
 .روضح ِجنگ یگشیمه ناهارمه و زیزع يزابهش ياقآ بانج ردقنارگ داتسا رضحم بدا ضرع و مالس اب
 
 تاناجیه ،مییامن حالصا نارگید اب ار نامجنرغب طباور ای ،میهد افش ار نامیاهدرد ام هک تسین نیا رطاخهب )ًافرص( روضح جنگ هب ندیسر
 يهتکن نیا هب دیاب هکلب .مینک ادیپ تاجن دیلقت زا ای و هتشذگ ياهیگدشیطرش و اهیگدشتیوهمه و اههصغ زا ،مینک لرتنک ار نامیفنم
 رایسب بلطم هب هک هتشاذگ ام ِياپ يولج ار تالکشم و تالظعم نیا مامت یهلا نوکیفنک و اضق هک مینک هجوت مهم رایسب و یساسا
 .نامدوخ يهدششومارف و هدشمگ لصا هب ندش هدنز .تسا نامدوخ تیئادخ هب ندش هدنز نآ و ،میربب یپ يرتمهم
 
 نینچمه ،مدیمد امش مسج رد مدوخ حور و هّخفن زا :دیامرفیم زاب و ،مرتکیدزن امش هب ندرگ ِگر زا نم :دیامرفیم نآرق رد دنوادخ
  .موشیم اج نمیوم و هدیسر روضح هب ناسنا لد رد یلو موشیمن اج اهنامسآ و نیمز رد دیامرفیم
 .میتسه تیئادخ و  وا دادتما ام ،میتسه يرایشه کی وا و ام هک دیوگب بلطم نیا زا رتحضاو هنوگچ دنوادخ رگید
 هب و رتهب تیفیک اب و هزادنا هب ،يویند تامعن مامت زا میناوتیم ،شیوخ تییادخ هب ندش هدنز و نهذ باوخ زا ندش رادیب تروص رد دنچ ره
 .تسا روضح هب ندش هدنز نآ و تسا يرتیلاع فده ام تقلخ زا ضرغ یلو .مییامن هدافتسا طیرفت و طارفا زا رود
 ،لوپ نتشاد لثم يویند و يدام يهداتفا اپ شیپ ِياههتساوخ نآ ،میسرب )تسا روضح ندش هدنز  رشب تقلخ زا فده( هک مهم نیا هب رگا
 .دنتسین تیولوا اهنآ یلو ،تشاد میهاوخ مه ار هریغ و هرمزور ياهتیقفوم ،نیشام هناخ
 
 نامرد ار نامیاهدرد هک دشاب نیا روضح جنگ هب ندش هدنز و لیدبت زا ضرغ هک ،میوشن شحاف هابتشا نیا بکترم هاگچیه دیاب ام  اذل و
 ِنتخانش نامه هک ،میاهدش هداتسرف نیمز هب و قلخ رترب و یلاعتم فده ققحت ِيارب ام اذل و .میسرب دوخ يویند ياههتساوخ هب ای ،مینک
 .دنامیمن شیارب یلحنیال لکشم رگید ،دوش هدنز دوخ تیئادخ هب هک یسک .تسا دوخ تییادخ هب ندش هدنز و ،دوخ يهدش مگ ِلصا

 
 يولج هظحل نیا ِقافتا ِسابل رد هک یهلا تیشم و هدارا ربارب رد و مینک راک نامدوخ يور راکتشپ و دهعت اب و مینک شالت دیاب ام سپ
 يداش ،قشع تمعن زا ات هدش هدنز دوخ لصا و ادخ هب مینک یعس ناربج نوناق هب لمع و اضر اب و میشاب میلست دوشیم هتشاذگ نامیاپ
 .مینک زیهرپ ایند قرب و قرز زا و مینادب ار هاتوک ِرمع نیا ردق سپ .میوش رادروخرب یگدنز رگید تمعن نارازه و لک درخ ،تینما ،ببسیب
 نارگید هجوت و دیییات ِيادگ .مینک بسک لوا يهبتر هشیمه یمسج و يدام دعب رد و مینزب ولج همه زا رادنم ِراکفا و لامعا اب مینکن یعس
 زا .مینک يراددوخ نارگید حالصا و تحیصن زا میتشگن قح نابز ات .میناشنب ناشدوخ ياج رس ار نارگید ،شنکاو اب مینکن یعس .میشابن
 هک تسا نیا رطاخهب ،دروآیم شیپ نامیارب یهلا نوکیفنک و اضق یشلاچ ره ،دشاب نامدای .مینک يراددوخ ًادج تواضق و تمواقم و هزیتس
 نارگید ینهذ ياهنم لباقم رد هک ،مینادب بوخ ار ییاشگاضف شزرا و ردق ،زیزع ناتسود .میریگب دای ار ییاشگاضف و مینک ییاشگاضف ام
 .تسییاشگ اضف حالس نیرتهب نامدوخ ینهذنم و
 
 لمع )توملالبق ِتوم( تیرومیام هب ایند يهزور دنچ تایح لوط رد رگا .دوشیم مامت شتیرومیام يزور کی یتیراع و یکاخ ِنت نیا
 هن ،هدنام ترهش هن ،هدنام تورث هن .تسا هتفر نامرس يداشگ هالک هچ میوشیم هجوتم یمسج ِگرم زور و دوب میهاوخ ناراکنایز زا ،مینکن
 هن ،دروخیم نامدرد هب ینهذنم یبلقت و یعونصم يوربآ هن ،تردق و روز هن ،یناوج هن ،دننکب یکمک زور نآ رد ام هب دنناوتیم دنزرف و نز
 ،روضح زج ،دنامیمن نامیارب ایند نیا یناف زیچچیه هن و يرهاظ یلگشوخ و ییابیز هن ،دنکیم او نامراک زا ياهرگ نارگید دیجمت و فیرعت
 .يویند رمع يهزور دنچ نیا رد ادخ هب ندش هدنز زج
 و يریذپانيریس صرح اب و دنک ایند يهدنبیرف رهاظم نیا يهعسوت و ندروآ تسدهب ِفرص طقف ار دوخ يهیامنارگ ِرمع هک یسک
 یناف مالقا نیا ندرک رابنا هب هدولآ ار دوخ لد و دوش تیوهمه ارذگ مالقا نیا اب و دشاب )رتهب رتشیب هچره( رکف هب طقف دوخ يهنوگرامیب
 زا فده .داد دهاوخ رده هب چیه رطاخهب ار دوخ ِدنمشزرا رمع ،دنک لمع و هاگن ایند و نارگید هب یگدشتیوهمه کنیع نیا اب و ،دیامن
 .دیسر میهاوخ مه تارطق نیا هب ،میسرب ایرد نآ هب رگا هک تسا یتیاهنیب يایرد زا ياهرطق اهنیا .تسین اهنیا هب ندیسر ام هاتوک یگدنز
 .تسا روضح ِيایرد زا ياهرطق مه ایند هک وش هدنز روضح ِيایرد هب سپ
 قح ای
 .دیشاب زوریپ و داش
 
 جرک زا یمالغ ماظن


