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 اه ناسنا ام مامت تیاکح ،دریگ یم رارق زواجت دروم شیاج هبان ي هتساوخ يارب هک شنهذ یکیرات رد راتفرگ ناسنا ای ودنه مالغ تیاکح
 زا ناتساد ِنایب زا ار دوخ یلصا دوصقم انالوم یهاگ ینعی.دنرب یم رس هب ییایوپ زا يرتسب رد يونثم ياه ناتساد .تسا نیمز يور رب
 دوخ میناوت یم لصا نیا نتشاد رظن رد اب .دنک یم نایب دب تیصخش ام نهذ ریبعت هب زاب نابز زا یهاگ و بوخ تیصخش ام معز هب نابز
 .دنک انشآ شمایپ اب ار ام ناتساد ي هدننک هدنز میسن نآ ات میهدب رارق ناتساد رایتخا رد ار

 .تسا هدرک باختنا ناهج نیا رد ام يراتفرگ ِلصا نایب يارب ار اه هنحص نیرتراذگریثأت یلو نیرت كاندرد زا یکی ناتساد نیا رد انالوم
 همانرب اهلاس ام هک نیا يارب ؟دنک یم باختنا ار بلاق نیا انالوم ارچ .ربخ یب اجک چیه زا یمالغ هب لکیه يوق يدرم زواجت ي هنحص
 زا هک میریگ یمن عطاق میمصت کی یلو میزادرپ یم تیونعم هب رگید قُرُط هب ای مینیشن یم انالوم سرد ياپ رد و مینیب یم ار روضح جنگ
 تّدش هب هاگن اب انالوم.میهد رارق نیب هّرذ ریز ار دوخ ییاشگاضف و میلست تیفیک هک میریگ یمن عطاق میمصت کی .میوش جراخ ینهذ نم
 ام میمصت ِتیعطق مدع ندرک تباث يارب شیاهتنا رد هک یناتساد .دزادرپ یم ناتساد نیا نایب هب و دجنس یم ار عوضوم نیا شنیب زیت
شومارف راب ره و دنز یم شتآ هب اهراب و اهراب ار دوخ هک دهد یم هئارا ار يراکشومارف ي هناورپ ناتساد ینهذ نم زا ندش جراخ يارب
 .دنک یم
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 .منک یم هاگن ار همانرب و ما هتسشن نویزیولت ياپ رد هچ يارب هک نیا ِیشومارف .تسا يراکشومارف یمدآ نیمک رد دوجوم رطخ نیرتگرزب
 یشومارف نامه ای نایسن ار ناسنا ي هملک ي هشیر یخرب هک دشابن طلغ دیاش .دراد یشومارف و نایسن ًالوصا نهذ رد راتفرگ ِناسنا
 ره .نهذ زا هدش اهر صلاخ يرایشُه هب ندش لیدبت .تسا لیدبت يارب انالوم سورد و روضح جنگ ي همانرب ياه شالت مامت .دنناد یم
.دش دهاوخ نآ ندنام راتفرگ و ناسنا تسکش هب رجنم نیا زا ریغ يرگید كّرحم ره ،يرگید دوصقم ره ،يرگید فده
 دایرف و هرعن درد طرف زا جرف ناتساد جوا و اه سناکس نیرت یلصا زا یکی و ناتساد زا ییاج رد .تسا جَرَف ناتساد نیا رد ودنه ِمالغ مان
.تسا یگراچیب طرف زا هک يا هرعن .تسین روصتم نآ يارب مه ینایاپ ییوگ هکلب دسر یمن سک چیه شوگ هب اهنت هن هک يا هرعن .دنز یم

