
 ادخ مان هب

 

 يروضح جنگ ناتسود مالس ،يزابهش ياقآ مالس

 

 ☀بلط☀ 

 

 ؟تسیچ بلط

 تیوه مه ِییاسانش ِبلط دیاب ام هک دهد یم ار ینعم نیا و تسادخ هب ندش هدنز ِریسم رد هلحرم نیلوا بلط

 ِندرک ال و ییاسانش ددص رد ام و دشابن ام رد بلط نیا رگا و میشاب هتشاد ار تسا نامزکرم رد هک ییاه یگدش

 اب اهنت اریز ،مینک یم شالت هدوهیب هار نیا رد ام ینعی ؛مینک رارف هنارایشه ِدرد ِندیشک زا و میشابن اه یگدینامه

 هب ام و دتسرف یم ار شدوخ هدننک هدنز ِمَد دنوادخ ،اهنآ ِربارب رد ییاشگاضف و نامنورد رد لفآ ِياهزیچ ِییاسانش

  :راطع ِترضح لوق هب .میوش یم هدنز وا

 

 راک ِزاغآ بلط ِّيداو تسه ⚡

 رانک یب ،سپ نآ زا تسه قشع ِيداو ⚡

 

 3252 تیب ،ریطلا قطنم ،راطع

 

 .مراذگ یم كارتشا هب يروضح ِجنگ ِنارای امش اب ،بلط هرابرد ار انالوم ِترضح ِتایبا زا یحرش ،ساسا نیا رب و 

 

 تسُت ِرارق ِبلط زا تیرارق یب ِهلمج ��

 تَدَیآ رارق هک ات وش رارق یب ِبلاط ��

 

 323 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 :میراد رارق روج ود ام ⭐

 ،رسمه ،گرزب ِهناخ ،دایز ِلوپ ِلثم ،تسا رذگدوز و لفآ ِياهزیچ هب ندیبسچ ِلماش هک ،ینهذ ِنم رد رارق -1

  ...و دنزرف



 يزاب ار تاقافتا ،نتفرن هدنیآ و هتشذگ هب و يدبا ِهظحل نیا رد ندش رقتسم ِلماش هک ،مدع ِزکرم رد رارق -2

 .تسا ...و نتشاد زکرمت دوخ ِيور ّدِج ِّدِج ِروط هب ،نتفرگ

 هدنز ِبلاط اعقاو رگا .میرادن ییادخ ِرارق و شمارآ ،تسا یگدینامه زا رُپ نامزکرم و میراد ینهذ ِنم ،ام یتقو سپ

 یگدش تیوه مه هک تسا نیا ،میرادن نیا زج يا هراچ و میهد ماجنا دیاب هک يراک اهنت ،میتسه دنوادخ هب ندش

 كاپ ینهذ ِنم ره زا ار نامنورد دنوادخ هک میهد هزاجا ،میلست و ییاشگاضف اب و مینک ییاسانش ار نامنورد ِياه

 .مینک یم هبرجت ار تسادخ هب ندش هدنز و لیدبت نامه هک لیصا ِرارق و شمارآ هک تسا تروص نیا رد .دنک

 

 دیسر وت ِيوک هب هدنب بلط نیز ��

 دیشِک نُبامرُخ هب ار میرم ،درد ��

 

 98 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 دلوتم وا زا حیسم و دوش هدیشک امرُخ ِتخرد ِيوس هب میرم ترضح هک دش ثعاب ،نامیاز ِدرد هک روط نامه ⭐

 نامنورد ِحیسم ات مینکن رارف هنارایشه ِدرد زا و میشاب هتشاد ار اه یگدش تیوه مه ِییاسانش ِبلط دیاب مه ام ،دوش

  :مینک مالعا هظحل ره و دوش هدییاز

 هدنز یگدنز هب میهاوخ یم و میرادن ار ....و نیشام ،هناخ ،لوپ ِلثم رذگدوز ِياهزیچ هب ندیبسچ ِبلط رگید ام

 .میوش

 

 تسه لقع شِک ره هک يراب نیبب نیا ��

 تسا تسین ِيوجتسج رد بش و زور ��

 

