
 ،روضح ِجنگ ِناهارمه و زیزع يزابهش ياقآ تمدخ مالس ِضرع اب

 

 ًاّمَه ِموُمُهـْلَا َلَعَج ْنَم دوخ

 متسا هدناوخ لوسر ِظفل زا

 1557 لزغ ،سمش ناوید

 

 ياهمغ یسک رگا و ،دربیم نایم زا ار وا ِيویند ياهمغ دنوادخ ،دنک دودحم دحاو یمغ هب ار شیاهمغ سک ره

 .ددرگ كاله نیمزرس نیمادک رد هک ،درادیمن ییانتعا وا هب دنوادخ ،دشاب هتشاد یفلتخم

 

 !لوسر ترضح زا ثیدح

 ،دشاب هدرک لاغشا ناهج ياهيراتفرگ و اهمغ مدع ياجب ار مزکرم رگا هک دوشیم هداد رادشه ثیدح نیا رد

 یسرتسد ِلباق مزکرم رد وا ِدوخ ِنداد رارق اب هک يدزیا ِهجوت زا نوچ ،منکیم دوبان ار دوخ اهيراتفرگ نیا طسوت

 .ماهدرک مورحم ار دوخ تسا

  

 مغ و ّمه ِمامت ًاتقیقح رگا نم هک دنامهفب نم هب دهاوخیم لوسر ِترضح زا ثیدح نیا و سمش ناوید تیب نیا

 اهر رگید ياهمغ يهمه زا ارم نیمه ،هن ای تسه مدع مزکرم نم هظحل نیا رد ایآ هک دشاب نیا طقف مینارگن و

 .دزاسیم

 اهنآ طابترا و مدرک هبقارم تاقافتا رذگ رد اهتیب نیا رد ،زیزع يزابهش ياقآ ،امش ِرّرکم يهیصوت هب انب هک یتقو

 زکرم رد ادخ ای مدع ندوبن ،انامه اهینارگن و اهمغ ۀمه ۀمشچرس ًاعقاو هک مدید ،مداد رارق هجوت دروم مدوخ اب ار

 نم یتقو :هک مدروآ نامیا نیا هب ًاعقاو نم ،امش هنادهعتم ِتامحز اب زیزع يزابهش ياقآ :هک ینعم نیا هب .تسا

 هک يدب ًالثم عیاقو هب ای موشیم هتشذگ ِسوسفا ،هرهلد و سرت ،تداسح ،تینابصع و مشخ ِلثم یتاناجیه راچد

 ای زیچ اب هک دنکیم يزکرم زا تیاکح همه و همه ،موشیم هدنیآ ِنارگن ای و منکیم رکف هداتفا قافتا هتشذگ رد

 للع و بابسا ِماد رد ینعی هدش هدیشوپ اهیگدینامه  ةدرپ اب نیبمدع ِمشچ هک ینامز ینعی ،هدش لاغشا ییاهزیچ

 نییاپ و الاب ار اهنآ هب طوبرم ياهرکف و دنکیم اج هب اج نم ِزکرم رد تیمها ِبیترت هب ار ماسجا ،دید نیا و هداتفا

 .دربیم نییاپ و الاب مه ار نم نآ ِهارمه و

 :میتفرگ دای هکیلاح رد

 
 نُک خاروس ببس ،دیاب ییهدید

 نُب و خیب زا دنَکرَب ار بُجُح ات

 

 ناکمال ردنا دنیب بِّبسُم ات



 ناکد و باسکَا و دهج دناد هزره

 

 رش و ریخ ره دسریم بِّبسُم زا

 ردپ يا طیاسو و بابسا تسین

  1554 ات 1552 تیب مجنپ ِرتفد ،يونثم

 

  :نینچمه و

 

 نک ضبق نآ  ةراچ ،يدید ضبق

 نُب ز دَیوریم هلمج اهرَس هکنآز

  362 تیب ،موس رتفد ،يونثم

  

 مدع زا رگید ِنایب هب و تسا هدولآ و دساف ِزکرم رد هک دنکیم تیاکح ياهشیر زا ینارگن و مغ هنوگ ره ِرس سپ

 .دریگیم همشچرس اهيزاب زا ،دریگیمن همشچرس لصا زا ،دریگیمن همشچرس

 
 ییزاس بَرَط درک نامز رخآ رد رای

 ییزاب وا ِرهاظ ،دِج ِّدِج وا ِنطاب

  3013 لزغ ،سمش ناوید

 

 منک هجوت بوخ هناشن و تمالع نیا هب دیاب مراد ار مدع زکرم ِبلط و وزرآ هک روضح جنگ ياهشزومآ اب نم سپ

 ِيرایشه هک مهدب هزاجا و زاب ار اضف و منک هجوت دشاب مدع هدوب رارق هک يزکرم نآ هب ًاروف ضبق ِضحم هب هک

 وا مه ار راک نیا هتبلا هک ددرگزاب هدش هدوشگ ياضف نیا و هظحل نیا هب هرابود للع و بابسا ِطسوت هدش هدیدزد

 .دنکیم

 

 :يدیلک تیب نایاپ رد

 

 نتساوخ ار ادخ ِریغ ادخ زا

 نتساک یّلُک و تسینوزفا ِّنَظ

 773 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 ناملآ زا فرشا ،مارتحا اب