ناغف و درک یم دایرف كودنه
نانز فد زا سک دینشن نورب زا

نز و درم هرعن و ّفک و ّفد ِبرض
نز هرعن نآ هرعن ناهنپ درک
307 و306 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 و نهذ كانلوه زواجت دروم مصلاخ يرایشُه هک تسا هدش اهراب و اهراب یلو ما هتفرگن رارق یمسج زواجت دروم هدنسیون نیا هصخش هب
 .دنلب يا هدننزدایرف .دوش یم هّجوتم یبوخ هب ار زواجت ماگنه هب نز هرعن ي هژاو يانعم نابز یسراف کی .تسا هتفرگ رارق وا ياهرازبا
 .ما هدز هرعن اهراب هلاس28 ناوج کی ناونع هب نم .تسا هدش نآ ماجنا هب روبجم لاصیتسا رس زا ناسنا هک روصت لباق ریغ يدایرف
 زا سپ نم و داد هئارا ار هدوهیب یلح هار مصقان نهذ و مدرک عوجر نهذ هب نهذ ي هلیسو هب دوخ فیرعت و نتساوخ تّیوه يارب یتقو
 اج هب زین یگدنز تسد هب یگدینامه نآ ندش هِدنَک ِدرد هکلب ،دنام یقاب هدشن لح ملکشم اهنت هن .ما هدش وربور دیدش درد اب نآ ماجنا
 هب هظحل نیا رد تسا ریذپان فیرعت هک روضح يرایشُه فیرعت یلصا ي هلئسم .مدوب هاگآان یلصا ي هلئسم زا هک نیا يارب ؟ارچ .دنام
.درادن تیاهن یب زا یکرد هک تسا ینهذ ي هلیسو

ناغف و درک یم دایرف كودنه
نانز فد زا سک دینشن نورب زا

نز و درم هرعن و ّفک و ّفد ِبرض
نز هرعن نآ هرعن ناهنپ درک
307 و306 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 يادتبا زانم .دونش یمن شراثآ رد ار انالوم ياه هرعن سک چیه تسا زونه هک مه زونه و تسا هتفر هابتشا ار هار یلک هب يرشب ي هعماج
 یگدنز یهاگشناد و یشزومآ كرادم زا .ما هدوب ینوریب ياه هتساوخ زا نتفرگ تّیوه ِلابند هب ندیدن تسُرُد شزومآ لیلد هب ما یگدنز
 زا .دندادن متساوخ یگدنز ما هداوناخ و دیتاسا دیجمت و فیرعت زا .دندادن متساوخ یگدنز یناوجون نارود ینیمز ياه قشع زا .دندادن متساوخ
 یگدنز یسنج ي هطبار زا .دادن متساوخ یگدنز دندیرخ میارب هک ینیشام نیلّوا زا .دندادن متساوخ یگدنز اهنآ اب ینارذگ تقو و مناتسود
 ات هک تسا زیگنا تفگش .دنهدب تسناوت دنهاوخن و دندادن …زا زا زا زا .دادن متساوخ يرگید روشک رد ندرک یگدنز زا .دادن متساوخ
 وت نیا سکعرب هکلب دش دهاوخن يراج وت هب مسج زا یگدنز .هاوخن یگدنز مسج زا ایوپ دیوگب نم هب هک دوبن یسک یگلاس هس و تسیب
 نم حور هب زواجت یبالق ي هلجح تشپ رد يرشب ي هعماج هک تسا نیا رتزیگنا تفگش .يزیرب یگدنز نوریب هب تنورد زا دیاب هک یتسه
 هدینامه وییایند نیا مالقا اب ندش تّیوه مه هب ار دشاب ندش صلاخ لابند هب دیاب هک يا يرایشُه کی ینعی .دنز یم مه فد و ّفک
 هدینامه رتشیب هچره اه مدآ ات دنک یم جرخ لوپ یمیظع سایقم رد یگدینامه يورین ناتسد رد راتفرگ ِرشب .دنک یم قیوشت اهنآ اب ندش
 اهنت و اهنت ،مینک یم هدافتسا ار نیمز مان هب يرهاوج عبانم مامت هک تسا نیا رتزیگنا تفگش .دننز یم فک و فد انالوم ریبعت هب ای و .دنوشب
 مه دبا ات نهذ اب راک نیا یگدوهیب قیمع مهف .مییآرد رترب ات میهد ناشن رگیدکی هب ار ناماه یگدینامه هک نیا و ندش هدینامه يارب
 زواجت دروم و دوش یم مگ ندش هدینامه ِیگتخاس نشج يوهایه رد يدزیا كاپ يرایشُه ي هرعن و ناغف يادص و .دوب دهاوخن ریذپ ناکما
 .دریگ یم رارق
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ناغف و درک یم دایرف كودنه
نانز فد زا سک دینشن نورب زا

