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 یلیثمت هصق نیا1577-1562 تیب يونثم مراهچ رتفد زا :دسیون یم همان هاش يارب هک یمالغۀصق ادخ مان هب
 ای وتسادخ هب ندش هدنز و زاین يارب ام ياه تدابع ؟میسیون یم ادخ يارب يا همان هچ هکتساهناسنا ام زا
؟اهیگدینامه ندرک رتشیب و ایند هب يدنمزاین يارب

مالغ نآ يارب نک هتوک هصق
مایپ وا تسا تشون ربهَش يوس هک
1562تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

ورن نهذ هب ینعی سیونب هاتوک ،ینک زاین و زار و یسیونب ادخ يارب همان یهاوخ یم رگا ادخةدنب يا ،مالغ يا
.تسا مدع زکرم ابییاشگاضف رد نتشون همان و اعد نیرتهب هک نک زاب ار اضف

نیک و یتسه رپ و گنج رپۀصق
نینزان هاش شیپ دتسرف یم
1563 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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ٔهمانهناراکبلط و مینیبیمن ار نامحر يادخ ناوارف ياهتمعن ،تسا ینهذ نم تاذ رد هک یساپسان اب اهناسنا ام
.میسیون یم ادخ يارب هنیک و ربکت و مشخ زا رپ

رگنيِو ردنا تسا همان ،دبلاک
رَب هب هگنآ ،ار هاش قیال تسه
1564تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ردقچ مینیبب و مینک هاگن دوخ ندب هب ،میربب ادخ شیپ هب میهاوخ یم هک تسیا همان ای و باتک لثم ام مسج دبلاک
 ،راگیس زا ایآ ؟میروخ یم ترورضةزادنا هب ملاس ياذغ ؟مینک یم شزرو ایآ ؟میدرک شالت دوخ یتمالس يارب
 تسا یلب ام باوج رگا ؟میتسه ادخ تناما قیال ام ایآ ؟مینک یم زیهرپ اوعد و مشخ لثم برخم تاناجیه ،لکلا
.میسرب نادزی هب میهاوخ یم نت نیا قیرط زا ام اریز ،میربب ادخ شیپ هب ار نت ۀمان

میاهِن نت نیا اممیتسنادب ام
مییز یم نادزی هب نت يارب زا

3341 ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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ناوخب ،اشگب ار همان ور يا هشوگ
ناهَشدروخرد تسه شفرح هک نیب

1565 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ياهزاین و میناوخب ارنامنت ۀمان و ینهذ ياه هسوسو نودب مینکییاشگاضف هظحل کی ینعی میورب یتولخ هب
 ،مینیگمشخ ام هک تسام ندب ياه فرح سرتسا هنوگ ره و درد هدعم و درد رس .میسانشب ارشا یلصا
؟تسیگدنز و ادخۀتسیاش ام هایس ۀمان نیا ایآ ،میراد هنیک و عقوت و ینیب گرزب دوخ ای و ینیب مک دوخ ،میدوسح

نک هراپ ار نآ ،روخرَد دشابن رگ
نک هراچ وسیون رگید ۀمان

1566تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ۀمان و مینک هیکت مدع تیاده و لقع و تردق هب دیاب ام ،دنک یم تیاده ار ام لک لقع ،ییاشگاضف و میلست رد
.میشیدنایب دوخ يارب يا هراچ و مینک هراپ ار ینهذ نم هایس
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نادمپَز نت ۀمان حتف کیل
نایع يدید لدّرِس سک ره هنرَو
1567 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 تاقافتا فارطا ياضف سنج زا و مینک شوماخ ار نهذ دیاب تسین یناسآ راک نهذ ابییاشگاضف مینادب نکیلو
 و همان رارسا دناوتیمن تسا مدع نمشد هک ینهذ نم .میناوخب مدع مشچ اب میناوتب ارنامنت ۀمان ات میوش
.دناوخب ار مدع تقیقح

