
 .نینزان يزابهش ياقآ و یتسه ملاع تانئاک یمامت رب ساپس و دورد اب
 
 :یبلط لامک و لامک رادنپ دروم رد یباختنا تایبا اب هارمه 253 لزغ و روضح جنگ 920 همانرب 

 
 !؟اجک ادخ هب ندش هدنز و اجک نم :مییوگیم راومه هک.میوشیم لامک رادنپ راچد مه نتشاد لامک رادنپ دروم رد ام یتح هک
 ،درک یط دیاب ار یفلتخم للع و اهبابسا ،یصاخ هاگیاج هب ندیسر و شاعم رارما و تفرشیپ يارب نوریب ناهج رد هک تسا تسرد
 هاگیاج هب ار ام هک ،دشابیم شرظتنم تساهلاس هک ،ام رِب و رون رپ لد مه نآ ،دهاوخیم زیچ کی طقف دنوادخ ،ندش لیدبت هار رد یلو
 نوناق اب هک ،یفاب هفسلف و ییوج ماقتنا ره زا یلاخ یلد و ترودک و هنیک ره زا یلاخ یلد و یگدینامه ره زا یلاخ یلد .دناسرب نام یلصا
 رد و میاهدیشک ازارد هب دوخ هنوگرامیب نهذ رد ار هتوک راک ام یلو .دریگیم تروص ندز مه هب مشچ کی رد یهلا ناکف و نک و ردق و اضق
 .هدروآ تسدهب ار ینهذنم يرامیب و هتخاس كاپان ار دوخ قشاع لد و هدش لامک رادنپ راچد ینهذنم  ياهيزاسهناسفا

 
  لامک رادنپ ز ّرتب یتلع
 لالد وذ يا وت ناج ردنا تسین
 3214 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 هدنخ : عوضوم
 
 ��قشع دنوادخ مان هب��

 
 ؟ار هدنخ نآ يراد ناهن دنچ��
 ار هدنخرف ةدنبات ِهَم نآ

 
 ار هاش دص وت ِيور دنک هدنب��
 ار هدنب وت ةدنخ دنک هاش
 253 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ندیدنخ و میاهدمآ ایند هب تسا نابات هام نامه هک دوخ یهلا تاذ نیا اب ام و تسا هدوب ام ملسم قح ینامداش و ندیدنخ تقلخ زاغآ زا
 هک ،مدق كرابم و دشابیم هنادواج هک .دریگیم تروص هظحل قافتا شریذپ و ناکف و نک و ردق و اضق نوناق اب هک ،تسییاشگاضف نامه
 یگدنز ياهمرف يزاب هک تالکشم و يراتفرگ و اهشلاچ یمامت ربارب رد میناوتیم و .میزاسیم هدنکارپ ار قشع و يداش میورب اج ره
 هک ناهاش نیرتگرزب هک دنکیم ادیپ نامنورد هام یششخرد نانچ هدرتسگ ِيرادهشیر و قیمع كرد اب و .میصقرب و مینک ییاشگاضف دنتسه
 ياهزادنا هب نآ يراذگرثا و .دنوش میلست و دننک يزاون هدنب دنناوتیم ام ياشگاضف و نابات يور ربارب رد دنتسه گرزب ینهذياهنم ياراد
 يور زا ار دوخ ندوب نادنخ و یباداش و ییابیز مه خرس لگ یتح هک ییاج ات و ،دوشیم عقاو رثوم مه نیرق شاعترا قیرط زا هک دشابیم
 .دیامن تفایرد دناوتیم ام نابات هام



 زا هدز تلاجخ و میا هدرک شومارف ار دوخ تلاسر اهيزروهنیک و اهشجنر و اهدرد و یپ رد یپ ياهيزاسهناسفا اب هنافساتم ام یلو
 .دریگب تروص دهاوخب يراوگان و دب قافتا ادابم هک ،هودنا و مغ ساسحا و هدرک هانگ ساسحا میدنخب رگا و ،ندیدنخ
 