نز و درم هرعن و ّفک و ّفد ِبرض
نز هرعن نآ هرعن ناهنپ درک
307 و306 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ارم متسه قشع سنج زا نم هک دنز یم هرعن شتاکرح اب ،شتوکس اب ،شهاگن اب دراذگ یم نیمز يور رب اپ هک یکدوک ره هک نیا هن ایآ
 ندش هدینامه دنز یم هرعن هک میونش یم ار نامینورد رظان نآ ي هرعن ام ایآ .دیربن مسج هب ارم متسین مسج سنج زا نم .دینک ییاسانش
 .دینشدهاوخن ار هرعن نیا ینهذ نم رد راتفرگ ِناسنا ؟میونش یم ار ،تسا سب لمع و رکف يرارکت ياهوگلا رد یگدنز و تسا سب
 ییاسانش ار نم نورد قشع هک دننز یم هرعن رگیدکی هب یتاذ روط هب اه ناسنا هک نیا هن ایآ .دهاوخ یم ونش مدع شوگ هرعن نیا ندینش
 اه یگدینامه نیانم هک دننزب هرعن مدع زکرم اب هک دنتسین نیا ددصرد دننک یم مدع ار دوخ زکرم هک ییاهنآ ایآ .ار متاقلعتم هن دینک
 .ریضال ي هرعن سنج زا يا هرعن .متسین
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ناغف و درک یم دایرف كودنه
نانز فد زا سک دینشن نورب زا

نز و درم هرعن و ّفک و ّفد ِبرض
نز هرعن نآ هرعن ناهنپ درک
307 و306 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هئارا دوشن مگ ناینوریب فد و فک يوهایه رد نام هرعن هک نیا يارب ار يا يدربراک لح هار شخب نیا ینایاپ ياه تیب زا یکی رد انالوم
 نارگید ینهذ ياه نم و نامدوخ ینهذ نم نتفگ هباطخ و نوریب رد یبوکیاپ و نشج يادص دس زا دناوتب نام هرعن هک نیا يارب .دهد یم
.دوشب در



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

ناملآ زا ایوپ ياقآ 548 تمسق-قشع  ماغیپ

بولُقلا اوُتْفَتْسِا تفگ ربمیپ سپ
بوطخ دیوگ نورب نات یتفُم هچرگ
380 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ياوتف يارب ییاشگاضف زج هب یهار چیه .ینوریب یتفم ياه هباطخ زا هن و دیریگب ناتبلق زا ار اوتف هک تسا هتفگ ناشلامیظع ربمایپ
 دیاب دنک یم هولج هدننک هتسخ و يرارکت شیارب ییاشگاضف ي هژاو دنک یم ساسحا هک يا هدننیب ره .درادن دوجو نامبلق زا نتفرگ تسُرُد
 یتفم .دریگب وا زا ،مییایب نوریب نهذ زا ات مینزب گنچ هب میناوت یم ام هک مه ار ینامسیر اهنت نیا ات تسا نیمک رد وید هک دشاب بقارم
 زونه زا ناشن ندز فرح هنوگ نیا ؟یک ات ییاشگاضف هک تسا نتفگ نخس لاح رد هظحل ره نوریب رد هک تسا نارگید و ام ینهذ نم
 هک يا ییاشگاضف .تسا ییاشگاضف یکاخ ي هرک و یناهج نیا ياه تمعن فرصم و یگدنز زا ام دوصقم اهنت !تسا ندوب نهذ راتفرگ
 .دوشب ام ندش هدنز و ام لیدبت ثعاب
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 هناعطاق و میهدب نایاپ نام یگدنز هابتشا ي هخرچ هب میناوتب ام هک نیا يارب تسا ییاه تصرف نیرتردان زا یکی انالوم راثآ و روضح جنگ
 .دنوش دراو نامییادخ كاپ زکرم هب هک میشاب هتشاد نیا زا راجزنا و میهاوخن تّیوه اهنآ زا ینعی .میهدب هَد تسد ود اب اه یگدینامه هب
 نارازه و رتفد شش اب انالوم .دنک جراخ نهذ يراتفرگ زا ار اه ناسنا دناوت یم عیرس رایسب هک یتصرف .تسناد ردق ار نآ دیاب هک یتصرف
 سوسفا .دیمهفب ار نآ دیهاوخب ات درادن دوجو يرگید زیچ .تسا سب دیناوخب ار اه نیا هک دنز یم هرعن دوخ راثآ رد وا .تسا سب تایلزغ
  .دوش یم مگ ام رب بلاغ یگدینامه يورین فک  و  فد يادص رد شا هرعن هک
 نتفگ عطاق يادص ابینعی بلط .مزادرپب راعشا زا هعومجم نیا زا تیب هس زا رتشیب هب مه زاب متسناوتن نم و تسا هدیسر نایاپ هب بلطم
 زا نتفرگ یگدنز یمّهوت دیما رد ندرک یگدنز رگید .تسا یفاک ندیشک درد رگید .منک یگدنز نهذ رد و مشاب جرف مهاوخ یمن نم هک
 بلط اب رگم دیسر دهاوخن نم تسد هب مه وت دیلک و وت دیلک اب رگم دش دهاوخن زاب رد نیا اراگدرورپ .تسا یفاک ییایند نیا تاقلعتم
 .مندرک ییاهر

