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 رکش ياه هدجس

 
 باقن رمق يا اشگب ،ياهتسبب مباوخ

 باتفآ تشیپ دنک رکُش ِياههدجس ات

 

 905 همانرب -308 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 .متسه ترادید قاتشم رایسب ،رادرب هگید ار اه یگدینامه باقن نیا ،هدراهچ بش هام يا ،ادخ يا

 

 باقن رمق يا اشگب ،ياهتسبب مباوخ

 باتفآ تشیپ دنک رکُش ِياههدجس ات

 

 905 همانرب -308 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ،تروضح يهرهچ زا باقن نتشادرب يارب ،هک هنک يروآدای ام هب دهاوخیم رکش ياه هدجس نتفگ اب انالوم ترضح

 تسرد میلست مدع اسب هچ و .میشاب شنکاو مدع و میلست رد مادم ،تس هظحل نیا هشیمه هک هظحل ره دیاب

 و رکش مدع و ،ام روضح هرهچ رب تس یباقن ینهذ نم .هدش هتشاد هگن هتسب نانچمه ار ام باوخ هک تسام

 .میدش ناهنپ يا هرذ رد هک میتسه یباتفآ هکیلاح رد .هشیم باقن نیا ندش هتشادرب عنام هظحل نیا هب ام هدجس

 .هدش ام لصا شبات عنام اه یگدینامه باقن هک تسه ندیبات باتفآ راک

 

 تنهذ اب هک یگیم مهب ندیشک درد اب و ینکیم در ار متسد یلو ،موشیم وت ناماد هب تسد تاقافتا ماگنه رد ایادخ

 هجوتم  زاب ،مدرکن هزم ار ببسیب يداش سنج زا ،ییداش و دشن زاب منورد ياضف یتقو .وشن نم نماد هب تسد

 .مشیم میلست منهذ اب مراد هک موشیم

 

 هک یهدیم مباوج  و .موشب هدنز وتب رتدوز هچره هک مراد هلجع ینعی ،منکیم رارقرب طابترا وت اب منهذ اب هرابود

 ،شنکاو مدع ، میلست .نک شالت رتشیب هچ ره بلط رد و نک ربص .تسا ینهذ نم وید راک هار نیا رد باتش

 .ولج ورب يروطنیا و هدب ماجنا وم هب وم ار هدیم يزابهش ياقآ هک ار ياه شزومآ مامت هصالخ و... ناربج نوناق

 ،ایب متمس هب و وگب برای .هنکن راک المع شدوخ يور و هریگن راکب لمع رد ار اه شزومآ نیا هکیسک نوا وید

 يدبا هظحل نیا هناخ رد ،یتشگنرب تنهذ هب هگید و يدیسر هظحل نیا هب یتقو و .تسوت برای وت زاین و بلط

 .درک یهاوخ تاقالم ار تدوخ نوچمه قاتشم نارازه



  

 یگدینامه هک ردقچ ره لصا رد .تسهدنام نهذ رد هناسنا دامن هک ،هراد مارآ و دنک یتکرح هک تسیا هدام كاخ

 دامن يدام رصنع راهچ .میتسه ندش هدنز هنشت و قاتشم رتشیب هزادنا نامه هب ،میراد نامزکرم رد يرتشیب ياه

 طقف ام ،ینوگرگد و رییغت و لیدبت نیا رد .هرادن ار ام رییغت و لیدبت ناوت ام ینهذ ياپ تسد و ،تسام دعب راهچ

 كاخ هشیمه و میرادن ار رییغت ناوت هک هدرک لیمحت ام هب ینهذ نم ربج هار نیا رد و .میتسه وا دوخ دنمزاین

 هب نت و ولج ورب ربص و رکش ياه هدجس اب هگیم انالوم ترضح هکیلاح رد .دنام میهاوخ یقاب دنک و تکرحیب

 دهاوخیم هک تسه نهذ ربج نامه نیا هک ،رکش ياه هدجس مدع ینعی ینهذ نم رد ندنام .هدن ینهذ نم یلبنت

 .هراد هگن نهذ روگ رد ار ام يرایشوه

 

 ربص و رکُشیب یلهاک زا دْنام هک ره

 ربَج ِياپ دریگ هک دناد نیمه وا

 

 درک روجنر دوخ ،دروآ ربج هک ره

 درک روگ رد ،شايروجنر نامه ات

 

 905 همانرب -1069 و 1068  تایبا ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .درک میهاوخ ادیپ یگید ياپ ،میدش کبس و میدمآ نوریب دوخ رییغت مدع ربج زا هک یتقو و

 
 تسیهُت سب هک ار ربج نیا نک كرت

 تسیچ ربج ِّرِس ِّرِس ینادب ات

 

 نالَبنَم ِعمج ِربج نیا نک كرت

 ناج وچ ِربج نآ زا یبای ربخ ات

 

 905 همانرب -3188 و 3187  تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .هدش ادیپ ینکشدوخ ،يرگندوخ ،يرگدوخ ،هدرم كاخ زا هک  هنشنیم اشامت هب یتسه ملاع هک تس عقوم نوا و

 ،میشاب شنکاو یب و میلست هار نیا رد هک هزادنا ره و ،هسریم روضح ماشم هب ینهذ نم نتخوس يوب هگید الاح

 .درک میهاوخ تفایرد ار يدزیا بان بارش هزادنا نامه هب

 



 قشع ِجنگ يوجیمه بارخ رد و شوماخ

 بارخ زا دییورب راهب رد جنگ نیاک

 

 905 همانرب -308 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يونثم ،يولوم

 

 نتفای تسد هک ،هنادیم نهذ و نابز توکس و یشوماخ رد هشیمه لثم انالوم ترضح ار شیاشگ نیا مهم زمر و

 .هنکیم ریذپ ناکما اه یگدینامه یبارخ رد ،ار روضح جنگ هب

 

 ؟ملاع رد نم ِمان وت یتسدینشن

 مسکچیه مسکچیه مسکچیه نم

 

 906 همانرب -1227 يهرامش یعابر ،سمش ناوید ،يولوم

 

  دنله زا هدیرف رکشت اب


