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 ،مالس اب

 طبترم تالاقم زایبلاطم نم دش رارقهتشذگ هتفه .میتسهيا هلاقمنتشون لاح ردهاگشناددیتاسا زایکیاب
 .مدرکيرادرب هتکن ومدناوخ ار همه ومدرکادیپ بوخیلیخ هلاقمهدزاود دودح .منکهئاراناشیا هب ومنکادیپ
 مامتمدید ومتسناوتن نم ،دوبيزیچ هچهرابرد هلاقم رهمیوگب هلمجکی ردهکدنتساوخ نم زاناشیایتقو اما
 .مشاب هتشاداه نیا زايدنب عمجکیمناوتیمن نم ودنتسهمنهذ رد  شخپ ویحطس تروص هب بلاطم
 ويراذگب تقو همهنیاهکتسینيزاین هرهز ،دنتفگ نم هب هسلجنایاپ رد ومتفرگيا هرابود تصرفناشیا زا
  .روایبرد golden nuggetکی هلاقم ره زا .یناوخب ار بلاطم همه

يالط هعطقکیینعم هب .دوب بلاجیلیخ ومدینش یمهک دوب رابنیلوايارب ار Golden Nuggetحالطصانیا
 زاناوت یمهکيا هتکننیرت یلصااینیرت مهمینعم هب مه ًاحالطصا و دوشتفای الط ندعم ردهک تساگرزب
 .دوش یمهدافتسادرکتفایردیبلطم
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ياه هزومآ و انالوم راعشا .تسانیمه مهمیروایبرددنهاوخ یم ام زايزابهشياقآهکییاه غارچ نامهمدید
 الطتشرد تاعطق نامه ،میشک یمنوریب اهنآ زاهکییاه غارچیلو .دنتسه الط ندعمدننامه مهروضح جنگ
 ردهک دراد دوجو ناتسودياه ماغیپ واه سرد زاییاهGolden Nuggetيرسکی هصخش هب نميارب  .دنتسه
 .دنوش یمنشورمیاربغارچ لثم ،دتفا یممدای هب هظحل ره ودنا هدشکحمنهذ
:منک یم هراشا دراومنیا زایخرب هب همادا رد

 ،منک میاق هن .ناشمنیبب گنشق و منک فارتعا مدوخياه صقن هب هک متخومآ فسوی ترضح نامهم ناتساد زا-1
.مربب ادخ بناج هب وناشمنیبب طقف ،منکن يراک چیه ،منک تمالم هن ،منک بوکرس هن

شدوخ ادخ هک منادب مدرب ادخ هب و مدید ارمیاه صقن یتقو ،متخومآ لوسر نامهمكرفاک ناتساد زا-2
.ما هدرک اطخ هک منادب و منیبب ار مدوخياه بیع نم تسیفاک ،تسش دهاوخ ارمياه یگدولآ واه صقن
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یمک و مدرک راک مدوخ يور یمک رگا .دهد یمن خر طامس لوا طابر نامه رد ،متخومآ یحو بتاک ناتساد زا-3
.مهدبهمادا مدوخ يور ندرک راک هب نانچمه هکلب ،موشن هرغ مدوخ هب تفای نیکست میاهدرد و دش بوخ ملاح

 هداد نمهب یگدنز رد هک یتمعن ره و يزیچره .منک تیاعر ار هنزاوم یگدنز رد هک متخومآ كزینک ناتساد زا-4
.مبسچب نآ هب باسح یب و منک هدافتسا باسح یب مرادن قح ار هدش

 اجره ارم یگدنز مهدب هزاجا و مراپسب رصرص داب هب ار مدوخ اه هشپ لثم هک متخومآ3120 هرامش لزغ زا-5
.دربب دناد یم رتهب شدوخ هک

و رابخا و زیون ندرک هفاضا اب و مشاب سانش وب هک متخومآ مالیا زا قداص ياقآ و3120 هرامش لزغ زا-6
.منکن ماکز راچد ار مدوخ ینوریب يوهایه
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 هدوشگ ياضف ياهب و ردق هک متخومآ ،درک یم هیرگ طقف وا ودرم یم تشاد هک شگس و برع ناتساد زا-7
اه یگدینامه هب لاح نیع رد و دهدبمبیرف يونعم ًارهاظياه هیرگ ابینهذ نم مهدن هزاجا و منادب ار منورد هدش
.دشاب تیولوا رد ،نم رد یگدنز ندوب هدنز و مزادنیب ارمیاه یگدینامه و منک راک ًاقیمع دیاب هک مدیمهف .دبسچب

