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قشع مان هب

 یترابع هب ای دوش یم تیوه مه…و اه ناسنا ،اهدرد ،اهرواب ،اه مرف اب یمسج يرایشوه هلیسوب نهذ رد ناسنا
 دوخ لام و دنک یم قیرزت تیوه سح اهنآ هب و دهد یم رارق دوخ زکرمرد ار اهزیچ ینهذ مرف و .دوش یم هدینامه
 هدش هدینامه ناسنا ،دنتسه ندش دایز و مک لاح رد مادم و دنریغتم و لفآ اه مرف مامت هک ییاجنآزا و .دنک یم
 تسمرس و داش دسرب وا هب يدام ناهج زا یتعفنم رگا .تسا دوخ ینورد تالاوحارییغت هبرجت لاح رد مادم
 ناسنا لاح حرش تسا نیا و .دوش یم هدرسفا و لولم و نیگمغ دسرن وا هب يدام ناهج زا یتعفنم رگا .دوش یم
. روجنر و دنمدرد

و رارق بلاط ناسنا هک ییاجنآ زا و .دشاب هتشادن رارق و تابث هک هدرک یحارط يروط ار يدام ناهج دنوادخ
 و نتخادناگنچ اب و دنک یم سح مطالتم یسونایقا رد ار دوخ مادم یگدنز ریسم نتفر هابتشا اب تسا تابث
.تسا كانلوه نافوط نیا زا تاجن هار لابند هب رتشیب ریذپ انف ياهزیچ اب ندش هدینامه و ندرک هفاضا
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! لطاب لایخ یهز

:دیوگ یم انالوم

تسوت رارق بلط زا تیرارق یب هلمج
تدیآ رارق هک ات وش رارق یب قشاع

323 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ات . دنا هدش یحارط ام يرادیب يارب اهدرد .دنهد یم ار تسود هناخ سردآ ام هب ینابز یب نابز اب اهدرد مامت
 .مینک یمن هعجارم کشزپ هب مینکن ساسحا دوخ مسج رد يدرد

يا . يا هدش تیوه مه اهنآ اب و يا هدرک رپ ییاهزیچ زا ار تزکرم وت هک دنهد یم تمالع ام هب ام یحور ياهدرد
 یهلا تینما سح و تردق ،تیاده ،قشع ، ببس یب يداش روبع لاناک وت . یتسه یهلا يژرناروبع ربعموت ناسنا
؟ يا هتسب ار دوخ دوجو لاناک ارچ .یتسه
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 يژرنا چیه هکمینک یم هبرجت ار یگدرسفا ینامز ام .تسیژرناروبع ربعم ندش هتسب نامه یگدرسفا تقیقح رد
 . هداد ناشن ناسنا هب ار تاجن هار انالوم . میا هدش دمجنم و کشخ ام و دنک یمن روبع ام زا بیغ ملاع و مدع زا
.دش نادیم دراو و تسب ار تمه رمک دیاب

 مسج ،لوپ ،یگداوناخ ،یعامتجا ، یسایس ياهرواب ، اهدرد اب هتسهآ هتسهآ و مرن مرن يدامتم ياه لاس یط ام
 و یقشع هعماج و هداوناخ هک ییاجنآ زا و میدش هدینامه... و ناتسود ،دنزرف ،ردام و ردپ ،تالیصحت ،هناخ ،دوخ
 و رتشیب ناسنا يزوریپ و تیقفوم زار دندرک یمروصت و دندرک قیوشت هسیاقم و تباقر هب ار ام و دندوبن هاگآ
 بسک و عامتجا و هداوناخ ياه هزومآ زا تیعبت هب زین ام تسا ندش رترب و نداد هقباسم و تساهزیچ ندرک رتشیب
 رتشیب میدرکهفاضا نامیاه یگتشابنا هب هچ ره و .مینامن بقع ات میدز شتآ و بآ هب ار دوخ اهنآ دییات و قیوشت
 .میدرک صقن سح
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 هار اهنت.دوش یمن نامرد یگتشابنا چیه اب دریگ یم همشچرس ناسنا زاس درد و يدام زکرم زا هک یصقن سح
 .تسا هدینامه زکرم ندرک مدع انالوم هیصوت هب تاجن
 هلت هب يرایشوه مک مک دیاب و هدش هدنکارپ و قرفتم مرف ناهج رد اهدرد اب هدش هدینامه ناسنا ؟ هنوگچ اما
 نودب تسا هظحل نیا قافتا طرش و دیق یب شریذپ مدق نیلوا سپ .دریگب سپ ینهذ ياه مرف زا ار شا هداتفا
 .تمواقم و تواضق

