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 و يدام ياهزیچ هب طوبرم رکف نآ هک درپیم يرکف نم نهذ رد هظحل نیا رد .تسا هداد ذوفن ار شدوخ ءالخ تروص هب ام نورد رد ادخ
 ادخ درِگ نتشگ اهزیچ درِگ ياج هب هظحل نیا رد ناوتیم هنوگچ سپ مراد یمسج و يدام يرایشه نم هظحل نیا ،نیاربانب تسا یناهج
 ؟مدرگب

 
 رد یتقو ات .دتفایم قافتا اضف نیا رد ناجیه و رکف ،مسج ،ناج ام دعب راهچ مامت ،تسا هظحل نیا هدنریگربرد ياضف ؟تسیچ تسم ناج
 .دنتسه مهم تاقافتا و اهرکف طقف مینکیم نامگ میشاب نهذ
 دوشیم ادج ناهج تخرد زا هدیسر ياهویم دننام و دسریم يرایشه ،میبسچیم اهزیچ هب نهذ اب یتقو .تسا مزال یسک ره يارب ینهذ نم
  .میوشیم دلوتم نهذ زا ام هک تسا نامز نآ رد و دتفایم و
 
 میتفایم قافتا میراد هک مینکیم سح و مینکیم زورب ندب رد ناجیه تروص هب و میوشیم دنلب رکف کی اب هظحل ره يرایشه ناونع هب ام
  .هظحل نیا قافتا شریذپ و هظحل نیا اب یتشآ اب ؟دش هدنز ادخ هب لاح نیا اب دوشیم هنوگچ نیاربانب ،میوشیم سرت راچد و
 ردقنآ و مینک یتشآ هظحل ره دیاب ندش هدنز يارب ،مینکیم هزیتس هظحل نیا اب هشیمه ام نهذ رد ،نوریب رد ای تسا نم نهذ رد ای قافتا
 .میخرچب لد درِگ رایسب هک مینک یتشآ

 
 نهذ ،تسا ناهج رد یتخبشوخ يوج و تسج رد نهذ .دروآیم دوجو هب ار ...و هانگ ساسحا ،شجنر ،ینارگن ،سرت ساسحا ام رد تمواقم
 .تمواقم و تواضق :دراد تیصاخ ود
 
 یگدنز .دنکیم رارف اهدب زا و دبسچیم اهبوخ هب نهذ ،دنتسه ینعمیب اهدب و ینعم اب اه بوخ ،تسا ندرک دب و بوخ ینعم هب تواضق-1
 یلُگ ،دراد دوجو ناهنپ یمظن لگنج نیا تشپ رد ،دنتسه مه رانک داسف و یگدنز لگنج نیا رد ،دشاب هدروخن تسد هک تسا یلگنج دننام
 .دریمیم یتخرد فرطنآ زا و دیوریم
 ارم و دنتسه دب اهنیا هنرگو دشاب هتشادن یضیرم و یتحاران یسک هداوناخ رد دشاب بوخ زیچ همه دیوگیم دراد تسود ار یکراپ یگدنز نهذ
 لاح رد ام یگدنز رد اهزیچ یضعب میتسه یگلاس 30 رد رگا ،تسا مه اب زیچ همه مینک تمواقم دیابن یلگنج مظن ربارب رد .دننکیم تحاران
 .میریذپب ار اهنیا مامت دیاب ام و لوفا لاح رد رگید یضعب و دنتسه ییافوکش
 نهذ ،دنکیمن روبع اجنآ زا رون سپ میشاب هدیچ مه يور رُجآ يدایز رادقم ام و دیایب رون هک تسا نیا دننام میراد تمواقم یتقو :تمواقم-2
 تییادخ ام یلو ،میتسه ام میراد نهذ رد نامدوخ زا هک يریوصت نآ هک مینکیم رکف ام .دوشیم تیوه مه میهافم اب و دنیبیم ار میهافم
 .میتسه ادخ تیدبا و يراد هشیر تیاهنیب ام میتسه
 ِمدع و تسام تمواقم قیاع ،دسریمن ام هب ادخ زا يژرنا و دناهتشاذگ قیاع میس ود نیا نیب هک تسا میس ات ود دننام ادخ و ام نیب طابترا
 .تسا هظحل نیا رد ام شریذپ
  ؟دروخیم يدرد هچ هب هظحل نیا ياوتحم دیوگیم نهذ :اوتحم و میراد اضف هظحل نیا رد
 