 سحمدوجو رد یگدنز هدنز يژرنا یتقو هک متخومآ » ...هریخذ رهب زا لحمتدیسر هک ارنآ روخب« تیب زا-8
.منک هدافتسا ار يژرنا نآ هکلب منکن هریخذ مدوخ رد ارنآ نکاس هچایرد لثم ،منک یم

 دای هب هراومه ار يزابهش ياقآ تلکیسروتوم لاثم و متخومآ ار »ندیهج ناسآ« اکیرمآ زا تاداس مناخ زا-9
.دیایندوجو هبیکاکطصا نیرتمک هکمهجب ناسآ تاقافتا رانک زا هکمروآ یم

 هب ار مدوخیبلطدییأت هک دوبيا هنییآ نوچمهیبلطدییأت هرابردناش ماغیپ هک مرازگساپس داشرف ياقآ زا-10
 ناشیا ماغیپ منکشنییبت تسردمتسناوت یمن اما ،مدید یم مدوخ رد ار لکشم نیا هکنیامغر یلع .داد ناشن نم
.درک کمک نم هب یلیخ
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یکچوک هچرتفد مدوخ يارب و مشاب مناتسود همه و امشنادردق هک متخومآ هلاس19يانیراس مناخ زا-11
.منک تشاددای ارما هتخومآیسکره زا هکيا هتکنره و مشاب هتشاد

 طقف وطقف ،داد ماجنادوش یمزادناریت سفن ربارب رد هک يراک نیرتمهم هک متخومآ زیزع ناجرم مناخ زا-12
.تسا زیهرپ

ار نآ ریگب سپ ،هَّنُجُمّْوَصلَا:تفگب ربماغیپ وچ
نکفم رپس نیا ،راهنِز ،زادناریتِسْفَنِشیپ هب

1850 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ردمدوخ يور ندرکراک و همانرب هب ندرک شوگ رديراک مک رطاخ هب ار مدوخ هک متفرگ دایزانلا مناخ زا-13
.منکن شنزرس هتشذگياه لاس
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 نآ ندرک تواضق ياج هب ،مدیدیسکرد یبیع رگا و منکن تواضق اریسک چیه هک متفرگ دای اسیرپ مناخ زا-14
.تسه مه نم رد بیع نآ منادب و منک هعجارم مدوخ هب عیرس درف

شابمنمیا ،دوبنتبیع نامهرگ
شافزینددرگ وت زابیع نآكوب

3038تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

كرت وطایخهرابردناشیاماغیپ .دشاب عمجمساوح ،مه تسا بوخزیچ همهیتقوهکمتخومآادلی مناخ زا-15
 نم و دشدهاوخرازگربيداش و نشج و مسارمدنچما هداوناخ رد دعب هامود دودح .دوبهدننکرادیبمیاربرایسب
نیاهکدرکيروآدای نم هبادلی مناخماغیپ .مدوبهدرکنارگیداب مدوخهسیاقم و سابل باختناریگرد ار مدوخ
 وت هب ارشبوخيوریگدنز اتهکیشابكرت نآ لثمدنکن امادنتسهیلاعیلیخ همه بوخ تاقافتا واه نشج
هکیتقویتح .دوب بقارم هظحل رهدیاب .دوشهدیدزد وت زایگدنزاه نشجنیا طسوت ويوش لفاغ ،داد ناشن
.دهد یم ناشن ام هب ارششوخيوریگدنز
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 کح منهذرد »تافآ ریخاتلا یف« دندرک یم رارکت نآ رد مادم هک ناشیا ماغیپ ،ما هتخومآ رایسب ایوپ ياقآ زا-16
 ياهراک و لایرس و ملیف غارس هب تایبا رارکت و مدوخ يور ندرک راک ياج هب مهاوخ یم هک رابره .تسا هدش
 .»تافآ ریخاتلا یف« :هک دچیپ یم مشوگ رد ایوپ يادص عیرس ،مورب هدوهیب