 تسین هار نداشگ رد نیا دیلک یب
تسین هللا تنس نان بلط یب

2387 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

ناملآزا ایوپ
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ادخ مان هب

 یتح ،دوش یم نشور مه ام روضح عمش ،ناشروضح رون زا و میوش یم ناشدرخ و قشع نیرق ناگرزب هب مارتحا و انالوم تایبا رارکت اب
 ار یهلا ياهتمحر ام زکرم یشوماخ و ربص اب ،میراد ار ادخ هب ندش هدنز قوش زونه ای و میتسه كرحتم يا هدرم ،ینهذ نم رد رگا
.دنک یم بذج

تسا تمحر بوذج یشوماخ و ربص
تسا تلع ناشن ،نتسج ناشن نیو
2725 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

.تسا ینهذ نم رد ام يرامیب ناشن نتشَگ نیمه هک میدرگن ناگرزب عمش رون و روضح و ادخ لابند هب نهذ اب سپ

دناریگب عمش دص سلجم نیا زا عمش کی
ام اب يوش هدنز مه ،هدنز رَو ییا هدرم رگ
74 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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 نودب شرونشبات ،دسر یم مدع رون و روضح جنگ هب قشع و شالت و ربص اب هک یناسنا ،دنک یم نشور ار عمش نارازه نشور عمش کی
 دشاب هدرسفا و هدرم نهذ بش رد هک یسک هچ و دشاب رون بلاط هک یسک هچ.دسر یم شنایفارطا هب ندش هدید هب رارصا و ندز فرح
.دنوش یم هدنز یگدنز هب مک مک

رَف و ناج درادن هدنیوگ هکنوچ
رمث و گرب دَوب یِک ار وا تفگ
2481 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و اهیگدینامه بسح رب رگا یلو ،دوش یم راذگریثات ام ياه نخس و دزیر یم نامناج هب يدزیا هوکش و ّرف مینک یم ییاشگاضف یتقو
 و ربصياضف رد ام نخس ات مینک راک نامدوخ يور دیاب سپ دوش یم رمث یب و کمن یب ام نانخس ،مینزب فرح یمسج يرایشوه
.نارگید يور دعب و دراذگب رثا نامدوخ يور لوا ام ياه هتفگ و دشکب مَد ياچ لثم یشوماخ
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ناج يا درادن یکمن ،يرایشوه هب منخس
یناتِس نخس نم ِز وچ ،نک تبهوم ود یحدق
2835 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 و میشون یم ار یهلا تبهوم بارش میشاب شوماخ و مینک ربص رگا یلو تسا کمن یب ینهذ نم و یمسج يرایشوه اب ام ياه نخس
.دیوگ یم نخس ام فرط زا یگدنز