بعَص و تسا راوشد هچنداشگب همان
بعَک نالفط هن ،تسا نادرم راک
1568 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ینهذ ياهتلع فوقوم و دوشیمن میلست هک ینهذ نم اب ،تسا یتخس راک نورد رارسا ندناوخ و همان ندوشگ
 دهاوخیم یناولهپ راک نیا مینک كاپ ارنامزکرم ياه طلغ و یهایس و میناوخب ار همان نتم دوشیمن تسا
.مینک يزاباهنا اب و میراد هگن اراهیگدینامه ،دننک یم يزاب ناوختسا هک یناکدوک لثم دوشیمن
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میا هتشگ عناق تسرهف رب هلمج
میا هتشغآ اوه و صرح رد هکناز
1569 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ار باتک نتم ات دننکیمن تمه و دنناوخ یم ار باتک تسرهف طقف دنناوخب باتک دنهاوخ یم یتقو اهناسنا هلمج
یلولم ویلهاک رد میهاوخ یم یگدنزاهتوهش و اه مسج زا نوچ و مینیب یم ار مسج طقف ینهذ نم اب ،دنناوخب
.مینامیم

ار هماعیماد ،تسرهف نآ دشاب
ار همان نتم ،دننادنانُچ ات
1570 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 انالوم ،تسا كانرطخیماد نیا یلومیعناق دهد یم ناشن نهذ هک نامیگدنز باتک تسرهف هب اهناسنا ام
یماد نیا و میا هدرک تداع ،اهیگدینامه ياهدرد هب ام ،دهد تاجن ماد نیا زا ار ام ات تسا هدرک نشور یغارچ
 مدع ارنامزکرم و مینک هراپ ار تداع ياهریجنز دیاب انالوم شناد زا یهاگآ اب ام ،دنک یم ریسا ار ام هک تسا
.مینک
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باتم ندرگ ، همان رس نک زاب
باوَّصلابَملعَاُهّللاو نخسنیاز
1571 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 مدوخ نم :مییوگ یم تواضق و تمواقم اب ،میناوخب ار نت ۀمان و دوش زاب اضف ات مینکیمن مخ ار ینهذ نم رس ام
نوچ یناگرزب درخ و یگدنز نخس لباقم رد و میراد مناد یم ام ،مناد یم ار اهزیچ نیا ۀمه و مسانش یم ار
.میبات یم ندرگ انالوم

نابز رارقا وچ ناونع نآ تسه
ناحتما نک ار هنیس ۀمان نتم
1572 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ارم و هدب ربص نم هب ایادخ ،ترکش ایادخ :مییوگ یم نابز هب و تسا زیهرپ ای ربص ایرکُش ام باتک ناونعٱلثم
 دشاب یعقاو امبلط دیاب دناوخ ار نت همان و دش میلست دوشیمن نهذ عمش اب یلوراپسن مسفن ياه هسوسو هب
.میریگب کمک روضح غارچ زا و دوش زاب اضف رتشیب و رتشیب ات
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وت رارقا اب تسه قفاوم هک
وت راکدَوبنراوقفانم ات
1573 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و مدع زکرم زا ام مینیبب و مینک هاگن ،دوخ يور زکرمت و رظان روضح اب تسا رتهب مینک یم رکش نابز هب یتقو
؟مینک یمیگنرز دوخ لایخ هبقفانم ینهذ نم اب ای و مینک یم لمع و رکف هدوشگ ياضف

يرب یم ینارگ سبیلاوج نوچ
؟يرگنب يو رد هک مک دیابن ناز
1574 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

؟شوخ و خلت زالاوج رد يراد هچ هک
شکب ار ندیشک دزرا یمه رگ

1575 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 رس تسین رتهب ایآ ،میشک یم شود هب ارناملمع و رکف ياه هسیک ولاوج ،رمع کی یگدنز رفس لوط رد ام
 لمح ار درد زارپياهیگدینامهۀشیش و گنسنامرمعۀسیک رد ایآ هک ؟مینیبب ار نآ لخاد و مینک زاب ار هسیک
.دراد ار ندیشک شزرا و تسا یتسود و قشع زا رپ امۀسیک ای و مینکیم

