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ادخ مان هب
.يروضح جنگ ناتسود مالس ،يزابهش ياقآ مالس

911 همانرب زا2582 لزغ زا يا هصالخ

 یتسَتفرگب میاپ ،اجنیز مور هک مهاوخ
 یتسَتسَشنب لد رد ،یتسَدوبرب ار لد
2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 یمکیتقو ینعی ؛مورب يراذگ یمن و يا هدرک فرصت ار نم ِزکرم ،ادخ يا وت اما ،مورب مدع ِزکرم زا هک مهاوخ یم
 یمسجِ يرایشه هب ،نم يراذگ یمن رگید وت هک ما هدش هاگآ عوضوم نیا هب ،ما هدش لیدبت روضحِ يرایشه هب
.يا هتسشن اجنآرد و يا هدوبر ار نم ِزکرم اریز ؛مدرگرب

دش اپ یب و رَس یب لد ،دش ادوس ِهرخُس رَس
یتسَتفگ هک زار نآز ،یتسَدومن هک هم نآز
2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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 زا یلاخ ینعی ؛اپ یب و رس یب ام ِزکرم و دیآ یم رد قشع فرصت رد ام ِلقع ،مینک زاب یقیقح ِروط هب ،ار اضف یتقو
 رب یناهنِ ياه زار و لح ِهار و دهد یم ناشن ام هب ار شدوخ دنوادخ هک تسا تروص نیا رد و دوش یم لفآ ِزیچ ره
.دوش یم راکشآ ام

هزوریپ ِدبنُگ نیز ،هزور ِرَپ هب رپرب
 یتسَتُفخن هک بش سب ،ادوس نیا رد هکنآ يا

2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

.اوُقَّتِا ینعی ،زیهرپ ینعی هزور
 رتشیب هچ ره ِرکف رد طقف و دسانش یمن ار زیهرپ ،هجو چیه هب ینهذِ نم اریز ؛میریگب راک هب ار زیهرپ ِرَپ دیاب ام
 زیهرپ نارگید و دوخ ِینهذ ِنم زا ،نامزکرم ِندرک مدع و میلست و ییاشگاضف اب دیاب ام نیاربانب .تسا رتهب
 :میسرپب هناقداص دوخ زا .مینک
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؟نارگید و دوخ ِندرک تواضق زا مینک زیهرپ میناوت یم ام ایآ

؟مینکن تبیغو مییوگن ار مدرم ِبیع و مینیبن ار مدرم ِبیع هک مینک زیهرپ میناوت یم ام ایآ

؟ترفن و هنیک ،مشخ زا مینک زیهرپ میناوت یم ام ایآ

؟نارگید ِندرک ییامنهار و ینس و ربح زا مینک زیهرپ میناوت یم ام ایآ

 رد لیلد نیا هب مینادب دیاب و هظحل نیاِ تاقافتا ِربارب رد مینک ییاشگاضف طقف هک میریگب یعطق ِمیمصت دیاب ام
.میرادن زیهرپ و تسا ینهذِ نم ِسنج زا نامزکرم نوچ ،میا هداتفا درد هب و تسا هدش هتفشآ نامباوخ ،نهذ ِبش
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مزووالق هک اتفگ ،مزوس یم هک دید نوچ
 یتسَتفَرَن هار ناک ،مزومایب تیهار
2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 اجنیا ،مزوس یم مراد ،وا اب ندش یکی و شقشع ِبلط رد و مراد ار وا هب ندش هدنز ِبلط هک دید دنوادخ یتقو
 وت هب یهار نم نالا ،يوش هدنز نم هب هک يراد هناقداص ِبلط وت نوچ :تفگ و دش نمِ يامنهار دنوادخ هک دوب
 ؛مهد یم ناشن وت هب ار هار نیا نم هک تسا ییاشگاضف اب طقف و يا هتفرن ار هار نآ ،الاح ات وت هک مهد یم ناشن
.مهد ناشن وت هب ار هار نیا مناوت یمن نم ،ندیتسرپ ار هنهک ِياهرواب و نارگید زا دیلقت اب اریز

