
  ادخ مان هب
 
 .دنک زاب ار ام نیبمدع مشچ ادخ رون و دوش رود ام زا ناطیش ات ،مینک بدا ار نامشکرس سفن انالوم تایبا رارکت اب"#$%  

 
 اوه ةدنب ياهدرک ار دوخ هک سب
 اهدژا وت ياهدرک ار یکَمرِک
 2356 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 هدرم سفن دروخ هب ار یگدنز ةدنز يژرنا ،دش سفن ياوه ةدنب هک ره .دوشیم قاچ و دنکیم هیذغت سفن ياوه زایمرک لثم ینهِذنم
 .دعلبیم ار شیگدنز هک دنکیم لیدبت ییاهدژا هب ،ار هسوسو مرِک و دهدیم
 
 شین ِدرد رب نک ربص ،ردارب يا
 شیوخ ربَگ سفن ِشین زا یهَر ات
 3002 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 زا ات ،میرادیمرب ییاشگاضف اب هک تسا مدق نیلوا ربص .دراد قرف ندیشک يزجاع درد و ندرک لمحت اب ندیشک هناهاگآ درد و ندرک ربص
 .میوش اهر ،دنکیم لمع یبایمک و مشخ ،صرح ،لامک رادنپ ساسا رب هک هاوخدب سْفن ِشین

 
 ؟نادند ینَز دنچ ات رخآ گس وچ سْفن يا 
 نادنچ دص ود وت ردنَو ،یجنر ناسَک رِبک زَو
 1870 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يونثم ،يولوم
 
 ربارب رازه هکیلاح رد .تسا ناوختسا هب یگسِ ندیشک نادند لثم ،اهناسنا زا يریگداریا و شجنر :دیوگیم یناسفن ِناسنا هب باطخ انالوم
 .میلوغشم تواضق و تداسح و ینیب بیع هب و تسا نارگید يور ام نیبرود یلو ،تسا ام نورد اه ضرم نیا

 
 هاوخم هدنز ار وت سْفن ِگس نیه
 هاگرید زا تسوت ِناج ّودع وک
 474 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 ،هاگرید زا هک یسْفن ،تسا هدنشُک و هدنروخ ،هدنهاوخ ِسْفن رد ناسنا و ناویح كرتشم ۀطقن .تسا ناویح يرایشوه زا رترب ناسنا يرایشوه
 .تسا هدوب روضح يرایشوه هب ام یمسج يرایشوه لیدبت نمشد
 
 دناهدوب نت کی ود ره ،ناطیش و سفن
 دناهدومنب ار شیوخ تروص ود رد
 4053 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 .دنهدیم ناشن ار دوخ فلتخم ياهتروص رد و دنتسه یکی ناطیش و سفن سپ

 
 سرت و فیوخَت و هزرل ناشدَوب هک
 سفن و تادیدهت و اهمهوت زا
 1724 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 ندناسرت :فیوخت
 
 نیب زا میسرتیم و میزرلیم نامیاههتشاد رب هک ،تسا ینهِذنم ياهسرت و سفنِ تادیدهتِ رطاخهب ،ام ِلاح ِیناشیرپ و یگدنز ِیتیفیکیب
 .دنوش مک ای دنورب

 
 لوغ زاوآ ناد تیدیمون و سرت
 لوفس رعَق ات وت شوگ دشکیم
 1957 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم
 ماقم نیرتتسپ =لوُفس
 
 .دناشکیم حور و مسج ۀطقن نیرتتسپ و نیلفاسلا لفَسا هب ار ام هک ،تسا ناطیش يادص ام ياهيدیماان و اهسرت

 
 ینکیم رَگ دوخ سفن اب تروشم
 ینَد نآ ِفالخ نُک ،دیوگ هچ ره
   2273 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم
 تسپ :ینَد