تابارخ ریپ يا ،ماج کی هدب
تافآ ِریخأَّتلا یف هک ،ادرف وگم
336 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 عقاوم رد ما هتفرگدای مه نم .تسا »نوه و رازراخ ،مزح« ففخم هک ما هتخومآ ار »هخح« ناج ایوپ زا نینچمه
.دشاب تساوح ،هخا ،هخح ،میوگب مدوخ هب شلاچ
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تقوره ودندرک یم رارکت هشیمه ناشیا هک تسه یتیب هس .مشاب هتشاد دیما هک متخومآهدیعس مناخ زا-17
:دناوخ یم ار تیب هس نیا هکمتفا یم ناجهدیعس دای ،دیآ یم مغارس هب يدیماان

متمحر دشوجب ،منایرگب نوچ
متمعن دشونبهدنشورخ نآ

شَمَیامنن دوخ ،داد مهاوخن رگ
شمیاشگب ،لد هتسب مدرک شنوچ

تساههیرگ شوخ نآِفوقوممتمحر
تساخ جوم ،تمحرِرحب زا ،تسیرگ نوچ
373 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
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.منادب ار نآ ردق و مشاب رازگساپس ار منوردهدزییمت هک متخومآ اراس مناخ زا-18

 .تسکش دهاوخ یگدنز مدنبب هک يدهع ره و تسین نم تسد یگدنز اب نتسب دهع هک متخومآ امین ياقآ زا-19
.دوب دیما زا رپ وهدننکرادیب رایسب نم يارب یگدنز اب نتسب دهع هرابرد ناشیا ماغیپ

 میسرت یگدنز رد ییابیز نیا هب ارناریگرخ ناتساد هک مرازگساپسزانلا مناخ و ،ادلی مناخ ،امین ياقآ زا-20
 هب ار نارگید ای و موشن هتفرگ رخ هک دشاب عمج رتشیب مساوح هک درک کمک نم هباه ماغیپ نیا ردقچ .دندرک
.مریگنيرخ

 اوسر ارینهذ نم رگا هک دنداد دای نم هب ناشیا .ما هتفرگ دای ارینهذ نم ندرک اوسر ،دنله زا هدیرف مناخ زا-21
.دمآ دهاوخنامغارس هب يرگید قرط زا و درک دهاوخ ادیپ یشور هرابود ،میربن ارشا یکلا يوربآ و مینکن

.دنتسه لماک رایسب انالومياه هزومآ هک منادب و منادب اریگنادرُدیعلض شش ردق هک متخومآ هوکش مناخ زا-22
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 ًاعقاو وما هتخومآ ار »هاوخم يزیچ سک ز یهاوخ یمه رگ ،هلا زا تنج هک ربمغیپ تفگ« تیب یلع ياقآ زا-23
 ات کچوک یلیخ و هرمزور دراوم زا و مهاوخن يزیچ یسک زا هکمنک یم نیرمت مراد ناشیا لثم مه نم
 ارنیامیوگ یمن مرسمه هب ومهد یم ماجنا مدوخ ار میاهراک همه ومنک یم ییاسانش ار گرزبياه هتساوخ
.منک یم زیهرپ رگید تشرد و زیر هتساوخ رازه زا و هدب ار نیا ،نکب ار راک نآ ،روایب

 هک منادب دیاب و تسادخ يارب همه یسک زامندرک يرود ای یسک ابما یتسود هک متخومآ911 همانرب زا-24
اه نآ ندرک ییامنهار و نارگید یگدنز رد تلاخد هب راداو ارم ،تیلوئسم ساسحا و يزوسلد سح ابینهذ نم
 زا يرود مدش هجوتم و متخومآ ار »هللا ضغبا« و »هللابحا« ییالط هملک ود911 همانرب رد نم اما .درک دهاوخ
.تسادخ يارب همه مه ندرکن يزوسلد و ندرکن تلاخد و دارفا

