
 .روضح جنگ 917 ۀمانرب زا سمش ناوید 2666 لزغ حرش
 
 ؟يراک هچ رد نطاب هب اجنیا نت هب
 ؟يراکش وت ای ؟ینکیم يراکش
 2666 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 :دیامرفیم انالوم ؟تسیچ ناهج رد ام روضح یلصا تلع ؟میاهدمآ يدصقم هچ هب ایند نیا رد و نت نیا رد ،اجنیا ام میسرپب دوخ زا

 
 میاهن نت نیا ام میتسنادب ام
 مییزیم نادزی هب نت يارَو زا

 3340 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 راکش ار ام ياهیگدینامه یگدنز تردق مینک زیهرپ و ییاشگاضف رگا هک میتسناد ام ایآ ؟میتسین ینهذ نم و نت نیا هک میتسناد ام ایآ
 ای و ناطیش راکش ار نامهدنز يرایشه ،ینهذنم تمواقم اب و میدرک راکنا ار یگدنز ییاناد ای و ؟دوشیم زاب ام نیبمدع مشچ و دنکیم
 ؟میدرک ناهج ینهذ ياهنم
 
 تعاس هب تعاس هنیآ رد وا زک
 يراگن و شقن بجع دبات یمه
 2666 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 زا و مینک ییاسانش ار میدش هدینامه اهنآ اب هک ییاهشقن ات مینکیم زاب اضف هظحلره و تعاس هب تعاس میتسین مسج نیا ام مینادب رگا
 اب و میناباتیم ار قشع و درخ رون و میوشیم ادخ يوزارت و هنییآ ام دوش كاپ ییایند ياهزیچ يوب و گنر زا ام زکرم یتقو ،میوش دازآ اهنآ
 .مینکیم سکعنم ار ادخ تلادع ،تقادص يوزارت

 
 شقن ره تسا ناطلس ِزاب لاثم
 يراکش دیوجیم و وا تسا راکش
 2666 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 رطاخهب اما ،مینک راکش تسادخ هک هاش يارب دیاب طقف و میتسه هاش راکش دنیشنیم وا ناتسد يور هک ینیهاش و ناطلس ِزاب لثم اهناسنا ام
 .میدش نامدوخ ینهذ نم راکش و تسشن ییایند ياهراگن و شقن و ماقم ،لوپ ياههخاش يور رب ام ِناج ِزاب یهاگآ مدع
 
 نآ رد ار شدوخ شقن ادخ ات مینکیم هنییآ ار نامزکرم ،تاقافتا نتفرگن يدج و ییاشگاضف اب و میتفای ار هار انالوم غارچ اب هک رکش ار ادخ 
 .دنک راکش ار ام و دنیبب

 
 وت ِتروص دیامنیم نکاس هچ
 يرارقیب سب وت هدرپ نورد
 2666 لزغ ،سمش ناوی ،يولوم-
 
 ام هدشهدوشگ ياضف نیا رد ،مینکیم زاب ار اضف و مینکیم شوگ انالوم ياهفرح هب ریذپنخس یلد اب میشاب شوگ ام نابز ياج هب رگا
 اب و دزاسیم هلئسم بترم هک نهذ رد يرارقیب و یتابثیب زا تسه ام رد ادخ هب ندش هدنز بلط یتقو ،میوشیم يدبا ۀظحل نیا نکاس
 .میسریم ادخ شمارآ و رارق هب و مینکیم ادیپ تاجن دنیبیم نمشد و عنام و دوشیم هدینامه اهمدآ و تاقافتا

 
 هقرغ وت و يوج بل رب تسابل
 ؟يرآ رب نوچ رس بجع ،هقرغ نیزا

 2666 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 و میتسه ییاتکی يایرد قرغ یهام لثم ام ،دیوشیم ار ام ياهیگدینامه و درذگیم ام دعُب راهچ زا هظحلره هک میتسه یتایح بآ قرغ ام
 ام یگدنز ۀیشاح و يوج بل رب اهنیا ۀمه ،دنزرف ،رسمه ،داوس ،لوپ لثم ،میراذگیم يوج بل رب ار اهیگدینامه سابل ییاشگاضف اب
 .میهد تکرب اهنآ ۀمه هب یهلا قشع و رون شاعترا اب میناوتیم یلو میوشیمن اهنآ سنج زا ام ییاشگاضف اب هک تسا بیجع و دنتسه
 