 .دروخیمن يدرد چیه هب دیوگیم -1
 .مجنریم مسرب یگدنز هب نم هک دنکن کمک هلیسو نیا رگا دنیبیم هدنیآ رد یگدنز هب ندیسر يارب ياهلیسو تروص هب ار نآ-2
 ،تسا عنام وا نیاربانب دنکن تخبشوخ ،ام ینهذ ياهرایعم ساسا رب رگا و دنک تخبشوخ ار ام هک تسا هلیسو کی رسمه ینهذ یگدنز رد
 هلئسم هب لیدبت و میریگیم ار اوتحم ام .مینکیم هلئسم و عنام هب لیدبت و میریگیم ار یگدنز ام نیاربانب ،یتخبشوخ هب ام ندیسر عنام
 رد ار نآ ساکعنا دشاب ینمشد ام نورد رگا .تشاد میهاوخ يدایز نانمشد مینک نمشد هب لیدبت ار هظحل نیا مینک تداع رگا ،مینکیم
 .تسا هتفشآ نهذ رد ام عضو ارچ میمهفیم نالا ،مینیبیم نمشد نوریب
 هطلغم اهنیا مینیبیم ار اوتحم ییاتکی ياضف ياج هب هظحل نیا رد و مینیبب ار ادخ نهذ اب میهاوخیم ام هظحل نیا رد ؟تسیچ هطلغم
 .دنتسه
 .میتسه اهنآ هدنریگرب رد ياضف هکلب میتسین تاقافتا و نامندب ام .میتسیاب دیاب یلو میتسه ندیود لاح رد ناهج يوس هب نتفر رد ام
 دنیوگیم مالسا نید رد.میهاوخن یگدنز اهنآ زا و میورن اهنآ تمس هب و مینک )ال( دناشکیم دوخ يوس هب ار ام يدام ناهج زا هک هچنآ دیاب
 .یسرب )هللا الا( هب ات نک )ال( دناشکیم دوخ يوس هب ار وت هک ناهج زا هچره هظحل نیا رد ینعی )ال(
 هظحل ره ،دهاوخیم ندرک راک نتشگ ادخ دِرگ ،ندش وا سنج زا ینعی نتشگ ادخ درِگ ،میدرگیم نامه درگ دشاب هک یسنج ره زا ام لد
 لد ِلوح لمع رد نامشدرگ یتقو .میراد شریذپ و میلست ینعی میدرگیم ادخ رود راب 40،راب 30 هقیقد کی رد ینعی میدرگب لد درِگ دیاب
 و نتشاد عقوت ،ینارگن راب ام نت :ینعی نت ندیشک راب ،دشکب راب تسین مزال نت نیا هک میوشیم هجوتم و دوشیم دراو ادخ درِخ دشاب رایسب
  .دنتسه نت ندیشک راب اهنیا ...و ندش نیگمشخ ،شجنر ،دوبمک رکف ،تاعقوت ندشن هدروآرب

 
 و دنک روبع ام زا یگدنز درِخ میهدیم هزاجا ینعی تسا لکوت راک نیا مسا میشاب نارگن و میشکب راب دیابن ،تسادخ و یگدنز درخ ام تشپ
 ارم راب ادخ هک اریز تسا نم عفن هب دتفیب یقافتا ره مینادیم و مینکیم ربص و مینکیم یتشآ نآ اب و مینکیم لوبق دتفایم یقافتا ره
 .نت هن دشکیم
 ایآ .درک یگدنز دیاب ار یگدنز و میوش هدنز دیاب هدنز ِیگدنز هب هکلب تسین هلیسو یگدنز .دیآ شوخ دیآ شیپ هچره دشاب ادخ درِخ یتقو
 رد تکرب مینک يراک ره نهذ رد ،دروخیمن درد هب ینهذ ِنم عمش ؟مینکیم نشور عمش و میشکیم ار هدرپ مه زاب ام تسه باتفآ یتقو
 .تسا درد زا رپ و تسین نآ



 
 نم تشپ ز نارگ راب نم تشرد هر هتفر
 نم راب هدرب هدمآ نم رابدرب ربلد
 1837 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
 
 زا یگدنز درِخ میراذگب و میدرگب لد ِلوح هظحل نیا نآ ياج هب ،میشاب ادرف نارگن و میباوخن بش تسین زاین ام ،هتفر نم تشپ زا نارگِراب
 یگدنز ِهار اه نیا اب اریز میشکب ار نارگ ِراب دیاب و تسا تشرد ِهار اهنیا میراد نارگید و یگدنز زا تاراظتنا ینارگن ،سرت رگا ،دوش يراج ام
 .دیاشگب هار نامیارب یگدنز میهد هزاجا مینک ادیپ لح هار تمحز اب هکنیا ياج هب ،میدنبیم ار
 و دنک روبع وت زا یگدنز هدب هزاجا ینک یگدنز دیاب طقف وت ؟دنکیم هرادا ار تانئاک نیا لک هک یلک لقع ای دنادیم رتهب ام ینهذ ِنم ایآ
  .نیمه نک فیک و نک یگدنز ار یگدنز
 
 دیاب هک نکن رکف و رواین راشف تدوخ هب ردقنآ ،ینک يراک چیه دیابن وت ؟يراذگیمن تحار ار تدوخ ارچ ؟يرادیمنرب تدوخ رس زا تسد ارچ
 .یهد ماجنایراک
 ؟ینک هرادا ار وا یهاوخب وت هک ياهدرک تسرد تدوخ ار وت ندب رگم نکن ار راک نیا هن ،موش ملاس ات مروخب ار صرق نالف دیاب ییوگیم
 .دنک روبع وت زا یگدنز بآ یهد هزاجا و يریذپب ار هظحل نیا قافتا تسیفاک اهنت ،ینک تسرد ار نآ وت تسین يزاین تسا تسرد وت ندب
 ،تسا هدنهد افش ام زا ادخ تکرب ندش عطاس .مییادخ سنج زا مه ام تسا شمارآ و يداش سنج زا ادخ .تسیداش و درِخ ،شمارآ ندعم لد
 یگدنز مدرم هکنیا ندادن هزاجا و ندرکن یگدنز ،يرازآ مدرم ،ندید کچوک،ندید دب ینهذ نم ياهتیصاخ زا .تسا یناوارف سنج زا ادخ
 لد درگ و دخرچیم اهنیا درِگ ناملد و میوریم تداسح و هدام منهج يوس هب میراد مینیبب ار نارگید یلاحشوخ میناوتیمن یتقو .دننک
 .دخرچیمن
 
 .میدرگب ناک ِلوح هک مینک یتشآ هظحل نیا رد ردقنآ ؟تسیچ راک دیلک لاح
 
 زیزع يزابهش داتسا و روضح جنگ همانرب زا رکشت اب
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