يراوید ِسپ هچرگ ،رضاح مَاوت ِشیپ نم
 یتسَتُفج وت روج اب هچرگ ،مَاوت ِشیوخ نم
2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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 ِنم ِراوید ِتشپ وت یلو ،مشاب ادج وت زا ،نم هک هدوبن عقوم چیه و متسه وت ِشیپ هشیمه نم :دیوگ یم دنوادخ
 ار نم و يا هدیبسچ،لوپ ،نیشام ،هناخ ،لیماف ،رسمه ،دنزرف ِلثم ایند نیا ِلفآ ِياه زیچ هب و يا هتفر ینهذ
.يا هدرک شومارف
.متسه نم وت ِیلصا ِلیماف هک یتروص رد ؟يدش قیفر ینهذِ ياه نم اب ارچ وت

تسا قشع نم ِلصف و لصا ،مردپ ،مردارب
یبَسَن ِیشیوخ هن دنامب قشع ِشیوخ هک
3049 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 هب ومینک شوماخ ار نهذ ،ییاشگاضف اب عقومره .تسا قشع مه نآ و میراد لیماف و دنواشیوخ کی طقف ام
.مینک یم هبرجت ار تسامِ یلصا ِسنج هک قشع ،تروص نیا رد ،میوش هاگآ رکف ود ِنیب هلصاف
.تسا دنوادخ ام ِیلصا ردپ اریز ،تسا یبَسَن هطبار نیا اما ،میراد ردام و ردپ هک تسا تسرد

هلمج منک تسار نم ،هلمح شوخ ِبلاط يا
 یتسَتخُپ هک گید ره ،یتَسدید هک باوخ ره
2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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 زا یناوت یم وت اریز ؛یتسه هلمح شوخ ِبلاط وت هک یتسناد یم ،ینک یم راک يراد تدوخ ِيور هک یقشاع يا
 کت هب یناوت یم یگدنز ِدَرِخ اب وت اریز ؛تسابیز وت هلمح تلع نیا هب .يوش هدنز یگدنز هب ییاشگاضف ِقیرط
 هلمح ییاشگاضف اب ،هنیک ،تداسح ،مشخ ،نارگید زا شجنر ِلمح :ِلثم ،تسا تزکرم رد هک یلفآ ِياهزیچِ کت
دازآ اه یگدش تیوه مه نیا همه زا ار وت و دتسرف یم ار شدوخ ِهدننک هدنز ِمَد دنوادخ ،تروص نیا رد .ینک
.دنک یم

 ِهجوت و دییات ِلثم ،ینهذ ِنم ِياه اذغ ،ناهج نیا ِگید رد هظحل هب هظحل و یشاب ینهذ ِنم ِباوخ رد رگا اما
.دنکب وت هب دناوت یمن یکمک چیه دنوادخ ،يروخب و يزپب ار ندرکن توکس عمج رد ،ندرک ییامندوخ ،مدرم
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يدرف وزک تس يرمع ،يدرک مگ هک رای نآ
یتسَتُسجن هناخ رد ،یتسَتُسجب شنوریب

2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 يا هدش تیوه مه یناهج نیاِ ياهزیچ اب اریز ؛يا هدرک  مگ ار تدوخ تقیقح رد ،يا هدرک مگ ار یگدنز کی نآ وت
 تلوپ زا و يروآ یم تسد هب يدایز ِلوپ نوریب رد ًالثم .ینک یم وجتسج ار یگدنز کی نآ ،نوریب رد رمع کی و
 ینعی ؛دنک تخبشوخ ار وت دناوت یم وا ینک یم رکف و يوش یم فلاخم ِسنج کی ِقشاع ای یهاوخ یم تینما ِسح
 دنور یم نیب زا ینوریب ِياهزیچ نیا اریز ،تسا لاحم نیا و ینک یم وجتسج ار لیصا ِقشع نآ ینوریب ِياهزیچ رد
.تسا روضحِ يرایشه نامه ،دنام یم وت اب هک يزیچ اهنت و
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 رسیم قافتا ره ِربارب رد ییاشگاضف اب اهنت ،ینورد ِيوجتسج نیا و نک وجتسج نورد رد ار دنوادخ نیاربانب
 وت ِقیرط زا ،یگدنز کی نآ راذگب .نزن فرح تنهذ اب .نک شوماخ ار تنهذ .نکن تواضق ار قافتا سپ .دوش یم
:اریز ؛دنزب فرح

