
 ةدوشگ ياضف هک هناخ رد ام دنیبب هک دیآیم ام دزن هب ون یسابل رد هقرفتم صاخشا ای و دیدج یقافتا اب هظحل ره یگدنز هک دهدیم ناشن ام هب انالوم تایبا رارکت

 .دهدب ار یهاشداپ سابل ای روضح تعلخ ام هب ات میتسه رضاح تسا هظحل نیا

 

 یتف يا ،دوخ رد شاب	رضاح کیل

 ار وت رم دبایب وا هناخ هب ات

 1643 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 سپزاب وا َدَرب ار	تعِلخ هنرو

 سکچیه شهناخ هب مدیباین هک

 1644 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 سابل میشابن تسا هظحل نیا ةدوشگ ياضف هک هناخ رد ام رگا و دهدب ام هب روضح سابل ات دنزیم رس ام هب هظحل هب هظحل ادخ :دیوگیم انالوم نابز زا یگدنز

 .دراد یسرتسد ام هب ادخ و میریگیم ار یگدنز تردق و یناوج مینکیم زاب اضف ام یتقو دربیم سپ ار روضح

 

 تسوا یتشک	تفرعم حول	هک یحون نآ کنیا

 دنک نافوط هقرغ دیان شیتشک رد هک ره

 729 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 رسپ لثم و دننک روبع یگدنز ياهنافوط زا دنهاوخیم ییاشگاضف اب و دنراد ار ادخ هب ندش هدنز بلط هک تسییاهناسنا يارب تاجن زمر حون یتشک و تفرعم حول

 .دنوشیم قرغ اهیگدینامه ياهدرد نافوط ریز هنرگو دننکیمن یچیپرس تسیگدنز هک ردپ توعد زا تسا شِکرس ینهذ نم دامن هک حون

 

 شرس دیآن	الب راوید	هب ات

 شرک شوگ نآ	لد دنپ دونشن

 2063 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 درد ردقنیا و میوش میلست و مینک شوگ ناگرزب دنپ هب میتسناوتیم هک میمهفب دنوشیم ثعاب اهدرد و دزیریم نامرس هب اهیگدینامه نتخانشن رثا رب اهالب راوید

 .میشکن

 

 قشع قرغ	ناقلخ یتشک	نیا رگنب

 قشع قلح ییوگ تشگ ییاهدژا

 623 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 مدع يوس هب ار ام و دعلبیم ار اهیگدینامه و تسا دنمتردق اهدژا قلح لثم ،هدش هدوشگ ياضف نیا و مینکیم زاب تاقافتا فارطا هک تسییاضف ،قشع ِقلح

 .دنکیم تیاده

 

 لد رحب زا نهد دیاشگ قشع

 گنهن نوچ دروخب ار ناهج ود ره

 1331 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 دنیب یم ادج ادخ زا ار دوخ هک ار نهذ ییود ناهج یگنهن لثم قشع ناهد ،دهد ياج دوخ رد ار زیچ همه دناوتیم ایرد لثم و دراد ییاشگاضف تیصاخ ناسناِ لد

 .دوشیم دازآ روضح رون و دعلبیم



 

 قشع ز دیآ ددم رب ددم کنوچ

 گنت و کیرات نت زا دهرب ناج

 1331 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 .دهدیم تاجن ینهذ نم ياهسرت و یکیرات ،ضابقنا ،یگنت زا ار ام ناج و دیآیم مه رس تشپ اهددم ییاشگاضف رد

 

 دجنگب زیچ همه	رحب نیا رد رحب	نیا رد

 دیناردم نابیرگ دیسرتم دیسرتم

 637 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 رگد فک و تسرگید	ایرد مشچ

 رگن ایرد ةدید زو لهب فک

 1270 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 يزاب لثم اهَفک يزاب اریز دریگیمن يدج ار تاقافتا و دنیبیم ایرد نیا رد ار زیچ همه ندوب ارذگ ام نیب مدع مشچ مینک هیبشت ایرد هب ار مدع زکرم رگا

 .تسا یلاخوت و چوپ اهیگدینامه

 

 بش و زور ایرد ز اهفک شبنج

 بجع هن ایرد و ینیبیمه فک

 1271 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 اهنیا هک ینامسآ یلو مینیبیم نامسآ رد ار امیپاوه ای و اهغالک ،مینیبیمن ار دوشیم اهجوم تکرح ثعاب هک ییایرد یلو مینیبیم ار ایرد ياهَفک ام تسا بیجع

 .مینیبیم دوخ نورد ار نامسآ و ایرد نامه و دوشیم زاب ام نیب مدع مشچ ییاشگاضف اب ،مینیبیمن دریگیمرب رد ار

 

 مینزیم رب مهب اهیتشک وچ ام

 مینشور بآ رد و میمشچهریت

 1272 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 و مینزیم مه هب ار ناممسج ياهیتشَک و مینیبیمن ار یگدنز بآ ییانشور اهیگدینامه ةریت کنیع اب و میداد ناطیش تسد هب ار یتشک ناّکُس ینهذ نم اب

 .مینکیم دوبان ار رگیدمه

 

 باوخ هب هتفر نت یتشک رد وت يا

 بآ بآ رد رگن يدید ار بآ

 1273 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 مینک زاب اضف دیاب ،میرب اهیگدینامه باوخ هب مسج یتشک رد دیابن ،تسا مزال میلست ،لیدبت يارب و تسا روضح يرایشوه هب یمسج يرایشوه لیدبت یگدنز دصق

