
 زیزع ناتسود و يزابهش ياقآ تمدخ مالس اب 
 
 �� ماهدش ماینهذنم ندش کچوک قشاع نم ��

 
 
 ،مینک زاب ار اضف میهاوخب هک هظحل ره .میهاوخب نامدوخ هک هظحل ره ،هظحل کی رد .دهدیم ناشن لماک ار شدوخ ناهگان روضح جنگ
 هن مهنآ ،دنوش يدام یگدنز ندنارذگ تهج یحطس رایسب زاین کی طقف ًافرص ات مینارب هیشاح هب ار زکرم ياهیگدینامه میهاوخب ینعی
 .هریغ و یبهذم-یسایس ،یبصعت ياهرواب و اهدرد لثم ،دنرادن مه ندنام هیشاح رد ِشزرا یتح اهیگدینامه زا يرسکی .ار ناشهمه
 
 .مینکیم سح مدع و نامدوخ نیب ار يدنمتردق یبلق نامیا کی و دناهدش گنرمک رایسب اهدیدرت و کش هک مینیبیم ياهظحل رد سپس
 .مینیبیم بّبَسُم طقف ینعی ،مینیبیم ار ّببَسُم هک تساجنیا

 
 مه نیا .الماک هن ،مناوت دح رد .منیبب اهدادیور رثکا رد ار ببسم مناوتیم مناوت دح رد هک تسا نیا مدرک هک ییاهتفرشیپ زا یکی هدنب��
  .ناشهدننک رادیب ياهمایپ اب زیزع ناتسود هتبلا و تسیزابهش ياقآ و انالوم فطل هب طقف
 
 نیرتمهم عقاو رد( مهم رایسب سالک کی دننام هب ور روضح جنگ ياههمانرب تاکن مه رس تشپ هک روطنامه نم هک تسا رکذ هب مزال
 مرتفد رد زین ار ناتسود ياهمایپ مهم تاکن و میآیم مارگلت لاناک هب ییاهزور رد ،منکیم تشاددای )نالا ات مدرک هبرجت هک یسالک
 .مسیونیم
 
 هک منیبب ییاهزیچ ای مورب ییاهاج مراد تسود .نالا مراد یبوخ سح یلیخ عوضوم نیا رد هک مگب ار نیا دیاب ّببسم ندید ۀنیمز رد بخ
 .هدشیم مسرت و مشخ ثعاب البق
                   
 ای .مشاب هتشاد نتفگ يارب یفرح منم ات دمآیم الاب ممشخ ،مسرت ناربج يارب اعیرس و مدیسرتیم ،درکیم مخا ولوچوک هی یک ره البق نم
 يارب الصا ،دندزیم ياهنعط ای دنتفگیم يزیچ نتسنادن يور زا ،هرتکچوک نم زا شنس هک یصخش ای یکدوک ای هچب یتقو اصوصخم
 .تقوکی هشن کیچوک مینهذنم ات دموایم الاب ممشخ دیاب .دوبن لوبق لباق مینهذنم
 
 .هگب ازسان مهب یکی هک متسه نیا قشاع نالا اما

 
 .تسین ریذپ بیسآ الصا هک متسه یگدنز و مدع ۀتفرشیپ ِقوف يارو ِ متسیس نیا قشاع .متسین ازسان ِ،دوخ قشاع هدرکن ییادخ نم هتبلا
 .تسا شخبتذل یلیخ شاهبرجت اعقاو هک دنمتردق یظافح
 
 فرح هب روبجم مه رگا .دنخبل اب منکیم یعس مهنآ .هدننیب طقف ،یتواضق نیرتکچوک نودب ،مشیم هدننیب طقف نم و هگیم يزیچ یکی یتقو
 .منک راک مدوخ يور تمسق نیا رد دیاب .مراد ابیز ظافلا زا هدافتسا رد یعس مدش ندز
 
 رصقم ور صخش نوا هگید .مینیبب ار ّببسم میناوتیم اهدادیور رد .تسادخ ِيریذپان بیسآ نامه .تسا هتفرشیپ متسیس نامه نیا��
 .مینادیمن
 .دناهدش یطاق رتویپماک ياههمانرب یمامت مدیدیم .دزیم تسد مرتویپماک هب و تفریم مقاتا هب لاسدرخ یکدوک تاقوا یهاگ الثم ای
 اما مدرکیم ظفح یکدنا ار مرهاظ دیاش .مدرکیم اوعد ار كدوک و مدشیم ینابصع عقاوم روجنیا رد البق بخ .دناهدش كاپ اهیلیخ
 .دمآیم الاب ممشخ مه و مدرکیم تواضق مه .مدرکیم تمواقم مه .ریخ .دمآیمن الاب ممشخ هک موش نیا رکنم مناوتیمن

