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ٌؤصٌّٕ ٜض ثٛسٚیٛثذٚس ٚاسِی ی
دٚال٘ذیشاس ثِّٛٛق ایّ ٝداسِی ی
اِیٙذ ٜدیش ثٛت ٖٛایطّش ائتٍیّش
ثؤِٛضذٚسس ٚئشٌی ایّ ٝسبغّی ی
ٚاس ا َٚدئییت ٚاسِیك ثیشدٖ اِٛٚثذٚس
ٞشیبٖ ٌؤص َ ٜیبسا٘تیال دِٛٚثذٚس
اَ ٌؤتٛسس ٝیبسا٘یطیٗ اٚست٘ٛذٖ
ٚاسِیك ٌ ِٛٛسبساالساق سِٛٛثذٚس

ترپٍ ویص

ٌئذیشدی ضٟشد ٜثیشآ٘ب
لبزیشدی اؤ٘٘ٛذ ٜثیش ثبال
تشپ٘ ٝیص اٚزٛستذ ٚضٟشی
لبِٕبدی ضٟشد ٜثیش آدا
لبِذیالس ٌٛ٘ٛص ٚسٛیٛق دا
یبتذیالسٌئد٘ ٝی اٚزٛق دا
اِٚذٚالس اؤصٌیی ٝاَ آزیٓ
لبِٕبدی دیشی ثیش تٛیٛق دا
یٛصِشی ضٟشد ٜثئّ ٝاِٚذٚ
ثیّٕ ٝدی یِٛذاضی ٘ئد ٝاِٚذٚ
تشپ٘ ٝیص ٌؤسٔٛضذ ٚایطیٙی
دیشیّیه ثؤٍِ ٝدٞ ٜئر اِٚذٚ

آمًزش زبان ترکی
ديَسار ياشٌ اصیل ترکی در پارسی

ادأ ٝاص ضٕبس ٠لجُ...
 .550اَسٚن 6اسیه  6اسی (اسیٕه  6رٚة ضذٖ
 ،آة ضذٖ)  +ن (ان)  6آة ضذ ، ٜصسدآِ)5( ٛ
 . 551اُسٔٚسه 6اٚسٔٚسه ٞ 6ؤسٔٚسه ٞ 6ؤس
(ٞؤسٔه  6صِف ثبفتٗ ) ( ْٚ +ان)  +زهه
(ان)  6صِف ثبفٙذ ، ٜتبس ثبفٙهذ ، ٜعهٙهىهجهٛت
ٞؤسٚن ٌ 6یس یب صِف ثبفت ٝضذٜ
 . 552آسیب6آسیْیب  6آسی (آسیٕبق  6پبن ضهذٖ ،
آسیتٕبق  6پبن وشدٖ)  +یب (ان)  6پبن  ٚصالَ
٘ ،ژاد سفیذٔ .ثُ تشوی  5سٛداٖ دٚس( ٚصالِهتهش اص
آة)  ،آیذاٖ آسی (سفیذتش اص ٔب)ٜ
 . 553آسیَٗ 6آسیبٖ  6آسیْیبٖ  6آسی (ثبظ  5آسیب) +
یبٖ (ان فبعّی)  6پبن ضذ ، ٜآیذیهٗ  ،پهبن ،
آسیب ٘ ،بْ آلب
 . 554آص 6آج ٌ 6شس ، ٝٙضشیع آصٔٙهذ  6آدْ
ٌشس ٚ ٝٙضشیع  ٚطٕعهىهبس آج آداْ  6آدْ
ضشیع ٌ ٚشس ، ٝٙضٟشیبس ٘یض دس ایٗ ضعهش آج سا
دس ٔف ْٟٛضشیع ثىبس ثشد ٜاست.
 555آصاس 6آصاس  6آص (آصٔبق ٙٔ 6طشف ضهذٖ ،
ٌٓ ضذٖ  ،ثیٕبس ضذٖ)  +اس (ان)  6ثهیهٕهبسی ،
(سفتبسِ) غیش غطیص  ٚثب اریت
آصاس دٚتٕبق  6ثیٕبس ضهذٖ  ،تهْٛیهٛق آصاسی 6
ثیٕبسی ٘یٛوبسُ دس ٔشغٟب  ،وىّیهٍهی آصٔهبق 6
ٔسٕ ْٛضذٖ  ٚفسبد ٔعذٜ
 .555اُصثه 6اؤصثه  6اْٚغٛصثه  6اْٚغٛصثیً 6
خبٖ ل ْٛاٚغٛص  ،ثی ثبن  ،آدْ غبف  ٚغهبدق ،
اص الٛاْ تشن.
 . 551اَصٌیُ 6اص (اصٔه  ِٝ 6وشدٖ) ٌ +یُ (ان)
 ِٝ 6وشد٘ی  ،اص ٔیٞ ٜٛبئی و ٝثػٛست ِ ٝوهشدٚ ٜ
خٕیشی دس غزاٞب خػٛغبً آش استفبدٔ ٜی ٌشدد.
ادأ ٝداسد

