
 مالس اب
 
 عنام ییاتکی ياضف هب ینهذ نم زا تکرح يونعم هار رد هک ییاههلت زا ار ام ،دوشیم عورش 1932  تیب زا هک يونثم مود رتفد رد انالوم
 نآ اب و ،مینکن تسرد هدش تیبرت ینهذ نم کی ،میدرک راک نامدوخ يور یتدم یتقو  هک دهدیم رادشه و ،دنکیم هاگآ ،تسام تفرشیپ
 رد اما .تسا فیعض و ناریو و تسس شدهع .تسا شییوج هنیک نیع شایتسود .تسا كانرطخ رایسب ینهذ نم یتسود .میوشن تسود
 .دنتسه ناینیمز و نیمز ناظفاح نانیا .دننک کمک ینهذ نم زا دنمدرد ياهناسنا هب ات دنرضاح هشیمه هک ،دنتسه مه ینادرم ریش هار نیا

 
 ددم ملاع رد دننادرم ریش
 دسر نامولظم ناغفاک نامز نآ
 دنونشب اج ره ز نامولظم گناب
 دنودیم قح تمحر نوچ فرط نآ

 1934 و 1933 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
     هدیعلب دنراد و ،دناهداتفا ینهذ نم ماد رد هک ییاهناسنا هب .دننکیم کمک اهناسنا هب هک ،دنراد دوجو ینادرم ریش ناهج رد ،دیوگیم انالوم
 دننام هک نادرم ریش نیا ات دنهاوخب کمک و دننک ناغفا دیاب ،تسین مهم ،دنشاب يداژن و یتسوپ و گنر ره زا نامولظم نیا .دنوشیم
 .دنسرب نامولظم داد هب ،دنتسه قح تمحر
 
  ناهج ياهللخ ياه نوتس نآ
 ناهن ياه ضرم نابیبط نآ

 
 دنا تمحر و  يرواد و رهم ضحم
 دنا توشریب و تلعیب قح وچمه
 ؟شیگرابکی ینکیم يرای هچ نیا
 شیگراچیب و مغ رهب زا :دیوگ
 1937 ات 1935 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 زا اهنوتس نیا دهاش دوخ یصخش یگدنز رد ام .دنتسه ناهج صقاون و شزیر ورف ياه تیصاخ و هدنراد هگن ياهنوتس نادرم ریش نیا
 قیرط زا گرزب ياهدژا نآ و ،دیسر ام داد هب درم ریش نیا و ،دیعلبیم ار ام تشاد اهدژا نوچمه ینهذ نم ياهدرد هک ،میتسه انالوم فرط
 اب یگدینامه هک ینهذ نم ناهن ياهضرم يوراد و بیبط نادرم ریش نیا .میدید ار نامدوخ سفن ام و ،دعلبب ار ام تسناوتن ام سفن نیا
 چیه و ،دنشخبیم يزیچ نتفرگ و ینهذ تلع نودب یلاعت قح دننام و ،دنصلاخ تلادع و رهم نانیا و ،دنتسه ،تس اهدرد     و اهزیچ
 و مغ رطاخ هب ،دهدیم خساپ ؟یهدیم شتاجن و ینکیم کمک صخش نیا هب همه نیا ارچ هک میسرپب رگا و دنریگیمن ياهوشر
 .دبلطیم کمک و تسا راتفرگ نوچ .شیگراچیب

 
 درم ریش راکش دش ینابرهم
 درد ریغ دیوجن وراد ناهج رد
 دور اجنآ اود ،يدرد اجک ره
 دوشیم هدناوخ دور  دود اجنا بآ ،تسا یتسپ اجک ره
 وش تسپ ور ،تدیاب تمحر بآ
       دوش یم هدناوخ یتسم    وش تسم ،تمحر رمخ روخ ناهگنآو
   1940 ات 1938 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 هب یسرتسد نانیا و ،دنروآیم هدش هدوشگ ياضف زا ار وراد و قشع و رهم و ،دننکیم زاب ار اضف .تسا ناروالد راکش دنوادخ فطل و ینابرهم
 نم فرح هب وت ینعی .دوریم اجنآ بآ ،دشاب یتسپ اجک ره و دوریم اجنآ اود ،دشاب يدرد اجک ره شاب بظاوم یلو .دنراد دنوادخ ینابرهم
 .هدن شوگ تینهذ
 و میوشب تسپ دیاب ،دسرب ام يارب دنوادخ و انالوم تمحر بآ هک نیا يارب .نکب تیاهدرد و اهصقن هب رارقا و ،مراد درد وگب وشن قیفر
 تمحر بارش میناوتیم هک ،تسا عقوم نآ .میاهدش اهر ینهذ نم زا هک ،مییوگن و مینک اهر ار لامک رادنپ .میراد صقن هک مینک فارتعا
 .میوش تسم و میروخب ار دنوادخ
 
 رس هب ات دمآ تمحر ردنا تمحر
 رسپ يا آم ورف تمحر یکی رب

 1941 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 زا ،نکن مورحم ار تدوخ و ،تسا یپ رد یپ دنوادخ کمک و فطل .ینک تعانق وا تمحر کی هب دیابن و ،تسا تمحر رسارس قح ترضح
 رگید و يدش یلاع یلیخ هک ،دنک تواضق و طسو دیایب هناتسود ینهذ نم نیا و ،تسا سب هک ییوگب ،یتفرگ یگدنز زا هک یکچوک کمک
 هک ،دنکیم قیوشت انالوم نیمه يارب .میوشب درم ریش ات ،دنامن ینهذ نم نیا زا یچیه ات ،تسا تمحر رس تشپ تمحر سپ .تسا سب
 .مینک راک
 
