
 يزابهش ياقآ بانج مالس

 

 و اه بیرف اب و مدرکیم داجیا لالخا يرایشوه تشگرب رد نم یلو دنک رادیب ار شدوخ دیاب يرایشوه دیدومرف

 و لکلا دننام یلو دهد یم هبرجت نم هب اهدرد مدرک یم رکف هک ،مدیشک يدایز ياهدرد ینهذ نم ياه گنرین

 لابند هک ما ینهذ نم ییزج لقع اب دوش یم هک دوب نیا مهابتشا لوا زا .دروآیم نییاپ ارم يرایشوه ،ردخم داوم

 و اهيراتفرگو اه بیسآ و اهتسکش دهاش هکنیا اب .منک هرادا ار ما یگدنز مناوت یم ،دوب رتهب ،رتشیب هچره

 .ممهفب ار درد همه نیا تلع متسناوتیمن و مدوب روک دایز ياهیگدینامه لیلد هب مدوب يدایز ياهیرامیب

 

 .)تسا مردپ مروظنم یجاح هملک زا احیضوت( .منک فیرعت ار مردپ یگدنز ناتساد مهاوخ یم هزاجا

 

 یلو دمآ ایند هب دندوب ردارب و رهاوخ هدزای اب هک يدمآرد مک ي هداوناخ رد ناهفصا فارطا رد ییاتسور رد یجاح

 و تخیر یتسود حرط ناشیا اب یصخش .دنک يروآ عمج یهجوت لباق یلام تورث تسناوت يزور هنابش شالت اب

 هتفگ هلگ ناپوچ هب ناشیا و دندوب ارچ لوغشم دنفسوگ رازه ود هک درک توعد يا هعرزم هب ار ناشیا یتدم زا دعب

 )دوب هدرک يرادیرخ ناپوچ زا البق ار هرب احیضوت( اقآ جاح يارب نیشام بقع قودنص رد زادنیب هرب کی هک دوب

 ،تقافر و یتسود حرط لاس ود یکی زا دعب و تسا نم دنفسوگ ياه هلگ زا یکی نیا هک دوب هتفگ یجاح هب یلو

 دوب هداد ناشیا هب کچ دنچ نآ يازا رد و دوب هتفرگ ماو دوخ ياه يرادماد ي هعسوت يارب یجاح زا ینالک غلبم

 .دندرکن شیادیپ دندرک شالت هچ ره ،دش يراوتم هداوناخ اب و دوب هتخورف ار شاهناخ .دش دیدپان ًالک یتدم زا دعب و

 :تفگیم .دش نیشن هناخ و يرامیب و سرتسا راچد ًادیدش دید یم هدش ماجنا لمع لباقم رد ار دوخ هک مردپ

 یکیرتکلا کش زیوجت اهرتکد .تشادن شمارآ ،یبصع دایز راشف تلع هب »؟منک راکچ ار میوربآ ،تفر اهلوپ«

 .دنک شومارف ار لیاسم ناشیا زغم و نهذ هک دندرکیم دراو ناشیا زغم هب یکیرتکلا کش ناتسرامیب رد .دندرک

 ،زامن ،دوب نیدت لها ناشیا ًاحیضوت .تشذگرد هتکس رثا رد یضیرم لاس دنچ زا دعب و دشن لصاح يا هجیتن یلو

 داوم و لکلا و رامق فلاخم و داد یم ماما مهس ،تشاد نآرق متخ همانرب ناضمر هام رد یتح دناوخیم نآرق ،هزور

 .دوب مه ردخم

 

 هناخرتفد مزاع لیبموتا اب هکیلاح رد ،تشاد مه نوخ راشف يرامیب هک ام هداوناخ ناکیدزن زا یصخش ،رگید يدروم

 نویسمک دصرد کی رس رب ثحب و هلماعم رنویسمک ،لالد اب یگدننار لاح رد ،تشاد ار يا هزاغم دیرخ تهج

 مد رد و دیبوک یتخرد هب ار لیبموتا و درک هتکس نامرف تشپ ،تشاد هک ینوخ راشف و تینابصع رثا رد رتمک

 و وزرآ رازه اب هک یناسک رایسب هچ و تسا هدشن مامت	ثرا رس رب ناشیا ثارو تافالتخا مه زونه و تشذگرد
 .دندشن رادیب حبص و دندیباوخ بش همانرب

 

 ؟هدنام یقاب نم یکیزیف رمع زا ردقچ لاس راهچ و داتفه زا دعب منک باسح رخآ زا ،مراد مدوخ زا لاوس کی الاح



 

 رگید راب !ریم هله ،يدرکب اهدیص همه

 رگید راکش دنک هک نک اهر ار شیوخ گس

 1085 لزغ ،سمش ناوید

 

 ار هظحل نیا قافتا ،دش قافتا ینابرق دوب هدینامه دوخ يوربآ و شقن و یعامتجا تیعقوم و لوپ اب هک نم ردپ

  .دوب لفاغ ببسم زا و دیدیم ببس

 

 نایع ار ببسم وا دنیب هکنآ

 ؟ناهج ياهببس رب لد دهن یک

  3787 تیب ،مود رتفد ،يونثم

 

 نیا تسا یناطیش بجع و متفر یم ار ناشیا ریسم نامه ًادیدش موحرم نآ یماکان هب هجوت نودب مه نادان نم

 یجاح رسپ هک اقح ،هللاءاشام« :دنتفگیم ناشیاه ینهذ نم اب نایانشآ و نایفارطا هکنیا رت بجع و ینهذ نم

 لزعم بجع هک اعقاو ،مدیدیمن ار هصق تبقاع یگدینامه تلع هب .»يدروآ ياج هب ار یجاح يوربآ ،یتسه