دده قورقود

فضولی

خیابانی

واغیل
حضرت سلیمان ایلٍ قاریطقاویه واغیلی :
ثیش ٌ ٖٛضضشت سِِٛیٕبٖ لٛض ٛ٘ٛایّ ٝیِٛذاٖ وئسیشدیٌ .ؤسد ٚیِٖٛٛ
اٚست٘ٛذ ٜثیش لبسیطمب دٚسٚة.
ضضشت سِِٛیٕبٖ ائّ ٝثیّذی وی لبسیطمب٘یٗ ا٘ٚذاٖ ثیش دیّه ٝیهی ٚاس .
لبسیطمبداٖ سٛسٚضذ 5 ٚآ لبسیطمب ثٛسدا ٘ی ٝدٚسٚثسبٖ ؟ إِٚبیب ٔٙذٖ ثیش
دیّٝییٗ ٚاس؟
لبسیطمب دئذی  5د٘ٚیبیب ٌّیت ٌئذٖ سِِٛیٕبٖ السی سهبیهٕهبق اٚزهٖٛ
ثٛسدا دٚسٔٛضبْ  .ضضشت سِِٛیٕبٖ دئذی  5د٘ٚیبیب ٘هئهسه ٝسهِِٛهیهٕهبٖ
ٌِٝیت ٌئذیت ؟ لبسیطمب دئذی  5س ّٝٙیئتٕیص سِِٛیٕبٖ.
ضضشت سِِٛیٕبٖ سٛسٚضذ 5 ٚث ٝ٘ ٛ٘ٛایّ ٝثیّیشسٗ؟ لهبسیطهمهب دئهذی 5
عبلیّال ،ثبخبسیمال ،لٙبع ٝتیّٕ ٝضضشت سِِٛیهٕهبٖ دئهذی 5عهبغهیهّهّهی
اِٚذٚغٝ٘ ٛ٘ٛدٖ ثیّیٓ؟ لبسیطمب دئذی 5ثبضیٕیٗ یئىِ ٝییجیذٖ .
ضضشت سِِٛیٕبٖ سٛسٚضذ ٚثبخبسیمّی اِٚذٚغٝ٘ ٛ٘ٛدٖ ثیّیٓ؟ لبسیطهمهب
دئذی 5اَ آیبغیٕیٗ زئٛیىّیییٙذٖ.
ضضشت سِِٛیٕبٖ سٛسٚضذ 5ٚلٙبعتّیییٙی ٘ٝدٖ ثیّیٓ؟ لبسیطهمهب دئهذی 5
ثئّیٕیٗ ایٙدِ ٝیییٙذٖ ضضشت سِِٛیٕبٖ دئذی  5سٗ ٘ئد ٝلٙبعهت ائهّهیهٝ
ثیّیش سٗ؟
لبسیطمب دئذی  ٗٔ 5ثیش ثٛغذا ایّ ٝیئذی ایُ دٚال٘ب ثیّٝسْ.
ضضشت سِِٛیٕبٖ دئذی  5لبسیطمب ،س٘ٝیٗ ث ٛسؤصِشیٙی سیٙبیبخبغبْ .
دئذیه ِشیٗ دٚغش ٚزیخذی ٝ٘ ،ایستٝسٗ س٘ٝهٚ ٝئهش ٜخه ٝیهٓ یهبالٖ
زیخذی س٘ٝی اؤِذٚسٜخٝیٓ.
لبسیطمب دئذی ٘ ٝٔ 5یٓ سؤصِشیٓ دٚغشٚدٚس  .سیٙبیب ثیهّهشسهٗ .ضضهشت
سِِٛیٕبٖ لبسیطمب٘ی ٌؤتٛسد ٚضٟشٌّ ٜذی.
ضضشت سِِٛیٕبٖ لبسیطمب٘ی ثیش ضٛض٘ٝیٗ ایسی ٝٙلٛیذٚسد ٚیب٘یٙهبدا ثهیهش
ثٛغذا سبِذیشدی.
ضٛض٘ٝیٗ آغضیٙی ثشن ثشن ٔٛضِٝٔٝتذی غ٘ٛشا ٌؤیذٖ آسذیشدی
