
 
 دوخ ِّیقاس ِتمدخ زج ،ردپ يا میرادن يراک
 دب و کین زا میهراو ات ،حدق هد نوزفا یقاس يا

 537 لزغ ،سمش ناوید-

 

 يراک و میتسه يرایشوه ینعی وا سنج زا مه اهناسنا ام همه و .دنوادخ و يرایشوه دامن ،تسا یگدنز دامن ردپ

  .میرادن ندوب هظحل رد و ندوب رایشوه زا ریغ هب يراک ینعی .میرادن دوخ یقاس هب ندرک تمدخ زا ریغ هب

 

 و میریگب سپ ار دب و کین رد و راکفا رد هداتفا هلت هب يرایشوه نیا میناوتیم ،نامدوخ رب ندوب رظان اب هظحل ره

 ؟هن ای مینکیم تمواقم ایآ ؟مینکیم دب و بوخ ایآ ؟مینکیم تواضق ایآ هک مینیبب هظحل ره .میوش دازآ

 

 زا ندرب تذل و ندوب داش زج يراک ،میرادن دوخ یقاس هب تمدخ زج يراک هک میا هدش هجوتم نونکا ،یگدنز يا

 .میرادن ار تسه هزات و ون هشیمه هک هظحل نیا تصرف زا هدافتسا زج يراک .میرادن تاظحل مامت

 

 ناگیار روط هب و یتشاد مشچ چیه نودب هظحل ره هک يا هیده ،میوش هیده نیا قیال ات نک نامکمک یگدنز يا

 .يراذگیم نامرایتخا رد

 

 ،مینکن يراذگ هیامرس اهیگدینامه رد و میریگب ار يدزیا ششخب و فطل نیا ،يدزیا بارش نیا میناوتب تقو ره 

 و رکش زج هک تسا عقوم نآ .دش میهاوخ تسمرس ام و .دوش یم شوماخ نام ینهذ نم هک تسا تقو نآ

 .یگدنز سنج زا ،میوشیم شدوخ سنج زا هک تسا عقوم نآ .دش دهاوخن يراج ناملد و نابز رب يزیچ ،ساپس

 و تادوجوم همه هب ،اهناسنا همه هب یتشاد مشچ چیه نودب ار یتسمرس نیا ،یگدنز لثم ،ردپ لثم میناوت یم و

 باریس لوا طرش سپ	.مینک باریس بارش نیا زا مه ار اهنآ و میهد لاقتنا تانئاک همه هب لک رد و ناگدنشاب

 نیا ،شزرا اب هیده نیا ،زیهرپ و رکش ،ربص ،هظحل نیا قافتا فارطا رد ییاشگ اضف اب ینعی .تسا نامدوخ ندرک

 .مینک تفایرد ار روضح جنگ

 

 ،میوش اهر ،تسا ییازفاراک و ییود هچ ره زا و مینامب راوتسا و میشاب راوتسا هار نیا رد ات نک نامکمک ،یگدنز يا

 .نامینهذ نم تمدخ رد هن میشاب وت تمدخ رد هظحل هب هظحل و میوش اهر ،درد و سرت هچره زا

 

 مرک قارغس رادرب نالد نشور یقاس يا

 مدع يارحص ز ار ام يا هدروآ نیا رهب زک

 

 دردرب ار اه هدرپ نیو درذگب ترکف ز ناج ات



 مک هظحل ره دنک ار ناج دروخ ناج ترکف هک اریز

 1382 لزغ ،سمش ناوید-

	 
 رارق نامرایتخا رد هظحل هب هظحل وت هک ار یقشع بارش ،میهاوخیم هک میاهدیسر ياهلحرم هب رگید ام یگدنز يا

 یکی یکی ار درد ياه هدرپ ،ندوب شوماخ و ربص و ییاشگ اضف اب هک نک نامکمک .میریگب لامک و مامت یهدیم

 يرکف زا و ندرک رکف دنت دنت اب هک میا هدش هجوتم .ار نارگید مه و مینک تسم رس ار نامدوخ مه هک ،مینزب رانک

 نارگید و دوخ یتسمرس يارب يزیچ و میهدیم رده ار قشع بارش نیا شزرا اب تارطق اهنت ،ندیرپ رگید رکف هب

 زا هک تسا یگدنز رگید ،مینکیم زاب ار اضف یتقو ینعی ،میشاب دوخ یقاس تمدخ رد یتقو یلو .میراذگیمن یقاب

 ییازفاراک رگید و دوشیم باسح راک ،میراد ناهج نیا رد هک مه ار يا هفیظو و لغش ره و دنکیم راک ام قیرط