 ياهرکف میناوت یم ام و دیآ یم نییاپ نهذ تعرس مارآ مارآ هک تسا هظحل نیارد ندش رقتسم و میلست اب طقف
 رییغت لاح رد مادم اهرکف هک مینیب یم .میتسین رکف سنج زا ینعی میدش نامراکفا رگاشامت یتقو .مینیبب ار دوخ
.دریگ یم تاشن اجک زا ام ینورد تالاوحا تاناسون تلع میوش یم هجوتم هک تساجنیا و دنتسه

 دوخ فاصوا زا نک یفاص ار شیوخ
دوخ فاص كاپ تاذ ینیبب ات

3460 تیب لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 زا و يا هتخاس تدوخ يارب هک ینیوانعو فاصوازا و ینکن فاص و یلقیص ار دوخ یمهوت نم ات : دیوگ یم انالوم
 راوآ ریز رد ناسنا كاپ تاذ . دید یهاوخن ار دوخ تاذ و رهوج ینکن اهر و ییاسانش ار یشک یم یگدنز هریش اهنآ
.هدش ناهنپ باقلا و فاصوا ، اهدرد ، اه شقن هلمج زا یلاشوپ ياه یگدش تیوه مه
 یلاخ زکرم ینعی مدع زکرم .دنک یم هراشا مدع زکرم هب زاب انالوم ؟ مینک یلقیص و فاص ار شیوخ هنوگچ لاح
 .فاصوا مامت زا هدش

 لوا مدق درادن رارق و مارآ شومچ یبسا نوچ هک دوخ نهذ هب ندوب رظان و يدبا هظحل نیا رد ندش رقتسم اب
 رتمکنهذ تعرس دشاب رتشیب يدبا هظحل نیا رد نامروضح هریخذ هچ ره .تسا بیشن و زارف رپ ریسم نیا
. دوش یم

نهذ ياه يزاب میناوت یم رظان مشچ اب . دش دهاوخ زاب ام رظان مشچ ،دش مک نهذ تعرس مارآ مارآ هک ینامز
.مینک دصر ار دوخ
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 لوق هب ووهایه رپ تس يرهش ام نورد هک میوش یم هجوتم هزات میتخادنا دوخ يور رب ار نکفا رون مامت هکینامز
 .دب و کین رپ تس يرهش وت نورد انالوم

 .يدازآ ابتس يواسم ییاسانش .تسا مزال ییاسانش و اشامت طقف اه یگدینامه و اهدرد زا دوخ ندرک فاص يارب
 .میدرد رگ هراظن هکلب میتسین درد سنج زا ام میوش یم هجوتم و مینک یم هراظن ار اهدرد یتمواقم و هزیتس چیه یب
 ياضف ،رارکت و تموادم و نیرمت رثا رب و رورم هب یلو .تس اسرف تقاط و تخس رایسب راک نیا هیلوا لحارم رد
 .مینک یم هبرجت ار یبیجع شمارآ و يداش تس یلاخ ياضف هک اهرکف نیب هلصاف زا و دوش یم رتزاب اهرکف نیب
.تساببس یب يداش ،يداش نیا .درادن ینوریب ببس چیه يداش نیا هک میوش یم هجوتم راب نیلوا يارب

 قامعا زا يداش نیا هکلب میتسین داش ،نامدنززف ندش قفوم ،ناملزنم ندش رت گرزب ،ناملوپ ندش دایز رطاخب
 .دنک یم شاف انالوم هک تسیگرزب زار نامه نیا و دشوج یم نامدوجو
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 نم ياون دنز هرهز منم برط مبرط نم
نم يارب دنک هویش ناقشاع نایم قشع

 ما هتفر دوجو ز نم ما هتفرگ دوخ رس نم
نم يانف هبدبد دنز یم هرذ هب هرذ

1825 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

سابع ردنب زا هرهاط ناوارف ساپس اب-
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     روضح جنگ ياشگلد نازیزع و راوگرزب يزابهش ياقآ تمدخ ناوارف قشع و مالس اب