 ییابیز نیا هب هلاس8میرم یب یب هکنیا .متفرگ دای ار راکتشپ و شالت ًاعقاو ناتسکیجات نینزانياه هچب زا-25
 ،هلاس هس ناج شیاتس .تسازیگنا تفگش میارب ،دناوخ یم یطلست نینچ اب ودنک یم ظفح ار ینالوطياه لزغ
 نینچ هکناش هتخیهرف ردام ویناتسکیجات نازیزع همه وونابداش و مناج نیبگنا ،هلاسود ناج همطاف
.مرازگساپس ،دنهد یم دایناشدنبلد نادنزرف هب ارییاه شزومآ
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 یتقو هلاسود كدوک نیا .منیب یم ناتسکیجات زا هلاسود همطاف رد هنیع هب ار یگدنزببس یب يداش نم-26
 ،دناوخ یم ار »دیناردم نابیرگ ،دیسرتم ،دیسرتم ،دجنگب زیچ همه ،رحب نیا رد ،رحب نیا رد« رعش
 ،شکچوک دوجو نآ رد ار ایند قوذ و يداش همه راگنا هکدیوگ یم یقوذ نانچ اب ار »شدینرادم نابیرگ« تمسق
.منک یم قوذ وا اب مه نم ومنیب یم ،دناوخ یم هک ییاهرعش همه رد ارشقوذ نیا .تسا هدرک عمجهنت کی

 نارگیدياه توس هکلب ،منزن توس نارگید یگدنز رد مدوخ اهنت هن هک متخومآ اسیرپ مناخ و ایوپ ياقآ زا-27
 يدج دیاب و تسا ینامسآ  هیآ راگنا ،دز ار فرح نالف مردام نوچ منکن رکف .مریگن يدج مه ارما یگدنز رد
ینهذ نم هک یمسا ره ای ،ییامنهار ،تیلوئسم ساسحا ،يزوسلد مسا هب یسک چیه یگدنز رد مه مدوخ .مریگب
.منزیمن توس دراذگب شیور
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 يزیر همانرب مدوخ يور ندرکراک و تایبا رارکت وما يونعم تانیرمت ياربًالوا هک متخومآ الیل مناخ زا-28
 رگا یتح ،منکن غیرد نارگید زا ار قشع نآ ،دشوج یم نم زا یقشع و یقوذ رگا نینچمه و مشاب هتشاد هنازور
 .منک زاربا ار قشع نیا بوخ هلمج کی اب ای دنخبل کی ابمنیب یم ار یتسود ،يراکمه ،يا هبیرغ

 نارگیدرباربرد ومنک یم توکسشیاضتقا هب ومنک یم راک مدوخ يور رگا هک متخومآ هناحیر مناخ زا-29
 هک منک رکف دیابن ومنک یم مدوخ هب مدوخ هک تسا یفطل نیا  .منک یمن فطل اهنآ قح رد ،مهد یمن ناشن شنکاو
 .درک دنهاوخ هدافتسا ءوس نمیشنکاو یب و توکس نیا زا نارگید
 ياربمیاهدیرخ ایآ .دشابمیاه ندرک جرخ لوپ هب مساوح هک دوب نیا متفرگ دای ناشیا زا هک يرگید مهم سرد
 ؟روضح جنگ يارب ای ؟مدوخ شیاسآ و یتحار يارب ای تساما ینهذ نم نداد شیامن و ندرک گرزب
 يرتشیب یهاگآ و تقد اب مه هرمزورياهدیرخ و ییاذغ داوم دیرخ رد ،ما هدینش ار ناشیا ماغیپ هک يزور زا یتح
.منک یم بانتجا ،دننز یم بیسآممسج یتمالس هب هک رضم و ملاسان داوم دیرخ زا ومنک یم هنیزه
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 ،هدرک هنخر يرایشه ياج هبمدوجو رد لاس نایلاس هک ارنیعل سیلبا نیا منادب هک متخومآ سگرن مناخ زا-30
.مناشنب وا ياج ار نینموملاریما ،دنکبمیاوسر هکنیا زا لبق و منک ییاسانش

نیعلِسیلبا لاس نارازه دص
نینِْمؤُمْلاریمَا ِلاْدبَا دوب

تشادهکيزان زا مدآاب دزهجنپ
تشاچ ِتقونیگرِسوچمه ،اوسرتشگ
3297 و3296تایبا ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