 1362 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ره اما ،تسا هدشن هدنز ادخ هب زونه هکنیا اب ،دراد لقع هک یسک ره هک مینک هجوت بلطم نیا هب دیاب ام ⭐

 .دوش یم هدنز ادخ هب هک دراد ار دیما نیا و تسا شزکرم رد اه یگدش تیوه مه ِییاسانش ِبلط رد هظحل

 

 تسین هک يدوج ِبلاط ییادگ رد ��

 تسین هک يدوس ِبلاط اهناکد رَب ��



 

 1363 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ِبلاط اما تسا هدیشخبن يزیچ وا هب یسک زونه و دنیشن یم نابایخ رانک رد هک ییادگ ،لاثم ِناونع هب ⭐

 زونه هک تسا يدوس ِبلاط ،دورو ِيادتبا رد ،دوش یم شناکد لخاد هک یبساک ای تسا نارگید ِفرط زا ششخب

  .تسا هدماین

 

 دنا هدنگفا سپ ِيوس ار اه تسه ��

 دنا هدنب و دنا بلاط ار اه تسین ��

                

 1366 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ِلثم لفآ ِياهزیچ هب ندیبسچ ینعی ،ینهذ ِنم ِيزاجَم ِیتسه نیا ،ییاشگاضف و میلست اب هظحل ره دیاب ام ⭐

 لیدبت زونه هکنیا اب و مینک اهر ار ...و هدینامه ِرکف کی هب رکف کی زا ندیرپ ،یسانش ردق ِبلط ،شجنر ،هنیک

 .میشاب هتشاد ار تسادخ هب ندش هدنز نامه هک یتسین نآ ِبلط و میوشن دیما ان اما ،میا هدشن

 

 شیوخ ِبوخ و تشز ِشقن ردنا رگنم ��

 شیوخ ِبولطم رد ،و قشع ردنا رگنب��

 

 1437 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 دهد یم ناشن تا ینهذ ِنم هک یبوخ و تشز ِشقن هب وت ،یتسه ادخ هب ندش هدنز ِبلط رد هک یقشاع يا ⭐

 ،تزکرم ِندرک مدع و ییاشگاضف اب هظحل ره ایب .یتسه لیصا ِيداش و ییابیز و قشع ِسنج زا وت اریز ؛نکن هاگن

 .وش هدنز دنوادخ ینعی تدوخ ِبولطم هب

 

 فیعض ای يریقح وت هک نآ رگنم ��

 فیرش يا دوخ ِتّمه ردنا رگنب ��

 



 1438 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 یتسه یفیعض ای ریقح ِمدآ وت دیوگ یم هک تا ینهذ ِنم ِياه فرح هب وت یتسه دنوادخ ِدادتما هک یسک يا ⭐

 .نک هاگن ،تسا نآ ندرک ال و ینهذ ِنم ییاسانش نامه هک ،دوخ ِيالاو ِتّمه هب هکلب ،هدن شوگ

 

 بلط یم یشاب هک یلاح ره هب وت ��

 بل کشخ يا ًامیاد وُج یم بآ ��

 

 1439 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ره رد ،تسا هدش کشخ تروضح ِيرایشه ِبآ و تسا یگدینامه زا رُپ تزکرم هک یماک هنشت ِبلاط يا ⭐

 مهاوخ یم ایادخ هک ،هظحل هب هظحل ِبلط ینعی ییاشگاضف نیا و نک ییاشگاضف و شاب میلست یتسه هک یتلاح

 .موش هدنز وت هب

 

 دهد یم یهاوگ تکشخ ِبل نآک ��

 دسر عَبنَم ِرَس رب رِخآ هب وک ��

 

 1440 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ییاشگاضف و ییاسانش ِبلط اب اهنت ،میراد یگدش تیوه مه نامزکرم رد ینعی میتسه بل کشخ ام یتقو ⭐

 .میوش یم لصو تسا روضح ِيرایشه ِهمشچ نامه هک یلصا ِهمشچرس هب هک تسا

 

