
  ادخ مان هب

 نهذ بش زا تسا هظحل نیمه هشیمه هک هظحل نیمه و میربب یپ ییاشگاضف تحلصم هب انالوم تایبا رارکت اب

 .مییوگب نخس طاسبنا قیرط زا و مییایب نوریب

 

 زآ ز ناقلخ همه ،بش يدوبن رگ

 زازتها ز يدنتخوس ار نتشیوخ

 3731 تیب ،يونثم موس رتفد

 تکرح و شبنج =زازتها

 

 میناوتب ات تسیگدنز رد ام ياقب يارب ییاسانش رازبا کی نهذ ،تسا نهذ یکیرات دامن بش انالوم تایبا رد

 ام و دش هدینامه ایند ياهزیچ اب ام يرایشوه نام ّنِس نتفر الاب اب ،میریگب هدهع هب ار نام يرایشوه تیلوئسم

 يدازآ و ییاسانش يارب مه اهیگدینامه نیا :دیامرف یم انالوم ،میدرک تسرد ینهذ نم کی و میداتفا نهذ ۀلت رد

 ،میربب یپ ییاشگاضف و طاسبنا شزرا هب ضابقنا رد و مدع رون هب اهیکیرات رد ام ات تسا هدوب مزال یتدم ات رشب

 .دندرک یم دوبان ار رگیدکی و دنداتفا یم مه ناج هب عمط و صرح زا اهناسنا تروصنیا ریغ رد

 
 یتعاس کی ات تسا نآ تحلصم

 یتحار زا روز و دنریگ یتّوق

 3730 تیب ،يونثم موس رتفد

 

 تّوق مدع يورین زا هدش هدوشگ ياضف رد ات دنیایب نوریب نهذ یکیرات زا هظحل کی هک تسا نیا اهناسنا حالص

 .دنیوگب نخس طاسبنا ياضف یتحار و شمارآ رد و دنریگب روز و

 

 طاسب ام رهب درتسگ قح مکح

 طاسبنا قیرط زا :دییوگب هک

 2670 تیب ،يونثم لوا رتفد

 

 ياضف زا مه ام لمع و رکف و مینیبب ار ادخ تیاهن یب و طاسبنا ةرفس ام ات دنارتسگ ار نامسآ و نیمز دنوادخ

 .تسا تواضق و تمواقم و ضابقنا زا رپ هک ینهذ نم لمع و رکف هن ،دشاب زیهرپ و ربص و رکش اب ،طاسبنا

 

 یتمحر جنگ وچ دیآ دیدپ بش

 یتعاس کی دوخ صرح زا دنهَر ات



 3733 تیب ،يونثم موس رتفد

 

 یتمحر جنگ هک تساهیگدینامه بش نامه دیآ یم دیدپ ضابقنا و ام نورد ياضف ندش هتسب رثا رب هک ییاهجنر

 یشوماخ و ربص اب و میشکب تسد هظحل کی ینهذ نم يریذپان يریس و صرح زا ام هکلب ات تسا ناهن نآ رد

 .مینک بذج ار ادخ تمحر

 

 تسا تمحر بوذج یشوماخ و ربص

 تسا تلع ناشن ،نتسج ناشن نیو

 2725 تیب ،يونثم موس رتفد

 

 ورهار يا تدیآ یضبق هکنوچ

 وشم لد شتآ تسوت حالص نآ

 3734 تیب ،يونثم موس رتفد

 

 یگدینامه کی یگدنز رگا ،تسا زیهرپ و رکش و ربص ،رفس نیا رد ام ۀشوت نیرتهب و میتسه یگدنز رفس ناورهر ام

 و ربص اب شتآ نامه ،دنز یم شتآ ار ناملد هک یمخز ره ،تسام حالص هب نآ میوش ضبقنم دیابن دریگ یم ار

 .دناسر یم ادخ هب ار ام هک دوش یم لیدبت يرون هب رکش

 