 یتسه هک اجنآ تسرضاح تفیرح
 يراد مرش ،دیوگب رگ نکیلو
 2666 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 شدوخ هب ام رد دهاوخیم هشیمه هک اریمان و روضحهبهدنز يرایشه کی ،تسیگدنز ِدوخ ام ِفیرح ،تسام اب ادخ میتسه هک ییاج ره ام
 .دوشیم قبطنم يرایشه رب يرایشه و میوشیم یضرم و یضار ،میوشیم ادخ سنج زا مینک زاب ار اضف ام رگا ،دوش هدنز
 



 هب ار دوخ ینهذنم تمواقم اب و مینکیم مرش دناوخیم دوخ يوسهب ار ام ادخ هک هظحل نیا ارچ سپ میتفگ یلب یگدنز هب تسلا زور هک ام
  ؟میهدیم شهاک مسج
 
 ناصقر خاش ددرگ هک هویش ره هب
 يراهب داب زا بیاغ دشابن

 2666 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ای داوساب ،لوپیب ای رادلوپ ،تسه هک یتروص ره هب یناسنا ره یگدنز ةویش ،دنهدیم ربخ يراهب داب زا و دنصقریم تخرد ياههخاش
 .دهد ربخ یگدنز يورین و يراهب داب زا ببسیب يداش اب و دوش لصو ادخ هب دناوتیم ییاشگاضف اب درم ای نز ،داوسیب

 
 داب نیزا ،خاش يا وس هب وس وت هجَم
 ؟يرای تسداب نیزَک ینادیمن

 2666 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 يوسهب اهدرد ،اهرکف يوس زا ار یگدنز يداش ،مینکن ینهذ ياهتلع فوقوم ار هدننک هدنز داب نیا و میریذپب ار تسوا َمد هک یگدنز داب
 ۀجیتن مینک ربص و میشاب رازگساپس ام رگا ،تسیگدنز ِدوخ اهنت ناسريرای هک مینکن شومارف و مینکن يرازگهیامرس هدیسوپ ياهرواب
 .میریگیم ار نامربص
 
 داب نیا تسُت راک هب ناتسد دص هب
 يرازگ قح يوخ تسین دوخ ارُت

 2666 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 قشاع ادخ ،میوش هدنز تسا مدع هک نامدوخ لصا هب ام ات دنک کمک ام هب دهاوخیم هویش و قیرط نارازه اب ناکفنُک يورین و یگدنز داب
 نامدوخ هب و میراذگیم اپ ریز ار ناربج نوناق یساپسان اب درادن يرازگقح يوخ هک ینهذنم اب ام یلو تسا شدوخ لابند هب و تسام
 .مینزیم بیسآ

 
 يدارم ره رخآ هب یبای وزا
 يرایشوه مه ،دهد یتسم ومه
 2666 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 .يدارمیب و تسا درد میوشیم هدینامه نآ اب و میراذگیم نامزکرم هک يزیچ ره رخآ
 ياهدارم هب هن وا هب ندش هدنز و ییاشگاضف نودب .دنتشگ ربخاب شیوخ يالوم زا شیوخ ياهيدارمیب زا ادخ ناقشاع :دیامرفیم انالوم
 .میریگیم ار یگدنز يورین یتسم و تذل هن و میسریم یناهج نیا

 
 زیربت نیّدلا سمش ؟تسیک وا سرپب
 يراخن رَس ات وا قشع رد زج هب
 2666 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 
 ياضف رد دنوادخ رون عولط زیربت سمش ؟درک روهلعش ناهج رد ار یقشع شتآ نینچ انالوم نت زا هک ؟تسیک زیربت نیّدلاسمش یتسار هب
 یتح هک میشاب رادیب و بظاوم سپ ،تسیمدآ فیرش نت دنک یم ّیلجت وا زا رون تروص هب دنوادخ هک یمسج اهنت و تسا هظحل نیا ییاتکی
 .دنک سکعنم نوریب هب ام ۀنیآ زا ار شرون ادخ ات مینکن داجیا درد و میورن نهذ باوخ هب ندیراخ رس هظحل کی ةزادنا هب
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