تسه ملاع رد هچ ره تسین وت ز نوریب
ییوت هک یهاوخ هچنآ ره بلطب دوخ رد
1759 یعابر ،تایعابر ،سمش ناوید ،يولوم-

نتسُج نیا رد تسوت اب ،ربلد نآ هک هفرُط نیا
 یتسَتشَگب هک اج ره ،وا تس هتفرگ وت ِتسد
2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 هظحل هب هظحل و ًامئاد ،دنوادخ اما ،مینک یم وجتسج ار دنوادخ ینهذ ِنم اب ،ام هک نیا اب ،هک هبیجع یلیخ نیا
 میوش یم ثعاب ،مه ِرَس ِتشپ ِياهرکف اب ،هنافساتم ام اما ،دنک هدنز شدوخ هب ار ام ات ،تسا هتفرگ ار ام ِتسد
 مدعنامزکرم هک تسام ِریصقت هک میریذپب ار تیلوئسم دیاب ام .دوش عطق ام ِتسد زا دنوادخ ِتسد هک
.دوش یمن
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وج یم و هدش هرمه ،وا اب وا ِنتسُج رد
 یتسَتُفهن هک ییوگ ،ییادیپ ز تسود يا

2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 هک دوش یم ثعاب هظحل هب هظحلِ ییاشگاضف نیا و مینک ییاشگاضف هظحل نیا رد طقف ،یگدنز ِبلط رد دیاب ام
 رکف ام ودوش یمن هدید تسا کیدزن ام هب ،دنوادخ هک سب زا مینادب دیاب و  میوش هدنز دنوادخ هب هنارایشه ام
 .تسا هدش ناهنپ مینک یم

رهم یهلا ابیرف ،امش دنمتدارا
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روضح جنگ هارمه ناتسود وزیزع يزابهش ياقآ تمدخ مالس
2777 لزغ و910 همانرب

یگراچیب هراچ

 شهت ات و لامک و مامت ار یگدنز مراد قح نم ،موش هنداواج ات مهاوخ یم ون هبون ِیگدنز هظحلره و ما هدنز نم
 نیا يارب نم هراچ .دنک یم ادیپ ققحت ادخ ِتیدبا و تیاهن یب هب نم ندش لیدبت اب هتساوخ نیا .منک یگدنز
:هک مسرب هجیتن نیا هب و منک كرد ًاتقیقح هک تس يرایشه و يرادیب زا یحطس هب ندیسر روظنم

.نوریب مرپب نهذ زا دیاب سپ ،تسین متسه هدنز يرایشه و هجوت هک نم يارب یگدنز ياج نهذ-1
 هب هک دنرادن یندوب و یگدنز چیه دتفا یم نآ يور مهجوت و يرایشه ینعی دهد یم ناشن نم هب نهذ هچنآ-2
 .دنهدب نم

ینک يزومآ هراچ ار ناج هک یحبص نآ داش
ینک يزور یگراچیب شُت هک دبای وا هراچ
2777 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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.هدشیهاگآ و يرایشه زا حطس نیا هب کیدزن یلیخ ناسنا هک ،هداد ار کیدزن ِحبص نیا دیون زیزع يانالوم
.منک یگدنز ،مامت و رُپ روطچ هک دوش یم هتخومآ مناج هب هظحل نیمه هظحل نیاِ یگدنز = هظحل نیا هراچ

:دهاوخب ار شدوخ طقف ادخ زا هک دوش یم یسک بیصن یقیقح ِیگدنز نیا
هدش هدوشگ  ياضف = ادخ

 هک موش رایشهردقنآ مهاوخ یم طقف ،منک یم تفایرد يرمتسم و مهس و يزور ناونع هب ار یگراچیب طقف ادخ زا
:دوش لاعف و هدنز منورد رد بلطم هس نیا

.تسین یگدنز ياج نهذ-1
.درادن یگدنز دهد یم ناشن نهذ هچنآ-2
.درادن تقیقح دهد یم ناشن نهذ هچنآ-3

