
 .مراذگیم كارتشا هب نازیزع امش اب هک ،مدرک هدامآ ار ینتم ،روضح جنگ ناتسود همه و زیزع يزابهش ياقآ تمدخ مالس اب
 .تسا هدرک کمک نم هب یغارچ دننام هشیمه ،ناشیا هنادنمدرخ ياهماغیپ و اهتبحص هک ،منک يرازگساپس زیزع ياسیرپ زا دیاب ادتبا رد
 .دوب هدننک رادیب رایسب هک ،دندرک تبحص نآ لح هار و ینهذ نم یلهاک دروم رد ًاریخا

 
 
 ربص و رکُش یب یلِهاک زا دنام هک ره��
 ربَج ِياپ دریگ هک دناد نیمه وا

 
 درَک روجنَر دوخ دروآ ربَج هک ره��
 درک روگ رد ،شَیروجنَر نامه ات

 1069 و 1068 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 زاتِب و رازگُب ،تسا راک نامز کی��
 زارد دوخ رب نُکَم ار هتوک راک
 181 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 یلهاک اب ربص و مدع زکرم اب ربص تاقوا زا يرایسب مدش هجوتم .مدرک هجوت رتشیب نآ یلهاک و مدوخ ینهذ نم هب ماغیپ نیا ندینش زا دعب❤
 .ماهدرکن كرد تسرد ار ینهذ نم
 
 ریخات هب ارم ياهراک دوخ یلهاک اب ینهذ نم ردقچ هک مدش هجوتم .يونعم ياهراک ات هنازور ياهراک زا ،مدرک تقد رتشیب میاهراک و مدوخ هب
 .تسا هتخادنا
 .مدرکیم ساسحا دوخ رد يرایسب يروجنر و متفرگیم ار ینهذ نم ربج ياپ مدادیم شوگ وا فرح هب هک ییاجنآ زا
 .مدروآیم دای هب مادم ،ار دندرک هراشا ینهذ نم یلبنت ِدیلک ناونع هب زیزع ياسیرپ هک ار یتیب ،مدش میاهراک و راتفر رظان یتقو
 زاتب و رازگب تسا راک نامز کی
 زارد دوخ رب نکم ار هتوک راک
 181 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .مدیدیم ار اهنآ هک داتفا قافتا میارب زور لوط رد لیبق نیا زا يدایز ياهلاثم .مهد ماجنا ار نآ و موش دنلب عیرس مدرک یعس
 ،مدش دنلب و مدناوخ ار تیب نیا عیرس ،نکن هلجع ،يراد هک تقو ،نکزیمت ًادعب تسین بجاو هک نالا :تفگ نهذ ،هناخ ندرک زیمت ،لاثم يارب
 .مداد ماجنا ار میاهراک همه عقوم نامه
 قیوعت هب ار راک نآ هنوگچ ،ینهذ نم یلهاک هک مدید و مدوب هدرکن زیمت ینالوط تدم يارب ار ییاهاج هچ مدیدیم مدرکیم زیمت ار هناخ یتقو
 نم هب ینهذ نم یلبنت اما ،میوشب و منک زیمت ار اهنآ متساوخیم راب نیدنچ مدروآ دای هب ،دوب هدش بارخ اه يزبس لاچخی رد ً،الثم .دوب هتخادنا
 اسیرپ زا نونمم�� رکش ار ادخ .مدوب هدرکن هاگن ییاسانش دید اب اهنآ هب هاگچیه هک مدید رایسب ار هنوگنیا ياهلاثم .دوب هدادن ار راک نآ هزاجا
 .ناج
 هک ییاهنامز هچ مدید .تسا رایسب ،زین دعب نیا رد ینهذ نم یلهاک مدید ،يونعم دعب رظن زا اما ،دندوب نم یگدنز يدام دعب زا ییاهلاثم اهنیا
 .دتفایم قیوعت هب راک نآ و دزادنایم هلت هب ار نم ،ینهذ نم یلهاک اما ،مسیونب ینتم و مناوخب ار اهتیب مراد تسود ملد رد
 ای ،مسیونن يونعم ماغیپ يدایز تدم يارب هک دوب هدش ثعاب ،یسیونیم دعب الاح ،تسا غولش ترس یلیخ ،يرادن تقو وت ِ،بسچرب اب ینهذ نم
 .مراذگن تقو  میاههبرجت و میاهیگدینامه نتشون يارب ،مدوخ يارب
 .هدش نم هار رس یگرزب عنام نارگید ینهذ ياهنم یلهاک ریثات و نیرق قیرط زا یهاگ و مدوخ ینهذ نم قیرط زا یهاگ یلهاک نیا
 .مروآ دای هب ار دیلک نیا دیاب اههظحل نیا رد نیاربانب
  زاتب و رازگب تسا راک نامز کی��
 زارد دوخ رب نکم ار هتوک راک
 181 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 مناوتب هک اجنآ ات و مهد ماجنا هظحل نامه ار نآ ،مدید قافتا نآ ربارب رد ار منهذ تمواقم و دیسر مرس هب يرکف یتقو منکیم یعس مراد نونکا
 .منک ییاسانش ار نآ