٘.بغیُ السدا ٚاخت تئض ٌِٝیش.
ضضشت سِِٛیٕب٘یٗ ثبضی لبسیطذی ٌّ٘ٛش ٌِٝیهت وهئهسهذی .ثهیهشدٖ
ضضشت سِِٛیٕبٖ یبدیٙب سبِذی وی لبسیطمب٘ی ضٛضٝیه ٝسهبِهذیه هی ٚ
آختذاٖ یئذی ایُ وئسیت.
آدأالسیٙب دئذی 5لبسیطمب٘ی ثٛسایب ٌ ٝتهیهشیهٗ .لهبسیطهمهب٘هی ضضهشت
سِِٛیٕب٘یٗ ضٛضٛس٘ٚب ٌٝتیشدی ِش.
ضضشت سِِٛیٕبٖ ضٛض٘ٝیٗ آغضیٙی آزذی ٌؤسد ٚلبسیطمب اٌ ٚؤسدٚیٛ
ویٕی ایذی سبغ سبالٔبت دیش ثٛغزا٘یٗ دا ض ِٝٝاٚزذ ٖ ٜثیشی لبِیش.
ضضشت سِِٛیٕبٖ ا٘ٚذاٖ سٛسٚضذ 5ٚآ لبسیطمب ث ٛثهٛغهذا٘هیهٗ اٚزهذٜ
ثیشیٙی ٘یی ٝیئٕ ٝیییجسٗ؟
لبسیطمب دئذی  5لٛسخٛسد ْٚوی ،یهئهذدی ایهّهذٖ غه٘ٛهشادا یهبدیهٙهب
دٚضٕٝیٓ آخیٙذاٖ اؤِ.ْٝ
ا٘ٚب ٌٛس ٜد ٜثٛغذا٘یٗ اٚزذ ٜثیشیٙی سبخالدیٓ .ضضهشت سهِِٛهیهٕهبٖ
دئذی  5لبسیطمب ،ث ٛسؤص ٖٚدٚغش ٚزیخذی.
ایٙذی ثبخبسی یٙی سیٙبیبخبغبْ .ثیش خیشٔبٖ تبخیّی ٘ٚ ٝاختب یٚٛا٘ب داضییب
ثیّشسٗ ؟ لبسیطمب دئذی  ٝ٘ٝٔ 5تٛخ٘ٛبٖ إِٚبسب ثیش ٌ.ٝ٘ٛ
ضضشت سِِٛیٕبٖ لبسیطمب٘ی ثیش خیشٔبٖ تبخیّیٗ اٚست ٝ٘ٛثٛساخذی.
أش ٚئشدی وی ا٘ٚب تٛخ٘ٛبٖ إِٚبسیٗ لبسیطمب تهبخهیهّهی یهٚٛاسهیهٙهب
داضیٕبغب ثبضالدی.
ا ٌٖٛ ٚوئسذی غبثبش ضضشت سِِٛیٕبٖ ٌّذی ٌؤسد ٚثیهش د٘ ٜه ٝدٜ
تبخیُ لبِٕبییت.
دئذی  5لبسیطمب ث ٛسؤص ٖٚد ٜدٚغش ٚزیخذی .ایٙذی س٘ٝیٗ عبلهّهیهٙهی
سیٙبیبخبغبْ.
ٌئت ضبضیشالش غبثبش لٛضٔٛ٘ٛال س ٝ٘ٝل٘ٛبق ٌِٝٝخٝیٓ.
لبسضمب یٚٛاسیٙب ٌئتذی .لبسیطمبالسیٗ ضبٔیسیٙی زبغیشدی.
ضضشت سِِٛیٕبٖ اٚزٞ ٖٛش ٘ ٝالصیٓ ایذی ضبضیشالدی الس.
غبثبش آزیالٖ ویٕی ضضشت سِِٛیٕبٖ آتیٗ ٔیٙیت لبسیطمهبیهب له٘ٛهبق
آسدی ٚاس
ٌّذی.