ناونع تحت برغ هعماج رد هک متفرگ دای ار یعامتجا تیلوئسم ایلارتسا زا میرم مناخ زا-31
)Social Responsibility( ردناش ینفلت ماغیپ رد میرم مناخ .تسا یمهم عوضوم مه رایسب و هدش حرطم
 نامدوخ هب اهنت هن عقاو رد یقشع نادنزرف تیبرت و نامدوخ يور ندرک راک اب ام هک دندرک هراشا912 همانرب
.میهد یم ماجنا ار هدنیآياه لسن لابق رد نامدوخ یعامتجا هفیظو هکلب ،مینک یم کمک
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 یخاروس زا تسا نکمم هظحل ره هک دشاب منورد رامسوس هب مساوح هک متفرگ دای هلاس7 ناجهامیرف زا-32
.دهد داب رب ارما یگدنز و دروآرب رس

 ناجهزئاف يادص اب هراومه ،دنا هدش رارکت همانرب رد ایما هتفرگدای هک ار یتایبا رتشیب ،قارغا یب تیاهن رد و-33
 زا ار رگید مهم تایبا يرایسب و ،»تابثا و یفن« ،»يزاس ببس« ،»وداعلاوّدُر« تایبا .دنا هتسب شقن منهذ رد
.متسه ناشروضحنادردق هکما هتخومآ ناشیا

هکدنتسهییاهبنارگيالط تاعطق همهزیزع ناتسود همهياه ماغیپ و ناجيانالومياه شزومآکش نودب
 نم و تسا نمياه شوگ ندوبرک زا همه ،هدشندیقیماغیپ زايا هتکنرگا .تساشزراابشیاه هیناثکت کت
.منک یمیهاوخرذعیگدنز زا ونارای امش زاما يراک مک تباب

مارتحااب
اداناک زا هرهز
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؟تساجک دهده

 كارتشا هب ار روضح جنگ909 همانرب رد هدش ریسفت2935 لزغ زا یتیب نینچمه و911 همانرب زا  ییاه غارچ
.مراذگ یم

:تسا نیا تیب

نم مدش مگ هک يرآ ،نامیلس رب عینشَت
يداقتفِا ِدنبرد وت را دهده وچ وش مگ
2935 لزغ ،سمش ناوید  ،يولوم-

 ارچ هک دنک  یم ضارتعا ،تس ا یگدنز دامن هک نامیلس هب ناسنا لوا عرصم رد .ندرک شنزرس  ینعی ندز عینشت
!نم مدش مگ هک يرآ ،نامیلس رب عینشَت؟موش  یمن هدید و تسا دب ملاح ارچ ؟مدش مگ نم
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 کی انالوم عرصم نیا رد .ندرک ییوجلد  ینعی داقتفا !يداقتفِا ِدنبرد وت را دهده وچ وش مگ ،دیوگ  یم مود عرصم
 لمن هروس هب هراشا ده ده ِلثم ندش مگ .یشب مگ دهده ِلثم دیاب دیوگ  یم و دهد  یم ام ِتسد هب دیلک
.دراد )-21 و20 هیآ-(

 بیاغ زا ایآ ،منیب  یمن ار ده ده ارچ :تفگ و درک وجتسج ناغرم ِنایم رد دنوادخ هک دوش  یم نایب هروس نیا رد
.دروایب نشور ىلیلد نم ىارب هکنآ رگم ،مرب  یم ار شرس ای منک یم شباذع یهجو نیرت تخس هب ؟تسا ناگدش

.تفای روضح و تشگرب دنوادخ هاگراب هب دوز اریز ،دوب هدش مگ بوخ ده ده هک دوش  یم صخشم هروس همادا رد

:تسا نیا دنک  یم نشور نم يارب تیب نیا هک یغارچ

 بجوم هب هنرگو يدرگرب نهذ زا دوز  ینعی ، یشب مگ دهده لثم دیاب ؟ یتسه رضاح  یگدنز ِروضح رد هظحل نیا ایآ
.يوش  یم هیبنت تخس  یگدنز تیدبا و تیاهن یب هب ندشن هدنز و مدع ياضف زا تبیغ
.يدرگرب دیاب هک یمهفب ات  یشیم هیبنت يراد و  یتسین رضاح  ینعی  ،ینک  یم سح یضابقنا رگا
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 رد ،اهرکف ِتهج ردرشب .تساهدرکن ارجاهتشذگِ لاس4000 لوط ردتیرشب ار نآرق و انالوملمعلا روتسدنیا
 .تساهدشمگیمسجِيرایشُه رد  ینعی ،دهد یم ناشنشنهذهکيزیچ نآ
ي هعماجِّلک رد وهداوناخنورد رد ،اه ناسناِکت هبکتنورد ردگنجداجیا و درد  یگدنزِکبسنیاهجیتن
.تسا هدوبيرشب

