تذل نیا
 تذل نیمه نورد اه نیا ۀمه ییابیز ،یبوخ ،قشع ،یگدنز ِتکرب ،ببس یب يداش ،تردق ،تیاده ،لقع ،تینما
 ،درابب فطل دهاوخ یم هک تسا نیا شا ینعم تسا مه سوبع یتقو ىتح یگدنز هک دیوگ یم یلو ،تسا هنارک یب
 تبسن وا هب ار نامدوخ یناسنا ياهتیصاخ دیابن ام .دنامب شدای دنک ییوج هنیک و دنک افج وا هک تسین عقوم  چیه
.میهدب
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دنک شُرُت نانچ يور دوخ ِجنَغ و زان ِرس زا
؟دَُوب ارچ ازف حور وا ِيور ِّیشُرُت نآ

560 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ار نامدوخ يدادادخ روعش ام هک تسا رظتنم دنوادخ ینعی تسا رظتنم قوشعم ینعی »دوخ ِجَنغ و زان ِرس زا«
 تلاح نیا .میرادن جایتحا ام مییوگ یم ینعی ام ندرک زان ،مینک زان میناوت یمن ام هک میوشب رادیب ،میزادنیب راک هب
 دنوادخ هبزاین نم هک نیا .مرادن دنوادخ هب زاین نم ینعی دوش یم باسح زان ینهذ نم رد ام یعونصم ییافکدوخ
 لقع ار ینهذ نم يوزج لقع ام ،میدش یمن دنلب ینهذ نم تروص هب ام هن رگم تسه ینهذ نم ره رد مرادن
 لقع ای مراد جایتحا دنوادخ لقع هب نم نالا ًاتقیقح ایآ هک میسرپب نامدوخ زا ام الاح و ،میدرک یمن نامدوخ
 دیاب ًاروف سپ ،تسا یفاک نامینهذ نم لقع هک تسه  نیا نامتشادرب ًاتقیقح رگا ؟تسا یفاک مدوخ ینهذ  نم
 لوح ،مینیب یم ام اه نآ دید و اهزیچ بسحرب هک نیا لثم ،تساهزیچ لقع ینهذ نم لقع نوچ !منکب رظن دیدجت
.تسین لقع نیا ،میدرگ یم اه نآ
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 ار اه نیا مناوت یم و ،مدوخ ِینهذ نم ِمظن اب ،مدیچ هک ما ینهذ  ِكراپ نآ مناوت یم مدوخ نم هک منک یم رکف نم
 ،يرایشه ِیلماکت نوناق اب نیا هک نیا يارب .تسا نکممریغ نیا ،منک لرتنک ار زیچ  همه و مراد  هگن شیاجرس
.تسا ریاغم

نتشارفا ؟ادخ ِمیظعت تسیچ
نتشاد یکاخ و راوخ ار نتشیوخ
3008 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

نتخومآ ؟ادخ ِدیحوت تسیچ
نتخوس دحاو ِشیپ ار نتشیوخ
3009 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

زور وچ يزورْفب هک یهاوخ یمه رگ
زوسب ار دوخ ِبش نوچمه ِیتسه
3010تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 نشور ار عمش نیا ینعی ؟هچ ینعی ییاشگ اضف ،ندش میلست ،ندش مخ ،ادخ هب هدجس ،ادخ هب میظعت دیوگ یم
 ینعی ،نتشارفا ینعی ؟هچ ینعی میلست ،ادخ هب هدجس .ینهذ نم تروص هب هن يوش دنلب روضح تروص هب ای ینک
 میوش یم دنلب روضح يرایشه تروص هب یتقو ،روضح يرایشه ناونع هب ندش دنلب ینعی ادخ هب ندش میلست
.دوش یم یکاخ و راوخ ای دوش یم رفص ینهذ نم

*زاون ْیتسه نآ ِتسه رد تا یتسه
زادُگ ردنَا *ایمیک رد سِم وچمه
3011تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

