
 
 :تسیگدنز هب ام ندوب هدنز ناشن هک ،نوناق و لصا دنچ
 
 .دشاب ام يامنهار و دنک نشور ار ام هار دناوتیم هک تسا یغارچ هلزنم هب ،نیناوق ای لوصا نیا زا کی ره

 
 لاح هظحل رد روضح -1
 
  تاقافتا شریذپ رتهداس نابز هب ای ،ییاشگاضف ای میلست -2
 
  تسلا دهع هب افو -3
 
  زیهرپ - اضر ،رکش ،ربص -4 

 
 ببسیب يداش -5 

 
 نهذ یشوماخ - اوتصنا -6 

 
 ناکفنک و اضق شریذپ -7 

 
 يونعم و يدام ناربج نوناق -8
 
 بلط و رارکت ،تموادم ،دهعت -9
 
  .مینک هدافتسا غارچ ناونع هب اهنآ زا میناوتیم ام هظحل ره و ،دنامهم رایسب هک دراد دوجو مه يرگید نیناوق و لوصا هتبلا
 هب هظحل ره و ،هدش مهار غارچ و هدوب اشگهار رایسب مدوخ يارب نوچ .تسا مهم رایسب مرظن هب ،هدش نایب اجنیا رد هک لصا دنچ نیا
 .موش اهر ینهدنم هلت و ماد زا ات مریگیم کمک اهنآ زا و منکیم هدافتسا اهغارچ نیا زا ملاح بسانت

 
 .مینک هبقارم اهنآ اب و هدرک ینیبزاب نامدوخ رد بترم ار دراوم نیا هک تسا بجاو ام زا کی ره رب

 
 .دراد دوجو يرایشه عون ود ام رد
 ام ِنورد رد ،یترابعهب .تسا ندمآ شِک و تعسو لاح رد بترم ،ینامسآ دننام رظن يرایشه .تسام تاذ و لصا هک رظن ای روضح يرایشه
 رتعیسو و زاب نامسآ نیا ییاشگاضف ره اب هک ،دتفایم قافتا نآ رد زیچ همه و دوشیم اج ،نآ رد زیچ همه هک دراد دوجو ییاضف ای نامسآ
  .دوشیم
 و دماج ،دودحم ،یمسج يرایشه .میتفرگ دای هعماج و ردام ،ردپ زا ،تسا ناهج نیا زا هتفرگ هیراع هک ،تسیمسج يرایشه ،رگید يرایشه
 ار یمسج يرایشه طقف هجیتن رد .تسام یلصا ِيرایشه نیا مینکیم رکف ،میتسه هاگآان نوچ .دوبیم هاتوک شاهورد دیاب و تسا هدننکش
 .میوش هدنز نآ هب میناوتیم ،ییاشگاضف اب هظحل ره هک تسا يدنوادخ ِبان ِيرایشه ام هدننک هرادا هک یلاح رد .میسانشیم
 
 ؟هنوگچ ،مینک زهجم روضح حالس هب ار نامدوخ دیاب 
 و ،میوش هدنز یگدنز هب ،دننک جراخ روضح زا ار ام دنهاوخیم هظحل ره هک ینهذ ِياهنم ِنایم رد ،وهایه رپ ِناهج نیا رد میناوتیم هنوگچ
  ؟مینک ظفح ار ندوب هدنز نیا
 ؟ینهذنم هب ای میتسه هدنز ،دنوادخ هب ،قشع هب ،یگدنز هب هظحل نیا رد هک میوش هجوتم میناوتیم روطچ
 
