
 ،يونثم زا یتایبا حرش ��

 :یگربیب گرب عوضوم اب     

 

 تخاسب تبرغ ِیگربیب اب هکنوچ

 تخاتب وا ِيوسهب یگربیب ِگرب

 4761 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .تسیگدشتیوهمه روظنم اجنیا رد :گرب

 

 و اون و گرب ار اهیگدشتیوهمه هابتشا هب و میتسه ادج دنوادخ زا ناهج نیا تبرغ رد تییادخ ناونع هب ام

 رد و دراد ینهذِنم زونه و تسا دنوادخ زا ییادج و تبرغ رد هکنیا دوجو اب ناسنا یتقو اما ،مینادیم هیامرس

 زیهرپ اهمدآ و اهزیچ اب ندشتیوهمه زا ،دنک رس یگدشتیوهمه نودب و یگربیب اب دناوتب ،درَبیم رَس هب نهذ

 رادروخرب شزکرم يهدش یلاخ ياضف تکرب زا .دباتشیم وا يوسهب ،يونعم ياون و گرب تلاح نیا رد .دیامن

 .دوشیم

 ندش زاب نامه هک یگربیب گرب تروص نیا رد ،دشاب هتشاد ربص ،دنک لمحت ار یگربیب گرب دناوتب یسک رگا

 .دوشیم شايزور و تمسق تسا نورد ياضف

 

 تسوا ِعاطْقِا همه یگربیب ِگرب��

 تسولُع و تسراختفا شیراوخ و رقف

 4519 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 نداد یسک هب و ندیرب :عاطْقِا

 

 کی دنوادخ یتقو ،تساهیگدینامه ندرک اهر و ییاسانش ،تسدنوادخ تاکرب نیرتگرزب زا ،یگربیب گرب 

  .میوشیم هاگآ مدع زا ،مدع ناونع هب ام ،دهدیم رارق ام زکرم رد ار مدع و دریگیم ام زا ار یگدشتیوهمه

 ناهج هب يزاینیب ،انعم کی هب و دنیشنیم یگدینامه یلاخ ياج ،رقف .تسا يزارفارس و راختفا يراوخ و رقف

 شریذپ و میتسه یضار هجیتن رد ،میتسین مه نارگید و ناهج هب دنمزاین ،میشاب هتشادن یگدینامه یتقو ،تسا

 طلغ ینهذنم اب ام یلو ،تسام يزارفارس و راختفا ثعاب نامه ،تسيراوخ ینهذنم يارب هک يزیچ ره ،میراد

 .دمهفیمن ار یگربیب گرب ینهذنم ،مینیبیم

 



 دش گرب نوچ ار وت یگربیب ِگرب��

 دش گرم و یتفای یقاب ِناج

 1378 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 یگدشتیوهمه ِمدع يهیامرس ،قلعت ِمدع يهیامرس :یگربیب ِگرب

 نادواج :یقاب

 

 دشاب وت ياون و گرب ،اهیگدینامه زا زکرم ندش یلاخ و يرایشه زا يرایشه ِندش هاگآ ،مدع هب ندش رایشه رگا

 یباییم یقاب ناج تروصنیارد ،دوشیم رتهب نم یگدنز ،دوش یلاخ رتشیب مزکرم هچ ره هک ینالوبقب تدوخ هب و

 ام رد اریز .دوریم شدوخ راک لابندهب گرم و يوشیم يدبا هظحل نیا سنج زا و ییآیم هظحل نیا هب ینعی

 نیا هکینامز ات ،تسین هتسباو مرف هب هک تسا مئاق شدوخ تاذ رب يرایشه کی و تابث کی ،نت نیا رب هوالع

 گرم زا نیاربانب ،دنکیمن یقرف شیارب ،دتفیب مرُف مه رگا ،دنکیم یگدنز ناهج نیا رد ام رد يرایشه ،تسه مرف

 .میسرتیمن

 

 لالح ار ام دَوُب یگرَمیب ِگرم��

 لاوَن ار ام دَوُب یگربیب ِگرب

 3927 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ینهذِنم هب گرم :یگرمیب ِگرم

 ام ِزکرم رد شدوخ زا مدع ندش هاگآ :یگربیب ِگرب

 ششخب و اطع :لاوَن

  

 يارب و دنکیم هنادواج ار ام هک ،اهنآ نتخادنا و اهیگدینامه ییاسانش ،ینهذنم هب ندرم ینعی یگرمیب ِگرم 

 ،رگیدیترابعهب ،تسيدزیا ياطع ام يارب ،ام زکرم رد شدوخ زا مدع ندش هاگآ ،یگربیب گرب ،تسا لالح ام

 هک مدع ات مینک نیرمت ار میلست هظحل هب هظحل و مییاشگب ار اضف ،میوش هنادواج ات میریمب ینهذنم هب دباب

 .دریگب رارق ام زکرم رد تسيدزیا ششخب

 

 نآ زا بش و زور ،تسا گرب اب وچ نَت��

 نازخ و تسا زیرگرب رد ناج ِخاش

 144 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم



 

 .تسا يدام ِقزر و هقوذآ ِینعمهب اجنیا رد :گرب

 

 ندرک دایز رکف رد هظحل هب هظحل و میاهدیبسچ اهزیچ هب ام ینعی تسا قنور لاح رد بش و زور ،ام ینهذنم رگا

 ناونع هب ام ،تسا ندش رتگرزب لاح رد زور هب زور و تساون و گرب اب ام ینهذنم سپ ،میتسه اهیگدینامه

 هدرمژپ لاح رد ،ام يرایشه ،ام حور خاش ،لباقم رد ،مینیبیم اهزیچ بسحرب ار نامدوخ و ادخ ،ناهج ینهذنم

 و متسین ینهذنم نیا نم :مییوگب و مینک هاگن نهذ هب ،رظان روضح تروص هب رگا اما ،تسا نازخ رد و ندش

 .دباییم قنور ام يرایشه و دوشیم کچوک ینهذنم ،موش هدنز ادخ هب مهاوخیم

 

 دوز ،تسا ناج ِیگربیب نَت ِگرب��

 دوزف ار نآ ،نتساک دیابب نیا

 145 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ،دوش دایز يرایشه قنور ات میهد شهاک ار ینهذنم ناج دیاب ،تسام یلصا ِناج ندش قنوریب ،ینهذنم قنور

 هچره ،مینک یتشآ یگدنز اب و میزادنیب و مینک ییاسانش ار اهیگدینامه دیاب دریگب قنور ام رد يرایشه هکنیا يارب

 مینک کچوک ،میهد شهاک ار ینهذ نم دیاب سپ ،دوشیم رتهدرمژپ ام ناج دشاب رتگرب اب و رتگرزب ینهذنم

 .دبای شیازفا ام ناج ات

 

 روضحجنگ ياههمانرب زا هتفرگرب

 

 ناتسلگ زا رورس