راو میهاربا مریگ یتسکش تب
ران هب ندرک يدف ار نت تب وک
2505 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هدیسر روضح هب ناسنا دامن هک میهاربا هب ادخ یتقو ،میوش یمن دازآ ،مینازوسن قشع شتآ رد ار اهیگدینامه و مینکشن ار ینهذ نم تب ات
 مدع یگنادواج ناتسلگ هب و دش اضر راز نَمَس وا يارب شتآ خُر ،مرادن تسود ار لفآ ياهزیچ نم ینعی نیلفالا بِحُا ال :تفگ تسا
؟دشاب شیاهیگدینامه ندرک ادف هب یضار ادخ هب ندش هدنز يارب هک یسک وک.دیسر
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ار هام دشابن هولج بش هب زج
ار هاوخ لد وجم لد ِدرد هب زج
1849 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 یلو میتسهروضح هب هلماح ام اریز ؟میشک یم درد ام ،تمعن همه نیا دوجو اب ارچ میسرپب دوخ زا ،دنک یم هولج رون هک تسا یکیرات رد
.میا هتفرگ ار دوخ روضح يرایشوه و حیسم ندش هداز يولج تمواقم اب و میشکب هنارایشوه درد میتسین یضار

لیلذ شدرک نانچ نآ ندروخ صرح
لیلد دصناپ اب تشگ شنوبز هک
2496 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ار ام دشاب نامزکرم رد ادخ ریغ هچ ره هک دراد دوجو لیلد نارازه و میدش هدینامه طلغ ياهزیچ اب میناد یم يرایشوه ناونع هب ام
 درد کی یناسنا ره زا و دور یم عمج لابند هب دنک یم راک یهاوخ هدایز و صرح اب هک ینهذ نم روتوم اما ،دنک یم تسپ و نوبز
.تسین ترسح و درد و مشخ و يراوخ و صرح زج شا هجیتن سپ ،دریگ یم
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ندرک ییوکین يارب ؟نم باوخ وت یتسب ارچ
يراهظا دصق رَدنَا و یناهنپ جنگ اریزَا

2533 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

؟دنک یم هتفشآ ار ام نهذ باوخ و دهد یم درد ام هب یگدنز ارچ
 ام ۀمه اریز ،مینک راهظا ییاشگاضف و میلست اب تسا ناهن ام رد هک ار شدرِخ و قشع جنگ هک هدوب نیا رشب قلخ زا قلاخ دصق اریز
.میا هدرک مگ ار جنگ نیا نامناینیشیپ طلغ شزومآ رطاخب

ونش ًایفخم :تفگٱزْنَک ُتنُک
وش راهظا نکَم مگ دوخ رهوج
3029 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ره زا ییاسانش اب هکلب،نکن مگ ار نآ و ناشوپن ار تنورد جنگ يور اهیگدینامه اب ،نم قولخم ونشب مدوب یفخم یجنگ نم :تفگ ادخ
.نک راکشآ ار تروضح رهوگ و نک زاب ار اضف هظحل هب هظحل و وش دازآ تسادخ ریغ هچ
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درک كاچ يّرُپ ِز دوب یفخم جنگ
درک كالفا زا رت نابات ار كاخ
2862 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 یکاخ مسجةّرذ رد و ،دش لعتشُم و تفاکش ندوب رُپ زا هک دوب یفخم یجنگ دیهن یم مان هک هچ ره و یتایح يژرنا ،ندوب ،یگدنز ،ادخ
 و درخ و ییابیز،ییاشگاضف اب میناوتب ات ،درک شوپ سلطا ناطلس ار ام و دروآ دیدپ ینامسآ و دیمَد ،دوب ییایمیش داوم سنج زا هک ام
.مینیرفایب ار قشع

دوب هناخ ردنا نمشد و تسَبِب رد
دوب هناسفا نیا ز نوعرف ۀلیح
919 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 رد ار یسومات تسب ار اهرد ۀمه و تخانشن ار دوخ نمشد هک تسا نوعرف ۀناسفَا دننام دنک یم راکنا ار ادخ هک یناسنا یگدنز ناتساد
 و دوش دنمتردق ات میهد یم شرورپ و میریگ یم يدج ار نام ینهذ نم و میدنب یم ار ادخ تمحر ياهرد مه ام.دهد شرورپ شا هناخ
دنک دوبان و جلف ار ام یگدنز
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زیت و دنت يا نَزَم هجنپ اضق اب
زیتِس وت اب اضق مه دریگن ات

910 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و دوش یم هتسب نامنورد نامسآ مینک یم دایرف و داد و میوش یم نیگمشخ ،میزیتس یم ردق و اضق مکح و تاقافتا ربارب رد رتشیب ردقچ ره
.میرادن ییاشگاضف و میلست زج يا هراچ یگدنز اب ندش وس مه يارب ،میوش یم عطق یگدنز تاکرب زا رتشیب