 :تسا هظحل رد روضح ،غارچ نیلوا ای هناشن نیلوا -1
 روضح هک ،ندوب .میشاب هدنز ،ادخ هب ،قشع هب ،ندوب هب و ،میراد هگن هظحل نیا رد ار نامدوخ هک تسام تیلوئسم و هفیظو نیرتمهم نیا
 .دریذپ ماجنا هناهاگآ ینعی ،ندوب اب هارمه دیاب ام ياهراک همه .دشاب يراج ام یگدنز هظحل هظحل رد دیاب ،تسا هظحل رد
 همه و ،دراد نایرج ام دوجو مامت رد هک تسا هدنز یگدنز ،تسا دنوادخ ،تسین نامز هظحل نیا .میشاب هظحل نیا هب هدنز دیاب ام هشیمه
 .میشاب هاگآ هظحل هب هظحل دیاب ندوب هدنز نیا هب .میتسه وا هب هدنز ام و هداد ذوفن ام رد ألخ تروص هب ار شدوخ دنوادخ .تسوا ام زیچ
  .میوش هدنز ادخ هب میناوتیم هظحل نیا رد طقف ،یترابعهب ،مینک تاقالم میناوتیم هظحل نیا رد طقف ار دنوادخ
 
 ؟مینامب هظحل نیا رد و مییایب هظحل نیا هب میناوتیمن ارچ ؟میروایبرد ارجا هب نامیگدنز رد ار مهم لصا نیا میناوتیمن ام ارچ سپ
 ،مییایب هظحل نیا هب رگا .مییایب هظحل نیا هب ام دراذگیمن و تسام هار دس ،دنکیم یگدنز نامز رد ینعی ،تسا درگنامز ِ ینهذنم نوچ
 ،دورب نیب زا دهاوخیمن ینهذنم اما .دوریم نیب زا ینهذنم هجیتن رد ،دنکیم بوذ ار ینهذنم ،تسا قشع يامرگ هک هظحل نیا يامرگ
 نیا هب میناوتیم ییاشگاضف اب ام .مینک راکیب ار نهذ و ینهذنم ،نهذ رب تراظن اب دیاب ،يرایشه ناونع هب ام یلو .دنامب یقاب دهاوخیم
 .مینامب هظحل نیا رد و مییایب هظحل
 هک تسا تلاح نیا رد ،میشاب لاح هظحل رد هک دشاب نیا ام یعس مامت و میراد هگن نشور نامدوخ رد هشیمه ،ار ندوب هظحل رد غارچ دیاب
 قبطنم يرایشه رب يرایشه و هدش یلجتم ام رد دنوادخ ،میوشیم دازآ نهذ ییود و هقرفت زا و مینکیم یگناگی ساسحا دنوادخ اب ام
 .دوشیم
 



 ناج تشگ اتود وت روضح تقو 
 نتشیوخ هقرفت زا دش هتسَر
 2108 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 .تسا نهذ تواضق زا لبق ،هظحل نیا قافتا طرش و دیقیب شریذپ میلست .تسا لماک میلست ،یگدنز هب ندوب هدنز رگید غارچ ای ناشن -2
 هک تسین ینعم نیدب نتفریذپ نیا .میریذپب ارچونوچ نودب دیاب ار یقافتا ره ینعی ،نهذ تواضق زا لبق .دنکیم دب و بوخ میاد نهذ نوچ
 دوشیم لمع دراو هک تسا دنوادخ هظحل نآ رد .دوشیم مدع ام زکرم ،تواضق زا لبق ،قافتا شریذپ اب هکلب .میهد رییغت ار قافتا میهاوخن
 .مینک لصف و لح ار هدمآ شیپ شلاچ و میریگب ار میمصت نیرتهب ات دنکیم کمک ام هب شدوخ درخ اب و
 
 زارد ِراک هن ،تسا میلست ،طرش
 زاتكرُت تلالَض رد دَوْبَن دوس
 4123 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ،نهذ یکیرات رد .ینهذنم اب شالت و یعس هن ،تسا هظحل نیا قافتا طرش و دیقیب شریذپ و میلست ادخ ِتیاهنیب هب ندش هدنز طرش
 .تسا كرِش و درادن يا هدیاف ندرک وجتسج نهذ اب ار ادخ و ،ندرک لدج و ثحب ،ندرک يزاتكرت
 .مینکیم افو تسلا دهع هب و میوشیم لیدبت نامیلصا سنج هب ییاشگاضف و میلست اب

