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قادصم

شلاچ

يگنهرف مجاهت

ام تيعضو

روشك كي يگنهرف تيوه نداد تسد زا

يمالسا بالقنا زا دعب يّلم تيوه يايحا

تّلع

روشك كي يّلم تيوه

رامعتسا دركلمع

 نيتال ياكيرمآ و اقيرفآ نابز ندرك ضوعقادصم
اه لويناپسا و اه يلاغترپ طسوت

 ندرك لحمضم يياناوت تروص رد دوخ تردق ياه هياپ ندرك مكحتسم
تّلم نآ گنهرف

تّلم نآ گنهرف ندرك لحمضم رد يناوتان تروص رد هقطنم ندرك اهر

هجيتن

شلاچ

يّلم عفانم نداد تسد زا

رامعتسا نارود قادصم

رامعتسا يانعم

روشك كي نابز ندرب نيب زا

»نيصلاب ولو ملعلا اوبلطا«

 ياه تردق طسوت اهروشك يونعم و يدام يدوجوم زا هيامرس نتخاس
ايند يسايس و يماظن

»لاق نم ىلا رظنت ال و لاق ام ىلا رظنا«

1 هحفص

قادصم

نآ تيوه و تّلم كي تايح تارقف نوتستيمها

 ،زيزع ،هتفرشيپ ار تّلم كي دناوت يم گنهرف
دنك يناهج يوربآ ياراد و اناوت

 گنهرف ندوب هتسجرب و ندوب راد هشير
هقطنم نآ

تّلع

گنهرف

 تانايب
 نانكراك راديد رد

 و ادص نامزاس
اميس

سفن هب دامتعا ندش اديپ يقيقحت و يملع يون ياه هصرع رد تفرشيپقادصمهجيتن

ناگناگيب لباقم رد يگتسباوهجيتن بالقنا زا لبق يّلم تيوه فيعضت لباقم هطقن

ناگناگيب عفانم ابام يّلم تيوه ندش هدنز ،ندوبن راگزاستّلع

يسراف طخ و نابز رييغت داهنشيپقادصم

تيّلم ياه هصخاش زا مادك چيه ندركن لمحت
بالقنا زا لبق ناگناگيب طسوت ام قادصم

درف يارب هك يئوراد روز هب قيرزت
مزال هن و تسا ديفم هن لاثم

يگنهرف لدابت لباقم هطقن

بالقنا زا لبق يگنهرف مجاهت قادصم

مالسا اب ام تيّلم ندوب هتخيمآتّلع

ناميا و نيد اب هزرابمهجيتن

ام يارب يموب سابل نتشاد هب ندشن رضاحقادصم

 ياه طيحم رد ندرك راك زج يهار چيه هب ندركن ركف
دنديد يم دادعتسا دوخ رد هك يناسك يارب يجراخ

يقيقحت و يملع راك يخاتسگ و تأرج دوبن

 فرص هب و دوب بولطم ندوب يجراخ فرص ييالاك ره
بولطمان ،ندوب يلخاد

يلام ياهدادرارق اب هتسباو نارادمتسايس ناهد نتسب

بجاو هكلب حابمتيمها

رگيد ياه گنهرف زا ينيزگ هدبز و اه يگتسجرب نتفرگانعم

 ياه شناد رانك رد نيد ِشناد ندوب اراد
ام نادنمشناد طسوت يگدنز يلومعم

دهاوش

ام ي هعماج ندوب ينيد

يناسنا ياه شزرا ي همه هناوتشپ نيد هاگياج

لقتسم روطب مه لقع و مالسا روتسد هنومنتّلع

قيداصم

 يارب يگنهرف و يملع ياه تيصخش ندشن لئاق جرا
تّلم نيا يگنهرف تيوه

يمومع و يّلم هناسر اميس و ادص
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گنهرف

يمومع و يّلم هناسر اميس و ادص

 تانايب
 نانكراك راديد رد

 و ادص نامزاس
اميس

يريگ تهج

نمشد فده

نمشد رازبا

ام ناوج لسن مشچ لباقم قفا نداد هولج هريت و دولآ مهو

ندناسرت

ترورض

نمشد يريگ تهج لباقم ي هطقن تسرد

اه يگژيو
هديچيپ و دمآراك

دوخ زور هب زور ي هعسوت و ميظع ياه يراذگ هيامرس قادصم

متا بمب و حالس زا اه هناسر رتشيب يراذگريثأتهعماج ياضف رد حيحص گنهرف شوخ رطع ندنكارپهفيظو

دوخ تردق نديشك خر هب يارب گنج يادتبا رد ناهاشداپ ريوصت زا رپ ياه همان قادصم

فده

يربهر تاديكأت

يّلم تيوه لالقتسا و ناميا هب شيارگ زا تّلم گنهرف ندنادرگرب

ام لباقم رد نانمشد يگنهرف و يا هناسر شيارآ

عونتمو هديچيپ رايسب

اميس و ادص دركلمع
ناديم نيا رد روضح اب بسانتم دوخ ندرك هدامآ

ندمآرب نآ ي هدهع زا و ميظع شيارآ نيا لباقم رد يگداتسيا

ايند رد اه تردق نيب گنج رازبا نيرت مهم هناسر

يّلم تدحو ندرب نيب زا

هناعاجش مادقا زا يسايس دشرا ناريدم ندرك فرصنم

ناناوج سفن هب اّكتا ندرب نيب زا

هعماج رد نيد ألخ ندرك رپ

راكهار

ترورض

هناملاع و يقيقحت راك ماجنا

تيمها

انعم

اه هنيمز

يّلم تدحو تمس هب يريگ تهج

ديما داجيا تمس هب يريگ تهج

ام يور شيپ نشور ياه قفا نداد ناشن تمس هب يريگ تهج

روشك نالوئسم و ناققحم ي هعومجم هب نداد تعاجش تمس هب يريگ تهج

نوگانوگ لئاسم رد اه يور هدايز زا يريگولج و اه تكرح هب نداد ناماس و رس يارب ناميا رصنع ندوب مهم

يماع مدرم يارب يتح نتشاد هبذاج

يمدرم و مهف سك همه نابز هب ولو حيحص ،نقتم راك

يّلم ي هناسر اب طبترم نوگانوگ لئاسم و يگنهرف ميهافم

يهلا تاقولخم نيرت هتسجرب ءزج

تّلع

يلومعم تاغيلبت كي رد يتح اهراك همه رد هنيمز

اهراك ي هبذاج و يراگدنام ندش فعاضم رثا

تسردان اي تسرد ركف كي شرتسگ يارب هليسو نيرت مهم

رنه نودب هناسر و رازبا

رنه زا هدافتسا نودب مدرم نهذ رد يداع فرح كي يتح ندشن راگدنام

يركف تائاقلا و يملع ياهراك رد رنه زا هدافتسا قادصم

رنه هب نداد تيمها

2 هحفص