گنسِز ارتلاوج نک یلاخ هنرَو
گنن وراگیب نیا زا ار دوخ رَخزاب

1576 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 مینک یلاخ ار هسیک تسا رتهب ،میا هتشاذگ ار ماقم و داوس و لوپ ابیگدینامه درد و گنسنامرمعۀسیک رد رگا
 ويراگیب زاو دنکدیرخزاب ناهج هب يدنمزاین زا ار ام ات میریگب کمک انالوم لثم ییامنهار و ریپ زا رتدوز هچ ره و
.دهدنامتاجن گنن
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دیشک دیاب یم هک نک نآلاوج رد
دیشر ناهاش وناناطلس يوس
1577 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 دای مه ام هب و دروآ یم رد شاعترا هب ام رد ار یگدنز ،دشاب یگدنز و روضح سنج زا ام ریپ وزووالق یتقو 
 نیگنس ياهگنس ینهذ نم اب هناروکروک و میراذگن یچیه ادخ قشع زا ریغ هبنامرمعۀسیک رد هک دهدیم
.مینکن لمح اراهیگدینامه

 یمارگ نارایمه و روضح جنگ زاس ناسنا همانرب زا ناوارف ساپس اب

جرک زا ابید
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ناتسود همه و يزابهش ياقآ ،انالوم بانج تمدخ مالس اب و ادخ مانب
روضح جنگ875 همانرب زا هدننک رادیب یتایبا

نابداب و تسایتِشک نوچ یمدآ
؟نارداب نآ ار داب درآ یک ات
255 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ار ام ات میهد یگدنز تسد هب نابداب و یتشک نوچمه ار دوخ دیاب میوش هدنز یهلا و لوا لصا هبمیهاوخ یم رگا
 اب هارمههنارایشه درد ندیشک و ربص ،ییاشگاضف و میلست مزلتسم نیا و ،دنک هدنز مدع زکرم هب و دربب دوخ اب
.تسا راکفا و تاقافتا ندید يزاب و تاقافتا شریذپ و تیاضر و رکش

مینز یم رب مھ ھباھ یتشک وچ ام
مینشورِبآ رد ومیمشچ  هریت
١٢٧٢ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم-
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باوخ هب هتفر ،نتِّیتشک رد وت يا
بآِبآ رد رگن ،يدید ار بآ

1273 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

شََدنار یم وکتس یبآ ار بآ
شََدناوخ یم وکتس یحور ار حور
1274 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 راچد ومینک یم دروخرب نارگید اب اهدرد و اهیگدینامه و اهرواب اب هدولآ و هریت يدید اب  میراد ینهذ نم یتقو ام
 ودوش یم هدنز ام ردهنوگادخ يدید میوش رایشه عوضوم زا هک یتروص رد ،میوش یم مشخ و هزیتس و تمواقم
 مسج تشپ يورین ودوش یم راکشآ ام ندوب مسج مهوت تروص نیا رد ومیوش یم هدنز نوکس و توکس هب
 نیا و روضح يرایشه هب هدنیآ و هتشذگ و یمسج يرایشه زا رییغت هب دهعت مزلتسم رما نیا ودوش یم رادیدپ
.دوش یم يرادیب ثعابهنارایشه میلست نیا و تسا هظحل
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بیغِدابِتسد هبسَخ نوچ ناهج نیا
بیغِداد و تفرگ هشیپ يزجاع
1300 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

تسَپشیهاگ ،دنک یم شدنلب هگ
تسکِش یهاگ ،دنک یمشتسرد هگ
1300 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

راسَی یهاگ ،درب یمشنیمَی هگ
راخشیهاگ ،دنکشناتسلگ هگ
1302 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 زاس هک تسا هدشهدینامه ناسنا طقف و تسا یگدنز تسد رد هدش میلست یهاک گرب نوچمه ناهج همه
 هتبلا وهدش درد ثعاب راک نیمه هک هنکیم تفلاخم یگدنز درخ و تیاده اب و دراد منادیم ياعدا و هنزیم فلاخم
 .دزادنا یم نارگید و قافتا ندرگ ار ریصقت
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 یهاگ تخس یهاگ و هشیم تحار یگدنز یهاگ اه درد تمس هب یهاگدرب یم شدوخ تمس هبارام یهاگ یگدنز
 هظحل تشهب هب میلست اب هک میوش هجوتم ار ندش هدنز ويدوجو تقیقح ام دیاش ات يرامیب یهاگ و یتمالس
 .میوش دراو ببس یب يداش و لاح