تسَد ود یتسدرک تخس ،ام و نم رد
تسه ود زا یبارخ ي هلمج نیا تسه
3012تیب ات3008 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 ،دنزاون یتسه ینعی تسا ،دنوادخ ،یلاعت   قح روظنم ،زاون ْیتسه*
 .دننک یم لیدبت الط هب ار سم هلیسو نادب هک یشناد ،شخب تایح تبرش ،ریسکا :ایمیک*
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 ینعی تا یتسه ،دنک یم لیدبت روضح يالط هب ار ینهذ نم هک تسا هدش  هدوشگ ياضف تلاح نآ ایمیک زا روظنم
 مه وت ،دوش یم لیدبت الط هب ،دوش یم هتخادگ ایمیک رد هک سم دننام هدنزاون یتسه نآ ِتسه رد ار تا ینهذ نم
 ار نآنام  یگدینامه ینعی ،نام یتسه هب ندرک هاگن و ییاشگاضف اب میناوت یم ام سپ .نک بوذ ،زادگ رد
 نیا نوچ ،میسانشب ،مینک هاگن رگا طقف .تسین ینهذ نم ۀلیسو هب نتخادگ .دوشب هتخادگ و مینک ییاسانش
 نم یکی :دراد هفّلؤم اتود وت ینهذ نم :دیوگ یم هنافسأتم یلو ؛مه اب تسامش و یگدنز ییاسانش ،ییاسانش
 .ام مه یکی ،تسا تدوخ
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 دناوت یمن ییاهنت  هب نم هک دراد دوجو مه ام کی یلو ،تسا هدمآ دوجو هب یصخش ياهزیچ اب اه یگدینامه زا نم
 ياهرواب ،یعمج ياه رواب اب كارتشا رد ًاصوصخم ،دریگ یم ام زا ار شدوخ تیوقت زا یتمسق .دشاب هتشاد اقب
 دیوگ یم انالوم .يزاجم تینما ّسح هب لسوت و دنتسه نم تشپ مدرم همه نیا هک نیا و اه نآ زا دیلقت و یعمج
 .تسه اتود نیا رطاخ هب وت یگدنز رد یبارخ همه  نیا ینعی یبارخ  هلمج  نیا و يدیبسچ اتود نیا هب تخس

 عمج ي ام تمدخ رد ایآ هک مینیب یم ،مینک یم ییاسانش ار نامدوخ یصخش ياه یگدینامه ام هک نیا  نمض سپ
 رد ام یتقو .مینک راک دیاب مه هبنج نآ رد ام ینعی ؛تسا تخس رایسب رایسب ام زا ندش اهر نوچ ،میتسه
 ،مراد لوبقمه نم ،دنراد لوبق ار اهرواب نیا رفن نویلیم دصً الثم هک مییوگ یم ،میوش یم کیرش یعمج ياهرواب
 هجیتن رد ،مدرم زا هن دیآ یم ییاشگاضف زا ییاناد ،دیآ یم یگدننیرفآ ِتاذ زا ییاناد هک یتلاح  رد .تسا شناد نیا
.دنام یم مه ام رد کش و دیلقت نیا
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899 همانرب زا تیب ود نیا و

ررش نایاپ و لوا نهآ و گنس
ررش ناج و دننت ود ره نیا کیل

تسرت سپاو نامز رد رگ ررش نآ
تسرترب نهآ و گنس زا تفص رد
1967 و1966 تایبا ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 ار دنوادخ و .تس یگدنز هب ندش هدنز نیمه، تسه ررش نیمه ناهج نیا هب ام ندمآ زا روظنم نیاربانب سپ
 تامحزرازگساپس و نادردق و نهذ باوخ زا هدننکرادیب ۀمانرب نیا ندوب رطاخ هب میوگ یم رکش هبترم نارازه
 مه هک يراوگرزب و زیزع ناتسود رازگساپس و نادردق نینچمه و متسه راوگرزب و زیزع يزابهش ياقآ هبئاش یب
.متسه دننک یم يرای ار همانرب نیا يونعم ظاحل هب مه و يدام ظاحل هب

مارتحا اب
 نامرک زا نیهش ناتدرگاش
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روضح جنگ هارمه ناتسود و زیزع يزابهش ياقآ تمدخ مالس

913 همانرب زا2110 لزغ

لد تابارخ
 ۀتخیر مهب كراپ ،دشاب هدش بارخ ناسنا دوجو ياه نّیعت مامت هک ییاج ،اه هبارخ و اه هناریو ینعی تابارخ
.نهذ

نمِ تابارخ ز دمآرب گناب
2110 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

ياج ینعی هدش زاب ياضف لخاد ار مریگب یگدنز نآ زا هک دمآ منهذ رد هچره و مدرک زاب ار اضف ردق  نآ ایآ
؟میایب دوخ هب و مونشب ناج شوگ اب ار ادخ روضح دنلب يادص نورد زا هک ،متخادنا اه بارخ