دنز یم هیخب لقع ،دنارد یم هماج قشع
ینک يزود لد وت نوچ دّردب هرهَز ار ود ره
2777 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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 هراچ ِنتفای دیما هب ،دوش یم دنلب يرکف اب هارمه و هدش نهذ ِدراو بترم ،حطس نیا هب ندیسر زا لبق يرایشه
 و هدرک هراپ ار رکف سابل ،دناد یمن لوبق لباق يرایشه يارب ار تّلذ و يراخ نیا هک قشع اما .یگنادواج و تایح
.دهد یم تاجن نهذ لاگنچ زا ار يرایشه
 رکف یگراپ نیا و هتسنادن لوبق لباق ار ینهذ نم هب ندش کچوک و مدع ياضف رد ندوب ،شیدنارود ِلقع یفرطزا
؟فطل و رهق ،فطل و رهق یِک ات.دور شهاک رد ینهذ نم ِناج ادابم ات دزود یم دیدج رکف اب ار
 زا هچراپ کی مزکرم یتقو ،دریگ یم تسد هب ار زکرم و هتشاذگ لقع و قشع نیب هزیتس نیا ِنادیم رب مدق قح
 شیپ»تقو هللا عم یل« ،دنور یم هیشاح هب ،روضح نیا تمظع زا لقع و قشع ،دش ریظن یب يادخ يا وت ِروضح
.يزاون یم و يزود یم ار هزیتس زا هراپ هراپ ِلد وت و هدمآ

دود وچمه مدرگ تسین و دوع وچمه مزوسب شوخ
؟ینک يزوسلد وت نوچ ،دشاب هچ شزوس زا رتشوخ
2777 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ،روظنمِرظان و يدتهم ِيداه ، یضرم ِیضار ِتلاح و يرایشه رب يرایشه قابطنا ِكرابم تقو نیا رد هچره
 هدنکارپ مدعب راهچ رد قشع يوب ،موش یم »تسین« ینهذ نم یمّهوت دوجو هب و مزوس یم يداش اب منام یم
.دوش یم
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 راد ناج و اه نتخوس نیا قاتشم نم .دنازوس یم ار همه دیسر ما یگدینامه زا رپ زکرم و لد هب هک قشع شتآ
.متسه اه ندش
ینز لد ِهار و یشوپرد رهقِ سابل هگ
ینک يزووالق ییآ ،سابل ینادرگب هگ
2777 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 هک یهار ای و دریگ یم شیپ رد ار يراکبارخ و ینهذ نم هار ای :دراد باختنا ود هظحل ِقافتا اب ههجاوم رد يرایشه
.دنا هداد سردآ كاپ ياه ناج
:تسا مهارمه باختنا ود ره رد ادخ
 يراد هک هدش دراو میرایشهرب و,سأی ،شجنر ،مشخ ،درد ،یگتفرگ ،ضبق لثم دولآرهق هرهچ اب ینهذ نم هار رد
.اه يوش یم رود ییاتکی تشهب و هظحل نیا زا يراد.اه يور یم ههاریب هب
 هب يراد ،تسین بوخ تلاوحا و لاح ِعاضوا هک يوش یم هجوتم وت و دنز یم ار لد ِتسردان ِباختنا ِهار سپ
.میقتسم طارص رب درگرب و هدرک هبوت ،تیاکش و هلان ياج هب سپ ،يور یم ههاریب
 نارازه و ببس یب يداش و رهم و فطل تروص هب ادخ راب نیا ،مدیزگرب ار حورِ لوصا و رون و ینشور هار رگا اما و
 رد فیطلرون و فیرظ يوب نیا ،ییآ یم تسرد يراد وت و تسا نیمه هار !هلب :هک دوش یم دراو میرایشهرب تکرب
.ایب و ریگب ار شلابند ،تسوت يامنهار ،نورد
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نئمطم ِسْفَن ِشخبربنع ِواگ يا رچب شوخ
ینک يزوپ شوخ وت را تسا لالح لحاس نینچ رد
2777 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ینعی :یضرم« و ،»زیچ همه و سک همه زا دونشخ ینعی :یضار« هک نونکا !هتفای نانیمطا و هتفرگ مارآ سفن يا
 نما هناخ هک ییاتکی ياضف هب ،تراگدرورپ يوس هب نهذ نماان هناخ زا ،یتسه »زیچ همه و سک همه هدیدنسپ
 لالح دتفیب نآ يور تهجوت ینعی يروخب هک هچره ،هدش مدع ِزکرم اب یشاب هک اج نیا رد.درگرب ،تس يرایشه
تکرب و رون هب لیدبت ار همه ،تسا سنج نامه زا زین ترکف و راک ره و يا هدش ادخ سنج زا وت نوچ ،تسا
.دنک یم يزووالق مه ار اه يرایشه هیقب تشاعترا و ینکارپ یم قشع يوب ،ینک یم
 و شاب شوخ سپ ،يدوب نهذ نماان هناخ رد هک دوب ینامز يارب زیهرپ ،درادن انعم اج نیا رد يزیهرپ چیهرگید
.تنایفارطا و تدوخ ِدوجو ياراوگ تکرب و يداش نیا

