
 

 ناقشاع هقلح

 عطق كانسرت و یفنم راکفا ياهظحل .مربیم هانپ تایبا هب ،دش عورش ینهذنم ياههلمح نوا لابندب .دموا شیپ یشلاچ و داتفا یقافتا
 رخآ يراگنا .مراذگب زیم يور رب ار زیچ همه و منیشنب دیاب هشیمن يروطنیا مدید هکنیا ات ،دوب هدیعلب ار میرایشوه ینهذنم ياهدژا .هشیمن
 یهاوخیم ،تسین يرارف هار هگید ،هتسبنب هگید هچوک نیا :تفگیم و دوب هتسشن موربور یگدنز يراگنا .دوبن يرارف هار هگید و دوب راک
  ؟هن ای ینک ینابرق راولیعامسا

 منایفارطا يور هک یتاریثات هکلب درکیم رییغت هک دوبن مدوخ یگدنز طقف شلاچ نیا اب .زیم يور متخیر ار زیچ همه و مدرک الاب ار مناتسد
 روبع مروضح منامشچ يولج زا متشادن و متشاد هک يزیچ ره ،ییامنیس ملیف لثم .دیشکیم یگرزب شلاچ هب مه ار اهنوا ،تشاذگیم
 سرت هک دوب روطنیا و مدرکیم ناشرواب هک دوب اهنآ هب طوبرم تاناجیه و راکفا ،درکیم روبع منهذ زا هک ياهزیچ نوا همه هتبلا .درکیم
  .دایب رد لمع هب هک دناوتیم ،ینک رواب هک ار يزیچ ره .دوب هدرک هبلغ مهب

 دیشکیم رد ار سرخ ییاهدژا

 دیسر شدایرف و تفر يدرم ریش

 ددم مَلاع رد دننادرمْریش

 دسر نامولظم ِناغفاک نامز نآ

 1933 و 1932 هرامش تایبا ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و لالدتسا یهوبنا اب مادم ماینهذنم .هشکب نوریب ینهذنم ناهد زا ار يرایشوه و دایب درم ریش ات نک ینابرق ،دوبن ندرک ینابرق زج یهار
 یلو دیسریمن ینهذنم ياهدژا هب مروز .دوب منورد یگرزب گنج .ریگب يدج ار اهنآ و نک رواب ار تراکفا :تفگیم و دمایم مغارس هب لیلد
  .رادهگن ناقشاع هقلح رد ار تدوخ يروطنیا ،نکن هجوت تراکفا هب و ناوخب ار تایبا طقف وت :تفگیم منورد رد ییادن

 يریگ نارک ناقشاع نیا هقلح ز رگا

 يریگ ناگدرسف ِيوخ و دریمب تلد

 3057 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 :دشیم همزمز بل ریز یتیب زاب

 تسالب ماد هقلح تسود يوم هلسلس

 تسارجام نیا زا غراف تسین هقلح نیا رد هک ره

 47 هرامش لزغ ،تایلزغ ،يدعس-

 منورد رد يادص مادم .دینش ار مدایرف اهلزغ و تایبا قیرط زا درم ریش .دیسر مداد هب 937 همانرب .مدوب هدش نورد و نوریب يالب راچد
  .منادیمن ،منادیمن وگب طقف دیشک تروضح خر هب ار شلاچ نهذ هک مه عقوم ره .ناوخب ار تایبا طقف وت :تفگیم

 هریاض ِداب ِتسد زا نانمؤم

  هریاد ردنا دنتسشنب هلمج

 2191 هرامش تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ّهشوگ .دیشک نوریب ینهذ ياهنم عمج زا ار نم هک درک يزیر حرط يروط یگدنز اما .نورد زا مه و دیزویم نوریب زا مه هدننز ررض داب
 راکفا و سرت داب یلو دوب هدش عفد يردق یگدنز هلیسوب ،نوریب هدنز ررض داب .منک اشامت ار 937 همانرب مناوتب هک درک مهارف مارب ار تولخ
 وگب داد ناشن تنهذ هک یچ ره و ناوخب ار تایبا طقف وت :تفگیم نانچمه منورد يادص .دوب ندیزو لاح رد نانچمه نورد زا یفنم
 .منادیمن ،منادیمن

