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 ��رتسگرهم دنوادخ مان هب��

 

 روضح ناقاتشم و يزابهش ياقآ بانج رب مارتحا و مالس

 

 .تسا »ادخ تابثا يارب ینهذ ياهطابنتسا و ندیسرپ لاوس هبند« ماغیپ نیا مان

 

 

  ندیسرپ لاوس هبند .1

 
 لاوس ره باوج وت ياقل يا

 لاق و لیق یب دوش لح وت زا لکشم

 

 تسا لد رد ار ام هچ ره ینامجرت

 تسا لگ رد شیاپ هک ره يریگ تسد

 98 و 97 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 رد و .تسا نم ندیسرپ لاوس نایاپ وت يور رادید هک یگدنز يا ینعی »لاوس ره باوج وت ياقل يا« دیوگیم

 و لیق یب )تیاهنیب ياضف زا( وت زا نم تالکشم ینعی »لاق و لیق یب دوش لح وت زا لکشم« دیوگیم همادا

 لح و منک زاب ار اضف نم هک تسا رارق .منکیمن لح نم ینعی .دش دهاوخ لح ینهذ تمحز نودب ینعی لاق

 یتقو .دوشیم وحم اهلاوس ،دوشیم نکمم هکینامز ادخ يور رادید ای ادخ ياقل .دوشب ریذپناکما وت زا تالکشم

 هوقلاب یتقو ؟دوش هداد ام لاوس خساپ هک میراد راظتنا روطچ ،تساجک رون میسرپیم و میتسه رون لابندهب رون رد

 هوقلاب یتقو ؟دوش هداد ام لاوس خساپ هک میراد راظتنا روطچ ،تساجک یگدنز میسرپیم و میتسه یگدنز هب انیب

 ؟دوش هداد ام لاوس خساپ هک میراد راظتنا روطچ ،تساجک يداش و برط میسرپیم و میتسه زاسبرط

 

 وک زور نتفگ زور نایم رد

 وجزور يا تسندرک اوسر شیوخ



 2724 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .میاهدش اوسر یگدنز رضحم رد تالاوس نیا اب ام

 

 دیوگیم همادا رد

 

 تسا لد رد ار ام هچ ره ینامجرت

 تسا لگ رد شیاپ هک ره يریگ تسد

 98 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 نایم زا ار اهنآ ام قل تالاؤس هب خساپ ياجهب وت یگدنز يا .یتسه ام لد يدوجو تقیقح زار رگهمجرت وت طقف

 و میدیسرپ و میدیسرپ .میسرب لد همجرت هب ندیسرپ لاوس اب ات میدیشوک یلیخ نامینهذنم اب ام .يرادیمرب

 ینهذنم .هدب تاجن تالکشم لِگ نیا زا ار ام وت یگدنز يا .میدنام لِگ رد و میدیسرن یباوج چیه هب .میدیسرپ

 .دوخ ياهیشیدنالایخ اب اما دنکیم همجرت ؟دنک همجرت تالایخ اب ار ام لد دهاوخیم هنوگچ !!تسا لایخ راجن

 لاوس ینهذنم لایخ راجن نیا زا رگا میدرکیم رکف .میدوب جارعم لابندهب لایخ راجن اب ام .دشارتیم لایخ وا

 .درک شدوخ ناصقرهبرگ ار ام وا اما .دنکیم کمک ام هب میهاوخب ییامنهار و میسرپب

 

 ؟لایخ راجن خرچ نابدرن دشارت یک

 نوُعِجار اَنْیَلِا ٌلُک ِدَی شجارعم تخاس

 611 همانرب زا سابتقا هب 1948 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 :تیب هب طوبرم هیآ

 .دندرگیمزاب ام ىوس هب همه ]ماجنارس یلو[ .دندرک هراپ هراپ دوخ نایم ار ناشنید ]ناشراک[ و

 93 هیآ ،)21( ایبنا هروس ،میرک نآرق

 

 زا تشاد ياهرا ،تواضق سنج زا تشاد یشکچ ،تمواقم سنج زا تشاد یخیم ؟هدوب یقیقح راجن ینهذنم یک

 مههب هک دوب ییاهبوچ هدروخ دوبن هک بوچ منک ضرع هچ هتبلا ...تشاد یبوچ و تاقافتا نتفرگ يدج سنج

