
 

 

 تسود هس ناتساد

 

 ناتیارب ار ناشیاهمان یمک دیراذگب .دندوب کشَم و هنیِنق و هّرَج ياهمان هب یمیمص تسود هس میدق رایسب ياهنامز رد

 بارش يارب یفرظ ای و یحارُص يانعم هب مه هنیِنق .دیریگب رظنرد کچوک يهساک کی ای و وبس ینعی هّرَج .منک انعم

 دوخ اب ار بارش زا يرتشیب مجح هک دوب ناتسود نایم نیرتگرزب کشَم و .تسا رتگرزب هّرَج زا نآ يهزادنا هک تسه

  .دنُک لمح تسناوتیم

 

 ره .دنباوخب دنتسناوتیمن تحار و دوب هدش هتفشآ ناشباوخ هک دوب نیا نآ و دنتشاد كرتشم لکشم کی تسود هس نیا

 دنتسنادیمن و راتفرگ و دندوب هتفشآ دننک عورش يداش اب دنتساوخیم هک ار یگدنز زا ياهظحلره میوگب تسا رتهب ای بش

 كرادم و ندیرخ للجم ياههناخ و ندناتس ابیز نارسمه و دنتخودنا رایسب لوپ و دنتشگ ار ایند مامت اهنآ !تسیچ لحهار

 ياهرواب و دندرک ضوع ار ناشتیوه و دندرک ضوع ار ناشتیلم و دنتفای رایسب ناتسود و دندرک عمج الاب یهاگشناد

 ناشلکشم دیاش ات دندرک ناحتما ار زیچ مه هصالخ و دندروآ يور ردخم داوم هب دندرک ضوع ار یفلتخم یسایس و یبهذم

 رد یتدم .دندربیم جنر رایسب نمزم یباوخیب زا اهنآ .دشن هک دشن .دشن فرطرب ناشباوخ لکشم یلو دوش فرطرب

 لزغ نتفای زا دعب .دندش وربور روضحجنگ 905 همانرب رد هدش ریسفت انالوم 308 لزغ اب ات دندرک يرپس زاین و یگدنامرد

 ار 308 لزغ مه اب مه ام سپ .تشادن دوجو ادتبا زا ًالصا درد نآ ییوگ .دوبن باوخ رد یگتفشآ نآ زا يربخ رگید 308

 و مینک هبرجت ار نآ میناوتب مه ام دیاش .دندش نوگرگد هنوگنیا هک دنتفای هچ و دندید هچ اهنآ مینیبب ات مینکیم رورم

  :هک منکیم رارکت ار اهنآ زا گولاید کی تیب ره نایاپ رد نم

 کشَم ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ کشَم هب مه هنیِنق ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ هنیِنق هب هّرَج

  !دینکن انعم نهذ اب ار ییاشگاضف تفگ

 

 

 باقن رمق يا اشگب ،ياهتسبب مباوخ

 باتفآ تشیپ دنک رکُش ِياههدجس ات

 

 308 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ینامز ام يهمه یگدنز رد .دندرکیم مرن هجنپ و تسد نآ اب کشَم و هنیِنق و هّرَج هک دوب یلکشم ندش هتسب باوخ

 هب ور دناوتیم یمدآ قافتا نیا زا شیپ ًالصا ای و داتفا قافتا تلاح نیا یتقو .دوشیم گنت اضف و دیآیم اضق هک دسریم

 مهدیم لُه هیشاح هب مزکرم زا ار یگدینامه ینعی منکیم رکش يهدجس وت شیپ رد نم ایادخ هک دیوگب و دنک راگدرورپ

   .تسا یمدآ نورد رد باتفآ ندرک عولط نامه نیا .ییآ مزکرم هب و يرادرب باقن دوخ خُر زا یگدنز يا وت ات

 کشَم ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ کشَم هب مه هنیِنق ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ هنیِنق هب هّرَج

 !دینکن انعم نهذ اب ار ییاشگاضف تفگ



 

 

 

 

 یتفاتب متسد و متفرگ وت ِناماد

 باتم افو زا يور ،مدیشکرد تسد نیه

 

