
 922 هرامش همانرب
 
 ارم دروآرد راک ،مدب تشادان و لهاک
 ارم دروخ ،رکش وچمه وا هشیدنا یطوط
 43 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 :انالوم سمش ناوید زا 43 هرامش لزغ
 یسلفم و یلهاک ییاسانش .مهم رما نیا و راک نیا صیخشت و باختنا رد ناسنا نهذ هابتشا و ییاشگاضف راک رد ناسنا ندش هتشامگ راک هب
 و نتفر هابتشا نیا راب ریز .نتساوخ یگدنز هظحل نیا قافتا زا و ندش قافتا بذج دننام نهذ رد هابتشا راک صیخشت و ییاسانش .نهذ رد
 .دید رییغت قیرط زا و ،میلست قیرط زا نآ رب هبلغ
 
 ياهنداد ماجنا هطیح و یمسج يرایشه هب ندرکن افتکا .ندش قافآ هرهش و راک نیا رد نیرق روآ تفگش ریثات و باختنا ییاناوت نینچمه
 ببس ییاسانش .یناشیرپ و بارطضا ،سرت نوچ ییاهدرد هلمج زا نآ برخم جیاتن زا یهاگآ و دوخ رد لامک رادنپ ییاسانش .ینهذ
 .نآ زا زیهرپ و ینهذ ياهيزاس
 
 دوجو اب دوبن راک ار ناقشاع
 دوس هیامرس یب تسه ار ناقشاع
 3021 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هتشامگ راک هب .درادن دوجو يرگید بلط و رگید راک ،یگدنز درخ هب ندش لصو هجیتن رد ندش تام راک و هشیدنا زا ریغ ناقشاع لد رد
 و ینهذ نایز و دوس هنوگچیه نتفرگ رظن رد نودب ،تمواقم و تواضق زا لبق هظحل نیا قافتا فارطا ییاشگاضف هار رد ناسنا ندش
 هب .زیهرپ و رکش و ربص قیرط زا ببسیب يداش و يراگدیرفآ و عنص و یگتخپ هار رد ناسنا ندش هتشامگ راک هب .لیدبت نیا زا ندیسرتن
 ره لابند هب ییاشگاضف هب زاین مهم ماغیپ نتفرگ و ،نهذ ياهيدارم یب و نهذ رب تراظن ،نهذ یشوماخ هار رد ناسنا ندش هتشامگ راک
 .يرایشه ندش دازآ و يدارمیب

 
 تسم قاتشم يا تسراک نآ راک
 تسشوخ تگرم دسر را راک نآ ردناک
 4608 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 و يریگ هزادنا و ینهذ يوگتفگ لباق هک تخس یهاگرذگ .تسین يریگ هزادنا و ییاسانش لباق نهذ اب هک يراک رد ندش هتشامگ راک هب
 .نتفرگن هزادنا و ندرکن هسیاقم قیرط زا نهذ دید زا راک نتشاد هگن ناهنپ و يدرگبش .تسین سایق

 
 ال تسه شدزم راک نآ درکن نوچ
 یعس ام الا ناسنالل سیل

 2545 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 رارق نارگید راکفا و لامعا ریثات تحت و ندرواین باسح هب ار دوخ و ینهذ ربج هنوگ ره ،ینهذ ششوک و راک هنوگ ره ،تروصنیا ریغ رد
 رس اما و .دنرادن يدزم و هدوبن یگدنز لوبق دروم هک دنروآیم دوجوب ار ییاهاعدا ،یمسج يرایشه هنوگ ره و نداد ناشن شنکاو و نتفرگ
 .نآ بلط و نیرق ریثات قیرط زا ناسنا نتشامگ راک هب و لیدبت رما رد یگدنز نایاپ یب ياهتیانع و يرگایمیک
 
 يدب نآ شدارم مظعم رفس رد
 يدز یصاخ هدنب رب یمد هک
 
 هار هب یتفریم وچ یتفگ یمه نیا
 هلا يا مناگصاخ نیرق نک
 1947 و 1946 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 یتناک جنروا زا میرم-