 باوج یهاوخیم دیوگیم ینهذنم .دندروآیمرد مکحتسم یبوچ يادا و )اهیگدینامه ناونعهب( دندوب هدیبسچ

 هک نیا ات میوریم و میوریم مه ام .يریگب ار تلاوس باوج ات الاب نابدرن نیا زا ایب نم اب سپ ؟مهدب ار تلاوس

 .دنکشیم نامیاهناوختسا و میتفایم نییاپ اهیگدینامه نابدرن زا رس اب

 



 تسینم و ام نیا قلخ نابدرن

 تسینداتفا نابدرن نیز تبقاع

 

 تسرتهلبا دور رتالاب هکره

 تسکش دهاوخ رتب يو ناوختساک

 2764 و 2763 تیب ،مراهچ رتفد

 

 

 باوج و یحو وا دبای قح زا هکنآ

 باوص نیع دوب ،دیامرف هچ ره

 225 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 یتسار و یتسرد :باوص

 

 رد ،تالاوس خساپ .تسا نیتسار نآ دیایب خساپ هچ ره ،دیوجب هدشهدوشگ ياضف رد ار شباوج هک یسکنآ سپ

 نارگید هب نهذ قیرط زا باوج نیا .دهدیم اههژاو اب ار ام باوج ادخ مینک روصت ام هک تسین نهذ مهف حطس

 نآ و دونشب لد شوگ اب دوخ ار هدشهدوشگ ياضف زا هتفرگرب باوج نیا دیاب یسک ره سپ .تسین لاقتنا لباق

 .دراد ناهن دوخ دوجو رد ار زار

 

 

 دوش تفشک رتدوز یسرپن نوچ

 دوب رتنارپ هلمج زا ربص غرم

 

 دوش لصاح رترید یسرپب رو

 دوش لکشم تیربص یب زا لهس

 1848 و 1847 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 فشاک ینهذنم لقع نیا .دنک هشیدنا ام صقان لقع ياجهب یگدنز میهدیمن هزاجا ،میسرپیم لاوس ام نوچ

 ام زکرم رد شدوخ فشک یگدنز روظنم اما .ندش سویأم ،مغ ،سرت ،یگدنز زا ییادج ،درد فشاک ؟هدوب یچ

 .میشاب نامزکرم رد اهباوج مامت فشاک ات مینکن لاوس دیاب ام .هدوب

 



 دیوگیم

 دوش لصاح رترید یسرپب رو

 دوش لکشم تیربص یب زا لهس

 1848 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 تایح بآ ؟تسیچ لیدبت میسرپیم ًالثم .میسرپیم لاوس طقف نوچ .میزادنایم ریخأت ار ناملیدبت میراد ام سپ

 ؟تسا هنوگچ ادخ ؟تساجک

 

 ياه تیب رد .میدرک لکشم ار تمحزیب و ناسآ و لهس راک ام .دوشیم ام زکرم رد ادخ راک عنام اهلاوس نیا

 »لاق و لیق یب دوش لح وت زا لکشم« تفگ الاب

 .دنک لح تمحز و لکشم نودب مدع ياضف زا وا ار میدروآ دوجوهب نامدوخ هک یلکشم نیا میهدب هزاجا سپ

 .تسین راوشد اهراک میرک يارب و تسا میرک وا هکنوچ

 

 تسین راب هش نادب ار ام وگم وت

 تسین راوشد اهراک نامیرک اب

 221 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 

 ادخ تابثا يارب لالدتسا هبند .2

 

 باتفآ لیلد دمآ باتفآ

 باتم ور يو زا ،دیاب تلیلد رگ

 

 دهدیم یناشن هیاس را يو زا

 دهدیم یناج رون مد ره ،سمش

 

 رَمَس نوچمه ار وت درآ باوخ ،هیاس

 رَمَقْلا َّقَشْنِا ،سمش دیآرب نوچ

 118 یلا 116 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 



 باتفآ لیلد دمآ باتفآ

 باتم ور يو زا ،دیاب تلیلد رگ

 116 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .میربب یپ شدوجو هب هیاس قیرط زا هکنیا هن .مینک باتفآ هب ور دیاب ام ینعی .تسا باتفآ دوخ ،باتفآ دوجو لیلد