نیعلِسیلبالاسنارازهدص
نینِْمؤُمْلاریمَاِلادْبَادوب

3296تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ،درکلیدبتینهذ ِتافارخ هب ارناربمغیپهیقب و  یسوم ،یفطصم ،حیسم ترضحمایپیمسجِيرایشهِدید
.دش درد ِثعابخیرات ِلوط ردهکیتافارخ
هکيزیچ نآهکدهدیم همادادید ِزرطنیااب ار نهذ رد ناسنا ِفقوت ،اه نرق زا دعب  یمسجِيرایشُه نامه و
کیایدهدیم ناشنپوکسورکیم ،دنیبیممشچاب ار نآ ناسنا  ینعی ،دهدیمصیخشت ناسناِ یمسج ِلقع
.تسینجایتحايرگیدزیچ هب .تسا نآ لصا ،دنک یم تباث  یضایرِلومرف
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 .هدروآ رشبياربيدامياه تفرشیپینهذ ِملعاب هعماج هرادا و تافارخ زاییاهرهک تسا تسرد
هکهدرکداجیا رشبِیعمج هظفاح رد ار  یمیظعلامکِرادنپيژولونکتصوصخ هب ويدامِياه تفرشیپنیا
 .مراد  ینهذِتفرشیپ ويدام ِهافرنوچ .متسه  یلاع نم ،دیوگیم
 ؟روطچتعیبطِبیرخت؟هتفاینایاپ مه دردایآ اما
دننکیمرکفگنج هباه ناسنا مه زاب ،هدشزاغآاجنآ زا  یناهجِگنج ودهکناملآ ِلثميروشک ردهک هدشروطچ
 .دمآدهاوخنوریب مه زابيرایشُهِلیدبت ِنودب ،تساهشیشِنوردهکيوید ؟دننارگن نآ زا و

لامکرادنپزرّتبیّتلع
لالَد وُذيا وت ِناج ردناتسین

دََور نوخ سبتا هدید زا و لد زا
دوشنوریبیبِجْعُمنیا وتز ات
3215 و3214تایبا ،لوا رتفد،يونثم،يولوم-
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 و حلصداجیاياربدوبنیفاک لاس4000ایآهکدنکیمیعادت ار لاؤسنیا روضحجنگ911هدنهدناکتهمانرب
؟رشبِ یناهجهداوناخ ردشمارآ
 !هتشگنرب هدشمگِده دهنوچ .تسا هداد انالوم ار باوج ؟هشیمنارچ
.یهد همادايروجنیایناوتیمندیوگیم ،هدشداجیایعمج و  یصخشِ یگدنز ردهکییاه دردابناکفنک و اضق

َدُنک یمنوریب هدرُم هدنززنوچ
َدنَت یمیگرميوس هدنز ِسفن

550تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 :هک تسانیا دشنشور نميارب911همانرب زاهکیغارچ

مراکنیرت مهمدنک دماج ارمزکرمرکفکیهکنیا زازیهرپینعی اوقَّتا ومزکرمِنتشادهاگن مدع هظحلنیا
 ار قشع زايا هزموما هتخانشيدح ات روضحجنگهمانرب فطل هب ار انالوم ،متسهنابز یسرافهکینم .تسا
.منکراک مدوخيوردیاب ،ما هدیشچ
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 ور  یچدینکرکفدیتفگ .منک لمات نآياه هلمجِکت هب کتيوردیاب و تساهناقشاعهزرل نیمزکی911همانرب
جنگهمانربنیمه نمياربشیلوا ؟دینادیمن ارشردق وشدینیبیمنیکیدزن ِتدش زاهکدیرادنوتکیدزن
دنککمک ،منیبیمن مدوخ هب  یکیدزن تدش زا ار  ییاه زیچهچهکنیايور لمأتنیمهدیاش .تسا انالوم و روضح
.مینیبیمن ،دح زاشیبِ یکیدزننیمه رطاخ هب مه ارنامدوختیاهن یب ويدبایلزا ِلصاهکنیاِكرد هب
 .دنک یم بلج نامسحجنپيرایشُه زاریغییرایشه هب ار ام هجوتشتایبا رد ًامئاد انالوم
:دیوگیم روضحجنگ904همانرب رد هدشریسفت596 لزغ رد