 
 :تسلا دهع هب افو -3
 
 ناهج زا يزیچ چیه هب ام ،یگدنز دادتما ناونع هب دوخ تیسنج ییاسانش يارب .میتسه دوخ ندوب دهاش ،يرایشه ناونعهب ام ینعی تسلا
 هکنیا هن ،دنکیم هدافتسا شنیرفآ يارب ،نهذ زا يرایشه .درادن زاین مه ندرک رکف و نهذ هب یتح ،دوخ ییاسانش يارب يرایشه .میرادن زاین
  .تسین نهذ اب حیضوت لباق ،دوشیم هدید و هبرجت طقف تقیقح نیا !تسیک هک دنک نییعت
 تلاح نیا زا ار ام ،ینوریب تاکیرحت هکنیا يارب ،مینکیمن ار راک نیا ام یلو .دشاب ادخ ینعی ،مدع دیاب امیاد ام زکرم :دیوگیم تسلا دهع
 .مییوگب هلب تاقافتا هب هظحل هب هظحل دیاب ،تسلا دهع هب افو يارب .دنک جراخ تسلا زا ار ام دناوتیم ،یهجوت ره ای دییات ره .دروآیم نوریب
 رگید و میراد هگن هظحل نیا رد ار نامدوخ ینعی ،مینک دیدجت هظحل ره ار نامیپ نیا هک تسام رب ،دنکشیم ار نامیپ و دهع نیا نهذ اما
 .میورن نامز و نهذ هب

 
 تسوت ِراک ،اُوداعَل اّوُُدر :شدیوگ
 تسُس ،قاثیم و هبوت ردنا وت يا

 3158 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 تسس دهعت ،نم يوس هب تشگرب ینعی ،قاثیم و هبوت رد وت ،نامیا تسس ِناسنا يا :دیامرفیم دنوادخ هیآ نیا رد .تسا نآرق هیآ اوداعل اودر
 يوس هب ینعی ،ییاتکی ياضف هب ،هنارایشه درد لمحت اب هک تسا نیا وت راک .یتسین تسلا دهع هب رادافو ،یتسکش ار تسلا دهع و يراد
 .يدرگیمرب نهذ هب هرابود و ،ینامب نم اب هنارایشه یناوتیمن یلو ،ییآیم نم
 
 :زیهرپ و اضر ،رکش ،ربص -4
 
  .تسا دنوادخ ياهتیصاخ زا رکش و ربص :رکش و ربص
 ِنهذ هنرگو ؛هدش هدنز ادخ هب يدودح ات امتح ،هدرک مدع ار شزکرم هکیسک .هدش مدع شزکرم سپ ،دنکیم رکش و دراد ربص یسکره
 .تسا لاعف ام رد ینهذنم و نهذ مینادب ،میراد هلجع عقوم ره .دنکیم رکش هن ،دراد ربص هن ،دودحم
 
 ،دنکیم جراخ هظحل نیا زا ار ام نهذ هک هچرگ .میتفرگ دای ار هظحل رد ندوب هک مینکیم رکش .تسا ناربج نوناق ياههبنج زا یکی رکُش
 .دشاب هدش مدع ام زکرم هک مینک رکش یعقاو روط هب میناوتیم ینامز .میدرگرب هظحل نیا هب هرابود و میهاوخب رذع دنوادخ زا میناوتیم یلو
 .تسا رتهب رتشیب هچره لابند و تسا راکبلط ًامیاد .دسانشیمن ار رکش و یسانشردق ینهذنم .تسا سانشردق و رکاش ام تاذ
 