يا هراچ وک اضر و میلست هک زج
يا هراوخ نوخ يرن ریش فک رد
577 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

مَدَن یب ار دوخ هرطق يا هدب نیه
مَی هرطق ياهب رد یبایب ات

2619 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 يارب یترسح و ینامیشپ چیه ات ،میراپسب ییاتکی يایرد هب ار دوخ يا هرطق نوچ و مینک کچوک ار نام ینهذ نم یشوماخ و ربص اب سپ
.دنامن ام

دییوشب اهرابغ ز تمکح بآ هب ناج و لد
دنامن نادکاخ يوس ترسح مشچ ود ات هله
771 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 راهچ زا بآ نیا مییوشب اهدرد و اهرواب ،اهرکف رابغ و درَگ زا ار نامزکرم رگا ،تسیراج یگدنز درخ و قشع ۀمشچ زا هراومه تمکح بآ
.مینکن هاگن ترسح اب اهیگدینامه كاخ هب ینهذ نم مشچ اب رگید ات دوش یم زاب ام نیب مدع مشچ و دنک یم روبع ام دعُب

�� یمارگ نارایمه و روضح جنگ همانرب زا ساپس اب

جرک زا ابید
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مالس اب

2814 هرامش لزغ ۀصالخ

يراخب قاشع رَس تمحر هب هک مد نآ کنخ
يراهب داب نازخ ز دیآرب هک مد نآ کنخ
2814 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 كاپ اه یگدینامه زا هناهاگآ ار نامزکرم .میریگب رارق یگدنز فطل و ،شزاون ،تمحر دروم اهناسنا ام ۀمه هک يا هظحل لاح هب اشوخ
.درادن ناکما یگدنز تمحر و شزاون نودب تلاح نیا .میوش لیدبت ،تسادخ سنج هک نامدوخ لصا هب هرابود و ،هدرک
 و هداتفا هلت هب یگدنز و ،دنک ندیزو هب عورش يدزیا ةدننک هدنز مد و يراهب داب ،اه یگدینامه زییاپ زا هک يا هظحل لاح هب اشوخ
.دزاس يراج نامنورد رد ار یگدنز يداش ،شمارآ ،قشع و ،دشخبب افش ار نامیاهدرد
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نیکسم قشاع ایب :هک ییوگب وت مد نآ کنخ
يرادن رایغا رَس ،ییام هتفشآ وت هک
2814 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 مه امو دیوگب ام شوگ هب ار یگدنز ماغیپ مدع زکرم زا دنوادخ و ،هدش كاپ اه یگدینامه نازخ زا نامزکرم هک يا هظحل لاح هب اشوخ
 یگتفشآ و يرارق یب نیا هک نادب .ینک یم مسجت تنهذ رد ار قشع و ینک یم وجتسج ارم ینهذ نم رد هک اونیب قشاع يا هک .میونشب
 نیا و ،تسا یگدنز زا ییادج و نم هب تندشن هدنز رطاخ هب هکلب ،تسین تنادنزرف و رسمه،لوپ دننام تیاه یگدینامه رطاخ هب وت
.دمآ دهاوخ شیپ هظحل



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

لیبدرا زا هیقر مناخ 548 تمسق-قشع  ماغیپ

تفطل نماد رد دزیوآ رد هک مد نآ کنخ
يرازن تسم يا نمز یهاوخ هچ هک ییوگب وت

2814 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 وتسنج زا نامزکرم و ،مینک یم زاب ار اضف هک تسا يا هظحل نآ و ،وت فطل نماد هب دنزب گنچ ناسنا هک يا  هظحل لاح هب اشوخ
 الاح نم تسم يا :ییوگب هک مد نآ ،تسیا هظحل كرابم هچ .تسا وت ینابرهم و فطل طقف و ،میرادن ار اه یگدینامه رَس رگید ،دوش یم
.مییوج یم يرای وت زا و ،میهاوخ یم ار وت طقف هک ،مییوگب ام و ،یهاوخ یم هچ نم زا ،يریمب ینهذ نم هب یهاوخ یم هک
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سلجم یقاس نآ دهد رد الص هک مد نآ کنخ
يراوس هداب حدق یقاس فک رب دنک هک