ینک يزات ِبکرم و بسا ِعمط هک ،يا یطوط
ینک يزوت هماج و رعَش ِلیم هک ،يا یهام
2777 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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 و هتخومآ نارگید زا ار همه ،دمهف یمن مه ار مادک چیه هک ،دنز یم تنهذ رد هک فرح همه نیا اب ینهذ نم
 هبتمدخ يارب شنارود رگید هک دیوگب ینابز یب ِنابز هب دهاوخ یم ،دنک یم رارکت دراد ترَس رد راو یطوط
 زا دیماان و هتسخ ار وت دهاوخ یم ،دنک یم راک وا يارب و تسادخ هدنیامن مه وا ،هدیسر نایاپ هب يرایشه
 رایسب هچ و تسا ریسم فارطا ِناهایگ ِندروخ هب شساوح طقف هک ینهذ نم رخ زا وت ات ،دنک شیاه يراکبارخ
 و هدش هدایپ ینهذ نم ِرخ نیا زا ،هدرک رود یلصا ریسم زا ار وت اه گنسرف یگدینامه کی ِندروخ عمط هب هک هدش
.دناسر یم ییاتکی ِلزنم هب ار وت هلمح کی هب و تسا کَت شوخ هک يوش روضح بسا راوس

شیدنیم هر زو وش قشع راوس
دشاب راوهر سب قشع ِبسا هک

دناسر لزنم ار وت هلمح کی هب
دشاب راومهان هار هچ رگا

662 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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 نایب يارب يوش یم ادخ نابز ،یگدنز نابز شوخِ یطوط راب نیا یلو یتسه یطوط مهزاب يدیسر هک ییاتکی هب
 ینیریشو رکِش نیا رد و يوش یم یگدنز روآ ماغیپ و هدروآ تاملک بلاق رد ار دیاین نایب هب هچنآ ،تدحو و قشع
.یتلغ یم

 شقن و یناسنا ِیگدنز نادیم رد اما و تسا مسج رد تییادخ هدنیامن ناونع هب وت هفیظو زا یشخب ییازفارون نیا
 اب و هتفرگرب ایرد نآ زا ار اه تیقالخ و اهرکف ،يوش یم اشگراک ،یتسه ییاتکی يایرد ِیهام نوچ ،تفیاظو و
 تفارطارد هک ییاه ناسنا يارب ،تفارطا تسیز طیحم يارب ،تیگدنز ياه تیعضو يارب ،اه خن نیا زا هدافتسا
 هیده ،يزود یم یکین و ریخ و تکرب يابیز و فیرظ سابل ،يوش یم دراو نآ رب تمرف اب هچ نآره يارب و ،دنتسه
.يروآ یم ناغمرا هب فرط نیا يارب فرط نآ زا ار ناماس و دوبهب و رثوک و  یناوارف

تسمْریش ِناوهآ تراکش و یتسم ِریش
؟ینک يزوی اجک یناف هدنگ ِرینپ اب

2777 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 یگدنزتسم ِریش ،دزیر یم تیاه کش و اه سرت مامت ،يداد تاجن نهذ ِنادنز ِنیلفاسلاُ لفسَا زا هک ار تیرایشه
:تسا ندشراکشِ قاتشم و دنمزاین ِناوهآ راکش اهنت شراک هک يوش یم
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 ندش راکش رظتنم ،دوخ ِلصا زا ییادج اه لاس ِراوآ ریز رد و هدشن یگدنز ِراکش زونه هک تنورد زا ییاه شخب
 .دننک رتراد ناج زین ار وت و دندنویپب یلصا ناج هب و هدش دازآ دیاب هک يا هداتفا هلت هب ياه یگدنز و دنتسه
 ،دندوب روضح هب هدنز ِتسم ِریش کی ِطسوت ناشنورد ِیگدنز ییاسانش ِرظتنم یکدوک زا هک ییاه ناسنا نینچمه
 .تنادنزرف هلمج زا
 هتساوخان ناشردام ینعی ایندِ شوغآ نیرت نما و نیلوا طسوت ناشلصا ِندشن ییاسانش نیا زا تنادنزرف
.دش ناشزکرم رد ینهذ نم ياهدرد نتفاب زاغآرس شجنر نیمه و دندیجنر
:مالک کی رد هصالخ و

