
 :مالس اب
 .منیبب غارچ ار يدارمیب

 
 :اهتیب نیا يور زیزع يزابهش ياقآ امش دیکات و ریخا همانرب دنچ يارجا و اهییاشگزمر اب

 
  شیوخ ياهيدارمیب زا ناقساع
 شیوخ يالوم زا دنتشگ ربخ اب

 
 تشهب زووالق دش يدارمیب
 تشرسشوخ يا ونش هنجلا تفح
 4467 و 4466 تیب انالوم يونثم موس رتفد
 
     زکرمت دنداد رازآ روضح جنگ اب ییانشآ زا لبق یناگدنز یط رد ارم هک ییاهيراتفرگ هب یتقو .رکش ار ادخ دیدرک نشور میارب رگید غارچ دنچ
 هتشاد يزیچ نتساوخ رد هشیر يدارمیب دوخ هک هتشاد يدارمیب کی رد هشیر اهيراتفرگ نیا مامت هک دوشیم نشور رما نیا ،منکیم
 نآ هکدراد تسود ،دهدیم رارق زکرم رد روضح جنگ ياهسرد لوق هب و مهم دوخ يارب ار يزیچ ای و قافتا ای صخش کی ناسنا یتقو .تسا
 اب ار نآ اروف نوچ ،تسا دنیاشوخان رایسب ینهذ نم يارب نیا و تسا هدش دارمیب صخش هک دوشیم هتفگ دتفین قافتا نیا رگا .دتفیب قافتا
 .دنکیم تواضق نهذ
 
 هکلب ،نکن تواضق ار نآ ،دمآ شیپ تسکش ای يدارمیب هنوگ ره :دزومآیم نینچ انالوم ؟دنکیم دروخرب هنوگچ عوضوم نیا اب انالوم اما
 :دنیامرفیم هک اریز ،نک زاب اضف نآ يارب و ریذپب

 
 تسیهش ریت نآ هک نکشم ار ریت
 دوشیم هدناوخ يواترپ ریت    تسیهگآ تصش ز ،يواترپ تسین
 1305 تیب يونثم مود رتفد
 
 دروم ار زیچ چیه و سک چیه و مینکن تواضق و یبایزرا الصا ای ضارتعا قافتا هب و مینک زاب قافتا فارطا ار اضف و میریذپب اتقیقح رگا
 ،ار يدنباضف و جنر هن و مینک هشیپ ار هنارایشه درد دمآ مه يدرد رگا و مینک ربص و هدرک زکرمت دوخ يور طقف هکلب ،میهدن رارق تمالم
 :دیامرفیم هک دراد لابند هب ار لکوت هک دهاوخیم رظن دید کی نیا املسم .ام دشر يارب دوشیم ياهلپ يدارمیب و تسکش نیمه اقافتا

 
 تخادنا یمه وت هب ثداوح ریت هک اضق
 يرپس سپس نآ زا تیانع هب دنک ارت

 3055 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 3055 لزغ
 
 دنک ناج دصق راب دص اضق رگ
 دنک نامرد دهد تناج اضق مه
 1259 تیب  يولوم يونثم لوا رتفد
 
 تدناسرت یم هک نیا ناد مرک زا
 دوشیم هدناوخ يدزیا   تدناشنب ینمیا کلم هب ات
 1261 تیب يونثم لوا رتفد
 
 و نانیمطا و موش فقاو یهاگآ نیا هب رگا .درادن نم روضح مشچ ندرک زاب زج يروظنم چیه هک منادب ادخ بناج زا ياهیده ار تاقافتا سپ
 مدع راک هار سپ ؟دنک نیگمغ ای دناسرتب ای درازایب ارم یقافتا دناوتیم هنوگچ سپ ،دزومآیم نم هب روضح جنگ و انالوم هچنآ هب منک لکوت
 و یضار هشیمه نم تاقافتا اب ياهطبار میظنت نینچ اب .دنکیم هرادا ار تانئاک لک هک ییورین هب لکوت و تسا ینهذ نم هب دامتعا
 مدع نوچ ،متسه یضار هشیمه .موشیمن یضاران و یضار تاقافتا اب سپ ،مهاوخیمن يزیچ دنتسه بابسا هک تاقافتا زا نوچ ملاحشوخ
 :سپ تسا اهنتساوخ رد شاهشیر تیاضر
 
 داد و ربص و ملح ز مهوک مین هک
 ؟داب دنت دیابر رد یک ار هوک
 3794 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 دوشیم هدناوخ 3795      4379 تیب يولوم يونثم لوا رتفد
 
 .منکیم یناغارچ ار میگدنز هللااشنا تایبا نیا اب

 
 مزووالق هک اتفگ مزوسیم هک دید نوچ
 یتستفرن هار ناک مزومایب تیهار
 2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-



 2582 لزغ
 :مه زاب و
 تشهب زووالق دش يدارمیب
 تشرس شوخ يا ونش هنجلا تفح
 4467 تیب يولوم يونثم موس رتفد
 
 شیوخ ياهيدارمیب زا ناقشاع
 شیوخ يالوم زا دنتشگ ربخ اب
 4466 تیب يولوم يونثم موس رتفد
 :يدیلک تیب دنچ و
 
 ریذپب تخفن ز ور تدهد ناج وا مد
 للع فوقوم هن تسا نوکیف نک وا راک
 1344 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 1344 لزغ
 
 نتساوخ ار ادخ ریغ ادخ زا
 نتساک یلک و تس ینوزفا نظ
 773 تیب يولوم يونثم مجنپ رتفد
 
 تسام مغ رد وت لد ياضر نوچ
 یتسیاب رازه ؟دشاب هچ کی
 3156 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 3156 لزغ
 
 ناملآ زا فرشا مارتحا اب