 
 ياهزیچ يوس هب هسوسو اب ار ام ،دب نیرق ریثأت و هدینامه زکرم رطاخب اهنآ اریز ،مینکن تروشم فارطا ینهذياهنم و دوخ ینهِذنم اب
 .دیآیم نییاپ ام يرایشوه و دنشکیم ایند
 
 اهزیچ مدید سفن ِرکم ِز نم
 اهزییمت دوخ ِرحِس زا دَرَب واک
 2278 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 اب و ،دنکیم وداج ار ام يرایشوه ،تواضق و تمواقم اب نهذ تورپَه و تالایخ .دنکیم راک يزاس ببس و لامک رادنپ اب ینهِذنم راتخاس
 .دریگیم ام زا ار صیخشت ةّوق و دهدیم ماوق ار سفن هلیح و رکم
 
 ریپ ِّلظ زج ار سفن دشکن چیه
 ریگ تخس ار ُشکسفن نآ نماد
 2528 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم
 هیاس =لِظ
 
 ام ات ،دندنابات ناهج هب ار ناشدرخ رون انالوم نوچ یناگرزب .میشُکب ار دوخ ِسفن و مینک زاب اضف میتفرگ دای و میراد ار انالوم هک مینک رکُش
 .مینک راک دوخ يور اهنآ ۀیاس ریز و میریگب تخس ار ناشنماد سپ ،مینک ادیپ ار تسرد هار
 
 سَخ ِسفن نیا تدهاوخ ینافِ بسک
 َسب ،راذگب ؟ینک سَخ ِبسک دنچ
 2602 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 .دراد درد و هلئسم هشیمه شتیاضرِ مدع ساسا رب و ،تسا بسَک لابند ،ندوب رتهب و نتشاد رتشیب لابند هب لامک رادنپ اب ینهِذنم ای سفن
 .میشچیم ار یگدنز لابقا ِنیریش ةّزم ،میزیهرپب یناسفن ياهنتساوخ زا رگا

 
 ناهد دش نیریش لابقا نآ زا نوچ
 ناهجِ کلُم یمدآ رب دش درس
 1296 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 
  .میوشیم لیمیب و درس ،تسا ساسایب و چوپ هک یناسفن ياههتساوخ هب ،میشچب ار ییاشگاضف ینیریش رابکی رگا

 
 رتبوخ ّلکوت زا یبسک تسین
 رتبوبحم دوخ میلست زا تسیچ
 916 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 تیبوبحم .مینک هدافتسا ،تسا تردق و لقع ،تیاده ،تینما هک هدش هدوشگ ياضف يایازم زا و مینک لکوت لک درخ هب میناوتیم هک رکش 
 .مینک اهر و میریگن يدج ار اهیگدینامه و میوش یگدنز میلست وکین هدارا اب هک تسا نیا ام
 
 دناوخ شقن نآ و دش زاب شمشچ هکنوچ
 دنامن یتسد رگد ِيو رب ار وید
 2454 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 ،تسین ام رد یگدینامه چیه یتقو .میوشیم دازآ و مینکیم ییاسانش ار اهیگدینامه شقن و دوشیم زاب نامنیب مدع مشچ ییاشگاضف اب 
 .دهدیم روبع اهیتخس زا ار ام ،یگدنز ِشخبافش يورین و ،مینکیم حالس علخ ار ناطیش
 
 دوش نادنخ رگد ِسفن اب سفن
 دوش ناهنپ هَر ،تشگ نوزفا تملظ
 27 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 ،یناسفن ّطلغ ِياهتداع اب ،اهیگدینامه ندرک رتشیب يارب و ؛دنکیم بذج ار یناسفن ناسنا ،دراد ینهِذنم هک یسک ،بذج نوناق ساسا رب
 .دنرادن ترسح و درد زج یتبقاع اهنیا ،دننکیم مگ ار تقیقح هار و دنوریم رذگدوز و چوپ ياهیشوخ لابند هب ،شیوخ ِلهج ِیکیرات رد
 