درمْریش ِراکش دش ینابرهم
1938 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 دوجو »لفآ ِنایافو یب و هدنیآ ياه ینارگن ،هتشذگ ياهدرد« :هدیدنگ ِرینپ ندروخ يارب ییاج چیه رگید سپ
.یگدنز ِریش هن ،تسوسرت و زوی ینهذ نم ِكاروخ اه نیا ،درادن
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تسا يا هلبق ار یکی ره بشماک,هلبق میوگ دنچ
ینک يزورفا بش وت رگ ،یکی ددرگ اه هلبق
2777 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ناشن ار اهزیچ و دنز یم فرح مادم نهذ .میناوخب زامن فرط نآ هب دیاب هک دهد یم ناشن ار ادخ هناخ ِتهج هلبق
 و اهرکف نیمه ِریز یلصا هلبق هک یتروصرد.دنک ادیپ هلبق يرایشه يارب ات دنک یم وجتسج و يّرحت و دهد یم
.تساه نداد ناشن
 و میا هداتسیا ناش تمس هب و دهد یم ناشن نهذ هک ییاه هلبق هک دنامهفب ام هب هتساوخ تیب نارازه اب انالوم
 تمس کی هب طقف هلبق نهذ کیرات بش رد ،دنتسین یلصا هلبق ،میا هداد رارق ناشیور ار نام هجوت و يرایشه
:تسا
ادخ ِدوخ = هلبق :سپ ،تسا ناکمال هک ادخ ،ادخ هناخ ِتهج = هلبق
    هدش هدوشگ ياضف = هلبق :هجیتنرد هدش هدوشگ ياضف = ادخ :یفرط زا
اضف ندرک زاب = هلبق تمس هب ندناوخ زامن و
 نادب ،يرب یم ولج ار اهراک ییاشگاضف اب و ینک یم زاب ار اضف يراد عقومره ،يدام مه و يونعم راک ره رد سپ
.دش دهاوخ هتفریذپ تلامعا مامت و يا هداتسیا یقیقح هلبق يوس هب ور هک
هدش مدع زکرم = ادخ هناخ :یفرطزا
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 زامن هک فرطره هب و ادخ هناخ رد يا هدمآ یتسه يرایشه هک وت ینعی ،دشاب مدع تهجوت ِزکرم هاگره سپ
.دش دهاوخ هتفریذپ تلامعا مامت ،هدش مدع زکرم اب ینعی ،تسا تسرد تزامن یناوخب

يا هیام یبایب يزیربت ِسمش ِلعل ز رگ
ینک يزوریپِ خرچ ِزارف هیاپ نیرتمک
2777 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 رب شزراو ینک سح ار وا روضح زا يا هیام و دنک سمل ار تبل يا هسوب يارب ،يدبا و یلزا ِقوشعم بل تس یفاک
 تا يرادیب و روضح هیامرس ،ندش هتفریذپ و يدنمشزرا سح نیمه ،ینک ادیپ ار ینهذ نمرد تا هتفر داب
 هگن رادیب و روضح هیامرس ندرک عمج اب و ،يورب تایدام ناهج يارَو نآ اب یناوت یم هک يا هیامرس .دوش یم
 ینهذ نم و نهذ هبذاج زا تروضح ياپ هک يورب شیپ ییاجنآ ات ،يوش رت قیمع و رت قیمع ،تلد غارچ نتشاد
.دیآرد زاورپ هب اهر و دازآ ییاتکی نامسآ رد تناج و هدش اهر

دیشاب تمالس و داش
دابآ فجن زا هیضرم
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909 همانرب زا هتفرگ رب روضح جنگ ناهارمه و يزابهش داتسا يونعم ردپ هب ون لاس کیربت و مالس اب
1307 ،1306  ،1305 تیب مود رتفد يونثم

