
 ادخ مان هب

 

 .رادیب ناهارمه و ناتسود مامت و ناج يزابهش ياقآ منابرهم و زیزع ردپ تمدخ مالس اب

 

 و يزابهش ياقآ ،ناهج ناقشاع رالاسهلفاق تامحز و دنوادخ فطل هب هک ،مناوخب ینفلت ياهماغیپ يهمانرب رد متشاد تسود ار نتم نیا

 تمینغ ار تقو سپ ؛دنربیم هرهب و هدش تیاهنیب جنگ نیا ِیهار ،تسود ترضح ناگنشت يراید ره زا و تسا لاغشا طوطخ ،قشع نارای

 امش اب ار دوخ ماغیپ قیرط نیا زا ،هدش هدرتسگ قشع هب يزابهش ياقآ تامحز فطل هب ناهج رد هک تکرب و تمعن همه نیا زا و منادیم

 .مراذگیم كارتشا هب یقشع نارای

 

 زا ؛منک ینادردق و رکشت دوخ یقشع نارای نینچمه و يزابهش ياقآ ،مزیزع داتسا و ردپ يهناقشاع تامحز زا متساوخ ادتبا رد ماغیپ نیا رد

 يهنیآ رد دنچ ره ؛دنریذپیم میتسه هک هنوگنآ ار ام يهمه هک متخومآ رتشیب و رتشیب ناشیا زا هشیمه ار ییاشگاضف هک يزابهش ياقآ

 .هاگآ هار تارطخ زا هراومه و دنهدیم دیما و دننکیم قیوشت ار ام نانچمه اما دننیبیم ار اهیگدینامه و اهصقن ناشلد

 فرط زا هبذاج و ششک و قوش نیا متسنادیم و مدوب قاتشم رایسب ادتبا رد ،مدرک ماغیپ نتشون هب عورش هک شیپ لاس ود دیآیم مدای

 ياقآ يارب هاتوک ینتم ،مناخ اراس و مناخ اسیرپ مزیزع نارهاوخ زا يوق رایسب ياهماغیپ ندناوخ اب یهاتوک تدم زا سپ اما ؛تسا دنوادخ

 درد هچ هب نم ماغیپ رگید ياهدننک رادیب ياهماغیپ نینچ دوجو اب ،مزیزع داتسا« :هک هراشا هاتوک یتالمج رد و مدرک لاسرا زیزع يزابهش

 تفگ ار هناخ دنوادخ هک نز نآ ناتساد دروم رد ،838 همانرب رد« ،ناملآ زا اراس مناخ ماغیپ ندناوخ زا سپ نم رد تلاح نیا ؛»!دروخیم

 .تفرگ تدش ،»دنامب ندرگ رد نامهم و تفرگورف ناراب

 و مهدب همادا همانرب ره زا اههصالخ نتشون هب دیاب و تسا ناطیش رکم هک دندومرف و دندرک یهن راک نیا زا ارم هلمج ود رد يزابهش ياقآ

 ماجنا ار ناشیا شیامرف ،زورما هب ات زور نآ زا هک دش نیا و مشابن رود نارای عمج زا َبَجو کی ینعی تسََدب کی یپردیپ و رمتسم روط هب

 .ماهدید زین ار نآ تاکرب و هداد

 يدعب ياهگنرین و رکم دعب و ماغیپ نداد رد یلهاک و یلبنت لوا ؛دزاسیم جراخ هار زا ار ام مدق هب مدق و هلپهلپ ،نهذ ناطیش هک منیبیم و

 و هدرک كرد ار تقیقح هک ییاهناسنا ًاصوصخ ،دوب دهاوخن همیرج تخادرپ یب زین نیا هک مینیبب نارای يهقلح زا جراخ ار دوخ هک ینامز ات

 .دناهدناشوپ و هدرک راکنا ار نآ ،نتخادرپ ییایند روما هب و نهذ هب نتفر اب هرابود دعب

 اب هنوگنامه ،دنیشنیم ناسنا رطاخ رب هک یماغیپ ره هراومه و ندرکن دب و بوخ رب يزابهش ياقآ دیکأت ،ماغیپ نیا لاسرا رگید لیلد زین و

 .تسا ،ندروآ اجهب ار ناربج نوناق یعون هب و ندرک لاسرا یتواضقیب

 و تایبرجت ردقچ میوگب و منک رکشت ،دنریگیم سامت همانرب اب هک یناسک و قشع ناگدنهد ماغیپ مامت زا متساوخ هکنیا رگید و

 .تسا هدوب اشگهار میارب ناشیاهماغیپ

 