رازُگْطخ نیب ملق ،و ناهنپ تسد
راوس ادیپان ،ونالَْوج رد بسا

1303 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

نامک ادیپان و نیبناّرَپ ،ریت
ناجِناج ،ناهنپ و ادیپ اه ناج
1304 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 و تیعضو و قافتا ومینیب یم ار هتشون طقف ینهذ نم اب ام و هشیم هتشون یگدنز دوخ طسوت هظحل ره رد یگدنز
 یتاقافتا اب هتسویپ یگدنز .دراد یم هگن تمواقم و ندیود لاح رد ار ام هتسویپ رما نیا ومینیب یمن ار ادخ ناتسد
 و .تسا راکفا وماسجا ندوبلفآ و رییغت نآ هناشن و دهد یم ام هب ار دیبسچن و وش میلست نامرف هنکیم حرط هک
 و لیصا یگدنز و نطاب هرابود فشک ندوب يدج و تسا يزاب اه نیا همه و ندش ریپ لاح رد هک ام ندب یتح
 .تسا دنوادخ هبعش

نادِب ،دبنُج یم هک يدید ار داب
نارْداب اجنیاتس ینابُنجداب

125 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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شدزیاِعنُصِفیرصتٔهَحَوْرم
شدنابنُج یمه و دابنیرَب دز
126 و125 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 میوش هجوتم ام رگا و دنک نکاس و كاپ ار امدهاوخ یم هک تساناکف نک و اضق هناشن تارییغت و تاقافتا
 زیهرپ ودشک یم ار يرامخ درد دوخ قایتشا اب هکيداتعم نوچمههنارایشه درد ندیشک و ربص اب مینک يراکمه
 ار یکراپ مظن یتح میراد دایتعا نآ هب هک يزیچ ره مه ام دوش هدنز اتدنیب یم يزاب ار تیعضو و قافتا ودنک یم
 و مینکیمرکش دروآ الاب ام رد ار رفنت و تداسح ای و درک نیگمشخ ار ام یسک رگا ای .دوش هدنک ام زامیراذگ یم
 هب و مینک ناحتما ار نیاهیفاک طقف و دوش هتسش تداسح و ترفن و مشخ ات مینکیم ربص شنکاو ياج هب
 يور نیبرودطقف هتبلا ودوش یم هتخیر ام رب یگدنز درخ تیاده و لح هار نآ زا دعب و میربب یپ میلست یتسرد
 ام تلاخد ودوش یم حرط هناگادج مادک ره يارب اضق اریز .هتشادن نارگید تحیصن و نارگید هب يراک و دوخ
 .تسین تسرد

دنک یم يراهبهَگ ،قح ار داب
دنک یم يراع فطل نیزشَیَد رد
132 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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دنک یمْرَصْرَص داعِهورگ رب
دنک یمرَّطَعُمشَدوه رب زاب

133 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

مومَسِرهز ار داب کیدُنک یم
مودُقمَّرُخدنک یم ار ابص رم
134 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ینعی نیا ریغ رد و تسا میلست وییاشگاضف مزلتسم هک یگدنز هب هدنز و دنک افوکش ار امدهاوخ یم یگدنز
 ،یگتسباو،ترسح ،تداسح ،علو ،عمط ،صرح رد رگا ینعیدوش یم درد و یکشخ هب رجنم ام هزیتس و تمواقم
 نوچمهمیوش یم لیدبت یگناوید ومشَخ لثم ییاهدرد هب میشاب یگدنز لابند اه صقن سح واه تباقر،اهردخم
 ار اهیگدینامه رکش و شریذپ و ربص و زیهرپ  و میلست اب هکدوه موق سکعرب و دندش فلت هک دوع موق
.دندرک رود دوخ زا و ییاسانش
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 ياجب ات درک نیزگیاج دیاب ار دص رد دص لکوت و تسینراکهار گنج و هزیتس هکدهد یم دای ام هب ندروخ نیمز
 مناد یم ،مینکباختنا ار مادک هک تسام اب میمصت و .دوشهدیزو ام رب هدننک افوکش و ابص داب هدنزگ و کشخ داب
.ار میلست ومناد یمن ای ار