 بآ ِز یماغیپ تسه بل ِیکشخ ��

 بارطضا نیا نیقی دَرآ تام هب :هک ��

 

 1441 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 



 نیا ًانیقی هک ،یگدنز ِفرط زا تسا یماغیپ ،میا هدش کشخ ینهذ ِنم رد و میتسین لصو یگدنز هب ام رگا ⭐

 .دناسر دهاوخ یگدنز هب ار ام بارطضا

 

 تس یشبنُج كرابُم ،يراک بلط نیاک ��

 تس یشُک عنام ،قح ِهار رد بلط نیا ��

 

 1442 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 كرابم رایسب ،میتسه اهنآ ِنتخادنا و اه یگدش تیوه مه ِییاسانش ِلاح رد هظحل ره ام هک يراک بلط نیا ⭐

 .دشُک یم ار تسه لفآ ياهزیچ اب ندش تیوه مه نامه هک عناوم ِهمه ،دنوادخ ِهار رد بلط نیا اهنت اریز ،تسا

 

 تسوت ِتابولطم ِحاتفم ،بلط نیا ��

 تسوت ِتایار ِترصن و هاپس نیا ��

 

 1443 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 نُک ِدیلک اب یگدنز هک دوش یم ثعاب عقاو رد ،تسوت هظحل هب هظحل ِییاشگاضف نامه هک هناقداص ِبلط نیا ⭐

 ِربارب رد وت ِيزوریپ ِثعاب یهاپس نوچمه و دنک زاب ار تا هدش هتسب ِنورد "دوش یم ،وشب" :دیوگ یم هک شناکَف
 .دوش یم قافتا ره

 

 حایِص رد یسورخ نوچمه بلط نیا ��

 حابَص دیآ یم :هک هرعن دنز یم ��

 

 1444 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .تسا کیدزن روضح ِحبص :دنز یم دایرف هک تسا يرحس ِسورخ ِلثم بلط نیا ⭐

 



 بلط یم وت تتسین تلآ هچرگ ��

 بَر ِهار ردنا ،تجاح تلآ تسین ��

 

 1445 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 تروضح ِنازیم نهذ ِشک طخ اب دیابن وت ینعی .تسین نکمم ینهذ ِياه رازبا اب دنوادخ هب ندش هدنز و لیدبت ⭐

 .شاب هتشاد ار دنوادخ هب ندش هدنز ِبلط ،تاقافتا ِربارب رد میلست و ییاشگاضف اب هکلب ،يریگب هزادنا ار

 

 رسپ يا راک بلط ینیب ار هک ره ��

 رَس زادنا وا ِشیپ ،وش وا ِرای ��

 

 1446 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 رد يّدِج ِروط هب هک يدید ار یسک ره ،يونعم ِریسم نیا رد ،ینک یم راک تدوخ ِيور يراد هک یسک يا ⭐

 .وش تسود وا اب ،تسا شا زکرم ِندرک مدع ِبلط

 

 يوش بلاط ،نابلاط ِراوِج زک ��

 يوش بلاغ ،نابلاغ ِلالِظ زو ��

 

 1447 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ببس یب ِيداش و قشع هب ام نورد ،میوش نیشنمه دنتسه ادخ هب ندش هدنز ِبلاط هک ییاه ناسنا اب ام رگا ⭐

 هب هک انالوم نوچ یناگرزب هیاس رد هظحل ره دیاب ام و دوش یم رتدایز ام رد روضح ِيرایشه و دنک یم شاعترا

 ال ار اهنآ و ییاسانش ار نامنورد ِینهذ ِياه نم جیردت هب میناوتب ات میریگب رارق دنا هدش بلاغ ناش ینهذ ِنم

 .مینک

 

 تسُجب ینامیلس يروم یکی رگ ��



 تسُس تسُس وا ِنتسُج ردنا رگنم ��

 

 1448 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 زاب تنورد ردقنآ زونه و يراد ینهذ نم هچرگا ینعی ؛شاب دوب نامیلس ِيوجتسج رد هک کچوک يروم ِلثم ⭐