 .مدرکیم سح دوجو مامت اب ار تایبا .دوب هداد تسد زا يدح ات ار شتردق ینهذنم ياهدژا يژرنا و دوب هدش دایز یمک میونعم يوزاب و روز
 اب .دندوب هدرکن ادیپ انعم مارب ردقنیا تایبا تقو چیه .دندوب ندز فرح لوغشم تاملک کتکت .دندوب هدرک ادیپ انعم تاملک و دیصقریم لزغ
 كرد رتشیب هچ ره ار روضح جنگ همانرب شزرا و تیمها .تسهزجعم کی لثم دوب بیجع یلیخ ،مدرکیم رارقرب طابترا تایبا کتکت
 .مدرکیم



 نینزان يزابهش ياقآ نیمه درم ریش و هدش هدیشک ام رود هک هناما و نما ّهریاد نامه تایبا نیا .تسا هریاد نامه ،هجنگ نامه همانرب نیا 
 .هسرب نامدادب الب نافوط رد ات هنکیم ییاشگ زمر ام يارب ار انالوم ترضح تایبا هک تسه

 هلیسوب هرابود ،يرادیمرب تدوخ يور زا ار زکرمت هک ياهظحل .هشاب نامدوخ يور طقف و طقف زکرمت هک دیاب ،ناقشاع هقلح رد ندنام يارب
 نهذ هاچ هت هب یگدنز ناما و نما هقلح زا و هشیم عورش نهذ ياهيزاس ببس ،دایم الاب ینهذنم زاب .یشیم هدیعلب نورد و نوریب ياهدژا
 .یشیم باترپ

 دیوپ وا ِيوس ،تسهتشرف ِسنج لقع هک

 يریگ ناهن هنیآ فک هب وچ شینیبب

 3057 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 نامراکفا رظان و میناوخب ار تایبا طقف اما هشاب راوشد و تخس نامارب شلاچ دیاش .میوشیم بذج شدوخ تمس هب ،هظحل قافتا هب میلست اب
 .میشاب رظان طقف تواضق نودب ،هدیم ناشن نهذ هک ار يزیچ ره ای و قافتا ندرکن بوخ و دب اب .میشاب

 نانچمه سپ .هنکیم راک هراد وزارت و هدیم ناشن ار زیچ همه هراد هنیآ .مرادیمرب مدق شهاگرد هب يرازگساپس و رکش اب .مریم شیپ ربص اب
 رارق مدوخ اب .هنکیم رادهشدخ ار هنیآ و هشیم دراو ینهذنم تروصنیا ریغ رد .يدام ناهج رد ندشن یطاق ناکما دح ات و دوخ يور زکرمت
 .منادیمن ،منادیمن :مگب طقف داد ناشن مهب ار شلاچ نهذ هک عقوم ره راک رخآ ات هک مدوب هتشاذگ

 هدش یتمیق ره هب متساوخیم مدوب هتفرگ ار میمصت .ربب ولج ار نم وت ،متسه وت ناتسد رد نم .یهاوخیم وت هک هچ ره ،منادیمن نم !ایادخ
 .یگدنز راک شلاچ لح و دوب نم راک نیا .ماین نوریب هقلح نیا زا

 منک ارچ رگد راک دنک وا وچ ارم راک

 منک ارچ رکش دای شبل زا مدیشچ کنوچ

 1404 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 یگدنز داب تسد هب ار مدوخ ،مدرک فارتعا و رارقا اهنوا هب و مدرک اشامت ار اهنوا و مولج متشاذگ ار اهیگدینامه ّهمه هک یتقو هرخالب و
 .مشکب یسفن متسناوت و دش مارآ منهذ .تشادرب مرس زا تسد برخم راکفا هگید هک دوب عقوم نوا .ماهراکچیه نم هک مدرک لوبق و مدرپس
 هب درم ریش ،دوب هدش مک مسرت .دوب هتفر اهدژا يراگنا .دوب هتشگرب منورد شمارآ یلو دوب هدشن لح زونه رهاظ هب عوضوم ،دوب زونه شلاچ
  .منادیمن ،منادیمن ،دوب هدش یچ .دوب هدیسر مدایرف

  .شدوخ دوجو رطاخ هب هکلب ،شلاچ لح رطاخ هب هن راگدرورپ زا ینادردق و ساپس و رکشت اب

 .شدوخ دوجو رطاخ هب هکلب شاتمعن رطاخ هب هن ،ساپس و رکش

 

 دنله زا هدیرف ،ساپس اب