یقاب ةداب نآ زا شوخ ام نت يازجا دوش
يراوخ هدئام مغ ز ،عماط نت نیا دهرب

2814 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 توعد ار اهناسنا ۀمه و ،تسا ادخ تانئاک سلجم یقاس و یگدنز یقاس هک ،میمهفب یپ رد یپ ییاشگاضف اب هک يا هظحل لاح هب اشوخ
 ار سک چیه و ،دهد یم تانئاک و اهناسنا ۀمه هب و هتفرگ شتسد رد ار بارش ماج .میریگب ار شفطل نماد هک ،دهد یم یهاگآ و ،دنک یم
.تسا نونملا بیر اهنآ يارب دنوادخ ۀمان توعد ،دنا هدش دماج ینهذ نم ۀناسفا رد هک یناسک .دنک یمن مورحم بارش نیا زا
 ةداب نیا وقشع و يداش شاعترا هب دنک یم عورش ،دوش یم ام دوجو تارذ دراو قشع یِم ،دش زاب نورد ياضف هظحل نیا یتقو نیاربانب
 روتوم و ،دوش یم اهر اه نتساوخ مغ زا تساوخ یم یگدنز زیچ همه زا هک راک عمط ینهذ نم نیا و دیآ یم یگدنز فرط زا یقاب
.دوش یم شوماخ شنتساوخ
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ضراوع تسود دبلط ناتسم ِز هک مد نآ کنخ
يراذع بوخ و شک هب ام زا ورگ دناتسب

2814 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 نیرتهب هب تبغر و لیم يور زا ار اهنیا هک منک كرد ًاقیمع نم و دبلطب نم زا ار اه یگدینامه همیرج دنوادخ هک يا هظحل لاح هب اشوخ
 مه یگدنز ات ،مهدب تمواقم نودب مراد تسود رتشیب هک ار یگدینامه نآ مشاب رایشه .دنامن یگدینامه چیه مزکرم رد ات ،مهدب يرتشم
 یگدنز یکین ،مشخبن روط نیا .دهد ناشن نم هب اراکشآ ار شدوخ یگدنز و دوش زاب منورد ياضف .دناتسب نم زا شوخ يور و ییابیز هب
.درک مهاوخن تفایرد ار

دروشب وت فلز رَس یتسمز هک مد نآ کنخ
يرامش هقلح سوه هب دریگب هراچیب لد
2814 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 نم لد و دوش ادج اه یگدینامه نیا زا هداتفا هلت هب یگدنز ،یتسم و ییاشگاضف رثا رد هک دمآ دهاوخ شیپ هک يا هظحل لاح هب اشوخ
 راهب و دزادنیب و هدرک ییاسانش ار اه یگدینامه یکی یکی ،یتسم و روش اب و دیایب قوذ هب تسا هدش هراچیب و راتفرگ ینهذ نم رد هک
.دنک هتفکش ار مروضح لگ یگدنز
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مرادن تشک :لد وت هب دیوگب هک مد نآ کنخ
يراکب هچنآ وت یپ دیورب هک ییوگب وت

2814 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ...شجنر ،تداسح ،مشخ دننام ،دننک لمع و رکف ،دنراکب ینهذ نم اب هچ ره هک ،دنوشب هجوتم اهناسنا همه هک يا هظحل لاح هب اشوخ
.درک دنهاوخ داجیا درد
 ار میاه یگدینامه مهاوخ یمن هک میوگب وت هب و دوش زاب میلست و ییاشگاضف رثا رب نم لد هک يا هظحل تسا یکرابم هظحل هچ ادنوادخ
.دییور دهاوخ وت لابند يراکب هچره راکب ،هک ییوگب هظحل نآ .مراکب ،تسا لماک هک لوا يرایشه يور تسا يوناث تشک هک
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شوخ تبَش :هک دیوگب رجَه بش هک مد نآ کنخ
يراهن رون نآ دنک تمالس هک مد نآ کنخ
2814 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ،هدش هدوشگ ياضف و يرایشه ناونع هب ام هب ینهذ ِنم بش ینعی ،ییادج بش هک يا هظحل لاح هب اشوخ
 رتکچوک ینهذ نم و دبای یم تعسو ام نورد ياضف .دوش یم رفص ام تواضق و تمواقم ،هظحل هب هظحل ییاشگاضف اب .دیوگب ریخب بش
 يرایشه يور يرایشه و .دنک یم مالس ام هب ،تسا نورد دیشروخ تروص هب هک زور رون و دسر یم نایاپ هب اه یگدینامه بش و ،هدش
.دنک یمن عیاض ار ناراکوکین شالت ادخ .تسا کیدزن هظحل نیا و میوش یم هدنز ادخ هب ام و هدش قبطنم
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تیانع ربا اوه هب دیآرب هک مد نآ کنخ
يرابب فطل رهگ ارحص هب ربا نآ زا وت