مطاَیر ي ضخصیت َای چطمگیر آرربایجان
*تالیف :پريفسًر چىگیس قاجار

ضیخ وظامی گىجًی
٘ظبٔی ٌٙد ٝای (ٌٙدٛی)
ٔذفٗ ٌٙ 5دٝ
ِمتٞب  5ضىیٓ ٘ظبٔی
صٔی ٝٙفعبِیت  5ضعش فبسسی
سجه  5سجه ضعش فبسسی عشالی
دٚس 5 ٜسّدٛلیبٖ
ٔطُ ص٘ذٌی ٌٙ 5دٝ
ٕٞسش  5سٕٞ ٝسش
٘خستیٗ ٕٞسشش  5آفبق
فشص٘ذاٖ ٔ 5طٕذ
پیط 5 ٝضبعش  ٚداستبٖ٘ٛیس
ضىیٓ خٕبَ اِذیٗ اثٔٛطٕذ اِیبس ثٗ یٛسف ثٗ صوی ثٗ ٔؤیذ ٘ظبٔی
ٌٙدٛی ضبعش ٔعشٚف ایشا٘ی دس لشٖ ضطٓ .ٜق دس سبَ ٞ035دشی دس

شهریار

رتبیت

عی
شاه اسما ل

آرربایجاویه تاویتیالن
ايلذيزالری
محمذ حسیه بُجت تبریسی
(ضُریار)

