
 :نک ضبق نآ يهراچ

 

 .مراذگیم كارتشا هب لیدبت و ضبق ِدروم رد ار يدیلک يهتکن راهچ نتم نیا رد 

 :دیوگیم 362 تیب رد يونثم ِموس ِرتفد رد انالوم

 

 نک ضبق نآ يهراچ ،يدید ضبق

 نُب ز دَیوریم هلمج اهرَس هکنآز

 

 هِد بآ ار دوخ ِطسب ،يدید طسب

 هِد باحصا اب ،هویم دیآرب نوچ

 

 :مینک هراچ نآ يارب دیاب و تسین لوبق لباق ضبق :لوا يهتکن

 

 نک ضبق نآ يهراچ ،يدید ضبق

 

 دیوگیم ام هب دعب .مینک ییاسانش ار نآ و مینیبب نامدوخ ِنورد رد ار ضبق دیاب ًالوا هک دیوگیم اراکشآ عرصم نیا

 .مینک هراچ نآ يارب هنالاعف دیاب ام و تسین لوبق لباق هجو چیه هب ضبق نیا

 

 :میسانش یم ار نآ هنوگچ و تسیچ ضبق !ندید ار ضبق :مود يهتکن

 

 هیرگ و نتخیر کشا هک روطنامه .تسام یکیزیف ِندب هب هجوت ضبق ییاسانش يارب هداس و نیتسار ِهار کی

 ناشن ام ِندب يور اراکشآ ار شرثا مه ضبق دراد ام رد یفیطل ِساسحا ای ناجیه زا ناشن و دیوگیمن غورد ندرک

 ِسنج زا و فیطل هظحل نیا نامتاناجیه هک مینکیم سح ،میوش یم ضبقنم مکش يهیحان رد الثم .دهد یم 

 هب ،هدش ملظ نم هب هکنیا ِساسحا لثم ،دزیخیمرب دولآدرد و نیگنس ،تخس ِتاساسحا زا ضبق .دنتسین يداش

 .ینارگن و سرت ،مشخ سح ،هدیسر بیسآ نم هب ،هدش نیهوت نم

 

 ینهذ نم زا ینعی تمواقم و تواضق زا هشیمه ضبق اریز »نک ضبق نآ يهراچ ،يدید ضبق« دیوگیم انالوم

 تبسن رفک ِلوصحم ضبق .تسا ینهذ ِنم ِيزاسنمشد و يزاس هلاسم ،ینیب عنام ِلوصحم ضبق .دوش یم هتخاس

 .تسا یگدنز هب

 .دوشیم هدید مه دش نایب روضح ِجنگ 876و 875ياههمانرب رد هک دهاز و کقلد ِناتساد رد عوضوم نیا

 



 ندوب یضاران هاشداپ زا ،ندش يّدج کقلد ِناونع هب ینعی ،نتخیر نیمز هب هظحل نیا ار یگدنز ِ یم ینعی ضبق

 .ندرک تلاخد هاشداپ ِراک رد و

 

 ؟تسیچ ضبق يهراچ :موس يهتکن

 

 رواب کی اب یگدینامه ًالثم ،یگدینامه کی هب دزاس یم ضبق نم زکرم رد و دهد یم رازآ نورد رد ارم هک هچنآ

 ضبق نآ زا هک یلمع و رکف يوس هب و منک زاب ار اضف دیاب ندرک هراچ يارب .دنکیم هراشا رگید ِناسنا کی ای

 و رکف تایئزج رد و هظحل هب هظحل دیاب هک یلمع تسیراک ندرک هراچ و ندوب رظان نیا .موشن هدیشک دزیخیمرب

 .دشاب يراج زور ِلوط رد ام ِلمع

 هب باتش اب ار ام دهاوخیم و دراد هبذاج یگدینامه يورین ینعی ضبق هک میشاب هاگآ هک تسا نیا مهم يهتکن

 یتحار هب تسا ضبق ناملد ِهت هک یتلاح رد ام .دنک رتشیب ار درد راک نیا اب و دناشکب دیایم درد زا هک یلمع و رکف

 ياهفرح و یتسود شرهاظ تسا نکمم .میریگب داریا یسک زا ،مینک ییامنهار ار یسک هک میتفایم رکف نیا هب

 دنیآیم ضبق زا بوخ رهاظ هب ياهفرح نآ مینیب یم ،مینک هجوت بوخ نامتاناجیه و ندب هب رگا یلو دشاب يونعم

 و ام رد ار درد اتیاهن تسیچ شرهاظ هکنیا زا هتشذگ دیآیم ضبق زا هک یلمع و فرح ،رکف .قشع ِياضف زا هن

