
 ادخ مان هب

 �� زیزع ناهارمه و قشع داتسا تمدخ بدا ضرع و مالس

 

 »ما قشع ناشیوخ اب ینامدوخ یپگ«

 

 الماک و دنا هدورس ناور و هداس رایسب ار شیاهلزغ انالوم؛ دنیامرف یم نامنابرهم ردپ يزابهش ياقآ زیزع ناتسود

 يدربراک و ابیز ياهریسفت رگا میوگ یم قارغا نودب ناج يانالوم زا یهاوخ رذع اب نم یلو ؛دنیامرف یم تسرد

 کش نودب و متشادن بان ِتایبا نیا زا یکرد چیه ریقح هدنب دوبن يزابهش ياقآ ریظنیب ياهیئاشگزمر و

 یم هک ینهذ نم ياهزِوزِو دوجو اب ار بلاطم و منیشنب هدنز ياه همانرب ياپ هفقو یب تعاس نیدنچ متسناوتیمن

 ياهدرد ندش مک يارب همانرب نیا هب نم ندروآ يور هک منکیم فارتعا ناتسود .مسیونب نتسه يرارکت دیوگ

  !! مدوب هناگیب الماک ریز تیب اب و شدوخ الا متساوخیم زیچ همه دنوادخ زا هنافساتم، دوب ما ینهذ نم

 

 نتساوخ ار ادخ ریغ ادخ زا��

 �� نتساک یلُک و تس ینوزفا نظ

 773 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هب ار ندرک یگدنز تسرد هار هک متسه نوتتامحز ناد ردق هشیمه و مسوب یم ار ناترهم رُپ ناتسد منابرهم ردپ

 مغ رد قرغ هک مناد یم طقف ،تشاد یم یتیعضو هچ ما یگدنز هک مناد یمن دوبن همانرب نیا رگا .دیزومآ یم ام

 یصاخ ناکم و نامز رظتنم هشیمه هک مدوب ییاهمدآ هتسد نآ زا نوچ. مدوب یم ینهذ نم باذع و جنر و هودنا و

 ایادخ هک ینهذ نم هدینامه و مومسم ياضف زا مهنآ منک اعد ادخ هاگرد هب يراز و هلان اب و دیایب شیپ هک مدوب

 ما ینهذ نم ِكراپ حالطصا هب و دوش رتدایز یگدینامه نوا دنامب رادیاپ هشیمه یگدینامه نیا ،ریگب ونوا هدب ونیا

 يورین اب دهاوخب شلد هک روطره و تسه لگنج نوناق یگدنز هکنیا زا لفاغ ،دوش هدیچ مراد تسود هک يروجنوا

 .دهدیم رارق هلمح دروم ار ام ياهیگدینامه دوخ ناکف نک

 

 مرآ رذع رگا ملان رگا نم��

 ��مرادلد دنک شوگ رد هبنپ

 1678 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 



 ياهبابسا و للع لابند دیسر یم یبیسآ مزکرم ياهنیچ هطقن زا یکی هب رگا روضح جنگ همانرب اب ییانشآ زا لبق

 نیرتگرزب هک متسناد یمن .دریگ یم ماقتنا نم زا دراد ادخ هک ما هدرک یگرزب هانگ هچ مدرک یم رکف مدوب ینوریب

 ار يدایز ياهنازیخ و ناتفا زور ره هک هچرگ .دشاب یم تسلا نامیپ ندرک شومارف و تسا هدینامه زکرم هانگ

 .مهد یم همادا ار هار نیا يونعم قیمع میهافم اب ییانشآ هنارکش هب اما منکیم هبرجت

 

 بدا یب و لکش هتفخ و كول و گنل��

 ��بلط یم ار وا و ژیغیم وا يوس

 980 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .دراد تسود رتشیب هدروخن تسد هدینامه زکرم زا ارم یگتفشآ و صقان ییاشگاضف نیا دنوادخ مراد نامیا هک ارچ

 

 یگتفشآ نیا رای دراد تسود��

 ��یگتفخ زا هِب هدوهیب ششوک

 1819 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ، يولوم

 

 همانرب نیا تباب رکش .درک توعد همانرب نیا هب ارم و داهن تنم نم رب هک متسه دنوادخ رکاش و رازگساپس نونکا

 فرط زا ار نآ مزورما شنیب اب و دیشک ار ما یگدنز ياهکریت زا یکی هک ینونملا بیر تباب رکش .يزابهش ياقآ و

 هب مدوب اهیگدینامه رد قرغ هک نم وا شاعترا زا هک مرهاوخ تارییغت تباب رکش .نم يرادیب يارب مناد یم ادخ

 و ربح زا تسد يدودح ات هک رکش .ما هدمآ نوریب ینهذ نم بالجنم زا یکدنا هک رکش .مدروآ يور همانرب نیا

 ياجب ما ینهذ نم مهدیمن هزاجا و مراد دایب هشیمه ار اوتصنا نوناق هک رکش .ما هتشادرب ما هداوناخ ندرک ینس

 .دنک رظن راهظا و دنزب فرح سکره

 

 تبیغ هب و مروخیم ار ما ینهذ نم لوگ یتقو هک رکش .ما هتشادرب یتحلصم ياهغورد زا تسد هکنیا تباب رکش

 دراوم زا یلیخ رد هکنیا تباب رکش .مشک یم يدایز هنارایشه درد و دوش یم دب ملاح نآ زا دعب ،متفا یم تواضق و

 يدایز ياهرکش و .مرازیب ما ینهذ نم ياهیزاب گنرز زا هک رکش .منکیم شیاوسر و مریگیم ار ما ینهذ نم چم

 :ناج يانالوم لوق هب .تساهنآ نایب زا رصاق منابز هک

 

 نابز دبای نم يوم ره رس رگ��

 ��نایب رد دیاین وت ياهرکش



 2315 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 �🜹� هارمه ناتسود و زاس ناسنا همانرب نیا و قشع داتسا زا رکشت اب

 

  ،مارتحا اب

 نارهت زا ناوضر