؟ ناهج رد ددنخ هک يدید لگ چیه
؟ اضق راخ زا هدنیرِگ دشن وک

178 لزغ ، سمش ناوید ، يولوم-

 رب طلسم ،ناهج یشوخ ،ناهج روز ،ناهج مان هک يا هدید ار ینهذ نم ناسنا ره یشاب هتخومآ مدع دید زا رگا
 ۀتفای دشر ياهراخ ربارب رد ناوتان و دشاب هتشاذگن شیاهنت ناهج نیمه تبقاع و دشاب هدوب شراکفا و لامعا
 و .دشاب هدرکن ناریح و نایرگ یمارآان لد و یناشیرپ لایخ اب ار وا شیاهرواب و اهرکف هودنا ناهج هب هتسباو
 مه هدرک رامیب ار وا مسج مه هک ییاهراخ ربارب رد دنک شکمک هک یشخب تدحو یهاگآ نآ نودب ،هانپ نودب
. تسا هدرک یگدنز ،دنا هدرک لیدبت یهگناریو هب اهراخ نیا ار شیگدنز ياه هبنج رگید مه و وا طباور
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 دشاب هدرُسَف تناج ،يزوسن ار شقن ات
نمَأم و راهب زا رود ناتسرپ تب دننام

2043 هرامش لزغ ، سمش ناوید ، يولوم-
 نیگمغ ،دمجنم ،هدرسفا :هدرُسف-
هاگهانپ ،نما ياج :نمأم-

 ینازوسن ار ،دنتسه ینهذ نم ةزیگنا اب هک تدوخ ةدینامه ياه شقن زا شخب ییاهر و هناهاگآ يدرد لوبق اب ات
 نم ،مسدنهم نم نوچ هک مدوخ ینهذ ياه بوچراچ و اهراتخاس ساسا رب دیاب نم هک ییوگن روطنیا رگید ینعی
 يدام یتعفنم طقف و دنهاوخ یم اه یگدینامه هک منک راتفر هنوگنیا دیاب مداوساب نم ،مردپ نم ،مردام نم ،مرتکد
 ار اه شقن اب اه یگدش تیوه مه نیا مامت ات سپ .تسه نیتسار تبحم و قشع و تمدخ زا رود و دراد میارب
 ،یگدنز یشخب يداش ،یگدنز راهب و ینام یم یمهوت ياه شقن نیا تسدرد يریسا دننام ینکن كرت و ینزاوسن
 نیا ندوب ینافسرت هظحل ره هک ینک یم یگدنز یناتسرپ تب لثم اهنت نورد رد و .دیآ یمن تتمس ،یگدنز یتشآ
.دنک یم ادخ یناوارف و تیاهن یب نآ هب تبسن رایشوهان و رود ار وت ناشنداد تسد زا و اه شقن
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 ،يردپ شقن رورم هب نوچ ،دنهد یمن تهب هک یلاح رد ینک یم بلط یگدنز و يداش تنورد ياه تب زا هشیمه و
 یشخب یهاگآ،روضح ۀنیمز اب تسیاب یم وت و دوش یم گنرمک یشقن ره ای یسدنهم و يرتکد شقن ،يردام شقن
 و قشع كاپ ترطف ات ،دندوب یم وت روضح تمدخ رد و هیشاح رد اه نآ و يدرک یم هدافتسا اه شقن نآ زا ،روضح
 اب هک .درک یم هرادا ار اه شقن نآ وت هلیسوب و دیآ یم الاب تیاه یگدش تیوه مه ریز زا هک ییادخ نیتسار تمدخ
 درد همه نیا يدش یمن روبجم ات ،تعفنم هن يدرک یم راک تمدخ هزیگنا اب و يدرک یم گرزب ار تدنزرف قشع
. يوشب اهدرد رابنا شود ور راب راتفرگ و ینک تسرد