  وا زا ملصو هد هدژم نم هک تفگیمه ربص 
 وا زا مرابنا بحاص نم هک تفگیمه رکش
  2142 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 و مینک ربص دیاب ،یتخرد نتسشن راب هب يارب هک تسا هعرزم نوناق نامه ربص .دهدیم ار دنوادخ هب ندش لصو هدژم ام هب ندوب روبص
 زاینیب نارگید زا ار ام و دروآیم ام یگدنز هب ار یناوارف و تکرب رکش و ربص .میتسه یناوارف سنج زا ام ینعی ،رکش .میشاب هتشادن هلجع
 .دنکیم
 
 :اضر
 قافتا فارطا رد ،منادیم یگدنز يزاب ار قافتا و منکیمن هجوت قافتا هب نم ینعی اضر .دیآیم مدع زکرم و هدش هدوشگ ياضف زا مه اضر
 .درادن دوجو ینهذنم رد هک تسا یتیصوصخ اضر .متسه یضار و منکیم ییاشگاضف

 
 تساضر نامسآ رب تیانع ربا رازه



 مراب تَرَس رب ربا نآ زا ،مرابب رگا
 1723 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 :زیهرپ
 نوچ ،مینک داجیا دیدج یگدینامه ای ،میوش هدینامه یسک ای يزیچ اب میرادن لیم رگید ،دوشیم مدع ییاشگاضف رثا رد ام زکرم یتقو
 یگدنز هراومه مینکیم یعس نیاربانب .دراد دوجو ام تاذ رد و دیآیم مدع زکرم زا زیهرپ .مینکیم زیهرپ سپ .تشاد دهاوخ درد مینادیم
 و هصغ و مغ ،هنیک ،شجنر ،عقوت ،مشخ ،سرت زا مینکیم زیهرپ .میهدیمن هار نامزکرم هب ار يدرد چیه رگید .میشاب هتشاد زیهرپ اب هارمه
 .ینهذنم رگید ياهدرد
 
 .دوشیم شمارآ و يداش زا زیربل ام دوجو و هدش اهر نهذ تیودحم زا ام يرایشه و ناج ،زیهرپ و رکش ،اضر ،ربص اب

 
 :یگدنز قوذ و ببسیب يداش -5
 
 .درادن ینوریب تلع و ینهذ ببس هک تسا ییداش ،ببسیب يداش .تسا ببسیب يداش ،یگدنز هب ندوب هدنز ياهتیصاخ زا رگید یکی
 مه ام تاذ رد يداش نیا .دریگیم همشچرس دنوادخ تاذ زا هک تسیاهمشچ ،ببسیب يداش .تسا شمارآ يایوپ و کیمانید تلاح يداش
 هک هظحل ره .تسا ناروف و ششوج لاح رد میاد هک تسام نورد رد ،یگدنز يداش ،ببسیب يداش مان هب ياهمشچ سپ .دراد دوجو
 زا سپ .مینکیم هبرجت ار شمارآ و يداش ام و دوشیم يراج ام نورد زا همشچ نیا ،شریذپ اب هک میوش دنمهرهب نآ زا میناوتیم میهاوخب
 .مینکیم قلخ نامدوخ ار نامياهرکف و مینکیمن دیلقت یسک زا رگید ،دیآیم دیدپ ام رد قوذ و میوشیم قالخ یتدم
 
 دشاب نم نآ يداش هک يداش اب تسیدهع ارم
 دشاب نم ناج ناناج هک ناناج اب تسیلوق ارم
 578 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 

 
 یکی یگدنز تاذ اب نم سنج و تاذ نوچ .دشاب نم تاذ و نم ِنآ يداش هک متسب يدهع ،دنوادخ اب ،يداش اب ،يرایشه ناونع هب نم
 نیا دیاب و تسا شمارآ و نوکس ،يداش زا زیربل مدوجو ،متسه یگدنز سنج زا هک مه نم .تسا شمارا و يداش سنج زا دنوادخ .تسا
 و یگدنز ِناج هب ندش هدنز ،ناناج هب نم لوق اهنت و ؛نتسیز داش ،یگدنز اب نم نامیپ و دهع اهنت سپ .منک شخپ ناهج رد ار يداش
 .تسا دنوادخ
 