 .ناریا رد صوصخ هب ،وربآ نیا تسا یگرزب

 

 دوب راب وا رب هماج ،دوب رابوج هب هک ره

 !ارم راتسد و هقرخ نارگ و تسا نایز دنچ

 39 لزغ ،سمش ناوید

 

 دننام یم هدنز اهناسنا زا دصرد 8 طقف ،دیشاب راذگ رکش ،تسا رتشیب ای لاس 65 امش نس رگا هک مدناوخ ار يرامآ

 .دننک یم روبع یگلاس 65 زا و

 

 ناوید هلمج زا ،دندروخیم كاخ هچقاط رس هک ییاهباتک جیردت هب مدش جراخ ناریا زا هک شیپ لاس 35 ًاحیضوت

 هب يونعم زپ مه زورون دیع مایا رد و مدروآ هارمه هب ار يدعس تایلک و ظفاح تایلزغ و يونثم و انالوم سمش

 .مدوب هدیسوپ و دساف و یناث تشک لوغشم منم ،دندروخ یم كاخ اهباتک .ظفاح ناوید هب یلافت و متفرگ یم دوخ

 

 ینم رب قشاع هن یلاح قشاع

 ینتیم نم رب لاح دیما رب

 



 دوب لماک یمد ،مک مد کی هکنآ

 دوب لفآ لیلخ دوبعم تسین

 

 نیا و نآ هگ و دشاب لفآ هکناو

 نیلفآلا ُبحُا ال ،ربلد تسین

  1430 ات 1428 تایبا ،موس رتفد ،يونثم

 

 راوس ینهذ نم تدم نیا رتشیب منک فارتعا دیاب یلو مدش انشآ روضح جنگ همانرب اب هک تسا لاس تفه دودح

 یگدنز يداش و یگدنز درخ نایرج يدج دهعت و ناربج نوناق يارجا فطل هب هک شیپ هام تفه ،شش زا و هدوب

 یظفاحادخ اهیگدینامه زا يدادعت اب ،يزابهش ياقآ بانج ییامنهار اب و منکیم سح منت رد یتح و مراکفا رد ار

 و يور هدایپ همانرب زور ره هک منک یم یکبس و شمارآ ساسحا مرس رد و مدنار هیشاح هب ار يدادعت و مدرک

 .مراد انش و ندیود

 

 .منکیمن لرتنک ار یسک و هتفای دوبهب لزنم رد هچ ،راک لحم رد هچ نایفارطا اب متیاعر

 
 وا هک دشاب وکن ار نآ رایتخا

 اوُقتِا ردنا دشاب دوخ کلام

  649 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 :دریگ یم ار نم تفرشیپ يولج هک مراد یساسا لاکشا ات هس ما هدیمهف یگزات

 

 شوگ ندیود و يور هدایپ ،یگدننار ماگنه رد ار اه همانرب ًاحیضوت ،بوتکم و یهافش گنهرف زا راذگ .1

 .ندز دهعت ریز و ماهبا و یشومارف ،تسا هزیتس دعتسم رایسب یهافش گنهرف نیا هک مدرکیم

 

 ماجنا دیسر نامنهذ هب يراک ره زور ره هکنیا هن ،همانرب رب ینتبم يارجا و بوتکم صخشم همانرب هئارا .2

 ...و شزرو و لایرس و رابخا لثم ،میهد

 

 .مینک بوتکم ار تادهعت ،یهافش و ییاوه ياه هدعو ياج هب رت مهم همه زا ،دهعت هب اه هدعو لیدبت .3
 یمایپ هکنیا هن و داد یم نم هب ار يونعم بلاطم تشاددای تصرف هن اهیگدینامه نیا ًاحیضوت(

 ).مسیونب

 



 متفرگ دای و دوش یم یگدنز رد شیاشگ و ببس یب يداش ثعاب هک ناربج نوناق هب دهعت صوصخ هب نیا یلو

 .تسا نداد تسد زا رد رنه هک يزابهش ياقآ زا

 
 دسر تیانع نآ ناهگان رگم

 ناهگان نانچ مالغ نم يا هک

 2089 لزغ ،سمش ناوید

 

 .دشابیم يزابهش ياقآ بانج و انالوم تامیلعت ،روضح جنگ همانرب اب نم ییانشآ ،یگدنز تمحرم و فطل نیرتگرزب

 

 رَخِب ار ام ،ام ِتسد زا ریگ تسد

 رَدَم ام هدرپ و رادرَب ار هدرپ

 

 دیلپ ِسفن نیا زا ار ام رَخ زاب

 دیسر ام ِناوختسا ات شَدراک

 

 تخس ِدنب نیا ناگراچیب ام وچ زا

 ؟تخت و جاتیب ِهش يا دیاشُگ هک

 

 دودَو يا ار نارگ ِلفق نینچ نیا

 ؟دوشگ وت ِلضف هک زج دناوت هک

 

 رَس مینادرگ وت ِيوس دوخ ز ام

 رتکیدزن ام هب ام زا يوت نوچ

 2448 ات 2444 تایبا ،مود رتفد ،يونثم

 

 یعابر ما هدیمهف نالا و مدوب ظفح ،مدرک یم شوگ ار ویدار ياهلگ همانرب شیپ لاس هاجنپ زا مه یعابر نیا و

 .تسا سمش ناوید 1294

 

 مدرک تراک رس رب نید و لد دنتفگ

 مدرک تراثن متشاد هک زیچ ره

 



 ینکن ای ینک هک یشاب هک وت اتفگ

 مدرک ترارقیب هک مدوب نم نآ

 

  يزابهش ياقآ دش مامت

 امش زا نونمم

 

 اکیرمآ - سالاد زا رقاب ياقآ