 قیرط زا و دربیم شیپ ار راک ام قیرط زا دراد یگدنز نوچ .مینزیمن ررض نارگید و نامدوخ هب ینعی ،مینکیمن

 ییاج ،ییاتکی رهش رد ،میتسه ییاتکی ياضف رد رگید ام نوچ .دزیریم ناهج هب ار ششخب و فطل و قشع ام

 .میوشیم یکی تانئاک همه و اهناسنا ام همه هکلب ،درادن دوجو »نم« رگید هک

 

 میوشیم ناصقر تسا یگدنز و دنوادخ فرط زا هک يرون نوتس رد اه هرذ لثم ،میتسه ییاتکی ياضف رد یتقو	
 وا لثم و میوش وا سنج زا ،میوش تسمرس و ناصقر و دوش ناملاح لماش يدزیا قشع هک میهدیم هزاجا و

 میدید و میتفر نهذ هب ياهظحل رگا و	.تسا یگدینامه شورف و دیرخ هچره زا ،یگدینامه هچره زا زاینیب .زاینیب
 ،تمالم نودب و تمواقم نودب ،تواضق نودب و مینامیم رظان اهنت ،تسا هدش هتسب نزور و مینکیم ییازفاراک هک

 ،اضف ندوشگ اب ات .میدرگیم دوخ يهرهچشوخ رای رود هب مه ام ،دنخرچیم هام رود هب هک یناگراتس لثم هرابود

 قشع و تمحر رد و میوش يرون نوتس نیا دراو هرابود و دوش زاب دوب هدش هتسب ام طسوت هک يرون نزور هرابود

  .میوش ناصقر يدزیا

 

 قح نیا و تسا رادیاپ و راگدنام ،دیآ یم قشع و ییاتکی ياضف زا هک يایتسمرس اهنت هک میاهدش هجوتم نونکا

 شزرا رگید ام	.دندزدب ار ام یتسمرس هک میهدن هزاجا اهیگدینامه هب و مینامب یتسم رس نیا رد هک تسام یعیبط

 اهیگدینامه و ینهذ نم زا هک يرادیاپان و ارذگ یتسمرس اب ار نآ ،میتسین رضاح و مینادیم ار یتسمرس نیا

 .میهریم اهیگدینامه شورف و دیرخ زا رگید .مینک ضوع دیآیم

 
 درذگب یپسخب بش نوچ ،ناهج نیا يهداب ّیتسم

 دَحَل رد دیآرد وت اب دحا ِقارغَس ِّیتسم

 537 لزغ ،سمش ناوید-

 



 زاب ار اضف یتقو یلو .دنتسین رادیاپ اهیگدینامه نیا هک مینادیم نوچ .میراد یگدینامه نوچ ،میراد سرت ام	

 شاوی شاوی ،میریگب ،دوشیم فراعت ام هب ناگیار روط هب هظحل ره هک ار يدزیا قشع و مینک ربص و مینک

 دنوادخ سنج زا ،مدع سنج زا هرابود و مینکیم یلاخ ار نام زکرم و میشکیم نوریب ماسجا زا ار نامیرایشوه

 .يزاینیب سنج زا ،میوشیم

 زا یگدنز هک میهدیم هزاجا و .میراپسیم یگدنز تسد هب ار نامدوخ و میوش یم شوماخ هک تسا عقوم نآ و 

 .تسین ییاتکی رهش رد ندوب زا رتهب یهاگیاج چیه هک دنک لمع ام قیرط

 

 و تسا تیاهن یب هکلب .تسین شرامش لباق ،دنوادخ ششخب و فطل هک میوش یم هجوتم هک تسا عقوم نآ	

 .دسرتیم هک تسا نیمه يارب ،دنکیمن كرد ینهذ نم یئزج لقع ار نیا هتبلا هک .درادن ینایاپ چیه

 

 نارگید و میوش ناصقر و تسمرس و دوش ببس یب يداش و قشع زا رپ ام همه لد هناخ هک دسرب يزور مراودیما	
 .مینک تسمرس زین ار

 

 مروآ کشخ ،منک شماخ ،مرس یِم نیز دش هریخ نوچ

 ددع رد دیاینرد ناک ،مرمشن ار مرک و فطل

 537 لزغ ،سمش ناوید-

 

 :رخآ رد و	
 

 ار مشچ دیاشگ هک تیانع زج

 ار مشخ دناشن هک تبحم زج

 

 دابم ار سک دوخ قیفوت یب دهج

 دادسلاب ملعا هللاو ناهج رد

 839 و 838 تایبا ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 

 	،ساپس و قشع اب
 شیرتا زا رپهش



 

 


