
 ادخ مان هب

 ��هارمه ناتسود و قشع داتسا تمدخ بدا ضرع و مالس

 

 »شُک نامهم دجسم«

 

 تایح قشع هک دیوگب ام هب دهاوخ یم و هدروآ ناهج ردص لیکو هصق زا دعب ار شک نامهم دجسم ناتساد انالوم

 .هدننک كاله هن تسا شخب

 اهیگدینامه نتخادنا و ینهذ نم هب ندرم زا هک دنک یم نایب ار یسک ِلاح فصو زار و زمر رپ هصق نیا رد انالوم

 ندیشک و اهنآ نتخادنا و اهیگدینامه ییاسانش اب هک دشاب یم روضح هب هدنز ياهناسنا لاح نیا و ،درادن یسرت چیه

 ادخ اب تدحو نامه هک قشع هب اددجم ات دنراذگ یم ییاتکی ياضف هب مدق دوخ ِرایتخا و باختنا اب هنارایشه درد

 .دنوش هدنز تسه

 

 :ناتساد هصالخ

 سکچیه نیاربانب ،درُم یم سرت زا دیباوخ یم نآ رد یسک رگا هک دوب يدجسم ير رهش فارطا رد هک تسا لقن

 دریگ یم ار دجسم غارس و دور یم اجنآ هب یبیرغ ِدرم یبش هکنیا ات .دراذگب دجسم نآ هب ياپ هک تشادن تارج

 تناج زا رگم هک دنناسرت یم ار وا و هداتفا تشحو هب لحم لها ،دراد ار دجسم رد ندیباوخ دصق هک دیوگ یم و

 چیه ندرم زا نم هک دیوگ یم هبیرغ ِدرم اما دنراد ار وا ندرک نامیشپ دصق يدایز ياهدنفرت اب و ییا هدش ریس

 .دباوخب دجسم نآ رد بش هک دراد رارصا و مرادن یسرت

 .دنک یم نایب ار اهنآ دامن اب هک دنشاب یم يونعم مهم و کیراب تاکن زا رپ انالوم ياهناتساد

 

 هدرکن ییاسانش ار دوخ ياهیگدینامه هک دنتسه ینهذ ياهنم لحم لها ،ییاتکی ياضف دامن دجسم هصق نیا رد

 همزال هک ارچ ،دنراذگب دجسم هب اپ دنتسین رضاح اهنآ نتخادنا و اهیگدینامه ندش دایز و مک زا لصاح ِسرت زا و

 .دشاب یم ریغص باب زا ندش در دجسم هب دورو

 ینهذ نم هب تبسن هنارایشه دراد دصق اهیگدینامه زا زاین یب و هدش در ریغص ِباب زا هک تسا یناسنا هبیرغ ِدرم

 .دنک مدع مود راب يارب ار دوخ زکرم و دریمب

 

 لحم یلاها نایم رد هک دهدیم ار انعم نیا دیاش ،دریگ یم ار دجسم غارس هنابش هبیرغ ِدرم دنک یم نایب انالوم

 ات هکنیا ینعی هنابش و ،تسا روضح سنج زا و هبیرغ ،درم دنتسه اهیگدینامه و مسج سنج زا هک) ینهذ ياهنم(

 ياضف دراو و میوش اهر هدینامه نهذ زا هک میراد تصرف میتسه یکاخ نت و نهذ دودحم و کیرات يایند نیا رد

 .مینک تاقالم ار ادخ میناوتب ات میوش ییاتکی

 



 اهیگدینامه باوخ زا رتدوز هچره دیاب و تسا کیدزن حبص هک دهدیم رادشه اهناسنا ام هب انالوم هصق يادتبا رد

 .میوشرادیب

 نک هاگآ نیا زا کین ار نتشیوخ��

 ��نک هاتوک ار باوخ ،دمآ حبص

 3925 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 نیا و ،دونش یم یکانلوه ياهادص راب نیدنچ دنزب یترُچ ات دشِک یم زارد دجسم رد قشاع درم هک یتقو هصق رد

 هب تبسن هنارایشه تشاد دصق هبیرغ ِدرم هکیئاجنا زا اما ،تسین ناسآ ییاتکی ياضف رد ندنام هک تسانعم نادب

 رارسا و فراعم جنگ هب دهاوخب رگا هک تسناد یم نوچ دش مه لاحشوخ هکلب دیسرتن اهنت هن دریمب ینهذ نم

 .دشاب یم اهیگدینامه نتخادنا زا ندیسرتن و ندیشک هنارایشه درد نآ همزال دبای تسد یهلا

 

 تسا كدنا تصرف ینعی دشُک یم ار دوخ نانامهم هک ینکاس ایند دجسم نیا رد زین وت ناسنا يا؛ دیوگ یم انالوم

 .میوش هاگآ ناهج نیا هب نامندمآ روظنم هب رتدوز هچ ره دیاب و

 هک ار نآ هدنز يژرنا و دهدیم رارق هلمح دروم ار ام يرایشه فلتخم قُرُط هب هدینامه زکرم و نهذ یترابع هب

 هکت ار ام يرایشه هرذ هرذ ینهذ نم ياهدرد ینعی دشُک یم دوخ دنُک ِياهریشمش اب ار هدمآ فرطنآ زا لوا تسد

 .دنزادنا یم اهیگدینامه هلت هب و دننک یم هکت

 

 اب یتشآ و یگدنز لباقم رد طرش و دیق یب میلست و نیتسار ییاشگاضف نهذ يانگنت زا ناسنا تاجن هار اهنت

 یم مینک شوماخ ار نهذ و مینک ییاسانش رگا نوچ .دروآ یم شیپ ام يرادیب يارب ادخ هک دشاب یم یتاقافتا

 ياضف ِقیرط زا ام ونش مدع شوگ هب تقونآ و هدرک ظفح ار دوخ نوکس تلاح تمواقم و تواضق نودب میناوت

 . دوش لمع دراو لک ِدرِخ میهد یم هزاجا ام و دوش یم ماهلا مزال راکهار هدش هدوشگ

  

 هسیاقم ،نوریب ناهج و نایفارطا زا هجوت و دیئات نتساوخن ،نهذ یشوماخ هک میریذپب و میشاب هاگآ دیاب هتبلا

 تسه یکانرطخ ي هلت هک عقوت نتشادن ،دراد تداسح دوخ لابندب هک يونعم ظاحل زا یتح نارگید اب دوخ ندرکن

 اب اما دراد هارمه هب يدایز هنارایشه درد اعطق اهیگدینامه نتخادنا یلک روطب و دروآ یم شجنر دوخ لابندب و

 ِيدنمتیاضر اب دوخ ِیگدنز طیارش ِنتفریذپ و رکش ،ربص ِنتشاد و یگدنز ِيونعم ِنیناوق تیاعر و ادخب لکوت

 .درک میهاوخ هبرجت ار ببس یب يداش و دوش یم زاب ام نورد ي هتسب ِنزور مک مک،ینورد

 

 �🜹�روضح جنگ همانرب و قشع داتسا زا نارکیب ساپس

 نارهت زا ناوضر ،مارتحا اب