ٌئسٗ سبیٗ ادأ ٝسی...
استبد ضٟشیبسیٗ داِیسی خب تمشیجب اوثش تٛسن ضبعهیهش ِهشی ثهٛ
سجه د ٜیبصیت یبساتٕبغب ٕٞت ٌٛستشدیّش.
ثٛتبییٗ ضبعشِشی ٝٙاٚتبییٗ ضبعیشِشی ٚثهبضهمهب تهٛسن دیهّهّهی
تٛپشالالسدا یبضبیبٖ ضبعیشِش د ٜا ٚسبیبلذا  ،ضیذس ثبثب یب ٘ظیشِ ٜهش
سٛیّ ٝدیّش.
ٔ ٙی ِش ضیذس ثبثب٘ی دیُ ِش اصثشی ائّ ٝدیّشٞ .ب ثئّٛ٘ ٝض ٚ ٝتعضیٝ
ِشدٛ٘ ،ٜض ٝخٛاٖ الس ا ٖٛ٘ٚضعشِشیٙذٖ فبیذاال٘ذیالس .
ضیذسثبثب یب سالْ ٔٙظ ٝٔٛسی ایٌّٛ ٝخّ ٛسٛیّٕٙیهطهذی وهی اٚ
ٔٙظ ٝٔٛی ٝدئییّٗ ٘ظیشِ ٜشیٗ ٞبٔیسی ا٘ٚه ٖٛوهِٛهٍه ٝسهیهٙهذٜ
لبِذی .
ضیذسثبثب ٔٙظ ٝٔٛسی ثیش ٌ ٖٛوٛس ٜسی ویٕیذیش وهی ا٘ٚهذاٖ
سٛسا پبسِیبٖ ثٛت ٖٛادثی اِٚذٚصالس ا٘ٚذاٖ ٘ٛس آِیجالس .
دئذیه وی استبد ضٟشیبس ایّه ضعشِشیٙی تٛسو ٛدیّیٙذ ٜسٛیّهٝ
ییت دیش ا ٚاٚستب یبضالسیٙذا ضیذسثبثب ٔٙظ ٝٔٛسیٗ سٛیّ ٝییت.
ٞب ثئّ ٝاستبد ث ٛفب٘ی د٘ٚیبداٖ وٛزٗ ٌ ٝ٘ٛلذس اؤص آ٘هب دیهّهیهٙهٝ
ٚفبداس لبِیت  ٚثیضیٓ ادثی خضیهٙهٔ ٝهیهض ٜتهبیسهیهض ایهٙهدهی ِهش
ثبغیطالٔیطذی .
ائّ ٝث ٛثخطص ِشیٗ لبسضیّی یٙذا ثٛت ٖٛتٛسن دیّهّهی خهبِهمهالس
ضٟشیبسی اؤصِشیٔ ٝٙیّّی ضبعیش ثیّذیّش .
ا ٚثیش ی طشفذٖ استبد ضٟشیبس ،دیُ دضّٕٙشیٙیٗ طشفیٙذٖ عهبغهال
ٌّٕ ٝیٗ ثالالسا ساست ٌّذی .
ض٘ٚٛیست ِش ا ٖٛ٘ٚدیّی  ٚدیٛا٘ی ایّ ٝدٚضٕٙی ایذیّش .
ا ٚاٚصدٖ ٞش ٘ ٝوّه ٚاس ایذی ایط ٝسبِذیالس تب ا ٖٛ٘ٚیبصدیه هی
تٛسو ٛدیٛا٘ی ٘ی ٘بثٛد ائّ ٝسیٗ ِش .
ثیضیٓ ٘ظشیٕیضخ ٝاستبد ضٟشیبسداٖ لبالٖ تٛسو ٛدیّذ ٜدیهٛا٘هی ،
استبدیٗ تٕبْ  ٚوٕبَ تٛسو ٛضعشِشیٙیٗ ٔػذالی دٌیُ .
ث ٛضعشِش استبدیٗ ا ٚضعشِشی دیش وی  ،استبد اٚسدا – ثهٛسدا ثهٛ
ضعشِشی ا٘ٚب – ث٘ٛب ٞذیٚ ٝئشٔیطذی ائّ ٝث ٛیه َٛایّه ٝاسهتهبدیهٗ
ایٙذی وی اِیٕیضد ٜاٚالٖ تٛسو ٛضعشِشی دیُ دٚضٕٗ ِشیهٙهیهٗ
طشفیٙذٖ لٛسٛ٘ٚة سبخالٔیطذیش .
استبد ضٟشیبس ثٛیٛسٚس5
ثیش سّمِ ٝی اٚغش ٚتبپیّٕیص سب ث ٛثبضسیض یئشدٜ
یئشی ٚاس ضٟشیبسدا٘ذا د ِٛٚدیٛاٖ آپبسا .
ثیضیٓ ٘ظشیٕیض خ ٝاستبد ا ٚثیشیسی تٛسو ٛضعشِشیٙی لٛسٚیب ثیّهٕهٝ
ییت  ٚدیُ دٚضّٕٙشیٙیٗ طشفیٙذٖ زبِیٕٙیطالس.
ثبخیٗ اٚستبد ثٛیٛسٚس 5
تٛسو ٛإِٛٚش لذغٗ دیٛا٘یٕیضداٖ دا خجش یٛظ
ضٟشیبسیٗ دیّیذٚ ٜای دئی ٝدیٛا٘یٌّ ٝئتذی
آٔب ضٟشیبسیٗ اٚغشٚس ٛزٛظ سّیمهِ ٝهی  ٚضسهبة اِٚهٕهٛش
اٚغشٚد،ٚا ٚثیّیش وی ٘ ٝسئسیت ٘ ٝآپبساخبق .
ث ٝل َٛفبسس ضعشی  5ز ٛدصدی ثب زشاغ آیذ ٌضیذ ٜتش ثشد وبال
آٔب ضٟشیبس ثیش س٘ذی دیش  ٚس٘ذا٘ ٝاٚ ٚضهعهی ٘طهبٖ ٚئهشیهت ٚ
طبغٛت دٚس٘ٚذ ٜوی خفمبّ٘ی ی ث٘ٛذاٖ آستهیهك ٌهؤسهتهشٔهه
إِٚبص .
استبد ضٟشیبسیٗ تٛسو ٛدیٛا٘یٙی زبالٖ ٔهبٔهٛس اِهیهٙهذ ٜضهىهٓ
ٌتیشیت ضبوٓ صأبٖ داٖ .
استبدا ثیّذیشیت وی تٛسو ٛدیّی لذغٗ  .دیش ا ٚاٚصدٖ ضٟشیبسیٗ
آسدی ٚاس
دیٛا٘ی ٘ی دا ضجط إِ٘ٛٚبِیذیش .