 :یگدنز هب ندوب هدنز يدعب دروم
 :تسا دیشاب شوماخ - اوتِصنا -6
 .مینک ارجا ار نامرف نیا دیاب ،هدیسر ام هب دنوادخ فرط زا هک تسینامرف ،نک شوماخ ار تنهذ ،شاب شوماخ ینعی اوتصنا
 ،نهذ ندرک شوماخ ینعی ،اوتصنا 
 ،نهذ ندش هداس و یشنکاویب ،ینهذیب ینعی اوتصنا
  ،تواضق و تمواقم ندرک رفص ینعی اوتصنا
 نیرمت نیرتمهم نهذ ،ندرک شوماخ .میتسه رگهراظن طقف ،رظان و دهاش ناونع هب ،تسین راک رد مه یتواضق ،تسا شوماخ نهذ یتقو
 .تسا دنوادخ هب ام تلاح نیرتکیدزن ،نهذ توکس .تسا يونعم
 
 اوُتِصنَا دیشاب شوماخ امش سپ
 وگ و تفگ رد َموَش نم ناتنابز ات

 3692 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ناکَفْنُک و اضق شریذپ -7
 
 ام يارب یقافتا هظحل نیا رد و دنکیم تواضق و هدارا هظحل ره ،ادخ ینعی اضق .تسا هظحل نیا رد دنوادخ میمصت و یهلا ةدارا »اضق«
 و دنکیم تواضق ییورین کی هظحل نیا .دهد ماجنا ار شراک اضق ات مینک زاب ار اضف دیاب ،تسام رییغت يارب قافتا نیرتهب هک دروآیم شیپ
 .تسا دنوادخ ندرک رکف و باختنا عقاو رد اضق .تساضق ورین نآ .میتسه ورین نآ ذوفن ریز ام .دهدیم صیخشت
 »دوشیم ،وشب« ات ،مینک زاب قافتا فارطا رد ار اضف دیاب ،دروآیم دوجوهب ار یقافتا و دنکیم هدارا ،دریگیم میمصت دنوادخ ینعی ناکَفُنک
 .دنکیم هرادا ار ناسنا هک تسا ناکفنک و اضق .دریگیم تروص ناکفنک و اضق طسوت ام لیدبت دنیآرف و ،ام لوحت .دتفا راک هب دنوادخ
 .تسه اهناسنا ۀمه ِتاذ رد يدنمناوت نیا .تسام رییغت و لیدبت ِيدنمناوت ؛تسا هظحل نیا رد ام ییافوکش ِيدنمناوت ،ناکَفْ ُنک
 ام یمرفیب و دابآ ام مرف ،مینک ییاشگاضف هکیتروصرد .دوشیم رادهشیر و عیسو ام یمرفیب و دابآ ام مرف ،مینک ییاشگاضف هکیتروصرد
 یگدنز هب دامتعا و لکوت نامه نیا و ؛مینکیم يراکمه ًالمع »ناکَفْ ُنک و اضق« اب ،»ییاشگاضف و میلست« اب ام .دوشیم رادهشیر و عیسو
  .تسا

 
 نوناق ذوفن ریز زیچ همه .میتسه ناکفنک و اضق ذوفن ریز مه ام ،دهدیم هفوکش و دنزیم هناوج یتخرد ،دوشیم زاب یلگ هک روطنامه
 .دراذگیم اپ ریز ار ناکفنک و اضق ینهذنم یلو .دراد رارق ناکفنک
 ،منک زاب اضف نآ فارطا رد دیاب ،دروآیم دوجوب نم يارب ار قافتا و دریگیم میمصت ادخ هظحل نیا هک دسرب عوضوم نیا كرد هب یسک رگا
 طرش سپ .دنکیم راک شعفن هب ناکفنک تلاح نیا رد ،دراذگب مزکرم هب مدق دنوادخ ات منک مدع ار مزکرم و مریذپب دیاب ،دشاب هچ ره قافتا