 هتشاد ار ادخ هب ندش هدنز ِبلط ،تاقافتا ِربارب رد یِپ رد یِپ ِییاشگاضف اب هظحل ره و وشن دیما ان ،تسا هدشن

 .شاب

 

 یی هشیپ و لام ز ،وت يراد هچ ره ��

 ؟یی هشیدنا و لوا دوب بلط هن ��

 

 1449 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 مه ادخ هب ندش هدنز و ؟دوبن ام ِنهذ رد يا هشیدنا ِتروص هب لوا ، میراد هک یتورث و لام همه نیا رگم ⭐

 ره ِربارب رد ینعی ؛میشاب قداص ،بلط ِهار نیا رد ام رگا اما ،تسا نامنهذ رد هشیدنا کی ِتروص هب نالا هچرگا

 .میوش یم هدنز یگدنز هب و جراخ نهذ زا ًالماک ،اه ییاشگاضف نیمه زا یکی رد هرخالاب ،مینک ییاشگاضف یقافتا

 

 دَوُب هدنباتش رگ ،و نارگ رگ ��

 دَوُب هدنبای تس هدنیوج هکنآ ��

 

 978 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 و بلط رگا هک نادب ار نیا ،ینک یم تکرح يدنُت ای يدنُک اب یگدنز هب ندش هدنز ِریسم رد هک یسک يا ⭐

 هدنز و لیدبت نیا هرخالاب ،یسرتن تزکرم ِياه یگدش تیوه مه نتخیر زا ینعی ،دشاب هناقداص وت ِيوجتسج

 .دریگ یم تروص وت رد ادخ هب ندش

 

 تسد ود ره وت ًامیاد نز بلط رد ��

 تسا ربهر وکین ،هار رد بلط هک ��



 

 979 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ِدعُب لماش هک تدعُب راهچ همه هار نیا رد و نُک شالت تناوت ِمامت اب ،مدع ِزکرم هب ندش هدنز ِبلط رد ⭐

 جنگ همانرب ،نک شزرو زور ره ینعی .نُک راداو تکرح هب ار تسا تا یمسج ِناج و يرکف ،یکیزیف ،یناجیه

 ِییاسانش ِهار رد یبوخ ِيامنهار ،بلط نیا نادب و روخب بوخ ِياذغ و نک رارکت ار انالوم راعشا و نیبب ار روضح

 .تسا تیاه یگدش تیوه مه

 

 بدا یب و لکش هتفَخ و كول و گنل ��

 بلط یم ار وا ،و ژیغ یم وا ِيوس ��

 

 980 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هکنیا هصالخ و تسا یبدا یب ِنیع نیا هک ،يراد تمواقم ،يراد تواضق رگا ینعی یتسه هک یتلاح ره رد ⭐

 زکرمت تدوخ ِيور ینعی ؛شاب هتشاد بلط ،یتسه هک يروط ره ،درادن یلاکشِا ،یتسه نازیخ و ناتفا ،هار نیا رد

 .یسرب تدحو هب دنوادخ اب هک شاب هتشاد ار نیا ِبلط ، اه یگدش تیوه مه ِییاسانش اب و نک

 

 یگتفشآ نیا ،رای دراد تسود ��

 یگتفُخ زا هِب هدوهیب ِششوک ��

 

 1819 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ِییاشگاضف تاقافتا ِربارب رد یناوتن دیاش وت هک تسا تسرد اریز ،دراد تسود ار وت ِیگتفشآ ِتلاح نیا دنوادخ ⭐

 ًالصا و یشاب اه یگدش تیوه مه ِباوخ رد ًامامت هک تسا نیا زا رتهب ،وت ِتلاح نیا اما ،یشاب هتشاد لماک

 .ینکن ییاشگاضف

 

 شیوخ ِدالوا اب بوقعی نآ تفگ ��

 شیب دح زا دینک فسوی ِنتسُج ��



 

 982 تیب ،موس رتفد يونثم ،يولوم

 

 :دیوگ یم ام هب هظحل ره مه دنوادخ و دینک وجتسج ار فسوی دح زا شیب :تفگ شنادنزرف هب بوقعی ِترضح ⭐

