
 مالس ضرع اب

 

 ار ام رحس هآ ،هم نآ دینشب رخآ

 ار ام رشح بشما دمآ رگد رشحات

 76 لزغ ،سمش ناوید

 

 یتقو هک دیدش روآ دای امش .دیدوشگ نم يارب ار یفیرظ رایسب هتکن زیزع يزابهش ياقآ امش 861 همانرب رد اریخا

 نیا نم رگا ،دزیگنا یم رب ام رد ار تواضق و تمواقم هب لیم هک میا هتفرگ رارق یقافتا ای شلاچ هنحص کی رد

 یشنکاو چیه نوریب هب نم ینعی دشاب يرهاظ توکس کی منک یم هک يراک و منک ییاسانش ار تمواقم و هزیتس

 طقف هک نیا ای منکیم ییاشگاضف ینعی یلصا راک مراد توکس نیا اب اعقاو نم ایآ هک منک تقد دیاب ،مهدن ناشن

 ندرک هاگن لاح رد ینهذ نم و دنامب نم اب ینعی ؟دشاب بدوم هنحص نیا رد هک منک یم تیبرت ار ینهذ نم

 دراد رب رد ار روضح و يدنموزرآ هک یهآ نآ هن و دشکب ار دیآیم یگدینامه زا هک يدرس هآ دیاش عقاو رد و دشاب

 هک دیوگب يزیچ و دوش لاعف دناوتب دیاش هک دعب هنحص يارب دنکیم هزات ار شسفن ینهذ نم تلاح نیا رد هک

 نینچ نم اضق زا نوچ، تسا مهم رایسب فیرظ هتکن نیا صیخشت هب امش هراشا .دوش شخپ مه نوریب هب نآ رهز

 مینهذ نم تسد هتخاس ضبقنم ياضف زا یکاح هک ار راشف و ناجیه اقیقد هک تروص نیا هب ،متشاد ار يا هبرجت

 نیا مه نامز نامه اما .مدوب لاحشوخ تباب نیا زا و مدادن ناشن یشنکاو چیه یلو مدرک یم سح دوخ رد ار دوب

 ییاهنامز اب هک دوب يا هگید سح کی یلو مدادن ناشن نوریب هب شنکاو هک هتسرد هک مدوب هجوتم ار مسح توافت

 .تشاد قرف مدرکیم زاب ار اضف هک

 

 الماک ار شدوخ ات مدرک لرتنک ار مینهذ نم نم اقیقد !هلب ،هک درک زاب میا رب ار عوضوم الماک امش حیضوت نیا

 ار ینهذ نم و مدرک یم ییاشگ اضف ینعی یلصا راک ،روضح جنگ ياه هزومآ قبط دیاب هکیلاح رد ،دهدن ناشن

 انهذ عقاو رد و منک تیبرت ای لرتنک امش شیامرف هب ای مراد هگن هدرپ تشپ ارنآ هک نیا هن متخادنا یم و ییاسانش

 نیرتگرزب نیا يارب دوب يا هیده مه قافتا نیا هک ،منکیم يروآدای مدوخ هب مه زاب سپ .مدرک ییاشگ اضف

 .مرامشب تمینغ ار هظحل قافتا سپ .ندرک هبرجت ار ییاشگاضف ینعی مدوخ تییادخ تیصاخ

 

 لایخ و رکف نیزگم رب لهم رادید هله

 ورم راثآ یپ رد ناشکم رس نایع زا

 2220 لزغ ،سمش ناوید

 

 ضوع ار مد ره ياج رب هنب سپ

 ضرغ یبای برتقو دجساوز ات



 127 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم

 

 وش رون دعتسم یهاوخ رون

 وش رود و نیب شیوخ یهاوخ رود

 3606 تیب ،لوا رتفد ،يونعم يونثم

 

 نیا شلبق زور دنچ تسرد مهنم اضق زا و دیدرک یفاکشوم ییابیز هب امش ار هتکن نیا هک، منک یم رکش ار ادخ

 ار مدوخ يرازگ رکش اج نیمه و هدوب شزغل لحم اجک هک متسناد الاشنا مدوجو قمع اب الاح و متشاد ار هبرجت

 رد يا هنیجنگ نینچ اب هک الاشنا و هدش ام لاح لماش تبهوم نیا هک نیا و مراد یم راهظا امش دوجو يارب

 .میوش رون دعتسم موادم و ررکم ییاشگ اضف اب هظحل هب هظحل و مینامب موادم سامت

 

 :مراذگ یم كارتشا هب ار میدیلک تیب ود نایاپ رد

 

 ریذپب تخفن ز ور تدهد ناج وا مد

 للع فوقوم هن تسا نوکیف نکوا راک

 1344 لزغ ،سمش ناوید

 

 نتساوخ ار ادخ ریغ ادخ زا

 نتساک یلک و تسینوزفا نظ

 773 تبب ،مجنپ رتفد ،يونعم يونثم

 

 :منکیم روضح جنگ ناهارمه همه هب میدقت ار تسا الاب تیب اب گنهامه هک زاجم ياعد نیا و

 
 ار ام رارق هدم وت بر ای

 میراد رارق وت خر یب رگ

 1550 هرامش لزغ ،سمش ناوید

 

 .دوبن نینچ و مدرک ییاشگ اضف مدرک یم رکف و دوب هدمآ شیپ نم يارب هک یلاشوپ رارق نوا لثم

 

 

 ناملآ زا فرشا مارتحا اب