 .ینهذ ياهلالدتسا زا ندش غراف و ندش هدنز ینعی ندرک باتفآ هب ور

 
 دهدیم یناشن هیاس را يو زا

 دهدیم یناج رون مد ره ،سمش

 117 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هلت رد ام اریز ؟مینک هدهاشم ار تقیقح رون دوخ ات میدرگیمنرب ارچ ،میربیم یپ باتفآ دوجو هب هیاس اب ام یتقو

 اما .متسه باتفآ نم دیوگیم و دنکیم مورحم باتفآ رون زا ار ام هک ياهبند .تسا هبند نامه هیاس .میداتفا هیاس

 .دشخبیم هزات ناج ام دعبراهچ هب مدره هک دراد يرون یگدنز باتفآ .تسا هیاس وا ،دیوگیم غورد

 باتفآ .ددرگیمنرب اما دنکیم تابثا ار باتفآ دوجو ،شدوخ هیاس قیرط زا و دنکیم باتفآ هب تشپ ینهذنم

 .ینهذنم هیاس هدننکتابثا و تسا یگدنز

 اریز ؟ًاتقوم ارچ .دنک مارآ ًاتقوم ار شدوخ ،ادخ دوجو تابثا اب نوریب ناهج قیرط زا هک هتساوخ هشیمه ناسنا

 و هام ،دیشروخ ،تارایس ،اههوک نیا دیوگیم ًالثم .دوریمن نیب زا شیاهیگدینامه ادخ دوجو تابثا اب ناسنا

 ینعی .دنک باتفآ هب ور دیاب وا اما .تسا تسرد الماک تابثا نیا .دشاب هتشاد يریظنیب قلاخ کی دیاب ناگراتس

 .دوش لیدبت .دوش هدنز .دوش باتفآ رسارس

 سپ .ریخ ؟دنک هدنز ار ام و دربب نیب زا ار ام ياهیگدینامه دناوتیم ،تسادخ دوجو دیؤم نوریب ناهج هکنیا ایآ

 شالت نهذ حطس رد ياههشیدنا اب وت و درادیم هگن نهذ رد ار وت دنوادخ تابثا لالدتسا دروم رد ینهذنم هبند

  .یسرب ببسیب يداش هب ینکیم

  .دوشیمن نامرد نظدب نهذ بیبط اب ،وت لد رد ياهراخ نیا دیوگیم انالوم

 

 ؟یسخ ره يدیدب رگ ار لد راخ

 ؟یسک رب ار نامغ يدوب یک ،تسد

 153 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 يربخ چیه فرطنآ زا هک یناراگزومآ هن .هدروآ نامرد هدژم فرطنآ زا هک تسوا .تسانالوم لد ياهراخ بیبط

 .تسا نهذ اب نامرد ناششالت مامت و دنرادن



 

 

 رَمَس نوچمه ار وت درآ باوخ ،هیاس

 رَمَقْلا َّقَشْنِا ،سمش دیآرب نوچ

 118 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 باوخ .نیگنس سب یباوخ .دربیم باوخ هب ار ام ،ادخ تابثا يارب ینهذ ياهلالدتسا نیا دیوگیم تیب نیا رد

 باتفآ .یتسه یگدنز باتفآ هب تشپ عقاورد وت .تسا هناسفا باوخ نیا اما ،تسام يوربور باتفآ هک مینیبیم

 دیوگیم مود عرصم رد .میدیباوخ هک میتسه ام نیا .دباتیم رونرپ و هتسویپ هشیمه .دوشیمن عطقنم هاگچیه

 ساکعنا هک هام نوچمه باوخ نآ يوشب رادیب و ینک باتفآ هب ور یتقو ینعی »رَمَقْلا َّقَشْنِا ،سمش دیآرب نوچ«

 شدوخ هجوتم ار وت هک تسا باتفآ طقف رگید دورب نیب زا یتقو .دوریم نیب زا ینعی .دفاکشیم طسو زا دوب باتفآ

 .درک دهاوخ

 

 �🙏🙏�روضح جنگ نازیزع یمامت و يزابهش بانج زا ناوارف ساپس

 جرک زا نارهم