 ِنامسآ ،مینک تمواقم هظحل نیا قافتا هب رگا .تسا هظحل نیا قافتا هب تمواقم مدع و میلست ،دنک راک ام عفن هب ناکَفنُک و اضق هکنیا
 و اهیگدینامه ،دنکیم مدع ار ام زکرم ناکفنک نامرف اب دنوادخ ،مییاشگیم تاقافتا فارطا رد ار اضف یتقو نینچمه .دوشیمن زاب ام نورد
 .دهدیم افش ار ام ياهدرد
 
 ْنوُکَیَفْنُکِ فطل هب نونکا مه هک ایب ایب
 تسنوُنْمَم ِرْیَغ هک دیاشگب رَد تشهب

 485 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 و »اضق نوناق«نامرف هب نونکامه ،ياهداد ماجنا هتشذگ رد هک هچنآ زا رظنهفرص .ایب هظحل نیا هب ،ایب ،دنزیم ادص ار ام هظحل ره ادخ
 نآ ِشمارآ و يداش ،تکرب .دیاشگیم وت يور هب ار شرد ،مدع ِزکرم ،تشهب ،»دوشیم و وشب«:دیوگیم ادخ »نوکیَفنُک نوناق« ِفطلهب
 رد »ناکَفنُک« ات نک زاغآ هظحل نیا قافتا طرشودیقیب شریذپ اب ار یگدنز و ،ریذپب ار تاقافتا ،اشگب ار اضف سپ ،تسا یمئاد و ینتسسگان
  .دتفُا راک هب وت
 زگره و تسا ینتسسگان تاکرب نآ هک دریگ رب رد ار تدوجو مامت ،هدش هدوشگ ياضف نیا تاکرب و دوش هدوشگ تیور هب مدع ِتشهب ِرد
 .دوشیمن عطق

 
 يونعم و يدام ناربج نوناق يارجا -8
 
 دهاوخ ام يونعم و يدام تسکش ای تفرشیپ بجوم هک دنکیم ادیپ دومن ام یگدنز ياههبنج مامت رد و ،تسا تانئاک نوناق ،ناربج نوناق
  .مینک ارجا و تیاعر ار نوناق نیا امتح هک تسام رب سپ  .دش
 
  :دراد هبنج ود ناربج نوناق
 :يونعم و يدام ناربج
 تشاددای ار تایبا .میهدب شوگ روضح جنگ همانرب هب دیاب تعاس ود لقادحزور رد .میراذگب تقو دیاب ،يونعم ناربج نوناق يارجا يارب
 ات مینک ظفح امتح ،دوشیم رارکت اههمانرب رد بترم هک ار یتایبا اصوصخم .مینک ظفح ار يدیلک تایبا .میناوخب بترم تایبا يور زا ،مینک
 همانرب کی .تسین یفاک ،هن ،تسا یفاک نیمه مینک رکف ،میهدب شوگ همانرب هب هقیقد هد دوشیمن .میریگب کمک اهنآ زا میناوتب اهشلاچ رد
  .دنوش نشور ام نورد رد غارچ لثم تایبا میراذگب .مینک لمأت و میناوخب دیاب تیبهبتیب ،میهدب شوگ رخآ ات لوا زا دیاب ار
 