تسههدنناد ره لقع رد نیقی سپ
تسههدننابنُجهدنبنُج اب هکنیا

153 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

رظن ردینیبن یم ار وا وت رگ
رثاِراهظا هب ار نآ نک مهف
154 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 رد ومیوش یمدنک یم هرادا ار ام هک يروضح يرایشه و یهلا يورین هجوتم میدش هدنز روضح هب یمک رگا یتح
 .ینهذ نم ومسج هن و میتسه يرایشه ام هکمیوش یم نیا هجوتم تارییغت ولفآ ياهزیچ ییاسانش اب تقو نآ

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

نارهت زا یلع ياقآ951 تمسق-قشع  ماغیپ



ین هراچتچیه وتس هراچرُپ نَْوک
ینزور تیادخ دیاشگن هک ات
682تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

نآ زا لفاغ نونک یتسه وت هچرگ
نایع ارنآدُنک قح تجاحِتقو
683تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

دیجمِنادزی هک ربمغیپ تفگ
دیرفآ نامرد درد رهِیپ زا

684 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و میوش شوماخ و میوش هجوتم رگا ومینک یمن ادیپیلح هار و اود چیهشیاه منادیم و اعدا و ینهذ نم اب
 .میوشیم یگدنز درخ تیاده هجوتم مدع دید اب منادیمن مییوگب

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

نارهت زا یلع ياقآ951 تمسق-قشع  ماغیپ



شاب شوماخ و نک مک تئارق نیه
منکتنآرق نیع مناوخب ات
1665ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ینارنخس ویگنرز ویفاب هفسلف و راکفا ام اتدهد یم شاب میلست و شوماخ ماغیپ اضق و تاقافتا حرط اب یگدنز
 .میوش لیدبت قشع و یتحار و دص رد دص لکوت و ببس یب يداش و نوکس و یگدنز دوخ هب و هتشاذگ رانک ار

نیاِنوزوم یتعاس ،ینآِنازیم یتعاس
شیوخِنوزوم يوش ات ،وش دوخِنازیم نیا زا دعب

1247ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 و میوش میلست رگا و تسا اهزیچ و اه هتساوخ ،اهرواب ،نارگید اب دوخ ندرک نازیم و دیلقت لوغشم ینهذ نم
 و مینکیم هشیش رد ار ینهذ نم وید ومیوش یم نازیم دوخ يرایشه اب و هدش رادیب ام يرایشه مینکییاشگاضف
 ینعیینهذ ياه نم هچ ناگرزب اب هچ دوخ هسیاقم دشاب نامدای ومیوش یم زاب تواضق و هزیتس و هسیاقم زا
 .یمسج يرایشه
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رگا وت ایوگ و شماخ يوش هنییآ وچمه
يزیتسن نابز تفگ رب و يدرگ لد همه
2862ٔ◌هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 و ییادگ نودب و منادیم ضرم ویفاب هفسلف نودب ،میوش یم نهذ یب و شوماخ میدرگرب لوا لصا هب رگا ام
یلفآ يداش چیه اب هکمیوش یم ببس یب يداش و یگدنز تیاهن یب هب لیدبت تروص نیا رد و نوریب هب ندیبسچ
 .تسین هسیاقم لباق

 همه زا ساپس اب

نارهت زا یلع-
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"یفاّشلا وه"

"وا و دناد وا و دناد وا و دناد وا"
يروباشین مایخ یعابر-

 هرابکی هبیعنصت ییوربآ .دوش یم دیدپان زاب ودروآ یم نوریب یخاروس زا رس یمغ یهاگ .دور یم ودیآ یم يداش
 ودوش یم ینافوط ناهگان ،تسا تکرح رد مارآ ییوج لثم میگدنز .شومارف ودوش یم یشالتم ،ددرگ یم رادیدپ
 .تس يراج نانچمه بآ اما ،تسا نایامن وجِرهاظ رد و هدشهدَنک  وج فکياه نجل .فک زا رپ و مطالتم ،مارآان
:ددنب یم شقن منهذ رد ،موش  یم هارمه بآ اب هدوسآ ولایخیب .منیب یم هدش يراج بآ رد ار یگدولآ

تساوشیپ قشع یلوتسالب زا رپ یهار
میوَر ناس هچ رب وا رد هک دهدناممیلعت
1731 لزغ ،سمش ناوید ،انالوم-