ٌٙد ٝدیذ ٜث ٝخٟبٖ ٌطٛدٔ.بدس ٚی اص ٘ژاد
ثٛد.
وشد
٘ظبٔی سا ثی ضه ثبیذ دس ضٕبس اساٖ ضعش
فبسسی  ٚاص استبداٖ ٔسّٓ ایٗ صثبٖ دا٘ست.اٌش
ز ٝداستبٖ سشایی دس صثبٖ فبسسی ثٚ ٝسیّٝ
٘ظبٔی ضشٚع ٘طذ ٜاستِ ،یىٗ تٟٙب ضبعشی
است و ٝتب پبیبٖ لشٖ ضطٓ ٞدشی تٛا٘ست
ضعش تٕثیّی سا دس صثبٖ فبسسی ث ٝضذ اعالی
تىبُٔ ثشسب٘ذ٘،ظبٔی است.
ٚی دس ا٘تخبة اِفبظ  ٚوّٕبت ٔٙبست  ٚایدبد تشویجبت خبظ تبصٚ ٜ
اثذاع  ٚاختشاع ٔعب٘ی ٔ ٚضبٔیٗ ٘ ٚ ٛدِپسٙذ  ٚتٛغیف طجیعت ٚ
اضخبظ  ٚاضٛاَ آٖ ٞب دس ضٕبس وسب٘ی است و ٝثعذ اص خٛد ٘ظیشی
٘یبفت ٝاست.
ٟٔبستی و٘ ٝظبٔی دس تٙظیٓ  ٚتشتیت ٔٙظٞ ٝٔٛبی خٛد ث ٝوبس ثشد ٜاست
ثبعث ضذ و ٝثضٚدی ضبعشاٖ اص آثبس ا ٚتمّیذ وٙٙذ.تعذاد وسب٘ی و ٝآثبس
ا ٚسا تمّیذ وشد ٜا٘ذ ثسیبس است٘.خستیٗ  ٚثضسٌتشیٗ ضبعشی و ٝث ٝتمّیذ
٘ظبٔی دس ٘ظٓ پٙح ٌٙح ٕٞت ٌٕبضت،أیش خسش ٚدّٛٞی است  ٚاص
دیٍش ٔمّذاٖ ثضسي ٚی ٔی تٛاٖ ث ٝخٛاخٛی وشٔب٘یدبٔیٞ ،بتفی،
ٚضطی ثبفمی  ٚآرس ثیٍذِی اضبس ٜوشد ٘.ظبٔی عال ٜٚثش پٙح ٌٙح دیٛاٖ
ادأ ٝداسد
لػبیذ  ٚغضِیبتی  ٓٞداسد.

ستارخان

رپوین اعتصامی

سُىذیم
*استاد ضُریار

ٌئسٗ سبیٗ ادأ ٝسی...
غالثتٌّ ٝؤس ٜسسٖ ٝ
٘ ٝسئ ٜٛسسٖ ٝ
ٌبٌ ٜؤس ٖ ٜضبفع-ی ضیشاص ایّٝ
ثبِىب٘ذا دٚسٚثالس
ٌبٌ ٜؤس ٖ ٜاٚستبدا ضطش٘ح
لٛساسوٗ اٚتٛسٚثالس
ٌبٌ ٜؤس ٖ ٜسبصیّ ،ٝآٚاصیّٝ
ائیّ٘ ٝد ٝلٛسٚثالس
سب٘ىی سبغش دٚٚ ٜسٚثالس
خبخ ٝاِطبٖ اٚخٛیب٘ذا،
ٞبٔی ایطذٖ دایب٘یشالس
اٛ٘ ٚاِشِ ٝپشیّش ٌب ٜاٚیٛة
ٌب ٜاٚیب٘یشالس
الِِ ٝش ضبعّ ٝسی،
اِٛاٖ ضیط ٝسٍ٘ی ثٛیب٘یشالس
٘ ٝخٔٛبس ٌؤصِ ٛیب٘یشالس
لب٘بد ایست ٝس ث ٛاٚفٛق،
لٛی لبال تشالّ٘ی سٟٙذیٓ
ائطیت اؤص لیػػٔ ٝی ،دستب٘یٕی،
دستبّ٘ی سٟٙذیٓ
سٙی ضئیذس ثبثب ا٘ ٚعشِ ٜش
ایّ ٝزبغیشا٘ذا
ا ٚسفیُ داسدا لبالٖ
آسدی ٚاس
تِٛى ٛلٚٛاٖ ضئش ثبغیشا٘ذا