 عاجش يا رآ اپ ریز رد ار خرچ
 عامس گناب ،کلف قوف زا ونشب
 شوگ ز نک نوریب ساوسو هبنپ
  شورخ ،نودرگ زا دیآ تاشوگ هب ات
 دوش یم هدناوخ دب   بیع يوم زا ار مشچ ود نک كاپ



 بیغ ناتسَورس و غاب ینیبب ات
  1944 یلا 1942 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 هب ورب و ،روایب اپ ریز ار ،تسا نهذ هک هدننک تکرح خرچ نیا .نک راک ،يدیدن هدش هدوشگ ياضف زا ار بیغ ناتسورس و غاب ات ،دیوگیم
 ماغیپ و ،شاب ماهلا لحم و ،نک زاب ار اضف ،ونشب ار یگدنز گنهآ تلاح نیا رد .دشکب نییاپ ار وت دناوتن یگدینامه چیه هبذاج ات ،ایند قوف
 زا ار تلد مشچ و ،دیایب شورخ رپ ماغیپ نورد نامسآ زا تایبیغ شوگ هب ات ،نک نوریب تایسح شوگ زا ار ساوسو هبنپ و ،ریگب ار یگدنز
 .ینیبب ار بیغ ناتسورس و غاب و ،دوش زاب تنورد ياضف ات .نک اهر و كاپ اهیگدینامه يوم
 
 ماکز ینیب زا و زغم زا نک عفد
 ماشم رد دیآ رد هللا ُحیر هک ات
  رثا ارفص و بت زا راذگم چیه
 رکش معط ناهج زا یبایب ات
 يوپم نینع و نک يدرم يوراد
 يور بوخ نوگ دص دنیآ نورب ات

  1947 یلا 1945 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 قشع شخبناج يوب ات نک نوریب ار تسا ماکز نامه هک یگدینامه ضرم تامدع ینیب و زغم زا ،نک راک تدوخ يور :دیوگیم انالوم زاب و
 .يونشب ار
 یلیخ دیاب .دینش میهاوخن ار قشع يوب ،میونشیم هدش نابرهم ینهذ نم قیرط زا ار اهیگدینامه و ایند نیا يوب هکینامز ات هک نیا يارب
 میشچب ار ینیریش معط و ،یگدنز معط ،قشع معط ناهج نیا رد ات ،میراذگن یقاب يرثا چیه ینهذ نم تاناجیه و درد زا و ،میشاب بظاوم
 ییاشگاضف اب دیاب ینعی .دیامنب وت هب ار شدوخ دناوتیمن ییورابیز چیه هک تسا یسنج ضرم دننام وت زکرم رد اهیگدینامه نیا :دیوگیم و
 .ینیبب دوخ فارطا رد ار یقشع فراعم و یقشع ياهماغیپ روج دص ات يوش یگدنز سنج زا و ینک نامرد ار تضرم هنارایشه درد ندیشک و
 
 نکب ناج ياپ ز ار نت هدنک 
 نمجنا درگ هب نالوج دنک ات
 رپ فطل هبعک هب یناتیمن رو
 رگ هراچ رب یگراچیب نک هضرع
  1950 و 1948 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 ات ،وشن تسود تینهذ نم اب هک دنکیم دیکات ینعی .نکب ار ،تسا هدش هتسب وت حور ياپ هب ینهذ نم تروص هب هک ياهنزو نیا :دیوگیم
 هب یناوتیمن رگا لاح .نک زاب تیرایشه ندرگ و تسد زا ار لخب ریجنز نینچمه و ،دشاب هدشن هتسب اهیگدینامه هب و دنک زاورپ تناج
 .نک هضرع ار دوخ یناوتان و زجع زاس هراچ دنوادخ هاگرد هب تروص نیا رد ،ینک زاورپ فطل هبعک يوس هب ییاهنت

 
 تسا ياهیامرس يوق هیرگ و يراز
 تسا ياهیاد رت يوق یلک تمحر
 دوب وج هناهب ردام و هیاد
 دوش نایرگ وا لفط نآ یک هک ات
 دیرفآ ار امش تاجاح لفط
 دیدپ شریش دوش و دیلانب ات

    1953 یلا 1951 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 نامدوخ هب دیاب نورد رد ار ندرک زجع راهظا و مراد درد و مناوتیمن هک نیا هب رارقا .تسا اهصقن هب رارقا و یگداتفا نیمه هیرگ و يراز
 .میهد ناشن
 ره زا و تسا يرتيوق یلیخ هیاد نیا و ،دنکیم تسرد ار زیچ همه دنوادخ یلک تمحر مینک زاب ار اضف رگا و تسا یگرزب هیامرس نیا و
 دنهدب ریش وا هب دنورب ،دنک هیرگ ناش لفط ات ،دندرگیم هناهب لابند هب هک ردام و هیاد دننام ،تسا تمحر عبنم ناهج نیا رد هک يزیچ
 زا شدرخ و شتمحر ریش ات .میهاوخب عضاوت و یگداتفا اب ار نامياهزاین مینک هلان ییاشگاضف هار زا دیاب ام و هدیرفآ ار ام تاجاح مه دنوادخ
 .دوشب در ام
 
 شابم يرازیب هللاوعدا :تفگ
 شاهرهم ياهریش دشوجب ات

 1954 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 زاب اهتیعضو فارطا رد ار اضف دیاب .تسا تمحر ردنا تمحر دنوادخ .دینکن شومارف ار هیرگ و يراز و .»دیناوخب ار ادخ« :دومرف دنوادخ
 .دشوجب ادخ ینابرهم و تمحر ریش ات مینکن یتسود ینهذ نم اب ،میهدن تیمها ینهذ نم ياه فرح هب و ،مینک
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