كاپ ناج اه سوه زا تسه ار هک ره
كاپ ناویا و ترضح دنیب دوز

1396 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 و شجنر و هنیک . دنک یمن تهب یکمک چیه هک دنتسه يرورض ریغ و یتخانشناور ياه هتساوخ نومه اه سوه
 يارب نتساوخ یتخبدب ،ینهذ نم یلقع یب يور زا تواضق و تمواقم ،لوپ و ایند هب صرح ،نهذ مناد یم ربکت
 لد دارم زاات ،ینیب یمن تیگدنز و تدوجو رد ور ادخ شمارآ و یتمالس و شیاشگ یشن كاپ اه نیا زا ات ،نارگید
 و باذع يرادنرب تسد ،دنک دنلبرس ار وت ینهذ نم ات هشب نآ و هشب نیا یهاوخ یم هک تدنزرف اب هدینامه
 اه سوه زا ات ینک راک هدش باسح و دزم اب ردقنآ هک يروط هب دوخ يور راک اب اهنت و . درک دهاوخن تلو شا هصغ
 نامه ینعی ،دیوش انشآ تسا كاپ ناویا و ترضح نامه هک یگدنز و ادخ دید اب تقونآ هک یشب كاپ ناج
 هبرجت انیع ارنآ مینیبب میریگب دای ادخ لد مشچ اب ام رگا و هزیرب تنوریب یگدنز هب تلد نورد ۀناخ شیاشگ
. درک میهاوخ

رکشت اب-
يرداق نموه-
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 ناراوگرزب همه رب مالس و قشع مان  هب

                راوگرزب ردپ تانایب زا884 همانرب زا1702 لزغ زا یحرش

          میشاب عمج هلمج ات ،ناسکی بارش هِد رد
میشارتورف کی کی ار دوخ ياه شقن ات

1702 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 بارش نامه مه وا هک دهدب وا هب یبارش دنوادخ ینعی ؛دنک یم ناسکی بارش بلط دنوادخ زا ناسنا تیب نیا رد
 ینهذ نم ندرک کچوک اب .ییادج سح هن دنک ندوب یکی سح تادوجوم همه اب ات دناسرب تادوجوم همه هب ار
 دهد یمنتسد وا هب هسیاقم و يرترب سح رگید ،دریگ یم تروص ینهذ نم ياه شقن ندیشارت قیرط زا هک دوخ
                                            .دوش عمج همه اب دناوت یم و
 یکی و قشع سح اه نآ اب و ؟میهد یم بارش اه نآ هب مینک یم دروخرب رگید ياهناسنا اب یتقو مه ام ایآ لاح
 رترب یحطس ياه توافت ریاس و گنر ،داژن ، اهرواب و دیاقع رطاخ هب ار دوخ ایآ ؟ییادج سح ای مینک یم ندوب
 ؟میتسه لدج و گنج رد و هتسناد
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 هب ینیبرترب دوخ و ییادج سح ،تسین ناسکی بارش نیا نوچ ًامّلسم میریگب اه یگدینامهزا ار بارش نیا رگا
                                                         .دوش یم مه دنوادخ زا ام ییادج ببس ییادج سح نیا .داد دهاوخ تسد ام

         میدرگ بآ گنرمه میدرگ باوخ شیوخ زا
میشات هجاوخ هلمج ام ،میتخرد کی خاش ام

1702 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 يرایشه باوخ هب و میریم یم دوخ ینهذ نم ای شیوخ هب تبسن مینک تفایرد ادخ زا ار ناسکی بارش نیا ام رگا
. میدرگ یم يراج بآ لثم و میوش یم بآ گنرمه و میتشاد قلعت نآ هب لوا زا هک میور یم
 هظحل قافتا اب میتسین شیوخ رد رگید هک مه ام .دوش یم در ناشرانک زا و درادن يا هزیتس شهار رس عناوم اب بآ
 نیا طقف و مییادخ هدنب و میتسه تخرد کی ياه هخاش نوچ يرهاظ ياه توافت مغریلع هکلب .میرادن يا هزیتس
یمسج دید نوچ دنلادج و گنج رد و دننک یم ییادج  سح اه گس و اه گرگ نوچمه هک دنتسه ینهذ ياه نم
 مه  اب دنا هدش هدنز ادخ هب هک یناسک ،ادخ ناریش مامت اما .دنجنس یم اه یگدینامه بسح رب ار دوخ و دنراد
 .دجنگ یم نآ رد زیچ همه و هدش زاب تیاهن یب ناشنورد نوچ .دننک یمن سک چیه اب ییادج سح و دنتسه دحتم
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                  تسادج کی ره ناگس و ناگرگ ناج
تسادخ ناریش ياه ناج دحتم