 308 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 زا لفاغ یلو دننزب دنوادخ و روضح و یگدنز ناماد رد تسد و دنوش هدنز ادخ هب دوخ نهذ اب هک دنتساوخ تسود هس نآ

 مدع و یلاخ زکرم دیورب دیروایب لد دیورب تفگ و دنادرگرب ار اهنآ تسد یگدنز .دومیپ نهذ اب ناوتیمن ار هار نیا هکنیا

 ای دنتفگ یگدنز هب اهنآ .دیشاب ناتدوخ لامعا رظان هظحل ره و دینک شالت و دینک راک دوخ يور و دیورب دیروایب هدش

  .تسین نکمم نامباوخ یگتفشآ زا ییاهر و ندش هدنز وتیب هک نادرگمرب يور ام زا تسا وکین وت نخس بر

 کشَم ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ کشَم هب مه هنیِنق ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ هنیِنق هب هّرَج

 ! دینکن انعم نهذ اب ار ییاشگاضف تفگ

 

 

 وید ِلعف تسه نآ هک باتش نکم	:یتفگ

 باتش وت ِيوس دنکنیم هک دَوُب وا وید

 

 308 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ار یمدآ هک تسا یتمواقم نهذ اب یندش هدنز ره هک دینکن باتش لیدبت و روضح هب ندش هدنز هار رد هک تفگ یگدنز

 هلجع هار نیا رد رگا دیتفای ار تسُرُد هار هک یماگنه نآ یلو .تسا وید كانرطخ يهلت نیا و دزادنایم نهذ هب هرابود

 ار دوخ راک دراد هیشاحیب هک تسا لاس 20زا شیب راگدرورپ فطل هب روضحجنگ نویزیولت میوگب هداس .دیتسه وید دینکن

 نم .دشاب هدرک یط ار یهباشم دنور هک تسه يرگید ِیصخش ِنویزیولت هچ میاهدیسرپ دوخ زا لاحهبات .دهدیم ماجنا

 نیا تیقفوم زمر سپ بُخ دسرُپیم دوخ زا و دوریم ورف رکف هب یمدآ !تسین يرگید زیچ میوگیم ناگدنونش امش هب

 هچ ره و ندرک راک دوخ يور هار رد و مینک دوخ راک يهحولرس ار نویزیولت نیا يهبرجت دیابن ام ایآ ؟تسیچ نویزیولت

 زا ياهظحل ره میتسه وید مینکن رگا مینکب دیاب هک هلب .مینک باتش ریسم نیا رد نویزیولت نیا اب ندش هارمه رتشیب

 باتش طاسبنا و ییاشگاضف رد هک ار ياهظحل نیا .میتسه وید مینکن باتش انالوم تایبا ندرک ظفح رد هک ار نامیگدنز

 .میتسه وید مینکن

 کشَم ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ کشَم هب مه هنیِنق ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ هنیِنق هب هّرَج

 !دینکن انعم نهذ اب ار ییاشگاضف تفگ

 



 

 

 

 زاین ِهگرد رب منیبب ،منک بر ای

 باوج نآ ِقاتشم ،بر ای رازه نیدنچ

 

 308 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 دوخ اب ياهتسشن نویزیولت ياپ رد هک یسک يا رگید وشاپ ینعی .دندز ادص هنازجاع ار ادخ و دنتفگ بر ای تسود هس نآ

 وربور یشلاچ اب هک ياهظحل نیا رد وگب دوخ اب مکحم بر ای کی ياهدرکن زونه رگا ؟مدرک ییاشگاضف یک نم وگب

 دنیبیم دنک مارآ یمک ار شنهذ و دیاشگب ار اضف تسناوت مدآ یتقو .تسا زاین هگرد نیا .اشگب ار اضف شلباقم رد یتسه

 ات دننکیم راک دوخ يور رب دنراد هک یناقاتشم بجع .دنتفگیم هچ روضحجنگ رگید ناگدنهد مایپ رگید ياهمدآ ..ِآ