 .دنکیم دایز نارگید

 

 نامدوخ ِزکرم يارب هراچ رکف هب يداش اب طقف مینیب یم و مینکیم سح ار ضبق یتقو هک تساجنیا هتکن سپ

 .اهنآ زا ندرک داقتنا و نارگید يارب ییوجهراچ رکف هب هن میشاب

 

 زاب ار اضف ،میهاوخب رذع یگدنز زا ،مینک ییاسانش ار نامزکرم یگدینامه ییاشگاضف و یشوماخ اب ینعی هراچ

 يزیچ نآ ِسکعرب الماک ینعی .مینک عورش رثکادح ِيداش و طاسبنا ياضف زا ار هظحل نیا و میوش یضار ،هدرک

 .میهد ماجنا دهاوخیم ضبق هک ار

 و هدرک زاب ار اضف ینعی مییوگب ار نآ ِسکع رب هکنیا ای مییوگن يزیچ ای ام وگب شجنر زا دیوگیم ضبق رگا الثم

 .مینک نایب ار هظحل نیا زا نامتیاضر و يداش

 

 :دیوگیم 374 لزغ رد ظفاح

 
 دزیر ناقشاع نوخ هک دزیگنا رکشل مغ رگا

 میزادنارب شداینب و میزات مه هب یقاس و نم

 



 زا هک دراد يدایز رایسب هدش یطرش ياهوگلا ،ینهذ ِنم هک هدیدپ نیا هب دنکیم هراشا »دزیگنا رکشل مغ رگا«

 هب و میشاب رایشه رگا یلو .دنیایب ام ِزکرم هب دننک یم شالت و دنزادنایم هار رکشل ًاتقیقح اهنآ .هتفرگ دای عمج

 مدق ام ِزکرم هب یگدنز مینک هجوت دهد یم قشع و يداش ِ یم ام هب هظحل نیا و تسا يّدج هک یگدنز نطاب

 ار لیدبت و ییاسانش هک دنتسه یگدنز ِفطل ِياههتسب مه اهضبق .دنوشیم طسب هب لیدبت اهضبق و دراذگیم

 .دنراد هارمه هب

 

 :مینک سح ار یگدنز ینیریش و ادخ يوب ،دوش نشور نامدید ات نتشاذگن یقاب ضبق زا چیه :مراهچ يهتکن

 

 .میتسه يداش سنج زا ام اریز دنامب ام ِزکرم رد دیابن ینهذ ِنم ِدرد و ناجیه چیه دیوگ یم انالوم 

 

 رثا ارفَص و بت زا راذگم چیه

 رَکِش ِمعط ،ناهج زا یبایب ات

 1946 تیب ،مود رتفد ،يونثم

 

 .میزادنیب هعفد کی ار نامیاهدرد يهمه میهاوخب ای مینک تمالم ار دوخ لامک ِرادنپ اب هک تسین ینعم نیا هب نیا

 .تسا درد و یتیاضران ِسنج زا شدوخ لامک ِرادنپ

 

 نیمه مییوگن و میوشن یضار ییاشگاضف یمک هب هک تسا ینعم نیا هب میراذگن یقاب درد و ضابقنا زا چیه هکنیا

 زا ینهذ ِنم ِدرد و ضبق ره ِندنار نوریب و ییاشگاضف ِلاح رد هشیمه دیاب هک میشاب هاگآ هکلب تسا بوخ

 .میشاب نامزکرم

 ،قشع ِدید زا هک میشاب هتشاد دای هب دیاب تسه يداع نتشاد درد هکنیا هب میاهدرک تداع عمج رد ام هک ییاجنآ زا

 رد یگدینامه کی هب و درادن هیجوت ،تسین لوبق لباق ناسنا ِزکرم رد يدرد و ضبق و شجنر چیه انالوم ِدید زا

 يهچیرد زا یگدنز شخبيداش ِ یم ات میناباتب نآ هب ار ییاشگاضف و قشع يهنییآ دیاب .دنکیم هراشا ام ِزکرم

 .دوش يراج ام ِدعب راهچ هب ضبق نامه

 

 :دیوگیم 1944 تیب زا يونثم مود رتفد رد انالوم

 
 بیع ِيوم زا ار مشچ ود نک كاپ

 بیغ ِناتسِورَس و غاب ینیبب ات

 

 ماکُز ینیب زا و زغم زا نک عفد



 ماشَم رد دیآ رد هللا ُحیر هک ات

 

 رثا ارفَص و بت زا راذگم چیه

 رَکِش ِمعط ،ناهج زا یبایب ات

 

 ناملآ زا اراس ،مارتحا و قشع اب