 میگدنز دراو یسک یهاگ .يا هسام و مرن یهاگ وهزیر گنس زا رپ یهاگ .خارف یهاگ ودوش یم کیراب وج یهاگ
.دور یم یلو دنامب مراد تسود ،دوش یم
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 هب یهاگآ اب !تسه نانچمه وا اما دشابن رگید مراد تسود ،دراد روضح میگدنز رد یسکتساه لاس یهاگ
موش یم هاگآ مراد !دنوربدهاوخ یمن ناشلدً الصا ایدنا هتفر ای دنتسه هک ملاحشوخ ومنک یم هاگن ناشروضح
 واه یشوخ همهيا هظحل هب هک نامه ،تسا راک رد يرگید تسد ،تسین نم لرتنک و رایتخا هطیح رد زیچ چیه
 لمع هنوگنیا ارچ .هظحل ره و زور ره ،دزاس یم ون زا هرابود ار نم ودبوک یم ورف ،دزیر یم مه هب ار يرهاظ شمارآ
 منهذ هب هک تس یتشرد و زیر تایضرف و ریبدت و ملع يالاب وا ملع .دناد یم شدوخ طقف ،مناد یمن ؟دنک یم
 :منک یم رارکت مدوخ اب .دسر یم

وا و دناد وا و دناد وا و دناد وا
يروباشین مایخ یعابر-

 رگم ؟منک تمواقم دیاب ارچ الصا ؟منک تمواقم و مهد ناشنلمعلا سکع هداتفین ای هداتفا قافتا ربارب رد دیاب ارچ
:نوچ مشاب روطنیمه دیاب مه نم !؟تسین تسدکی ای راومه و فاصشریسم ارچ الثم هکدنک یم تمواقم وج بآ

وا و دناد وا و دناد وا و دناد وا
يروباشین مایخ یعابر-
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 تسا تحارملایخ .تسا توافتمشسنج هکدنک یم ذوفن منتدنب دنب رد بیجع یشمارآ .دوش یم تحار ملایخ
 نامز ره رد هرهم ره ودنا هتفرگ رارق ناشدوخ ياج رس تسرد يزابياه هرهم همه ،تسا تسرد زیچ همه نوچ
 رداه هرهم همه یتقو .دنک یم تیاده ار يزاب ،هدیچ اراه هرهم هک یتسد نوچدناسر یم ماجنا هب ار يزاب نیرتهب
 ؟مشاب نارگن دیاب ایآ ،دیوگ یمنادرگ يزاب هکدنهد یم ماجنا ار يراک ًاقیقد و دنتسه دوخ بسانم و تسرد ياج
:نوچ ،هن ؟دنتسه نداد خر لاح رد نالا نیمه هک ییاهنآ یتح ای مشاب هدنیآ تاقافتا سپاولد ؟مروخب هصغ

وا و دناد وا و دناد وا و دناد وا
يروباشین مایخ یعابر-

 و یلکش چیه یب مشاب يراج بآ يوج لثممنک یم نیرمت .مراد یمرب مدق یگدوسآ اب .تسا صرقِصرق ملد
 ،دنک رییغتاه مدآ راتفر ،دنتفیب يرگیدِروج تاقافتا دهاوخیم ملد ًالثم هکمنیب یم ارمیاه تمواقم .یتواضق یتح
..... و دهد خر ینتشاد تسود و بوخ عون زا طقف ثداوح



 شلباقم ردمناوت یم نم رگم .يزاب نیا مامت هب طلسم وا و تسا نادرگ يزاب لباقم رد تمواقم اهنیا همهمنیب یم
:نوچ تسین ریذپ ناکما ،هن ؟میوگب هن شمیمصت هب و منک ملع دق

وا و دناد وا و دناد وا و دناد وا
يروباشین مایخ یعابر-

 نم تسانم تسد رد زیچ همه ،ادخ هدنب هکدنامهفب ام هبتسناوت یمن نیا زارت تحار .دوش یمن نیا زارت هداس
 نم طقف .مهد تکرح اراه هرهم و مزیرب نم ارسات راذگب .نکن يزاب نیا یطاق ار تدوخ ردقنیا .وت هنمناد یم
 يراج بآ لثم ریگب دای .درک مهاوخ يروآدای وت هب مدوخ ،یشاب هتشادشَنتسناد هب زاین هچنآره .ریغالومناد یم
 هک متسه نم طقف نوچ نک دازآاه تمواقم و اهراشف دنب زا ار تدوخ .يروایب دایب ار ندوب يراج ات یشاب
.مناد یم
:منک یم همزمز ومیآ یم رد صقر هب یتسم تلاح رد نم و