414 تیب ،مراهچ رتفد

            دجنگب زیچ همه رحب نیا رد رحب نیا رد
دیناردم نابیرگ دیسرتم دیسرتم

637 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

                  میراکشآ ناهنپ ،میراد قشع عبط ام
میشاف قشع يوک رد ،ناهنپ قشع ِرهش رد

1702 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

سولاچ زا تخدرهم مناخ 520 تمسق-قشع  ماغیپ

 و مینک ییاسانش ار دوخ یگدینامه و مینک زاب ار اضف هظحل قافتا فارطا رد نالا رگا و میقشع سنج زا ًاعبط ام
 نوریبرد هچ رگا .میوش یم قشع سنج زا هرابود و دوش یم مدع ام زکرم مه زاب میهد همادا راک نیا هب و میزادنب
 مینیب یم دوخ رد ار تاناجیه و اهرکف و ندب نیا ینعی ،مینیب یم ار اه نآ و تسا مولعم ًالماک ام دعب راهچ و مسج
یکی ادخ اب هک ییاج نامه ،تسه قشع رهش ام نورد اما .تسا ناهنپ تسه قشع سنج زا هک ام نورد یلو
 ملظ ياج و تسا قشع هچوک مه ناهج سپ ،دنک یم شعترم ناهج هب ار قشع نیا ام قیرط زا ادخ و میوش یم
 يزیچ ره رکف هب و ندش هراک همه اب و میور یم نهذ باوخ هب ارچ نیاربانب .تسین يزیرنوخ و گنج و متس و
 .مینک یم منهج نارگید و دوخ يارب ار ناهج نیا ندش هدینامه

 نداد قشع مه ام هفیظو و میقشع سنج زا و میتسه يرایشه نآ دنزرف ام هک میراپسب رطاخ هب دیاب ار هتکن نیا
 رارق دوخ زکرم رد ار اه نآ و هدرک اه یگدینامه لوغشم ار دوخ و مینک ییادج سح هک نیا  هن .تسه نایملاع هب
 .مینکرکف ار اه نآ رکف و میورب فلتخم ياه وس نیا هب دیابن رگید .مینک لمع و رکف اه نآ بسح رب و میهد
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                   تسا قشع وت راک ناج دنزرف ییوت
؟یتشگ هراکره و وت یتفر ارچ

2660 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

        مینیشن دوخ روگ رب ،مینیب هدرم وچ ار دوخ
میشارخ ور هحون رد ،مینیب هدنز وچ ار دوخ

1702 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 دوخ ینهذ نم ربق رب ،میراذگب رانک ار اه یگدینامه و میریمب ینهذ نم هب تبسن رگا دنیوگ یم ام هب زیزع يانالوم
 لماک میلست ام هک دریگ یم تروص ینامز نیا و .میدرگ یم دازآ و میوش یم ادج وا زا الماک ینعی ؛مینیشن  یم
  نآ ینعی دنک داجیا درد و دنک ییامندوخ  ینهذ نم نیا هظحل  ره رگا اما .دشاب هدش کچوک ام ینهذ نم و میشاب
 تروصبترم دیاب ،دنک یم داجیا ام يارب شا يوزج لقع اب هک ییاهدرد لیلد هب تقو  نآ و میتشاد هگن هدنز ار
 .میشکب درد و میهد رس ناغف و هلان یترابع هب ای میشارخب ار دوخ
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                                       ؟ینهذ نم هب هدرم ای ینهذ نم هب هدنز ،میشاب تیعضو مادک رد میهاوخ یم هک میریگب میمصت لاح
 هلان ،دنرادنییاعدا چیه اه هدرم نوچ ،میناگدرم لثم ام هک تسه لماک میلست لاح رد طقف تیب نیا قبط ًانئمطم
 ام اب مه ادخهک تسه هدش هدوشگ ياضف و میلست نیا رد طقف سپ .دننک یمن داجیا مه  يدرد ،دننک یمن ناغف و
 .دریذپ یم شهاگرد هب ار ام و دنک یم یتشآ

نک یتشآ مدرُم رادنپ نونک
میناگدرم وچ ام میلست رد هک

1535 هرامش لزغ ،سمش ناوید

                     ام ِلد هنیآ رب دیور هک یتروص ره
میشالق ام هک اریز ،دراد شالق گنر

                                                    لغد :شالق-
1702 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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                  مینار بآ يور رب ،مینایهام عمج ام
میشاپ كاخ يور رب ار سوهلاوب كاخ ام