 .مییامن تفایرد میناوتیمن ار یهلا درخ و يژرنا ياههتسب و میا هتسب ار نورد نزور هک ،تسام يابیزان نورد رطاخ هب ام ندیدنخن
 و يداش مسارم هب تبسن دوخ رب ار سلاجم هنوگ نیا رد ندرک تکرش و هتفر يرادازع و یهایس يوس هب هراومه بذج نوناق ساسا رب و
 .مییامنیم هایس ار دوخ نورد هک ،هداد تیولوا یبوکیاپ و صقر
 
 ،میناشکیم كدی هب ار اهیمیدق و ناگتشذگ ياهرواب و اهوگلا و میزاسیم مورحم ار دوخ نشور و داش ياهسابل ندیشوپ زا نینچمه و
 .یشاب داش مه و یشوپب نشور مه هک تسا داریا و هتشذگ ام زا یلاس و نس هک
 
 مغ هنوگچیه هک ؟دنرادنپیم کبس یصخش ار ام ایآ !؟تفگ دنهاوخ هچ ام هب مدرم هک ،میراد همهاو و سرت نارگید ياهندرک تواضق زا و
 ؟ددنخب و دشاب داش دناوتیم هنوگچ دراد دوجو هعماج و هداوناخ و هناخ ره رد هک اهيراتفرگ همه نیا هب هجوت اب و !درادن یهودنا و
 
 ایند زا شیپ لاس 10 ًادودح هک مراوگرزب ردپ توف ماگنه ،دیآیم مدای تسرد :مراذگب كارتشا هب ار يا هبرجت هنیمز نیا رد مهاوخب رگا 
 ،دنا هتفر
 نآ متخ و يراپسکاخ مسارم رد نشور ياهسابل اب هارمه ،افص اب و هدش حالصا تروص و رس اب هتسارآ و زیمت منینزان و زیزع ردارب جنپ 
 .دنتشادن مدرم ندرک تواضق زا ياهمهاو و سرت هنوگچیه و هتشاد روضح راوگرزب
 لصاو ناملصا هب ار ام دناوتیم هک ؛تسا هدنخ و ینامداش ثعاب ،دوخ تیادخ لصا هب نآ ندیسر و حور ندش ادج و ینامسج گرم هک ارچ
 .دنادرگ
 
 و یشّاشب دوخ نابات هام تروص زا هک ،هدش وربا مخا راچد هک میوریم ورف هودنا و مغ و یگدرسفا رد ردقنآ ،تاقوا رتشیب اهناسنا ام یلو
 .میزاسیم غیرد ار ندوب ورهدنخ
 ربمایپ هک میوشیم یلثملابرض نامه قادصم و ،میباییمن دوخ ندروخ مغ يارب یلیلد و میریگیم لغب مغ يوناز ،تاقوا رتشیب نینچمه و
 .دروخیم تما مغ و هدش
 
 هدوشگ ياضف نآ و الخ نآ میناوتیمن نوچ و .لفاغ و ربخ یب دوخ نورد زا و ،نارگید تاجن رکف رد و هتسناد نارگید یجان ار دوخ یهاگ و
 دوخ هار ۀشیپ ار نارگید يارب ندروخ هصغ و یتحاران و مغ و ،هدرک مرگرس ار نامدوخ میهاوخیم فلتخم نیوانع هب مینک كرد ار هدش
 .دنشاب هتشاد يرای و کمک ياضاقت ام زا نارگید یتح هک نیا نودب ،میهدیم رارق

 
 رارق تسا دوجوم نامز نیرت دنمتردق هک ،لاحِ نامز يور ار زکرمت و میراذگب رانک ار یشاوح نیا و لئاسم نیا رگا هک ،ربخ یب و میلفاغ و
 يوس هب هناقاتشم ،میهاوخن یتخبشوخ و ماک اهیگدینامه زا و میشاب هتشاد بلط درد و ،ماجنا هظحل هب هظحل ار اهییاسانش ۀمه و ،میهدب
 و رکش و زیهرپ اب هارمه و .میوشیم تیاده ،تسا نورد نزور ندش زاب نامه هک ،نامدوخ تیئادخ ِلیصا ياهندیدنخ و ببسیب يداش
 و میصقریم و میدنخیم يزیواتسد هنوگ ره زا اهر و دازآ ناکدوک دننام و دفاکشیم ار نامنوردِ نامسآ ،رترب يورین و یگدنز دوخ ،ربص
 .دوشیم ام ياوشیپ یگدنز دوخ و میناداش
 