وا و دناد وا و دناد وا و دناد وا
يروباشین مایخ یعابر-

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

میرم مناخ951 تمسق-قشع  ماغیپ



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

ناتسرل زا هناسفا  مناخ 951 تمسق-قشع  ماغیپ

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

ناتسرل زا هناسفا  مناخ

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺



 روضح جنگ مرتحم ناگدننیب و همانرب ناراکردنا تسد و راوگرزب يزابهش ياقآ بانج تمدخ مالس ضرع اب
.منکیم عورش انالوم سمش ناوید زا365 هرامش لزغ اب ار قشع ماغیپ

يرکش ،ییور خلت ،یناج حلص ،یلکش مشخ
يا هناگیب ناهج رد مدیدن یشیوخ نیدب نم
2789 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 رگا ،مگیم غورد رگا ،متسه هدنیآ و هتشذگ رد هظحل نیا رد نم رگا .ییور خلت یلکش مشخ ؛دنیامرفیم انالوم
 زاب قافتا فارطا رد ار اضف ،مگیمن هلب هظحل نیا قافتا هب رگا .متسه ور خلت سپ مروخیم مغ رگا ،مراد دسح
 هظحل نیا قافتا هب یمکحم هلب و مشیم نیا میلست یتقو یلو .منیگمشخ ومینابصع ،ملکش مشخ سپ منکیمن
 یمنورد زا ار شمارآ ومشچیم ور ببس یب يداش .مرکِش و مناج حلص سپ منکیم شوماخ ار نهذ و مگیم
.متسه نهذ رد سپ ،مدبزورکی مبوخزورکی ،مرادن لاح تابث رگا .مبای
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يزیرگب نم فک زک يربب نظ ات هله
يزیرگب نظ هب هک مراذگن ،نک مک هلیح
انالوم سمش ناوید زا2878هرامش لزغ-

 و رکم اب وتمدیمن هزاجا نم ،ینکب رارف نم فک زاینوتیم نکن رکف شاب هاگآ ؛دنیامرفیم دنوادخ نابز زا انالوم
.یشیم درد راچد يرب نهذ هب رگا وت .ینک رارف نم زا دنفرت و هلیح

تسا نم تسد رد و هضبق رد وت نیریش ناج
؟يزیرگب نت ز وت رگ ،دنک هچ ناج یپ نت
انالوم سمش ناوید2878 هرامش لزغ-

 هظحل نیا اب ،يرب هتشذگ هب وت هچ ره هنم تسد رد وت نیریش ناج ناسنا يا ؛دنیامرفیم دنوادخ نابز زا انالوم
 دنوادخ .تسا هتسب ینزب ار يرد ره و هشیم رتمک و مکتنیریش ناج يریگبياوخب کمکتاهرکف زا ،یگنجب
یشن میلستيرب نهذ هب وت هچ ره ؟ینک راکچ ياوخیمتناج یب نت اب وت مریگب وت زا ار ناج نم رگا :دنیامرفیم
.يریم هابتشا ار هاریشب هجوتم ات منکیم ضبق رتشیب ار وت حور و ناج نم یگن"هلب" هظحل نیا قافتا هب
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هصق نیا ردهصَح نیا دجنگیمن هک شماخ
نیب یمشهّم وچيور،نک الاب هب مشچ ور
انالوم سمش ناوید1863 هرامش لزغ-

 اضف ،وش هدنز ورب .هجنگیمن نهذ رد وهتیاهن یبدنوادخ،نک شوماخ ار تنهذ ،شاب شوماخ ؛دنیامرفیم انالوم
 زا رکشت اب .ینیبب ار یعقاو يادخ هام يور ات نک هاگن ار الاب .شابن ادخ يوج و تسج رد تنهذ اب و نک زاب ور
.دیداد تقو نم هب هک راوگرزب داتسا امش

ناتسرل زا متسه هناسفا
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