بایاتی
عضیضییٓ لشآ٘ذا
یبی اٚخ٘ٛی لٛسا٘ذا
آٚزی ،اِیٗ لٛسٚسٖٛ
ٔٚ ٌِٝٛ ٝٙسا٘ذا
******
عضیضیٓ ٌ ٖ ِٝٛاِٚسب
تشیٕی سیّ ٖ ٝاِٚسب
لبسداضّیك ٌٛصَ ضیئذیش
لذسیٙی ثیّ ٖ ٝاِٚسب
******
ٌّ ٝسْ ٖ ٌّٝ ،اِٚسب
ٌٛص یبضٓ سیّ ٖ ٝاِٚسب
دٚست إِٚبق یبخطی ضیئذیش
لذسیٙی ثیّ ٖ ٝاِٚسب
******
عضیضیٓ یبخطی لبال
اٚخبغی یبخطی لبال
٘ ٝاٚالس ث ٛد٘یبدا
پیس ئ ِٝٛیبخطی لبال

تًرکجٍ مثل لر
دٚضب٘ب دئییش لبذ  ،تبصی یب دئییش تٛت.
ث ٝخشٌٛش ٔیٍ ٝثذ ،ٚث ٝسً تبصی ٔیٍ ٝثٍیش.
****************
دٚال٘بٖ آیبغب داش دی ٝس.
ٞش وس ثب ثش٘بٔ ٝسیضی غطیص  ٚخشدٔٙذا٘ ٝتالش ٚ
وٛضص وٙذ ضتٕبً ٔٛفك خٛاٞذ ضذ(خٛیٙذ ٜیبثٙذٜ
است).
*****************
دِٚت دٚضب٘ی اساثب ایّ ٝتٛتبس.
دِٚت خشٌٛش سا ثب اساثٔ ٝیٍیشد.
*******************
دِٚتّی پ َٛزیخبسداس  ،وبسیت اٚتیشاس پِٛالسیٗ
سبیبس !
ثشٚتٕٙذ پ َٛدس ٔی آٚسد  ،فمیش ٔی ٘طیٙذ پِٟٛبی اٚ
سا ضسبة ٔی وٙذ!
*******************
دٚٚاسی ٘ٓ یئخبس ،ایٙسب٘ی غٓ.
دیٛاس سا سطٛثت ٚیشاٖ ٔی وٙذ ا٘سبٖ ساغٓ.
*******************
د ٜٚدٖ ثٛیٛن فیُ ٚاس.
اص ضتش ثضسٌتش فیُ ٞست
*******************
د ٜٚدٖ د ٜثیش لیُ غٙیٕتذیش .
یه ٔ ٛاص خشس وٙذٖ غٙیٕت است.
*******************
د ٜٚی ٝدئذیّش ثٛی ٖٛٙایشیذی  ،دئذی ٞبساْ دٚصدٚس
وی ثٛی ْٛٙایشی اٚال.
ث ٝضتش ٌفتٙذ وٌ ٝشد٘ت وح است ٌ ،فت ودبیٓ
غبف است؟
********************
دئذی دئذی ٔالو ٝدیش.
اٌش زیضی سا صیبد ثٍٛیٙذ ّٔى ٝرٔ ٗٞیطٛد  ٚاتفبق
ٔی افتذ.
*******************
دئذیّش عضسائیُ اٚضبق پبیالیئش ،دئذی ٘ٚ ٝئشسیٗ ٘ٝ
آِسئٗ.
ٔشا ث ٝخیش ت ٛأیذی ٘یست ضش ٔشسبٖ.
ادأ ٝداسد

