
 ��زیزع يزابهش ياقآ تمدخ مالس
 ��روضح جنگ هارمه ناتسود و
 
 ✨شنکاو و درد نودب ِروضح✨

 
 ياهلاثم هئارا و هداس نایب اب هک مرازگساپس ناشیا زا .تشاد نم يور يدایز یلیخ ریثأت 1-917 همانرب رد ایلارتسا زا ناجرم مناخ مایپ
 .مدوب قشع زا رپ ،بش ات زور نآ و مدرک ساسحا ار ناشیا اب ییاتکی سح ،هرمزور
 
 يزابهش ياقآ هتبلا هک »تسیگدنز ياهشخب هیقب زا يادج يونعم راک« :مدوب هدیدن لاحهب ات هک داد ناشن نم هب ار ینهذنم زا ياهبنج
 .مینکیم لمع ینهذنم اب میتساوخ روطره میدمآ هک نوریب و میراد انالوم قاتا ام هک دندوب هتفگ شیپ اهلاس
 
 تفگیم مادم ینهذنم یلو .متفریذپ نم هک یهاگحبص يورهدایپ يارب مرهاوخ تساوخرد :دمآیم شیپ میارب یهباشم دراوم تدم نیا رد
 زا رپ هک ینک شوگ مه ترهاوخ ياهفرح هب دیاب هکلب ،يداد تسدزا ار يورهدایپ نیح رد همانرب ندینش تعاس 1 تصرف اهنتهن .دش فیح
 ناونعهب مه ار »مرهاوخ تساوخرد ندرک لوبق و ندرواین هناهب« ،ناجرم مناخ مایپ ندینش زا دعب هتبلا و( .تسیگتخپان و سرت و تواضق
 ییاشگاضف و ياهدرکن تفرشیپ ًالصا وت هک دنکیم متمالم شاهمه هک متفر ینهذنم هب ياهرهَزمشچ و مدید دوخ تفرشیپ زا یشخب
  .)ینکیمن

 
 سح ینهذنم .تفرگیم نم زا يدایز تقو ،تسه لوا سالک هک مرسپ ملعم ياهيریگتخس صوصخب و مرسپ و رتخد قشم و سرد
 ار مارگلت ياهمایپ همه ،يونشیمن ار اهسامت همه و ینکیمن شوگ لماک ار همانرب ره نوچ هک درکیم دراو مه اجنیا ات ار مرش و صقن
 .يرادن ار ندیسر روضحهب تقایل ،یناوخیمن

 
 تیاکش و هلگ ینهذنم و دمآیم ام لزنم هب ،دیوگب نم هب هکنیا نودب یهاگ زا ره ،لزنم ياهراک ماجنا رد نم هب کمک يارب مردام
 نایب یخوش و هدنخ اب یهاگ یتح و میآیمنرب میاهراک ِسپ زا هک منکیم یگضرعیب ساسحا نم و دیآیم یگنهامه نودب ارچ هک درکیم
 .مدرکیم مه
 
 زایا قراچ هکنیا و مشاب یگدنز فطل نیا نادردق و منادب ار ندوب هداوناخ و ردام و ردپ رانک رد شزرا هک درک زاب ار ممشچ ناجرم مناخ مایپ
 همه ،اهشلاچ تشپ شلاچ و اهراشف نیا و دوب نم يور راشف ردقچ ،انیراس مناخ لوقهب هک یلاسکی لوط رد هک دروآ ممشچ يولج ار
 طقف ینهذنم .منکیم لمع رتهتخپ ،لاس لوا هب تبسن ردقچ نم ،تسییاشگاضف يارب ییالط ياهتصرف و تسادخ تاناحتما
 و هداوناخ ياضعا رانک رد ندوب نیمه هک مدروآ دای هب ناتسود تایبرجت ندینش اب یلو .دروآیم ممشچ يولج و دنیبیم ار اهيدنباضف
 .متسه ادخ رازگرکش .تسا گرزب تفرشیپ کی ،دوشیمن فلت متقو هکنیا ساسحا
 
 ناتسود ،ثیداحا و نآرق تایآ ؟دناهتفگ تیب همهنیا هچ يارب انالوم ؟دننکیم و دناهدرک ارجا همانرب همهنیا هچ يارب يزابهش ياقآ رگم
 ؟دنتسرفیم مایپ هچ يارب مزیزع
 
 .منکن هفاضا هیقب و مدوخ درد هب و هدرکن داجیا يدرد ،متسه )مدرم و هداوناخ ینعی( ادخ لایع اب هک یتاظحل رد مناوتب نم هکنیا يارب
  .مشاب هتشاد ناشرانک رد »شنکاو و درد نودب ِروضح« مناوتب

 
 رد یکچوک دنزرف و دنراد يرتالاب نس هک یناتسود لاحهب اشوخ :تفگیم ینهذنم یبلطلامک و صقن سح ،روضح جنگ اب ییانشآ لیاوا رد
 ،دنتفریم راک رس هک یناتسود يارب ملد و ؛دنراد همانرب ندینش يارب تصرف یلیخ و دنتسه اهنت هناخ رد و دنتسه درجم ای و دنرادن لزنم
 .دنهدب شوگ ار همانرب دننکیم تصرف یِک سپ هک تخوسیم
 
 .دنراد يونعم يرادربهنزو تصرف رتشیب و دنراد مه لغش هک یناتسود و وت لاح هب اشوخ :تفگ مشوگ رد نابرهم یگدنز
 
 .تسادخ هاگراک ِیلمع تمسق اهنیا ،ندمآرب اهشلاچ ِسپ زا و ندوب مدرم اب یلغش ره رد و نتشاد طابترا کچوک هچب اب هظحلره و زورره
 
 ره اب ،یتسه یگدنز لاحرد هک یسکره اب و ياهعماج ره رد ،ياهدمآ ایندهب هک يردام و ردپ ره اب و ییاجره رد ینعی ندوب »ناملسم«
 رد هک یگدینامه ره اب ،ياهدادن ای هداد ماجنا هک يراک ره اب ،ياهتشاذگ رس تشپ هک ياهتشذگ ره اب ،يراد هک يرامیب و یمسج تیعضو
 شدوخ ات ،یگدنز هب یشخبب و ینک لوبق روطنیمه ار تدوخ و یشاب »میلست« ،دیآیم شیپ تیارب هظحل نیا هک یقافتا ره اب ،يراد زکرم
 .دنک هدنز شدوخ هب و هدرک تسرد ار تزیچهمه
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