 و میتسین همانرب هب دهعتم هک مینادب دیاب ،مینکن یلام ناربج یلو ،مینکیم شوگ همانرب هب رگا .تسا یلام ناربج ،ناربج نوناق ،رگید هبنج
 کمک نامدوخ هب لصا رد هتبلا -،مینکب یلام کمک همانرب هب ناربج ناونع هب هنایهام دیاب .تشاذگ دهاوخن رثا ام يور ،روضح جنگ همانرب
 .دنک راک ام يور همانرب هک دهد هزاجا نهذ ات -.میوشیم لیاق شزرا نامدوخ يارب و میروآیم باسح هب ار نامدوخ ینعی ،مینکیم
 دراذگیمن نهذ هنرگو .میزادرپب ار نآ ياهب دیاب ،مه نامدوخ رد همانرب ندش بصن يارب ،میزادرپب ییاهب دیاب يزیچ دیرخ يارب هک روطنامه
 ام تفرشیپ مدع لیالد زا یکی .مینک تفرشیپ ات میهدب ماجنا دیاب امتح ار يونعم و يدام ناربج نوناق سپ .مینادب نامدوخ ِنآ زا ار همانرب
 .تسا ناربج نوناق ندرکن تیاعر
 
   ناهج ِرازاب ِبناج ،ورَم هریخ ،اَیم هریخ
 يرَبَن نآ ،یهدن نیا ،يرَش و عْیِب نیرَد هکناز
 2455 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 
 
 : بلط و رارکت و تموادم ،یگنهامه و دهعت -9 

 
 همادا ار مدع زکرم دیاب يدایز تدم .دیایب مدع زکرم زا دیاب ام لمع و رکف ینعی ،میوشب گنهامه نآ اب و دهعتم مدع زکرم هب ًامئاد دیاب ام
 راک و نیرمت لاس دنچ زا سپ .مینک رارکت ار مدع زکرم ،میناوتیم هک اجنآ ات زور ره .دراد ام راک هب یگتسب .رتشیب ای لاس ود ًالثم ،میهد
 .تسا مدع هشیمه رگید ام زکرم هک مینیبیم ،دوخ يور
 هار نیا رد و دریگب ار ام يولج دناوتیمن سکچیه و زیچ چیه هکیروطب ،يراک ماجنا هب ندوب ممصم و دهعتم ینعی یگنهامه و دهعت نوناق
 کی يور تموادم و زکرمت ،هجوت ام رگا .دراد ناربج نوناق يارجا و ام بلط هب یگتسب ام دهعت نازیم .ادخ هب ندش هدنز بلط ،میراد بلط
 هب ،مدع زکرم هب ،میتسه دهعتم روضح جنگ همانرب هب هک مینک تباث نامدوخ هب دیاب .میراد دهعت راک نآ هب ًامتح ،میراذگیم يراک
 رد هک میتسه دهعتم .مینکن هدافتسا نامیگدنز تخانش يارب ،رازبا ناونعهب هظحل نیا قافتا زا ،میراد دهعت ام .میتسه دهعتم ییاشگاضف
 هک ییاهمدآ فارطا و میتسه نیرق نوناق هب دهعتم .میشاب نامنهذ رظان ًامئاد هک میتسه دهعتم .میرپن رگید رکف هب يرکف زا و میشابن نهذ
 نامدوخ يور و هدرک ادیپ ار نآ ینعم ،میناوخیم ار شیاهرعش ًامتح ،میتسه دهعتم انالوم هب رگا .میوریمن ،دنشکب نهذ هب ار ام دنهاوخیم
 بلط و تموادم هب موزل ندوب دهعتم .میتسه دهعتم مینک تباث دیاب .دنکیم باجیا ار بلط و تموادم هب موزل ندوب دهعتم .مینکیم لامِعا
 .دید میهاوخ نامیگدنز رد امتح ار شراثآ ،میشاب یعقاو دهعتم رگا.میتسه دهعتم مینک تباث دیاب .دنکیم باجیا ار
 یتیقفوم هار نیا رد و تسین ریذپناکما ییاتکی ياضف يوسهب ینهذنم زا تکرح ،ناربج نوناق نودب و بلط نودب ،یگنهامه و دهعت نودب
 .درک میهاوخن بسک
 
 روضح جنگ ياههمانرب زا هتفرگرب-
  ناتسلگ زا رورس ،مارتحا اب-