  .دنربب ناغمرا هب یگدنز يارب ار یفاص يهنیآ و دنسانشب ار دوخ ياهیگدینامه نیرتکچوک

 کشَم ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ کشَم هب مه هنیِنق ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ هنیِنق هب هّرَج

 !دینکن انعم نهذ اب ار ییاشگاضف تفگ

 

 

 نیشتآ ِياهناج و لد	رتشیب كاخ زا

 بآ بآ	هک هتفرگ هزوک	هنایقسَتسُم

 

 308 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 يوریم راک رس هب هک حبص زور ره تسا یفاک .دننادن ناشدوخ دیاش .تیونعم و حور ياذغ يهنشت .دناهنشت ایند نیا مدرم

 رد رس مدرم زا يرامشیب دادعت هک يوشیم وربور ياهنحص اب .ینک اشامت هنوگدهاش و رظان يدید اب اهنت ار نارگید

 ياههکبش نیا زا یکی رد یمایپ زا دیاش ات دننکیم نییاپ و الاب ار هحفص تشگنا اب اهنت و دنراد دوخ هارمه نفلت ای و یشوگ

 دهاوخ هدیدزد مه ناشیگدنز كدنا هکلب دش دهاوخن هتخیر يزیچ اهنت هن هکنیا زا لفاغ .دزیرب یگدنز اهنآ هب یعامتجا

 دوش يراج نوریب هب دیاب یگدنز هک تسا ام زا میاهدمآ هابتشا ار هار هک میتسنادیم اجک زا ام دوبن انالوم و روضحجنگ .دش

 ینویزیولت ياپ رد زونه رگا .میدرکیم باریس ار نامهنشت ناج اجک زا ام دوبن انالوم رگا .یمارگاتسنیا ياهتسپ زا هن

   .هدب بآ انالوم ؟وک بآ ماهنشت نم ینزیم دایرف تدوخ اب تلد قامعا رد يراد مه وت سپ

 کشَم ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ کشَم هب مه هنیِنق ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ هنیِنق هب هّرَج

 !دینکن انعم نهذ اب ار ییاشگاضف تفگ

 

 

 وا رصنع راچ نیا زا هک نک محر كاخ رب



 

 

 بالقنا و ریس رد دمآ رتاپ و تسد یب

 

 308 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 داب و بآ نوچمه و میکاخ نوچمه ام یگدنز يا دنتفگ یگدنز هب دشیم زاب ناشنامشچ تشاد مکمک هک تسود هس نآ

 نیا رد ار عوضخ یمدآ هک تساج نیا هتکن یلو .میشاب عیرس لیدبت ریس و ندش بلقنم و لوحت رد هک میتسین شتآ و

 هظحل نیا قافتا لباقم رد اهنت و ماهدومیپ هابتشا ار یگدنز هار اج نیدب ات نم یگدنز يا هک دنیبیم یگدنز لباقم رد تیب

 ار دیدج هار مهاوخیم مارآ مه ردقچ ره و میامیپب ار یلبق ریسم مهاوخیمن سپ نیا زا یلو .ماهدرک تمواقم و تواضق

   .مراذگب اپ قیمع ِییاشگاضف هار رد و منک یط

 کشَم ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ کشَم هب مه هنیِنق ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ هنیِنق هب هّرَج

 !دینکن انعم نهذ اب ار ییاشگاضف تفگ

 

 

 تسوا ِياپ ،داب نآ ،دوش کبس وا هک یتقو

 باحس ِیپ یماگ هس ود دهجرب هناگنل

 

 308 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 یگدنز دندش کبس هک مه یتقو .دش ناشندش کبس و تاجن هار هک دوب یگدنز هب تبسن تسود هس نآ زجع نایب نیا

 ،هنوگچ دننادب اهنآ هکنآیب ار ناشاهراک و دیآیم دوشیم و وشب رازبا اب اضق ینعی .دوشب اهنآ ياپ ات دتسرفیم ار دوخ داب

 ياپ ار داب هک دوب اهنآ ِندرک شالت ،ندش هدنز هار نیا رد ینعی اهنآ ندیود ازناراب ربا یپ رد هناگنل نیا .دنکیم تسُرُد