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

دابآ فجن زا هیضرم  مناخ808 تمسق-قشع  ماغیپ



نم ِتاجانم ز دش اتود خرچ
2110 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 عوکر هبینعی ؟دوش مخ ینهذ نم دنلب ّدق ات ،مداد همادا ار ییاشگاضف ینعی مدرک تاجانم یفاک ةزادنا هب ایآ
 هدجس ینعی ؟دوش مخ »اتود« ینهذ نم ،نآ ِناربج يارب ات مدرک زاب رتشیب ار اضف دش دنلب مه زاب رگا و ؟متفر
؟موش ،تسا هظحل نیا وزج هچنآ ره ربارب رد لماک ِمیلست هک يروطب ؟مدرک

دیسررد رفظ رَمالا ُۀبقاع
2110 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ناحتما رد و هدرک هبلغ سفن ياه شهاوخ رب ات متشاد هگن زاب ،ناحتما ندش مامت و راک ِرخآ ات ار اضف نیا ایآ
؟موش زوریپ و لوبق ادخ
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نمِ تاعارم هب دمآرد رای
2110 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

تظفاحم ،تشادهگن ،ندرک ار رگیدکی لاح تیاعر ینعی تاعارم

 ناج ات دش قبطنم يرایشه رب يرایشه ایآ ؟مدرک یگدنز نیناوق يارجا اب ار منورد ِتییادخ ماقم تیاعر نم ایآ
؟دشاب نم يارب مه ادخ ات مدوب ادخ يارب نم ایآ ؟دوش يرادهگن و تظفاحم ،ینهذ ياه نم تافآ و رش زا نم

دنک یم ناس هچ هک بر ای بر ای
نم ِتافاکم وُفک یب ِربلد
2110 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

دزم ،شاداپ :تافاکم
ریظن یب :ْوُفک یب
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 دهد یم ارم دزم و شاداپ روطچ هک ،ریظن یب و نابرهم فیطل یگدنز راک زا مبجع رد ،نم کلام و هدنهد شرورپ يا
.مدش لماک ِمیلست و مدرک تاجانم تسرد رگا هک دهد یم شاداپ تروص نیا هب

ایمیک نآ دنک نامیا و تعاط-1
نمِ تایانج و راکنا و تلفغ
2110 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
يرادربنامرف ،يوریپ ،یگدنب ،تعاطا ،شیاین ،تدابع :تعاط

 و هانگ و تسلا زور راکنا و نورد رد ادخ روضح زا ما يربخ یب يور ار »شتیانع و هبذج و رظن« يایمیک نآ
 ،دنک یم نامیاو يرادربنامرف ،يوریپ ،یگدنب ،تعاطا ،شیاین ،تدابع هب لیدبت ار همه و هدرب راکب میاه یگدینامه
.ییاتکی تشهب نامه ،منک یم نورد رد وا اب ندوب یکی سح و دنایامن یم میرایشه هب ار شدوخ يور ینعی

نم ِریصقت ِیپ زا دهد رصق-2
نم ِتاّلَز ِیپ زا دهد هِّلَز
2110 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
ندرک يراک مک ،ندیزرو یتسس ،هانگ و مرج ،ندرک یهاتوک :ریصقت
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 هب رارقاو مشورفب وا هب ار اه نیا ۀمه رگا ،نم »ِيراک مک و ندیزرو یتسس ،هانگ و مرج ،ندرک یهاتوک« ِلباقم رد
 نارازگتمدخ هک يروط هب ،دهد یم ار شا» ییاتکی ِرصق« لباقم رد و درخ یم ار همه ،منک میاه صقن و بیع نیا
.دنیآ یمرد میرایشه تمدخ رد همه و  همه كاپ ياه يرایشوه ،تانئاک ،ردق و اضق ،ناکف نک ینعی رصق نیا

نم ِتاّلَز ِیپ زا دهد هِّلَز
2110 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 هچنآ ،دربب دوخ اب تفایض سلجم زا نامهیم صخش هک یندروخ و ماعط ،دنرادهگن یسک رهَب ماعط زا هچنآ :هّلَز
.دنراد یمرب دوخ يارب دوخ ماوقا ای تسود ةرفس زا
اه شزغل ،ناهانگ ،اهاطخ :تاّلز