 
 راذب .رتهب هچ هک هدش مک ماینهذنم زا عقاو رد .هدشن مک مزا يزیچ و هدوب یگدنز راک منودیم نوچ هشابن يروجنیا منکیم یعس نالا اما
 باوج ،مدش هراچیب ،مدش تخبدب :هگب الثم الاح .تسا قلعم اضف يور ،تسیمهوت ةدنشاب کی ینهذنم نوچ هشب کیچوک راذب ،هشب مک
 تخبدب یسک ،هشیمن کیچوک اجنیا یسک هک اتقیقح نوچ ،هسونایقا يور ياهفک ،همهوت همه انیا بخ .مشن رتکچوک ات هدب ور ینالف
 .هشیمن هراچیب یسک ،هشیمن

 
 .دریگیم شاهدنخ الط بخ .یتمیق نازرا و شزرایب وت :میسیونب يرگید زیچ ره ای کیژام اب الط شمش کی يور هک هنومیم نیا لثم
 .درادن شتاذ و لصا هب یطبر چیه و تسا مهوت هدش هتشون شیور هک يزیچ نآ هک دنادیم
 
 و تلع اب طقف نوچ .دسانشیمن ار ّببسم ینهذنم .تسا مهوت .درادن ام لصا و تاذ هب یطبر چیه .تسا کیژام نامه مه ام ِینهذنم
 .دنکیم راک لولعم
 
 و زیر فده ره ای ،)تعاس نآ ات تعاس نیزا یباتک ندناوخ لثم تدم هاتوک یفده الثم( هرمزور یفده کی شدرخ هلیسوب یگدنز یهاگ
 یقافتا ناهگان .مینکیم باتک نامه ندناوخ هب عورش لاثم ناونع هب و مییوگیم هلب یگدنز هب مه ام .دهدیم هئارا ام هب ار يرگید تشرد
 یفده یگدنز دوخ ینعی .میناوخب باتک میناوتن ام هک دوشیم ثعاب يرگید زیچ ره ای و دیآیم هدزرس ینامهم ،دوریم قرب :الثم ،دتفایم
 .هدرک لحنم تعاس نامه رد ار فده شدوخ و هتشاذگ
 نالا ؟هیعضو هچ نیا اباب يا هک دهدیم شحف نامز و نیمز هب .دنادیم للع فوقوم ار نیا ینهذنم ؟تسا للع فوقوم شیاجک نیا بخ
  ؟هندمآ نامهم تقو



 
 .دنادیم رصقم ار همه ینهذنم
 
 تواضق ام .هدروآ دوجوب هگید دادیور کی شدنبتشپ مه شدوخ ،هتشاذگ فده ادخ دوخ .هدوب دنوادخ ِدوخ دراوم کت کت هک یتروص رد
 ادخ راک رد دیابن ار ناميوزجلقع .مییوگب »هلب« دنوادخ هب دیاب طقف .مینک زاب اضف و میدرگب نامزکرم مدع لوح دیاب طقف و مینکب دیابن
  .همکاح لگنج نوناق اجنیا .میهد تلاخد
 دص رد دص نوچ میشن هدینامه نامقولخم اب ینعی ،میوشن هدینامه اعیرس دیآیم هک يدرخ و یفده چیه اب هک تسا مهم یلیخ نیا
 يارب ییاشگاضف و شریذپ یگدامآ .مینکن تسرد ینهذ كراپ اعیرس .تشاد دهاوخ هارمه هب ام يارب ار درد تیاهن رد و تواضق و تمواقم
 .دنتسه كانرطخ اعقاو ینهذنم دید زا اما ،دنتسه رطخیب ِتیربک ،مدع ِزکرم هاگن و دید زا تاقافتا .یقافتا ره ،میشاب هتشاد ار یقافتا ره
 .تسا مدع ،مدع اما .دوشیم دایز و مک و دتفایم قافتا ،قافتا اب ینهذنم نوچ
  
 رَفَظ ناشیا ِلد رب دباین سَک
 رَهُگ رب ،ین ررض دیآ فدص رب

 3496 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .انالوم یبدا يریگدای هن ،همهم ندش لیدبت طقف هک ممهفیم نالا و .متشاد ییاهتفرشیپ دروم نیا رد یکدنا روضح جنگ فطل هب منم
 هک تسا ثلثم نیا .دوشیم رییغت ثعاب هک تسا ثلثم نیا .دوشیمن دشابن ات »رارکت-یگنهامه و دهعت-تموادم« ِثلثم هک ممهفیم نالا