 نامز زا ردقچ هرمزور یگدنز رد مینیبب هک تسا نیا هن ای میهجیم ربا یپ رد ام هکنیا يارب شجنس نیرتهب .درک اهنآ

   .میراذگیم يونعم شزومآ و ییاشگاضف يارب ار دوخ يژرنا و

 کشَم ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ کشَم هب مه هنیِنق ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ هنیِنق هب هّرَج

 !دینکن انعم نهذ اب ار ییاشگاضف تفگ

 

 

 ار قرب گنل نآ	ِکت زا دریگ هدنخ ات

 باطخ شوخ ِدعر نآ دیآ تعافش ردنا و

 

 308 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 



 

 

 شاهدنخ و دید ار کشَم و هنیِنق و هّرَج ینعی تسود هس نآ نتشادرب مدق هناگنل نآ قربودعر سابل رد راب نیا یگدنز

 کمک و نتفرگ تسد يارب سپ .دنتسه دوخ يهتفشآ باوخ يارب یخساپ لابندهب کش نودب اهنآ هک تسناد .تفرگ

 هدیسرپ دوخ زا لاح هب ات یسک ایآ ؟باطخشوخ ارچ .داتسرف ار باطخشوخ يهقعاص نامه ای دعر یگدنز اهنآ هب ندرک

 ار دعر دروخرب قیقد ناکم و اج دناوتیم یسک ایآ ؟دنزیم یعقوم هچ رد و دنزیم اجک هب دنزیم هک هقعاص هک تسا

 دیاب دیآیم نامدرد هک ییاهاج هب دنزیم هقعاص یتقو مه ام یگدنز رد .دشاب یفنم خساپ منکیم نامگ .دنُک ینیبشیپ

 ام ِيراتفرگ ای ام شجنر زا یتسُرُد ياج رد هقعاص هکلب تسا نامز نیرتهب قافتا نآ نداتفا قافتا نامز اهنت هن هک مینادب

  .تسا هدرک تباصا ام یگدشتیوهمه و یگدینامه ای و

 کشَم ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ کشَم هب مه هنیِنق ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ هنیِنق هب هّرَج

 !دینکن انعم نهذ اب ار ییاشگاضف تفگ

 

 

 دیهَجرب	:هک دیوگب ربا ِنایقاس اب

 بارطضا دیشوجب كاخ ِناگنشت زک

 

 308 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 تسد دوخهبدوخ دنیبب ار ناگنشت تکرح و شوجبنج و بلط ینعی بارطضا هک یندیشون يهدننکشخپ ای و یقاس ره

 لابند هب رگید اهنآ هک دید یگدنز .دوبن نیا زا ریغ مه کشَم و هنیِنق و هّرَج يارب .دناسرب بآ اهنآ هب ات دوشیم راک هب

 دگنلیم راک ياج کی هک دناهدرب یپ اهنآ هک تسناد سپ .دنتسین اهیگدینامه رد و نوریب رد ناشباوخ یگتفشآ خساپ

 و دونشب ار اهنآ يادص دوب هتسناوت مه یقاس کی نآ هک دندوب هدرک عوجر دوخ زکرم هب سپ .دهدیمن یگدنز نوریب و

  .دتسرفب ار شیازناراب ياهربا

 کشَم ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ کشَم هب مه هنیِنق ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ هنیِنق هب هّرَج

 !دینکن انعم نهذ اب ار ییاشگاضف تفگ

 

 
 دسریمن رخآ ،میوگن نم هک مریگ

 ؟بابک ِلد ِيوب تمحر ِماشم ردنا

 

 308 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 یگدنز و ییازفاراک و ییازفادرد همه نیا رخآ دوبن مه ناتساد نیا هک میریگ دیوگیم تسود هس نیا ناتساد يوار انالوم

 یشنیرفآ فده هچ نیا رخآ .دیوگیم هک تسا مولعم .دگنلیم راک ياج کی هک دیوگیمن ام هب ناهج رد ام یتخس رد



 

 