 .دوش ارجا امش رد لیدبت ات دینک ییاشگاضف تاقافتا ِربارب رد دح زا شیب دیاب امش

 

 دِج هب نتسُج نیا رد ار دوخ ِسِح ره ��

 دِعَتسُم ِلکش ،دینار فرط ره ��

 

 983 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ِربارب رد و میراذگب تسا نامزکرم رد هک یلفآ ِياه زیچ ِییاسانش رد ار نامساوح ِمامت هظحل ره دیاب ام ⭐

 .دوش مدع لماک ِروط هب نامزکرم دوش یم ثعاب هک تسا يراک نیرت يّدِج نیا اریز ،میشاب اشگاضف تاقافتا

 

 اوُسَایَت ال ادخ ِحوَر زا :تفگ ��

 وس هب وس وَر ،رسپ هدرک مگ وچمه ��

 

 984 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 شدنزرف ِيوجتسج رد و هدرک مگ ار شدنزرف هک یسک لثم و دیوشن دیما ان نم تمحر زا :دیامرف یم دنوادخ ⭐

 لیدبت ِراک نیا رد هتسویپ و دینک ییاسانش ناتزکرم رد ار لفآ ِياهزیچ ،ییاشگاضف اب هظحل ره ینعی ؛دیشاب تسا

 .دیشاب روضح ِيرایشه هب یمسج ِيرایشه زا

 

 بجع دوبن ،دَرَب اجنآ ار وت رگ ��

 بلط رد رگنب ،و زجع رد رگنم ��

 

 1733 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 



 ینهذ ِنم ِساسا رب هک تدوخ یناوتان هب دیابن وت .نکن بجعت ،يوش هدنز ادخ هب و دوش زاب تنورد يزور رگا ⭐

 ،يرب یم رس هب ییود رد نالا هک تسا تسرد .یتسه دنوادخ ِدادتما وت اریز ،یتسه مهم رایسب وت .ینک هاگن تسا

 .یشاب هتشاد ار دنوادخ اب ندش یکی ِبلط ،ییاشگاضف اب هظحل ره دیاب اما

 

 تسادخ ِناگورگ وت رد بلط نیک ��

 تسازس یبولطم هب بلاط ره هکنآز ��

 

 1734 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 روج ود ام ینعی ؛تسا یبولطم هتسیاش بلاط ره و تسا دنوادخ تناما دراد دوجو وت رد هک یقشع ِبلط نیا ⭐

 هب هظحل ره دیاب سپ .لفآ ِياهزیچ اب ندش تیوه مه ِبلط ای میراد ار ادخ هب ندش هدنز ِبلط ای ،میراد بلط

 و هدینامه ِياهرکف نیا ِبلاط ام ایآ هک مینیبب و میشاب دنیگدنز ِيزاب ِءزج هک تاقافتا ِدهاش ،رظان ِروضح ِتروص

  ؟میتسه دنوادخ هب ندش هدنز ِبلاط ای میتسه تسا نامزکرم رد هک یلفآ ِياهزیچ

 

 دوش نوزفا بلط نیا ات نک دهج ��

 دوش نوریب نت ِهاچ نیز تلد ات ��

 

 1735 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 اب اهنت و دوش رتشیب وت رد ،یگدنز هب ندش هدنز ِبلط نیا ات نک شالت هظحل ره ،قشاع ناسنا يا سپ ⭐

 اه یگدینامه ِهاچ نیا زا ار تنورد دنوادخ ،اهنآ ِربارب رد ییاشگاضف و تزکرم رد اه یگدش تیوه مه ِییاسانش

 .دنک یم اهر ....و سرت ،هنیک ،شجنر ِلثم

 

 .مناسر یم نایاپ هب ظفاح ِترضح ِيابیز رایسب ِتیب نیا اب ار بلطم رخآ رد و

 

 دیآ رب نم ِماک ات مرادن بلط زا تسد ✨

 دیآ رب نت ز ناج ای ناناج هب دسر نت ای ✨
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 رهم یهلا ابیرف ،امش دنمتدارا