 و تمالم اب هک نیا هن ،منک هبوت و هدرک هابتشا هب رارقا و مربب وا شیپ ار میاه شزغل و اهاطخ و ناهانگ رگا زاب و
 ِيداش ةرفس ،اه نآ شورف ِتباب شخباطخ ِشوپاطخ يادخ ،دوش رت گرزب ات مشورفب ینهذ نم هب هانگ سح
يارب ات دهد یم ناوارفِ يداش ردقنآ .دنوش دنم هرهب نآ زا مدعُب راهچ ات ،دنک یم نهپ منورد رد ار ببس یب
.منکناربج و مربب يداش ياذغ مه دندیشک درد متاهابتشا تباب هک ینایفارطا و ناماسبان ياه تیعضو
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هوک و ایرد ِلد رد دهن شوج
نم ِتاقالم ِزور ِشبت زا

2110 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

شروش ،هماگنه ،دنویپ ،لاصتا :شوج

 نداتفا ببس هک دراد يرون و امرگ و شبات نانچ ،»یلصا نم« اب متاقالم و »یبّلقت نم« زا نم ییادج ۀظحل
ار منهذ تخس و تفس ياه یگدش یطرش و اهرواب ۀمه ،دوش یم منهذ هوک ِلد رد یناجیه و هماگنه و شروش
 لحاس ات ارم نآ دنلب ياه جوم هک هدش منورد يایرد ِلد رد ینافوط ِندش اپرب ببس روط نیمه و .دنکش یم مهرد
 یضار نیا و يداه يدتهم نیا ،يرایشه رب يرایشه قابطنا نیا ،رگید يریبعت هب .دنک یم تیاده ییاتکی نما
 و یمرف یب يایرد ِنایم دنویپ و لاصتا و ندروخ شوج ثعاب هک دنک یم داجیا يرون و شبات و امرگ نانچ ،یضرم
.دوش یم يراج مرف هب  یمرف یب زا تکرب و تیقالخ .دوش یم مرف ِهوک

قلخ ِتالایخ ،هدرپ يدبن رگ
نم ِتالایخ ز يدوب هتخوس
2110 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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ینعی قلخ ِتالایخ
.مهَو ،نامگ ،رادنپ ،دیآ نهذ هب يرادیب ای باوخ رد هک یتروص-1
.دوش یم ایحا و دیدجت نهذ رد ،هدش هدید ینامز رد هک ییاه تروص نآ ۀلیسو هب هک ییورین-2

:ینعی هتخوس
هتفرگ شتآ-1
.دریگ یم شتآ عیرس هچنآ-2

 هدش قلخ هک یتالایخ یمامت ،منکن داجیا ار »تواضق و تمواقم و مه ِرس تشپ ياهرکف« ةدرپ هظحل ره نم رگا
 رگید یتح ،دنور یم نیب زا و هتخوس مدع ِزکرم تالایخ ِطسوت ،دننک یم دمآو  تفر منهذ رد قلخ زا و منهذ رد
 و تسا لایخ کی اهنت مه مدعِ تالایخ .موش هسوسو ای هفالک هک دنهد یمن ناشن میرایشه هب مه ار ناشدوخ
یشوماخ ، درادن شنورد رد مّهوت و نآ ياهفرح و نهذ زا یکیرات ةرذ چیه ،تسا رون ِرون ِرون ِرون ِرون مه نآ
 ِزکرم و هدرکن داجیا اهرکف نتفرگن يّدج اب ار رادنپ ةدرپ دیاب اهنت :متسه مدوخ هراک همه .تسا ضحم تقیقح
 هک تالایخ  نیمه یتح و هدش هتخوس همه و  همه تالایخ !نیمه ،مراد هگن يزاین یب و رقف و مدع رد ار هجوت
 نورد رد قشع شتآ ِنتفرگ و ندش رو هلعش ثعاب ،دنریگ یم شتآ عیرس نوچ ،دنتسه اهزیچ نیرتارذگ
.دنوش یم
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هلزلز يدََنز ناج ِهَپِس رد
نم ِتاهیه و هرعن ،مََلع و لبط
2110 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

فورعم ،روهشم ،ناشن ،تمالع ،مچرپ :مََلع
سوسفا :تاهیه
 ،سرت ینعی شرازبا و نایرکشل مامت اب ینهذ نم ِناج هاپس فرط کی زا ،هظحل  نیا ینوریب و ینورد قافتا رد
:اب ییادخ يرایشه رگید فرط زا و هدش نادیم ِدراو تمالم ،تداسح ،صرح ،ینارگن ،مشخ