 .میشاب يراج و ناور بآ لثم ات مینک هاگن تسا مدع و یگدنز يورین هک بآِ بآ هب و

 

 شدناریم وک تسیبآ ار بآ

 شدناوخیم وک تسیحور ار حور



  1274 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ام هک تسا نیا يارب دیآیم شیپ هک یتاقافتا سپ ،دسرب تیاهن یب و ادخ هب دهاوخیم ام حور و دنکیم تکرح ییاتکی يایرد يوس هب ياهرطق لثم ام مسج

 .میوش یکی یگدنز اب و مینک زاب اضف

 

 تخیرگ دیاب قحِ فطلِ هانپ رد

 تخیر حاورا رب ،فطل نارازه وک

 1839 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 .دزیرب ام یگدنز هب ار شفطل نارازه ات میورب وا يوس هب و مینک لکوت ادخ هب دیاب دیآیم شیپ ام يارب هک یشلاچ ره اب و میرادن یهانپ مدع زج

 

 تسین مادیب و ددیب یجنک چیه

 تسین مارآ قح هاگتولخ هب زج

 591 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .تسا شمارآ و تینما هب ندیسر يارب ام تصرف اهنت و تسا هدش هدوشگ ياضف هک قح هاگتولخ زج تسین نمشد و ماد زا رطخ یب ایند نیا جُنک ره

 

 داُرمیب وا یتشک نآ تسکش	نوچ

 داتف ایرد ِتمحر ِرانک رد

 2277 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 یگدنز تمحر و دوشیم ایرد ام لد و دننکشیم یکی یکی اهیگدینامه مینک زاب اضف دوشیم دارم یب یناسفن ياه هتساوخ ابً امیاد هک نام مسج یتشک فارطا رگا

 .دنکیم تفایرد ار

 

 نتهدُرم نیا دوش هدنز	نم هب نوچ

 نم هب َدرآ ُور هک دشاب نم ِناج

  4678 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 و میباییم تسا هدش هدیشوپ اهیتخس رد هک ار تشهب و میریمیم ینهذ نم هب رتشیب و میشکیم هنارایشوه درد ،میوشیم دارم یب اهیگدینامه اب ام ردقچ ره

 .دوشیم هدنز یگدنز هب ام ناج

 

 تشهب	ِزووَالق دش يدارمیب

 تشرسْشوخ يا ونش هََّنجْلاِّتَُفح

  4467 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 دشکیم نابیرگ ار ناج ،دسریم یلوسر	مد ره 

 » ایب دوخ ِلصا هب « :ینعی ،َدَودیم یلایخ لد رب

 18 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ام هب و دشکیم نوریب ایند ياهزیچ نابیَرگ زا ار ام ناج هک دسریم ام لد ِشوگ هب يرکف ای لایخ تروص هب هدش هدوشگ ياضف رد یگدنز ماغیپ هظحل ره

 .درگزاب تسا تیاهن یب هک تدوخ لصا هب یتسه ییاریمان سنج زا وت :دیوگیم

 



 دنامن تدای ندمآ ياههار

 دناوخ میهاوخ رب وت	رب يزمر کیل

 1290 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 يارب هدش هدوشگ ياضف رد یگدنز هک ار یهلاِ رارسا ایآ ؟میروآیم دای هب ار نهذ هب ناسنا رد و ناویح ،تابن ،دامج ۀلحرم زا ار نهذ هب يرایشوه ندمآ ياههار ایآ

 ؟مینکیم كرد ار ،دناوخیم ام

 

 يدمآ تسه رد تسین زک نانچنآ

 يدمآ تسم يدمآ نوچ وگب نیه

 1289 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ییادگ اهنآ زا ار یگدنز و میدش هدینامه ایند ياهزیچ اب و میدرب دای زا ار تسَلَا هب يافو دش هچ ،میتفای ار یتسه ،یتسین زا و میتفگ یلب یگدنز هب تسلَا ِزور زا ام

 ؟مینکیم ییافو یب وا هب يافو رد ارچ سپ ؟تشاکن ام ناج رد ار قشع مخت ادخ رگم ؟میدرک

 

 يوشیم نایافویب ِيادف نوچ

 ؟يوریم وس نادب ،َدب ِناُمگ زا

 338 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 زا و یهدیم شوگ ینهذ نم نیغورد ياه هدعو هب ارچ ؟ینکیم اهیگدینامه و نایافو یب يادف تسا تیاهن یب و ییاریمان سنج زا هک ار تیاهبنارگ ناج ارچ

 ؟یهاوخیم یگدنز دنرادن یگدنز دوخ هک ییاهزیچ

 

 نم ِناج دش کبس هَللاو ،نم ِناجرم ُرپ ِرحَب يا

 ایسآ نیا ِشدرگ زا نم ِنادرگرس ِناج نیا

 18 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 نم اب رگا ،میسرب تردق و يداش ،تینما ،درخ ياهرهوگ هب و میوش کبس و میزیرب نوریب ار اهیگدینامه میناوتیم ییاشگاضف اب هک مییادخ ناجرم رپ رحَب ام

 .میوشیمن نادرگرس یگدنز يایسآ شخرچ رد مینکن تمواقم ینهذ

 

 ��یمارگ نارای و روضح جنگ زاس ناسنا همانرب زا ناوارف ساپس اب

 جرک زا ابید