 يزابهش ياقآ رکشت و ،نادهاز زا یتمالس ارهز مناخ و نجورب زا بنیز مناخ نفلت زا سپ ،بش هعمج ینفلت ياهماغیپ هژیو 904 همانرب رد

 هاگ ردقچ هک مدش مدوخ زا مرسمه ياهشجنر هجوتم ناهگان ،دهاوخیم یناولهپ ،ریصقت هب رارقا و ندرک یهاوخترذعم هک بنیز مناخ زا

 دیاب و ماهتفرگ هلصاف ناشیا زا ،منکیم راک مدوخ يور مراد هکنیا يهناهب هب ردقچ هک ،ماهدش ششجنر ببس هتساوخان و هتساوخ ،هاگیب و

 اب ،ریسفت و حیضوت نودب ،رگا و اما نودب يزابهش ياقآ لوق هب مه نآ ؛مدادیم ماجنا شزوپ کی ،یهاوخترذعم کی اهشجنر نیا يارب

 .مدرکیم فارتعا مایهاتوک و ریصقت هب تیدج

 هب اهنفلت نایاپ ات و نیشنب ،دناهتفرگن وت زا هک ار ادرف الاح تفگیم منهذ و دوب هدشن مامت همانرب زونه ،تسشن میناشیپ رب يدرس قرع

 .تافآ ریخأتلایف هک متسنادیم اما !هدب شوگ اهماغیپ



 ار دوخ ياهدنفرت مامت منهذ و تشاد قرف رابنیا اما ،مدادیم ماجنا ار راک نیا دایزً اظفل دنچ ره ،دوب تخس یهاوخترذعم نم يارب ردقچ

 تخس میارب هیضق نیا ندید و رواب ردقچ یلو ؛متساوخ کمک یگدنز زا .مدرب هانپ ادخ هب مرگهسوسو نهذ رش زا .داد ماجنا ندش عنام يارب

 رب ار راک و مدادیم ماجنا ار راک نامز کی دیاب و دشیم مامت دیاب دوب هچره اما ،هدش راوشد ردقنیا میارب هداس یهاوخترذعم کی هک دوب

 .مدرکیمن زارد دوخ

 هکنیا زا ،مهاوخب رذع میاهنتشاذگ مک و اهینابرهمان مامت رطاخ هب وا زا ،مریذپب ار اهریصقت مامت هکنیا ؛دوب تخس لوا مدق نتشادرب ردقچ

 .مشاب هدرک کمک مدوخ هب ًالثم ات ماهداد ماجنا دنت دنت ،فیلکت عفر رس زا طقف قشع نودب ار هناخ روما

 مهدب قشع اهنت ؛مشاب هتشادن ینهذ نتساوخ و یتمواقم هنوگ چیه هک دوشیم متخ نیا هب یسانشدوخ و تیونعم ياههار مامت هک اتفگش و

 .منکارپب قشع و مناسرب نایاپ هب ار میاهراک قشع اب و

 

 نودب ،مدوجو مامت اب مهاوخب رذع دیاب هک متسنادیم طقف !منادیمن دیبات ملد رب ناگدنهد ماغیپ نیا لد زا يرون هچ و دش هچ بش نآ الاح

 .دنک هیجوت و دناشوپب ار مهانگ هک ياهفاضا مالک چیه نودب و رگا و اما

 هلت هب يرایشه ياپ زا ار نینهآ دنب نیا ات نک مکمک ،مراپسیم وت هب ار مدوخ اما !هنوگچ منادیمن نم ایادخ متفگ و متساوخ کمک ادخ زا

 .موش دازآ و میاشگب وت تیانع اب ماهداتفا

 .ماهتشادن ار نآ يهبرجت لاح هب ات هک داد ناشن ياهنوگهب ار دوخ نم رد یناور و ییاهر ساسحا ؛دش دیابیم هچنآ دش ،یگدنز فطل هب و

 تیاضر و يداش اب ار نآ توافت و ار ناشیا تیاضر ،ار مرسمه يهدنخ و يداش ،دنتفر نیب زا هرابکی منورد ياهشجنر هنوگچ هک مدید

 رد نویزیولت هنوگچ هک مدید ؛دنکیم مهارف منک راک مدوخ يور هکنیا يارب ار بابسا مامت هاگیب و هاگ هنوگچ هک مدید .مدرک هدهاشم نهذ

 .دزغلیمن يرگید لاناک چیه يور و هدرک شوخ اج روضح جنگ يهکبش رد طقف هناخ

 

 هدش طبض راون کی لثم ،شیپ لاس ناتسبات رد ادلی مناخ زا یمایپ ؛دهدیم شاداپ دنوادخ هنوگچ ،منکشیم ار دوخ نهذ رد هک یتقو مدید