  تسا یهش ریت نآ هک نکشم ار ریت
تسا یهگآ ِتسش ز يواترپ تسین

 قح تفگ َْتیمر ذِا َْتیمر ام
قبَس دراد اهراک رب قح راک

  ار ریت نکشم وت نکشب دوخ مشخ
ار ریش درامش نوخ تمشخ مشچ
1307 یلا1305 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 دنوادخ ار ریت نیا هک نکشم ار ریت ،وشن ینابصع ام یگدینامه هب دروخ یم يریت یتقو دیامرف یم انالوم ترضح
 زا نیا هدرکن ترپ نمشد هدرکن ترپ هیاسمه يوات رپ تسین ،هدرکن ترپ نآ و نیا .تسا یهاش ریت ،هدرک ترپ
.هدمآ دنوادخ یهگآ تسش
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 چیه هک نیاینعی و مزادنا یم ریت نم يزادنا یمن ریت وت هک تفگ دنوادخ .قح تفگ َْتیمر ذِا َْتیمر ام هک دیوگ یم
 هک نیا و دنکبار اهرکف وا مدع زکرم زا مینک زاب ار اضف دیاب هشیمه سپ .منک یم رکف نم ینک یمن رکف وت عقوم
 یگدنز رد مینک یم هک يراک نیلّوا دریگ یم یشیپ ام ياهراک مامت هب راک نیا مینک مدع ار زکرم مینک زاب ار اضف
 هن هنارایشه دوشب ماجنا وا هلیسو هب نامیاه رکف هک مینک مدع ار نامزکرم هک تسا نیا هلاس هدزاود هلاس هد
 ار تدوخ مشخ دیوگ یم دعب اهرکف رد مینک یم لالخا ام یلو دنک یم وا مینک یم رکف ام یتح مینک رکف ام هکنیا
 هدرک دایز ار اه یگدینامه ینعی هدرک دایز ار اه نیچ هطقن نیا دهد یمن شوگ اه فرح نیا هب یسک رگا نکشب
.زکرم رد یگ دینامه نتشاذگ تسا نغدق هک نیا يارب دنز یم شریت اب دنوادخ ار اهنآ یکی یکی
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 هک تس یناجیه سرت دیسرت یم امش .دننک یم رییغت اهنیا یه دشاب اج نآ اه نآ هکنیا يارب تسا نغدق تیاکش
کی يدارم یب تشهب زووالق دش يدارم یب دیوگ یم دهاوخ یم .یگدنز دهاوخ یمن دراد یم هگن نهذ رد ار امش
 نامرکف هب چیه مینک یم تیاکش مینک یم هلان ام دریگ یم یتقو یلو دریگ یم امش زا ار اه یگدینامه نیا یعقوم
 منک زاب ار اضفراذگب يوشب دیابن هدینامه هک تسا نیا شا ینعم هدیدپ نیا میوشب دیابن هدینامه هک دسر یمن
 ینک مدع ار زکرمینک زاب ار اضف و شاب یضار دیوگ یم هک نیا یلو دوش یم هچ منیبب منکن هلان مشاب هتشاد اضر
 .دراد قبس دریگ یم یشیپ اهراک همه هب نیا
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 نکشب ار تمشخ و نکشب ار تدوخ وت دیوگ یم تفرگ رارق دنوادخ ریت تباصا دروم نامیاه یگدینامه یتقو و
 و هزمشوخ ریش کی نیا ینیب یم مشخ مشچ اب یتقو هک نیا يارب نکم ضارتعا ینعی نکشم ار ریت شاب ریش
 هچیتسه هدینامه هچ اب هک یمهف یم ینک زاب ار اضف هدش هدز ام یگ دینامه نیمه تسا هدننک تیوقت
 ینیب یم نوخ ار ریش ینک هاگن مشخ مشچ اب نیا رب انب دریگ یم ار تتفرشیپ يولج يزیچ هچ يراد يا يراتفرگ
 .ینیب یم دب ار بوخ زیچ کی ینعی

 داباهم زا نیورپ رکشت اب
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دوخ يونعم ياه ماغیپ لاسرا تباب روضح جنگ ناگدننیب زا ساپس اب
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