1702 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

            میناسلفم لیخرس ،میدید قشعِ کلم ات
میشامق یب راّجت ،میدید قشع دقن ات

1702 هرامش لزغ ،سمش ناوید

 مدق ناهج نیا هب هک نیا ضحم هب اما ،شغ و لغ یب و فاص ، دوب هنیآ میدمآ ناهج نیا هب هک لوا زا ام لد
 ،میداد رارق دوخ زکرم رد ار اه نآ و میدش اه مسج هتسباو و هدرک ادیپ شیارگ فلتخم ياه تروص هب ،میتشاذگ
 ام ردقچ ایند نیا رد .دش لغد و رکم زا رپ .تفرگ شدوخ هب هنابیرفلد ياه گنر .تسین هنیآ ام لد رگید سپ
 ؟میدرب راکب هناراکبیرف ياهرکف
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 نیا .میشاب اضف نآرد دیاب مه ام و دننک یم انش ییاتکی ياضف رد هک میتسه ییاه یهام سنج زا ام لصا رد اما
 ییاتکی ياضف سنج زا و دراد قلعت ایند نیا هب وا نوچ ،میهد سپ ناهج هب دیاب ار سوهو صرحزا رپ ینهذ نم
 .تسین

 هظحل قافتا فارطا رد ار اضف رگا .میراد قلعت انعم ناهج نآ هب ام یلو تسا ناهج نیا رد ام مسج هچ رگا
 زا و میتسین ایند هب هتسباو رگید .میدرگ یم یکی یگدنز اب و میوش یم رقتسم قشع کلم رد مینک زاب هشیمه
 سح ار ادخ اب ندش یکی هک نیا ضحم هب .میوش یم رت سلفم همهزا و مینک یمن یگدنز بلط اه یگدینامه
 همه هب ار نآ و میشاب قشع نیا رجات میرداق ام هک میوش یم هجوتم دعب ،میدید ار قشع نیا ًادقن و مینک یم
 .ایند لفآ ياهزیچ هب قشع هن دنراد یقشع نینچ هب زاین ناهج همه سپ .میهدب

ناوارف ساپس اب-
سولاچ زا متسه تخدرهم-
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🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

 لیبدرا زا هیقر مناخ

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
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 مالس اب

2372 هرامش لزغ هصالخ
876 همانرب زا

هراظن رود زا نکم ،ور رد و وش يرحب هله
هرانک هب ایرد فک ،ایرد کت رُد دَوب هک

2372 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

.یتسین ینهذ نم یکشخ سنج زا .یتسه ادخ دادتما و یگدنز سنج زا وت هک شاب هاگآ ناسنا يا
 نیا ییاتکی يایرد دراو و ،نک مدع ار تزکرم ییاشگ اضف اب .نکن اشامت اه یگدینامه کنیع تشپ زا ار یگدنز
 .وشب هظحل
 نوردهدش زاب ياضف هلیسو هب ار هدینامه ياه فک .تسا وت هدینامه ياهرکفریز ایرد قامعاردروضح دیارورم
 يدوجو تقیقح ینعی هظحل نیا ببس یب يداشو تینماو شمارآ هب یهاگآ و قشع يایردرد و نارب هیشاح هب تا
 .وش لیدبت دوخ
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قذیب وچ هناخ زا ورب ،يدیدب هاش خر وچ
هراتس وچ وش مگ هله ،يدید وچ دیشروخ خر

2372 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 دروم ناکف نک و اضق اب ار تیاه یگدینامه ادخ ینعی .ینک كرت ار نهذ هناخ دیاب يدید ار هاش هبرض هک یتقو
 .دهدب ناشن وت هب ار شدوخ دهاوخ یم و ،دهد یم رارق شیاهریت تباصا
 .یهد رارق تزکرم رد ار ماسجا وا زج هب یناوت یمن وت
 تمواقم و هظحل نیا قافتا شریذپ اب  .يوش هدنز وا هب ات ینک رییغت و ییایب نوریب نهذ هناخ زا جیردت هب دیاب
 .دنوش یم دیدپان تیاه یگدینامه و ،دنک یم عولط وت نورد رد روضح دیشروخ ،درخ و لقعزا هدافتسا اب و رفص