 .دنکیم ناسنا »يدوجو ِتقیقح« هب لیدبت ار »ینهذنم ۀناسفا«
 
 زا يربخ چیه ،دریگن تروص مه يرییغت رگا بخ .دریگیمن تروص يرییغت ،میشاب هتشادن تموادم و مینکن رارکت ،میشابن دهعتم ام رگا ینعی
 هفاضا موهفم .دننکیم موهفم اب يزاب طقف مه اهامن داتسا زا یلیخ .میدرگیم موهفم لابند ام هک تسین موهفم رد هک مدع .تسین مدع
 .دننکیم
 
 مرن و مرگ ياجرد هشیمن .دیشک هنارایشه درد دیاب اجنیا .دنکیمن محر ام ینهذنم هب هک تسیورابیز ةراوخ نوخ نومباسح فرط اجنیا��
 ره و میشاب نامدوخ ِرظان ،مینک راک نامدوخ يورً امیاد دیاب اجنیا .مینک هفاضا نومینهذ میهافم هب ،مینک ظفح دیدج تایبا طقف و تسشن
 .هدش هتفگ یفاک ةزادنا هب يروئت .تسا یلمع هاگراک اجنیا .مینک زاب اضف ینورد و ینوریب ياهدادیور یمامت فارطا رد هنارایشهً الماک هظحل
 
 .دنوشیم ییاسانش ثعاب ،ییاشگاضف و رکش و میلست نآ تازاوم هب و یگنهامه و دهعت نیا .میشاب یگدنز اب دهعتم و گنهامه دیاب ام
 لگنج نوناق اب گنهامه و مینک زاب اضف رگا اجنیا بخ .دیآیم نامهم ،مینوخب باتک میهاوخیم .متفگ هک ییالاب لاثم نومه رد الثم
 ییاسانش ور یگدینامه ياهربا نیا الاب زا و هنکیم تکرح ینهذنم ياهیگدینامه ياهربا يالاب هک میشیم یباقع لثم ،میشب یگدنز
 هکلب هدرگیمن ببس لابند هگید ،هنکیم ییاسانش الاب زا ار شیاهتواضق و اهتمواقم و اهیگدینامه ۀشیریب و قلعم ِربا نیا .هنکیم
 .هنیبیم ور ّببسم
 
 هک منادیم و مشاب ریذپان بیسآ مهاوخیم .منک رکف و منیبب وا لثم هک مهاوخیم .مهاوخیم ار شدوخ ِدید .مهاوخیم ار شدوخ ،دنوادخ زا
 .تسا ریذپ ناکما »رییغت« ثلثم کمک هب طقف راک نیا
 
 »ناسنا يدوجو تقیقح« = »رییغت ثلثم« + »ینهذنم ۀناسفا« :ینعی

 
  .هدش رتمک متاهابتشا یلو .منکیم هابتشا زونه بخ اما .مرازب نایم رد امش اب ار میاهتفرشیپ زا یکی متساوخ نم
 
 .مدیمهفیمن ًالصا و مدرکیم هابتشا هک روضح جنگ زا لبق نارود رد
 :دمآ روضحجنگ یتقو
 
 .مدشیم هجوتم هتفه ود زا دعب ،مدرکیم هابتشا ادتبا رد
 .مدشیم هجوتم زور ود زا دعب ،مدرکیم هابتشا سپس
 .مدشیم هجوتم تعاس ود زا دعب ،مدرکیم هابتشا سپس
 .مدشیم هجوتم هقیقد جنپ زا دعب .مدرکیم هابتشا سپس
 .موشیم هجوتم ندرک هابتشا اب نامزمه دراوم رتشیب رد ،رضاح لاحرد بخ اما
 
 هگید ،اهزیچ روجنیا و رابخا و نویزیولت :لثم اهیگدینامه ِتاذل زا یلیخ الثم .هدرُم و هدش وحم یلک هب نم رد هابتشا زین دراوم زا یضعب رد
 .مونشیمن ور نوشهسوسو يادص الصا

 
 اب .منک رتدایز ار مدع ۀفک دیاب .دنوشیم بلاغ شیاهدرد و ینهذنم ۀفک و دروخیم مهب وزارت هرابود ،مدن همادا .مدب همادا دیاب .رکش ورادخ
 .دهعت و یگنهامه اب و رارکت اب ،تموادم
 
  امش زا رکشت اب
 ناردنزام زا ،ناکشا