 
 .مدید حوضو هب زین ار ماینهذ نم ندوب قفانم ،تایبا نیا ندناوخ اب
 ،زادنیب ریخات هب ار راک نیا ،هدن ار شباوج ،نک ربص دیوگیمن ینهذ نم ،دنکیم نیهوت ام هب یسک هک ینامز هداتفا قافتا ام همه ياربً انئمطم
 اما .تسا هارمه ینامیشپ اب تاقوا رتشیب هک ،دهد ماجنا ار راک نآ هلجع اب ربص نودب و دروآرد شنکاو هب ار ام رتعیرس هچ ره دهاوخیم اهنت هکلب
        .نکن هلجع ،تسه تقو الاح ،دیوگیم و ،دوشیم ینهذ نم یلهاک و ربص هب لیدبت وا هلجع میسیونب میهاوخیم يونعم ماغیپ کی یتقو
 !یسیونیم



 ،هظحل رد ِيرایشوه و مزَح نودب اریز .دوش هدنز مناج رد هک ،مناوخب ردقنآ ار زیهرپ و مزَح تایبا دیاب نیاربانب ،مزَح يارب تسا یعنام ماینهذ نم
 .موشن قافتا ریسا و مرپب ینهذ نم یلهاک نیا زا تعرس هب و مزاتب ،مناوتب ات ،مشاب دوخ نهذ ياهيراکبارخ ِرظان مناوتیمن
 .دش دهاوخ ام زاورپ رَپ ،رظان يرایشوه اب زیهرپ و مزَح ،ربص عقاوم نیا رد نیاربانب

 
 هزوریپ دبنگ نیز ،هزور ِرَپ هب رَپ رب��
 یتستُفخَن هک بش سب ادوس نیا رد هکنآ يا

 2582 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 دراد رنه هنوگ دص ،دراد رَرَض هزور رگ��
 هزور ِرَس يادوس ،دراد رَگِد يادوس
 2307 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 مامُه يا یعمش هک َلَیللا ُمُق نیه��
 مایق رَدنَا دَوُب بَش ردنا عمش
 1456 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ونِش نم ِز ،مَهِب ود ره تدیاب رون و هیاس��

 اوقَّتِا ِتخرد شیپ وش زارد و هنِب رَس 
 2155 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 وا هک دشاب وکن ار نآ رایتخا��
 اوُقَّتِا ردنا دشاب دوخ کلام
 راهنیز ،يوقت و ظفح دشابن نوچ��
 رایتخا زادنیب ،تلآ نک رود
 650 و 649 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 
 تسَجَن سَک یمَزح و ربَص یب ،نیَمک نیز��
 تسَد و اپ دمآ ربَص ،دوخ ار مزَح
 
  تسایگ نیرهَز نیک ،دروخ زا نُک مزح��
 تسایبنا رون و روز ،ندرک مزَح
 
  دَهَج يداب ره هب وک دشاب هاک��
 دهَن ینزو ار داب رَم یک هوک
 
 ار وت دناوخ یمه یلوغ فَرَط ره��

 ایب نیه ،یهاوخ هار ردارب ياک 
 
  قیفر مشاب تَهَرمَه ،میامَن هر��
 قیقد هار نیا رد مزووالق نم
 
 وا دناد هَر ین ،و تسَزووالق ین��
 وخ گرگ نآ يوس ور مَک افسوی

 
 ار وت دَبیرفَن هک دشاب نآ ،مزح��
 ارَس نیا ياهماد و شون و برچ
 
 وا ،شون ین و دراد شِبَرچ هن هک��



 وا ،شوگ رد دَمَدیم دَناوخ رحِس
 220 یلا 213 تایبا ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .ام دوجو هریش رتشیب هچره ندیشک يارب ،تسوا هلت ینهذ نم ربص .تسا هبیرغ ربص اب ینهذ نم
 .دراد ار راک نیا قیوعت رد یعس و دنکیم تمواقم هنوگچ نهذ هک منیبیم ،مسیونیم ار نتم نیا مراد هک نونکا یتح
 
 زاتب و رازگب تسا راک نامز کی
 زارد دوخ رب نکم ار هتوک راک
 181 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .مینک هدافتسا اشگ هار و دیلک ناونع هب اهنآ زا ات ،دندرک نایب ام يرادیب يارب ار تایبا نیا انالوم هک،رکش ار ادخ ،رکش ار ادخ��
 .تسین نآ رد يزیچ رگید رهم و قشع زجب هک دندرک مهارف ام يارب نمَا ياهداوناخ ،زیزع يزابهش ياقآ هک رکش ار ادخ ��
 .دننکیم ییامنهار ارم هنوگنیا و دنتسه لصو قشع هب هک مراد صلاخ و یعقاو یناتسود هک متسه یعمج رد رکش ار ادخ ��

 
 نازیزع امش همه زا ساپس اب 
 زاریش زا ماهلا -