يزامن و كاپ يا هدش ،يزاون هدنب نادب وچ
هرانم ز نذؤم وچ وگ الص وت ار ناگمه

2372 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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 روضح لها وكاپ ات دنز یم یکی یکی ار تیاه یگدینامه ادخ ،ینک یم زاب هظحل نیا قافتا فارطا رد ار اضف یتقو
 .يوشب
 همه ،تساشوماخ شنهذ و ،هدش نتورف رایسب ،رفص تواضق و تمواقم و ییاشگ اضف اب هک تسا یسک يزامن
 .دنیب یم ادخ سنج زا ار
 رتهب ام يادص و ،دور یم رتالاب ام هبترم ،دوش یم رت زاب نامنورد ياضف میوش یم رتکیدزن رفص هب ردقچ ره ام
 .میوش یم نامنهذ رگ اشامت هظحل نیارد رظان ناونع هب ام و ،دوش یم هدینش

دش وزا نشور تلد هک ،نک رظن هام نیا رد وت
هراوس تسا هدیسر هک ،نک هگن هاش نیا رد وت

2372 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 .تسا هدرک نشور ار تلد ،رفص تواقم و ،ییاشگ اضف رثا رد هک نک رظن یگدنز هام هب وت
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 تلد نوچ ،نکن هجوت دور یم نیب زا دوز و ،دوش یم نشور لفآ ياهزیچ و یگدینامه هلیسو هب هک ینهذ نم هام هب
.دوش یمن نشور نآ اب
 .دریگ یم یگدنز هام زا ار شدوخ ییانشور ینهذ نم هام یتح
 تروصهب ام ،دنک یم عولط ام نورد زا یگدنز دیشروخ و میور یم نوریب نهذ هناخ زا هناعضاوتم هک یتقو سپ
 اضف هچره .میرادن اه یگدینامه هب یجایتحا هک میتسه يرایشه ام اتقیقح و ،میوش یم هدنسانش رظان يرایشه
 .دوش یم رت هاگآ يرایشه زا يرایشه ،دوش یم رت زاب

تزع رجنخ دََشک وچ مزرلب هن مسرتب هن
هراپ و توشِر مهدب ار وا رجنخ ادخ هب

2372 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 دهاوخ ام هب ار اه یگدینامه نتخادنا ییاسانش و ،یگرزب ینعی .دیشک دهاوخ رجنخ ینهذ نم نتشک يارب یگدنز
.میتسین اه یگدینامه نیا ام هک دهد یم ناشن ام هب اه یگدینامه ندز اب یگدنز .داد
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 .تساه شقن زا نتساوخ یتخبشوخ و ندرک گنر رپ رد یعس ینهذ نم دنچره
 .تسین یگرزب اه یگدینامه و ایند یگرزب هک نیا هب مینک لمات و ،مینادب دیاب ام

 هکلب  ،میزرلب ناش نتخادنا رد هن و تسا يدازآ يواسم ییاسانش نوچ ،میسرتب هن اه یگدینامه ییاسانش رد ات
.میورب شزاوشیپ هب و هدرک يراکمه یگدنز اب زیهرپ و رکش و ربص و ییاشگ اضفاب ینتورف اب و هناقاتشم

؟وا تفص تفاطل هب دراد هک بآ دوب هک
هراخ و رمرم لد ز درآ رب همشچ دص ود هک

2372 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 .تسا فیطل رایسب بآ دننام یگدنز
؟تسا هدش لیدبت یگدنز تفص هب و هدش بآ دننام تفاطل رد یسک هچ لاح
 دص ود شیاه یگدینامه تخس و تفس لد زا یگدنز هدرک مدع ار ش زکرم و هدوشگ ار شنورد ياضف هک یسک
.دزاس يراج هدش زاب ياضف نآ زا ار قشع و تردق و تیاده ،درخ و ،دنک زاب دناوت یم همشچ
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هریرح و جامتت یپ یصقرب زور همه وت
هرارح و تیب نیا یپ لد سوه یناد هچ وت

2372 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 تکرح رد و یصقر یم مدرم زا نتفرگ هجوت و دییات دننام یناهج نیا ياهاذغ رطاخ هب ار زور تاظحل مامت وت
 .دنرادن وت يارب یگدنز و توق چیه اما دنتسه نیریش اهنیا هچ رگ .يا هدش مگ اهنآ رد و ،یتسه
 .دوش یم قالخ تیاهرکف .يریگ یم درخ و لقع یگدنز زا ،ینک یم زاب هظحل نیا قافتا فارطا رد ار اضف یتقو یلو
 .دوش یم شماخ تنهذ و ،دیآ یم دوجو هب وت رد یگدنز قوش و ببس یب يداش