 داشگ و طسب نآ رد یجرخ رد هک ناز

 دادتعا ز دیابب یلخد ار جرخ

 3735 تیب ،يونثم موس رتفد

 

 ياضف زا ار يژرنا و درخ ياه هتسب و دوش یم داشگ و طسب ،دوش یم زاب هظحل نیا نزور ییاشگاضف راب ره اب

 ،میربن نآ ،میهدن نیا يرَش و عیب نیا رد هک تسا ناربج نوناق نامه لخد و جرخ نیا ،مینک یم تفایرد مدع

 هچ و يونعم ظاحل زا هچ طرش و دیق یب میلست اب ار مینک یم تفایرد انالوم تایبا زا هک یبوخ يژرنا دیاب مه ام

 .میهدب یتسه ناهج هب يدام

 
 ناهج رازاب بناج ورم هریخ ایم هریخ

 يربن نآ یهدن نیا يرش و عیب نیا رد کناز

  2455 لزغ ،سمش ناوید

 



 يدب ناتسبات لصف هرامه رگ

 يدش ناتسب رد دیشروخ شزوس

 3736 تیب ،يونثم موس رتفد

 

 لثم ام ياهجنر سپ ،تخوس یم دیشروخ يامرگ زا ناتسوب و غاب ،دوب ناتسبات هشیمه رگا دنز یم لاثم انالوم

 .دنک یم هدامآ درخ ياه هویم نداد و راهب لصف رد يروراب يارب ار ام مسج نیمز هک تسا ناتسمز يدرس

 
 نیب طسب يو رد وت دیآ ضبق هکنوچ

 نیبج رد نکفیم نیچ و شاب هزات

 3739 تیب ،يونثم موس رتفد

 

 ییاشگاضف دیاب ضابقنا نیا رد هک تسا ییاسانش نامه نیا میوش ضبقنم دیابن دریگ یم ار یگدینامه کی یگدنز

 و دیایب طاسبنا ياضف رد يژرنا ياه هتسب ات مینک ربص ،میوشن نیگمشخ ینعی مینکفین نیبج رد نیچ و مینک

 .دنک هزات ار ام روضح

 
 فلع دنیب یم برچ رخآ رد وا

 فلت دنیب شرخآ باصق ز نیاو

 3742 تیب ،يونثم موس رتفد

 

 ار وا و دوشب قاچ وا هکنیا يارب باصق هک دناد یمن ،دروخ یم و دنکیم هاگن برچ ياهفلع هب طقف روخآ رد واگ

 .تسا هتشاذگ ار اهفلع نیا دشکب

 

 ادخ ار نآ هک فلع روخ تمکح ز ور

 اطع ضحم زا تسا هداد ضرغ یب

 3744 تیب ،يونثم موس رتفد

 

 و یگدنشخب ،مینک هدافتسا ار ادخ ياهتمعن ترورض يور زا و میشاب نامدوخ ترورض یتفم هک رتهب هچ سپ

 واگ يریذپان يریس و یگنرز هب ،مینک تیاعر ناربج نوناق اب ار ترورض یتفم ام رگا ،تسا ضرغ یب ادخ ياطع

 .دربب ار ام واگ رس ات تسا رظتنم یگدنز باصق هنرگو مینکیمن هلچ و قاچ ار نام ینهذ نم

 

 یهَر يا تمکح هن ،يدرک نان مهف



 هقزر نِم ولُک :تتفگ قح هچناز

 3745 تیب ،يونثم موس رتفد

 

 يرتبرچ نان و رتالاب ماقم ،رتشیب لوپ هچ ره هک میدیمهف طلغ ینهذ نم اب ار شتمکح هک میتسه يرفس یهار ام

 ةرفس رد ار رون ياذغ ییاشگاضف اب میناوتب ات تسا نتفر یلاعت يوس هب تمکح ،تسا رتهب نامیگدنز میشاب هتشاد