 يراک هب ،مربن هانپ ییاج هب ،منکن هاگن نویزیولت ،منکن لوغشم ار مدوخ ،منک توکس ،دیآیم الاب منهذ یتقو هک دشیم رورم مرس رد

 رد .تسا لوا مدق نامه نآ یتخس اما ؛تسا تخس ردقچ ادتبا رد .مشاب مارآ رظان طقف ،هدیعس مناخ لوق هب و منامب و منامب ،موشن لوغشم

 یطیارش رد و .مشاب هدش ناششجنر ببس هتسناد هکنآیب ؛مدش عقاو ینهذياهنم مشخ دروم هک متفرگ رارق یطیارش رد ریخا يهتفه دنچ

 نیا و ناحتما تقو تقو و تسیگدنز راک ،راک هک متسنادیم و تفرگ رارق نم يرتمیتناس دنچ رد یقافتا روط هب صاخشا نآ زا یکی

 .تسین اج ندوب مک و یغولش نآ تلع و هتسشنن نم هب کیدزن ردقنیا یقافتا روط هب صخش

 :مدرکیم همزمز لد رد ار تیب نیا

 

 ار مشچ دیاشگ هک تیانع زج

  ار مشخ دناشن هک تبحم زج

 838 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 :هک اتفگش و

 

 دیآیم ادخ يوب اجک ره

 دیآیم اپ و رس یب نیب قلخ

 837 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 



 و رطع ،مینکیم زاب ار اضف یتقو ،دنله زا هدیرف مناخ لوق هب و دنکیم تسم زین ار لباقم فرط شیوب ،رهم ندنکارپ و ییاشگاضف هک مدید

 .دنکیم ساسحا زین لباقم فرط ار شوخ يوب

 ییاشگاضف ناشیاهینابرهمان ربارب رد یتقو مدید ،دنراد يرتشیب تبحم هب زاین ،روجنر ياهناسنا هک مدید هنیع هب هتفه دنچ نیا رد

 .دنوشیم یمیمص و تحار ناسنا اب ردقچ و دندرگیمرب تلاح نآ زا كدوک کی لثم دوز ردقچ ،منکیم

 و باتک باسح رگیدمه هب ندیزرو رهم رد ردقچ و تسا دنمزاین رگیدمه هب اهناسنا ام رهم هرذ کی نیمه هب ناهج ردقچ هک مدید

 دنوادخ اب صالخا رد رگا و دیوگیم نخس ام اب رگید یعون هب زین یگدنز ،مینکیم شوماخ ار نهذ باتک و باسح یتقو اما ؛مینکیم

 .دهدیم ار ام ییاشگاضف هرذ کی خساپ فعاضم و فعاضم دنوادخ ،میشاب

 

 منک مک نم ینک مک وزارت زا

 منشور نم ینشور نم اب وت ات

 1900 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 .دنکیم توعد اضف ندوشگ هب ار ام هراومه هک تسانالوم ترضح تایبا ،نازیم و وزارت و

 نیمز زا دنوادخ ياهکمک ،دوش هدید وا رد ریخ ياهرذ رگا اما ،دنکیم هابتشا و دوریم اطخ کلاس ،كولس و ریس هار رد هچرگ هکنیا رگید و

 وا بلط دیلک نیمه اب دنوادخ هاگنآ و تشاد ار یگدنز هب ندش هدنز و يرادیب بلط دیاب ،ایوپ ياقآ ،مزیزع ردارب لوق هب و دسریم نامسآ و

 .دشاب ینابزیم نینچ نامهیم هک یناسنا اشوخ و دنکیم نامهیم شنامسآ هب ار

 

 کیلو ملاع رد دننامهم هلمج

 تسیک نامهم وا هک دناد یسک مک

  432 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 نادردق هشیمه و منکیم تکرب و تمحر و ریخ بلط ناتیارب دنوادخ زا و مراشفیم یمرگ هب ار یقشع نارای امش کتکت ناتسد ،نایاپ رد

 ،نامز زا ههرب نیا رد هک منکیم یتخبشوخ ساسحا ردقچ و میوگیم ساپس و رکش ناترطاخ هب ار دنوادخ و متسه ناتدوجو رازگساپس و

 تفاطل و رون زا ناشسنج هک مزیزع يزابهش ياقآ ،ناقشاع رالاس و رَوَرس تامحز اب ؛مراد ار روضح نایاپیب جنگ نیا هب یسرتسد ناکما

 .هللاءاش نا دشاب جنگ نیا رادهگن و ظفاح دنوادخ ؛تسا

 

 .دیشاب دنوادخ هانپ رد ،مراد ناتتسود

 مالسلاو

 ��زاریش زا رورس ،مارتحا اب-