ناتسود  مایپ و يزابهش ياقآ نانخس ،انالوم راعشا ینعی »نارادیب ِلبط«-1
.دوش یم هدید ییاشگاضف و میلست ِتسد رد هراومه هک »يزوریپ ِمچرپ«-2
.تسا نیلفآ ِنداد تسدزا يارب ،نودرگ رب ندمآرب ةدامآ مناج يولگ رد هشیمه هک »ریضال ةرعن«-3
.نتسناد ار روبع لاح رد ۀظحل نیا ِردق و تلفغ رد زیزع رمع ۀتفر تسدزا تاظحل رب »سوسفا«-4
 وا و هتخادنا ینهذ نم ِناج ِهاپس رب يا هلزلز يرکشل نینچ ةدهاشم .دنوش یم نادیم دراو ،فرط  نیا زا همه و  همه
 ،تموادم ،دهعت ،یقیقح بلط ،تّمه ورگ رد ،راکیپ هب هدامآ ِتمظع اب رکشل نینچ ِندروآ مهارف .دنک یم راکیب ار
.تسا اوقّتِا نماد ریز هب رادیب لد نتشاد هگن و ،ندنام رادیب و ندش رادیب ،نتشاد رکش و ربص
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اه هلعش يدز خرچ ِقفا رد
نم ِتاقیم ِشتآ نابش مین

2110 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
امنرود ،زادنا مشچ ،هنارک :قفا
هاگ هدعو :تاقیم

 و لهج تملظ ،دروخ یم كاپ ِناج ةرهچ رب ینهذ نمِ یساپسان و تقامح يامرس و زوس ،هدیسر همین هب بش
 يدیمانزور چیه رگید و هتسب رای ار اه هار مامت ،هدیسر شیاهتنا هب يرشبِ نهذ رد اه ندرک ناحتما و یکیرات
.تسا هدنامن ،دهد یم ناشن نهذ هچنآ ره زا یگدنز نتفرگ يارب

 ات ،میرادهگن ناهج زا يزاین یب و رقف و یگراچیب و يدیماان ینعی مدع ِزکرم ِتلاح نیا رد ار نامدوخ ردق نآ دیاب
 زا قح و دیایب »چیه رگد و نم و اج نیا و هظحل نیا« ِرارق ِرس و تاقیم هب هدعولا قداص ِقوشعم »یناهگان کی«
 درس ِناج و دزورفارب ار نورد رد شروضح ِشتآ ات ،دراذگب »هجوت ِزکرم و لد ِتابارخ« نیا رب ار شمدق ناکمال
 ندز ترچ لاح رد و دمآ نامغارس  هب تلفغِ باوخ یتقو دیاب روظنم نیا يارب .دشخبب مایتلا ار هدید جنر و
 ناج ةرهچ رب ار میا هتخومآ هچنآره ِندرب راکب و يونعم ناتسود ِعمج رد ندوب ،راعشا ِيروآدای ِبآ بترم ،میتسه
.میشاب باوخ رد ام و دیایب هاگ هدعو هب قوشعم ناهگان نآ هدرکان يادخ دنکن ات مینزب
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 ياه تیعضو ِیمامت ِزادنا مشچ رد ،نورد رد یناهنپ ۀقوشعم تاقالم و ییاتکی ندرک سح تردقرپ ياه هلعش
 دونشخ وهدیدنسپ سک  همه و زیچ  همه ردقچ ،دشاب وا همه و مشابن رگید هک نم .دوش یم هدید یبوخ هب یگدنز
 .درادن مهار وگتفگ شزرا یتح رگید هک ییادج مّهوت رد هدوب يا هناسفا اهنت شیاهدرد و ینهذ نم ایوگ .دنتسه
 ِزادنا مشچ نیا ات ،تسا ِمرف و مسج رد ندش تیدبا و تیاهن یب ینعی ناسنا ِتقلخ روظنم هب ندیسر نم ۀفیظو
 ناونع هب نابرهم ریظن یب یگدنز و كاپ ياه ناج و تانئاک يارب ،ناهج نیا رد میگدنز خرچ ِندیخرچ زا ار ابیز
.مربب هیده

.دیشاب تمالس و داش

دابآ فجن زا هیضرم
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