 تسود هس نآ لد يوب دیوگیم انالوم ؟دنُک عمج دوخ اب مخز و شجنر و درد شاهمه و دنُک رمع لاس 90 یمدآ هک تسا

 نیا قافتا هب تبسن و دنیاشگیم ار اضف هظحل نیا رد هنوگچ اهنآ هک دید یگدنز .دیسر یگدنز ماشم هب دوب بابک هک

 ایآ لاؤس .دسرب یگدنز ماشم هب نامبابک لد يوب دوشیم ثعاب هک تسام میلست و تیاضر نیا .دنراد لماک ياضر هظحل

 ؟دنرادن بابک یقیقح يوب اهیگدینامه رگید هک ینادیم و یفاک يهزادنا هب هدش بابک وت لد

 کشَم ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ کشَم هب مه هنیِنق ؟مناوتیمن منک ییاشگاضف هنوگچ تفگ هنیِنق هب هّرَج

 !دینکن انعم نهذ اب ار ییاشگاضف تفگ

 

 

 دنوش ناور مد نامه ربا ِنایقاس سپ

 بارشرپ ِکشَم اب و	هنینِق و	هّرَج اب

 

 308 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 هدش هتفشآ ناشباوخ ارچ هک دندوب خساپ لابند هب ردهبرد و يرگیپ ردقنآ کشَم و هنیِنق و هّرَج .دش دیابیم هچنآ دش سپ

 .دندوب هدش یکی یگدنز اب و دنتشادن ینهذنم تسود هس نآ رگید .دمآ یگدنز نامه ای و هدنهدبارش و هدنهدبآ هک

 .هکشب کی يهزادنا هب يرگید هناتشگنا کی يهزادنا هب یکی .دندش یگدنز بارش يهدننکشخپ و هدنروآ ناشدوخ سپ

 و دندوب هدشهدوشگ ياضف نامه اهنآ .دندوبن نهذ اب ییاشگاضف ندیمهف لابند هب هنیِنق و	هّرَج رگید هک دوب اج نیا
 و يداش و تبحم و قشع یگدنز نیا رد رادقم هچ هب نم هک تسا نیا لاؤس .ییاشگاضف سپ دوب نیا اباب يا دنتسناد

  ؟منکیم شخپ ار ییاشگاضف

ِ راهب هب تفگ کشَم .منکیمن انعم ار ییاشگاضف تفگ کشَم هب مه هنیِنق .منکیمن انعم ار ییاشگاضف تفگ هنیِنق هب هّرَج

 .دیدمآشوخ قشع ِجنگ

 

 

 قشع ِجنگ يوجیمه بارخ رد و شوماخ

 بارخ زا دییورب راهب رد جنگ نیاک

 

 308 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 و هنیِنق و هّرَج تیقفوم زمر .تسا هدش توکس هب ییوگدمآشوخ تقو رگید .دیسر نایاپ هب اج نیمه تسود هس ناتساد

 ناتسمز دنتسنادیم هک اریز .دندوب ییاهر و تاجن هار و انعم لابندهب ناشنونکا ِیگدنز ياههبارخ رد هک دوب نیا رد کشَم

 مه وت راهب هک هدنونش يا دیماان ياهتسشن هچ سپ .تشاد دهاوخ لابند هبً اعطق ار راهب دوخ یپ رد سپ تسا هدمآ رگا

  .یبایب ار قشع ِجنگ ات اشگب ار اضف و درازآیم ار وت هک ار يرکف نآ ره نُک شوماخ .تسا هدمآ هظحل نیمه



 

 

 

 ناشباوخِ یگتفشآ ِرد ِلفق هک دنتسنادیم اهنآ .دوب بلط قیرط زا قشع ِجنگ اب ناشییانشآ يهوحن ام يهصق تسود هس

 بر ای نیمه اب دریگیم ار تتسد بلط نیمه اب تسا نیمه مه ادخ تنس .دنشاب هتشاد بلط هکنیا رگم دش دهاوخن زاب

  .تنتفگ

 

 تسین هار نداشگ رد نیا دیلکیب

 تسین هللا تنس نان بلطیب
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