2814 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ناراب اه یگدینامه نازوس يارحص هب وت فطل و مرک وت تیانع ربا زا هظحل نیا قافتا فارطا رد ییاشگاضف اب هک يا هظحل لاح هب اشوخ
.دشخب افش ار ینهذ نم ياهدرد مامت يدزیا مد و هدننک هدنز يورین و درابب فطل

تسا هایس گیر نیا زا رت هنشت هک كاخ نیا دروخ
يرابغ چیه دنکن و تایح بآ مامت هب

2814 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ًامامت رگا و دزیر یم ،دنتسه هنشت نازوس ياه گیر لثم هک ام ياه یگدینامه يور یگدنز ۀلیسو هب ناراب بآ ،مینک یم زاب ار اضف یتقو
 ام ياهدرد و لدج و ثحب ،اه یگدینامه رابغ ،دوشب يرایشه بذج بآ نیا
.دنیشن یم ورف
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ِراقُع و ِسُوُکِب انْیَلَع ُقشِعْلا َلَخَد
ِراوتُم ٍبیبَحِل انیَلَع ُرْکُّسلا َرَهَظ
2814 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

.دش ادیپ یتسم رَس ام يارب هدش ناهن رای نآ زا ،دمآ ام شیپ شیاه ماج و بارش اب قشع

دیناشفب اه رهگ هک دز یمه جوم ینخس
يراذگن شنیا رد وچ ندرک دیاب ششمخ
2814 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 میوش یم هجوتم ام و ،دنک یم هدنز ام ةدید نازخ ناج رد ار يراهب داب و یگدنز رهوگ ،دزیخ یمرب ناگرزب و انالوم ياهلزغ زا هک یجوم
 هب و میروایب رد لعف هب دیاب ار قشع و شمارآ و يژرنا و يداش جوم نیا نونکا .دشاب یکرابم ۀظحل دناوت یم ییاشگاضف اب هظحل نیا هک
 یگدنز اریناسنا چیه نوچ .مینامب ینهذ نم رد ،نخس رد میناوت یمن نوچ ،مینک شوماخ ار نخس .مینکن تماقا اجنآ و میزیرب ناهج
.دنامب نهذ رد هک تشاذگ دهاوخن
لیبدرا زا هیقر ساپس اب
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.“تسه گرگ اجنآ تسه هرب اجک ره“

.دنشاب هتشاد ذوفن نم يور هیقب هک مدیم هزاجا ،منیب یم فیعض ور مدوخ نم یتقو ات
 هک هدش دارفا زا یخرب ندوب گرگ ثعاب هک ،هنم ندوب هرب .مشاب هرب مداد حیجرت نم هک دنتسه یعقاوم ،متسه نهذ وت نم هک یعقاوم
 هک ما هدرک رکف و ما هدرک سح ناوتان و فیعض ور مدوخ هرب ناونع هب و متسه راک ریصقت  مدوخ نم سپ .دنهدب بیرف ور نم دنتسناوت
 !ما هدروخ بیرف
.هدش تیوقت رتشیب مینهذ نم و دنداد قح ًالماک مهب ،نم هب کمک دصق هب هتبلا مه رگید ینهذ ياه نم
.هایس ور و دنرصقم ود ره هدننز لوگ و هدروخ لوگ .دنتسه ندوب نهذ رد تایصوصخ زا ندوب گرگ و ندوب هرب

رامش زور رد لوعفم و لعاف
راسگنس فیرح و دنهایس ور
3619 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 یسرم
ناملا زا هیناه-
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دوخ يونعم ياه ماغیپ لاسرا تباب روضح جنگ ناگدننیب زا ساپس اب
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