 مروفَن میس و رز ز نیمیس رب مدیدب وچ
هرامش میس فک ز شمیسن تسروفن هک

2372 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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.مدرکهبرجت شمارآ و ببس یب يداش تروص هب ار یگدنز ییابیز ،دش مدع مزکرم ییاشگ اضف اب یتقو
 نازیرگ ،تسا رگید مهم ياهزیچ و هدیسوپ ياهرواب نامه هک میس و رز تروص هب یناهج نیا ياه یگدینامه زا
.دنرادن یتیباذج نم يارب اهنآ و ،موش یم

 مدع ياضف زا هک یمیسن و ،موش یم رت هدنز و رت قیمع موش یم رود یحطس ياهرکف نیا زا ردقچ ره نوچ
 .تسا نازیرگ دنک یم عمج ار اه یگدینامه هک یتسد زا ابترم ،دیآ یم هدش

يدیب وچ راسکبس هک يرادن راب نآ زا وت
هراک همه یتسدش هک يرادن راک نآ زا وت

 ابترم دیآ یم یگدنز فرط زا هک یقافتا ره هب دیب تخرد دننام نوچ ،دهد یمن هویم تیرایشه تخرد رطاخ نیا هب
 هویم و دوشبافوکش تیرایشه تخرد مدع زکرم زا ات یتسین اشگاضف .ینک یم تمواقم و ،یهد یم ناشن شنکاو
 .دنک رادراب  ار وت لمع و رکف و ،دهدب یهاگآ و درخ
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هدیدب هبعک و مرح هتفرب جاجح همه
هراهم تسا هتسکش هک هدیرخن مه رتش وت

2372 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 و ،دنا هتفرگ یعطق میمصت هار نیا رد و ،دنا هدرک مدع ار ناشلد هناخ ییاشگ اضف رثا رب هک دنتسه ییاهناسنا
 .دنا هدیشک رایسب تمحز
 زا یگدنز ،دشاب هدش تخس شلد مه ردقچ ره هک دراد ار هوق نیا ینهذ نم ره و ،تسام هدش زاب لد هبعک
 .دنک هبرجت ار یگدنز هنارایشه و ،دنک زاب ار شلد و ،هدرک ذوفن نیرق قیرط
 راسفا ،هظحلنیا قافتا هب یعقاو میلست و رفص تمواقم اب دیاب ،هدش هدوشگ ياضف هب ینهذ نم زا تکرح يارب
 ینهذ نمنیمه نامرتش راسفا هظحل نیا قافتا هب ،میهد ناشن شنکاو رگا و ،میریگب تسد رد ار نام ینهذ نم
 .مییآ یم رد شلرتنک ریز و ،ینهذ نم رایتخا رد ام و ،دوش یم هتسسگ
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520 تمسق-قشع  ماغیپ لیبدرا زا هیقر مناخ

دنبارخ و تَسم همه هک نافیرح يوس رگنب
هراب هدبرع يا هله ،وش نانچ و شاب شمخ وت

2372 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 هب تبسن اهنآ .دنا هدش یگدنز تسم و ،دنا هدیسر روضح هب و ،هدش هدنز یگدنز هب هک دنتسه ییاهناسنا
 .دننک یم هدافتسا یگدنز درخ زا هشیمه و ،دشک یمن ار اهنآ نوریب تاقافتا هک دنا تسم نانچ اه یگدینامه
.نکن هاگن ،تسا ینهذ نم تسد رد ناش رایتخا و لرتنک هک ینهذ ياهنم هب وت
 .نکن هجوت ،تسا مناد یم هک ینهذ نم هدبرع هب ،تسا نوکس و توکس زا وت سنج
.مناد یمن وگب و ،نک شوماخ ار تنهذ يادص و رس و نک مدع ار تزکرم

روضح جنگ همانرب زا ساپس اب
 لیبدرا زا هیقر-



🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

دوخ يونعم ياه ماغیپ لاسرا تباب روضح جنگ ناگدننیب زا ساپس اب
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متسیب و دصناپ تمسقنایاپ-قشع  ماغیپ