 .دینکن فارسا و دیروخب :تفگ ادخ هک مینیچب طاسبنا

 
 دش ریگلد اهضبق یصاعم رد

 دش ریجنز لجا زا دعب اه ضبق

 353 تیب ،يونثم موس رتفد

 

 رب ییاهریجنز گرم زا سپ یتح ناهانگ نیا و مینک یم يرتشیب هانگ ،میوش ضبقنم و میدنبب ار اضف ردقچ ره

 .تسام يرایشوه ياپ

 

 راکشآ دش مه ،دوب ناهنپ خیب

 رامش یخیب نوردنا طسب و ضبق

 360 تیب ،يونثم موس رتفد

 

 ضبقنم ینهذ نم اب ردقچ ره اما ،دوش یم رت قیمع یگدنز رد ام ۀشیر میشاب ییاشگاضف و طاسبنا رد ردقچ ره

 .دوش یم راکشآ ام ياهیگدینامه رگید و اهشجنر دوز یلیخ و هدش تسس ام ۀشیر میوش

 

 طاسب ار ام هَش دشاب اجک ره

 طایخلا ّمَس دَوب رگ ،ارحص تسه

 3810 تیب ،يونثم موس رتفد

 

 تخس رد رگا یتح ،تسا هداد ار طسب و ییاشگاضف دادعتسا ام هب یگدنز هاش میشاب یسک ره ،میشاب اجک ره

 کچوک خاروس نامه ،مینک زاب ار تسا نزوس خاروس ةزادنا هب هک هظحل نیا نزور رگا ،میشاب یگدنز طیارش نیرت

 .دهد یم نامتاجن و دیاشگ یم ارحص ةزادنا هب ام يارب ادخ ار

 

 تسیز يداه ياک نک عرضت سپ

 ؟تسیچ ز نیا ،متشگ هتسب ،مدوب زاب



 769 تیب ،يونثم مشش رتفد

 

 ار ینهذ نم زونه و مدوب زاب لزا زور زا هک یهاگتسیز نیا رد ،نک متیاده ،منک یم يراز تهاگرد هب ایادخ

 انالوم و یتسیز يداه هک ترکش ایادخ ،مدش هتسب و مدش لوغشم اهیگدینامه اب هک دش هچ ،مدوب هدادن لیکشت

 .يدرک زاب ار ام ياهمشچ و يدروآ ام ياه هناخ هب ار

 

 نک ضبق نآ ةراچ يدید ضبق

 نُب ز دیور یم هلمج اهرس هکناز

 362 تیب ،يونثم موس رتفد

 هشیر =نُب

 

 دوخ ۀطلس ریز ار وت يرایشوه ینهذ نم قفانم يامرفراک نادب يدش نارگن و يدیسرت و يدش نیگمشخ رگا

 و ضبق رد ام تخرد ۀشیر میدیمهف هک اریز ،شیدنیب يا هراچ يرازگرکش اب و ربب هانپ ادخ هب رتدوز سپ ،هتفرگ

 .دننک یم دشر و دنریگ یم ناج هشیر زا هایگ گرب و هقاس لثم ام لمع و رکف و تسام زکرم طسب

 
 هِد بآ ار دوخ طسب يدید طسب

 هِد باحصا اب هویم دیآرب نوچ

 363 تیب ،يونثم موس رتفد

 

 ،هِد بآ ار دوخ طسب و وشن ضبقنم و نکن تمواقم رگید ،يدیشچ ار طاسبنا و ییاشگاضف ةّزم هظحل کی رگا

 رگید و درخ و قشع ياه هویم زا رپ هک ار یگدنز تخرد و شچب ار ببس یب يداش و نک زاب اضف دنت و دنت ینعی

 .هدب تقیقح ناقشاع و نارای هب اه هویم نیا زا یناوت یم رگا تسا یگدنز تاکرب

 

 ��یمارگ نارایمه و روضح جنگ همانرب زا ینادردق و رکشت اب

 جرک زا ابید