دیآ یمنمشچ ردییادیپزهک هم نآ
دیاز یمهنُشگ یبشقشع هزم زا ناج

شیور نآِشبات زوشیوب هزم زا لقع
دیاخ یمه تسد مه ،ددنخ یمههریخ مه
596 هرامش لزغ ،سمشناوید ،يولوم-
ناملآ زا اراس ،مارتحا و قشعاب-
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عمج زا دیلقت

 :هک دش هتفگ911ي همانرب رد
 .هتیوه مه شاهاب هدیدن و هنک ادیپ رسمهداوخ یم ینز و درم ره
 زا لگ ندش سورع روصت زاً الصا نم .دنیوگ یم تسرد هک مدید دوخ نورد هب یهاگن اب اما .تفرگما هدنخ شلوا
!؟تسینراد هدنخ ایآ !شمدیدن زونه ورهرهوش هکنیا اب  ،هفکشیمملگ
 نآ زا هناروکروک دیلقت و عمج طلغ ياهرواب اب امياه یگدش یطرش رد هلئسم نیا هشیر هک متفایرد لمأت یمک اب
 .تساهوگلا
 نودبراک نیا اب ام هک ارچ .دش یفرعم يونعم تفرشیپ عناوم نیرتدب زا یکی عمج زا دیلقت829 همانرب رد
  .میریگ یم بذاک تردق و تیاده لقع تینما سح عمج زا ،دوخ لمأت و درخ  ،تیدرف زا هدافتسا
 لابند هب طقف لمأت  یب ،هلگ رد يدنفسوگ دننام مشاب هجوتم مدوخهک نیا نودب روطچ هک مدوب كوش رد نم
 هکدنود یم طقف .دنهاوخ یم هچً الصا ودنود یم دنراد ارچدنناد یمن زین ناشدوخ هک یتعامج .مدیود یم تعامج
 .هریغ و ندشراد هچب ،ندرک جاودزا ،ندروآرد لوپ يارب ندیود .دننامب اج هیقب زا ادابم
 ... روضح نودب و یهاگآ  ،درخ نودب ًامامت
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 راتخاس رد لاح نیعرد و تسانشآاه نآ ابنامیاه شوگ هک ار یفارخ ياهوگلا زا ینیچلگمهاوخ یم لاح
:میوگبناتیارب ینامدوخ نابز ابهدناود هشیر ام یتیصخش

 همزمز مه ابنامبلط مامت اب ومینز یم هرگ هزبسمینیشن یم تخب  مد حالطصا هبِنارتخد ام اهرد هب  هدزیس
  ... لغب هچب ،رهوش هنوخ ،رگد لاس رد هب هدزیس :هکمینک یم

 ویشزرا یب ساسحا یعون هاگآدوخان تروص هب ،ام ناوج نارتخد شوگ رد نآ رارکت و یعمج  ياهرواب لیبق نیا
 هب ندیسر يارب سپ .يرادن یچیه تدوخ زا وت هکدوش یمالقلا وا هب .دنک یم ینورد ار سفن هب دامتعا مدع
 .یسرب شهب دیاب هگید لاس هدش يروط ره سپ .یتسه هچب و رهوش هب دنمزاین یتخبشوخ و يداش

 نامه ،رکذ نیا ... تخبشوخ ومشب سورع هک دوب نیا میاربمنایفارطا ریخ ياعد ،مراد دای هب هک  ینامز زا
 يوگلا ،راظتنا و نتساوخ يوگلا .دنک مکحم ام رددناوت یم ار ندش تخبشوخ يارب رسمه هب زاین يوگلا
 و چوپ هچب ای رسمه نودب هکیموهوميا هدنیآ رد یگدنز يوگلا و ،يزادرپایور ویفاب  لایخ ،يزاسریوصت
 .تساینعم یب
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 ورگ رد زاب هک کین لابقا و تخب هبما هدش کیدزن رگید نم هک موهفم نیدب .تخب مد حالطصا غارس میورب لاح
 .تسا رسمه نامه