 نامسآ رد تسا نادب هتسب�� 
 ار هدنیاشگ وت نوچ دشکب ات 
 253 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم 

 
 :مهد هیده مدوخ هب ار ندیدنخ و ببس یب يداش ،هک مریگیم هجیتن سپ
 .مشاب هتشادن یمهاو و سرت نارگید ندرک تواضق زا و نشور و داش ياهگنر ندیشوپ اب مه نآ
 
 :مهد هیده مدوخ هب ار ندیدنخ و ببسیب يداش ،هک مریگیم هجیتن سپ
 .مدنخب دزاس دارم یب ارم هک دروآیم دوجوهب میارب یگدنز هک یتاقافتا و تامیالمان یمامت ربارب رد ات هک
 دوش يراج مایگدنز رد وا هدارا هک .میامن تفایرد شتامعن ندش ریزارس و ییاشگاضف قیرط زا ار راگدرورپ لیصا ندیدنخ مهاوخیم هک ارچ
 .میامن تفایرد ار وا تیاده و تردق و ددرگ ماهلا میارب لئاسم لح هار ات ،دزیرب ملمع و رکف یمامت رب وا درخ و لقع و
 
 : مهد هیده مدوخ هب ار ندیدنخ و ببس یب يداش ،هک مریگیم هجیتن سپ 
 .ددرگ حشرت منورد رد یلاحشوخ و يداش ياهنومروه ات ،مدنخب دنلب يادص اب و مریگن ار نآ يولج ،دریگب ماهدنخ هک ینامز مه نآ 

 
 : مهد هیده مدوخ هب ار ندیدنخ و ببس یب يداش هک مریگیم هجیتن سپ 
 ِفد دنوادخ هک مهد هزاجا نم ،دنزاونیم ار دوخ زاس هداوناخ ياضعا زا کی ره و ،دراد دوجو ییاهدوبمک مایگدنز رد رگا هک ینامز مه نآ
 ،هظحل قافتا ِشریذپ اب ،سک همه و زیچ همه ربارب رد مناوتب ات هک ،دزاس نوزوم شیاهگنهآ اب ارم ِین و دنزب هنارایشوه ياهدرد اب ارم
 .مصقرب

 
  نزب هچناپط دنچ فد ِخر رب�� 



 ار هدنلاگس يان نآ هد مد
 253 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
  
 شیب مایا نیا رد هک ار يدزیا هدننک هدنز مَد ِشوخ و بوخ ياهيوب :دنیامرفیم هک مهدیم ارف شوگ مرکا لوسر ترضح نانخس هب سپ
 تمواقم و .دوش هدرتسگ تنورد ياضف ات ،زاس یلاخ اهیگدینامه زا ار دوخ ونشتوکس نورد و ونشب مدع يرایشوه شوگ اب ،دنیآیم شیپ زا
 .رادروخرب و يوش دنمهرهب تنسحا وحن هب یگدنز و قشع رطعم و شوخ ياهوب نیا زا یناوتب ات هک ،شاب هتشادن تواضق و
 
  قح ِياهَتحَفن هک ربمغیپ تفگ��

 َقبَس درآیم ماّیا نیردنا 
 
 ار تاقوا نیا دیراد شُه و شوگ��
 ار تاحَفن نینچ نیا دییابر رد
 1952 و 1951 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم 

 
 .دنکیم هرادا مه ار ارهز ِنم ِکچوک ِیصخش ِیگدنز ،تسا راک مرگرس تانئاک ياهتنمیب درخ هک یتقو : نایاپ رد و 

 
 تسیُهت نان زا تسد هک هدرُم مغ ِز يا ��

 ؟تسیچ سرت نیا ،میحر و تسروفَغ نوچ 
 3087 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم
 

 
 .دینامب ملاس و يژرنا رپ
 .امش رادهگنادخ ،نونمم یلیخ 
 .نادهاز زا ،یتمالس ارهز 

🙏🌷🙏 