 تسیندوب تباث هک يراک نآ ردنا
 تسینثنُم هک ،ار سفن هِدیمیاق
 1198 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 هدنامرد و راکتسس ینعم هب اجنیا رد ،اتود ،هدیمخ :ینَثنُم-



 
 و مک اب هک نک میاطع یتابث ،موشیم تکاپ تاذ رب میاق منک زاب اضف رتشیب هچ ره ؛تسا میلست نم ِراک و تسوت ِراک ،شرورپ !اراگدرورپ
 .موشن ادج وت زا و متفین نهذ ِیلهاک و ینیبود هب و دزرلن میرایشوه ياپ اهیگدینامه ندش دایز
 
 تسیَنتشُک ور ناز ،تسَدَهعیب سفن
 تسینَد وا ِهاگهلبق و ینَد وا
 1654 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم
 تسپ :ینَد
 
 دوخ زا ینهذ ریوصت تروص هب مه ار ادخ ینهِذنم .دش لیکشت ینهِذنم کی و دش هدینامه ایند ياهزیچ اب تفر نهذ هب یتقو يرایشوه 
 زا زیهرپ ياج هب و درک شومارف ار تسَلَا دهع یساپسان اب هک دوب سفن رد ناسنا لهج و یتسپ نیا .دسانشیمن ار مدع و دنیبیم ادج
 .درک راکنا ار ییاتکی و ادخ ،اهیگدینامه
 
 نیمی رد فحصُم و حیبست ار سفن
 نیتسآ ردنَا ریشمش و رجنخ
 5542 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 نآرق باتک :فحصُم
 
 وت ِز مراد اهعمط نم ایب :ِیه
 وت ِز مرازیب هک ور ور :شدیوگ
 3616 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 هک میوشیم رداق میتخومآ انالوم زا ار ییاشگاضف و میتخانش ار مدع ام هک نیمه یلو تسا عمط و اهنتساوخ زا رپ یناطیش سفن
 .وش رود نم زا ،مرازیب یناطیش هک وت زا و متسه یهلا حور نم ،ینهِذنم يا :مییوگب و مینیبب ار نامینهِذنم
 
 راگدرک لدع ِز يدیسرتن وت
 رادب نم زا تسد ود مسرتیمه نم
 3617 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 ار مدع یتقو ؟دنکیم راک ام يافو و تقادص ساسا رب هک دنوادخ تلادع زا ای میسرتیم اهیگدینامه ندش مک زا :هک میسرپب دوخ زا
 تاقافتا سنج زا و مینک ییاشگاضف هک تسا نیا ام راک نیرتيدج و تسا يزاب کی ایند رد زیچ همه هک میتخومآ انالوم زا و میتخانش
 .میوشن

 
 منک مک نم ینک مک وزارت زا
 منشور نم ینشور نم اب وت ات
 1900 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 یلجت ام ۀنیآ زا یگدنز تقیقح و میوشیم یگدنز ۀنیآ دشاب یلاخ ام زکرم ردقچ ره ،دنکیم راک ام زکرم اب ادخ يوزارت و تلادع سپ
 .مینک كاپ ادخ ریغ زا ار نامنورد رگا ،دننکیم ادیپ ناماس نوریب ياهتیعضو .دنکیم
 
 تسا یقداص و یقشاع رب شتریغ
 تسین روتسا رب و وید رب شتریغ
 3647 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم
 رتش و غالا و بسا دننام شکراب ِناویح ،روتُس :روتسُا
 
 و یناطیش ياهراک زا یگدنز تریغ .دنک مدع ار شزکرم و دشاب ادخ هب ندش هدنز قشاع هک تسا یسک لابند هب و دراد تریغ یگدنز
 .ددنبیم ار اضف و دنکیم تمواقم اهیگدینامه ندرک رتشیب يارب هظحل ره هک ،تسا رازیب ام ینهِذنم ياه نتساوخ
 
یمارگ نارای و روضح جنگ زاس ناسنا همانرب زا ساپس اب"#$%  

 
 جرک زا ابید