».منک یمتتخبشوخ نم« :هکمیونش یم موناخ رتخد هب رسپ اقآ نابز زا  مهيا هلمج

 .منک راک مدوخ يور و مشکب تمحز تسین يزاین نم هکدنک یم داجیا ار يرواب ام ناناوج رد لیبق نیا زا يراتفگ
 ببس یب يداشهرتشخوه و دبایب شدیفس بسا اب تسا رارق هک تسا هدنیآ رسمه ناتسد رد ،یتخبشوخ هکارچ
 .دنک قیرزت نم حور هب ار شمارآ و

 عقوت نیا اب هارمه .دنک یم داجیا ام ناناوج رد زین ار یگتخاس رسمه ریوصت زا لامک رادنپ يوگلا ،اهروابهنوگ نیا
  .دنک یضار و لاحشوخ ارم دناوتب هک دشابصقن یب و لماک يدوجوم ًامتح دیاب صخش نآ هک بذاک
سح نتفای دیما هب ادگ ود .میا هدوباه جوزینینچ نیا یگدروخرس دهاش امي همه انثتسا نودب اسب هچ
 .دنتسه یهت نآ زا ود ره هک يزیچ بلط رد ،دنا هدرک زارد مه يوس هب تسد كرتشم یگدنز رد یتخبشوخ
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 ندش لصاوزیگنا  هعجاف رواب .دیآ یم الاب رگیدکی زا نیجوز یگدروخرس طیارش رد ًالومعم هک میراد زین رواب کی
   .بویعمي هخرچ نیا رارکت و درد جوا ردیهانگ یبي هتشرف ندروآایند هب .هچب ندمآ اب يداش هب

یبایرهوشي هقباسم رد هکیناوناب هبدوش یم بوسنم هک .هدیشرت مان هب يرگیدکمنابي هژاو غارس میورب لاح
 يوررب دوب رهوش ناتسد رد نآ دیلک هک یتخبشوخ ِرد رگید .تسا هدش هتسباه نآ تخب رگید و هدنام ماکان
 .دشابییالاو شزرا نینچ اب وناب کیي هدنزاربيا هژاو نینچمنک یمن نامگ .تسا هدش لفقاه نآ
!هریگبنوماسو رس هک مریگب شنز شاربومنزب الاب نیتسآمرسپ يارب دیاب هگید :هکما هدینش اهردام نابز زا
 .رسمه هب دش لصتم ناماس و رس مهزاب و
 وا ياج  هب ای دینزب الاب نیتسآ شیارب امش هک درادن نیتسآ شدوخ امش رسپ رگم !مرتحم ردام ،رگید فرط زا
 !؟دینک باختنا
.میود یم يدوبان يوس هب عمج لابند هب هاگآدوخان روط هب هک مینادن دیاش تیاهن رد
 .رادیبدرد و تلفغ باوخ زا ار ام و دنکنک هشیر دناوتب انالوم زا ریغ هب یسک مرادن رواب ار بویعم هخرچ نیا
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.دنک فصو نیا زا رتابیز ارم دید رییغت دناوتب هک متفاین یتیب

تسه ملاع رد هچره تسین وت ز نوریب
ییوت هک یهاوخ هچنآ ره بلطب دوخ رد
1759 هرامش یعابر ،سمش ناوید ،يولوم-

 .وت ي هدش مدع زکرم نومه ،هتدوخ نورد رد هلضاف ي هنیدم و لامآ ي هبعک و لابقا و تخب ینعی
.نکن شلامدگل یسکان ره تسد ریز و نودب وشردق .هشزرااب یلیخ تنورد يابیز فسوی
 !يزاین یب مه وت سپ .هزاین یب و دمص مه ادخ .ییادخ سنج زا وت .هتدوخ نورد رد شمارآ و یتخبشوخ

هللااب یفک ار هدنب يدب سب
499 هرامش لزغ ،سمش ناوید  ،يولوم-

.یتسه یفاک تدوخ یتخبشوخ يارب ییادخ دادتما هک وت سپ .دنک یم تیافک دنوادخ

ایلارتسا  ،ناجرم مناخ-

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

ایلارتسا زا ناجرم مناخ807 تمسق-قشع  ماغیپ



🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

دوخ يونعم ياه ماغیپ لاسرا تباب روضح جنگ ناگدننیب زا ساپس اب

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

متفه و دصتشه تمسقنایاپ-قشع  ماغیپ




