
 روضح جنگ مرتحم ناهارمه و نینزان يزابهش بانج تمدخ مالس ضرع

 .دش ریسفت روضح جنگ 888 همانرب رد هک يونعم يونثم تیب دنچ زا رصتخم یتشادرب

 

  ونشً اَّیفخم تفگً ازنَکُ تنُک ��

 وش راهظا نکم مُگ دوخ رهوج     

       3029 هرامش تیب ،مراهچرتفد ،يونثم ،يولوم-    

 

 هدیرفآ ام هک مینک رکف يروطنیا دیاش ؛میتسه اهیگدینامه ای و ینهذنم باوخ رد هک یعقوم ،اهناسنا ام زا کی ره

 .هریغ و مینک هفاضا نامدوخ هب يدایز تالقتسم ،مینک عمج يدایز لوپ ،میباوخب دایز ،میروخب دایز ،ناهج نیا رد میدش

 يا :دیامرفیم اهناسنا ام هب ًاتحارص ،قوف تیب رد ؛هتشاد هک یتافوشکم و ،نآرق و ثیداحا هب هیکت اب انالوم بانج اما

 .ياهدمآ ایند نیا هب تاینورد تیئادخ راهظا يارب هکلب ؛ياهدماین ایند نیا هب اهنیا زا کیچیه يارب وت ،ناسنا

  .دنک نایب ام قیرط زا ار شدوخ یگدنز ای و دنوادخ هک ؛هدوب نیا ،اهناسنا ام تقلخ زا یلصا روظنم ،عقاو رد

 نکسم و كاشوپ و كاروخ هب ،ناهج نیا رد ندرک یگدنز و ندنام ياربً اتعیبط ؛هدمآ ایند نیا هب هک مه یسک الاح

 قرغ ییایند نیا تاقلعتم ندرک عمج رد و ،هدش لفاغ یلصا روظنم زا ام هکنیا هن ؛دراد جایتحا ،زاین هزادنا هب هریغو

 .میوش

 

 راذگب و ؛وش هاگآ نم هب ؛متسه نم وت دوجوِ هُنک و تاذ رد ناسنا يا هک :دیوگیم ام هب یگدنز فرط زا تیب نیا سپ

 .منک نایب امش قیرط زا ار مدوخ مهاوخیم هک هنوگنامه

 تلاح دیاب ام طقف و دنک نایب ام زا ار شدوخ دهاوخیم یلکش هچ هب یگدنز ،هک مینودیمن ینهذنم اب ام عقاو رد

 .میراپسب یگدنز تسد هب مامت لکوت اب ،ار اهراک هیقب و .مینک رارقرب نامدوخ رد ار اضر و ییاشگاضف ،میلست

  

  ناهج قلخ نیا تسراهِظا ِرهب ��

  ناهن اهتمکح جنگ دناَمن ات     

 3028 هرامش تیب ،مراهچرتفد ،يونثم ،يولوم-    

 

 جنگ ات .میاهدمآ یکاخ هُرک نیا هب نامینورد تیئادخ راهظا يارب اهناسنا  ام همه ،هک میدرک ادیپ نیقی و میتسناد ام سپ

 .دوش نایب ام قیرط زا و دنامن ناهنپ یگدنز ياهتمکح

 جنگ یگدنز هک میراذگن و مینکن راک نامیونعمِ دعُبِ يور ام رگا هک ؛دسرب نامنهذ هب یلاوس کی دیاش ،اجنیا الاح

  ؟دتفایم یقافتا هچ ؛دنک نایب ام زا ار شیاهتمکح

 :دیامرفیم لکش نیا هب ار لاوس نیا باوج ریز تیب رد انالوم

 

    دوش نابرق ،َدروخ وج و هاک هک ره ��



 دوش نآرق ،َدروخ قح ِرون هک ره     

 2478 هرامش تیب ،مجنپرتفد ،يونثم ،يولوم-     

 

  .دوشیم ینابرق ؛دشاب رتشیب هچ ره ياهیگدینامه لابند هب طقف ایند نیا رد یسک ره ینعی

 ؟یچ ینعی دوشیم ینابرق الاح

 ياهیتخس و دنکیم راک و دشکیم تمحز و دنکیم شالت ،ایند نیا رد هک یلاس داتشه داتفه نیا لوط رد ینعی

 زا یلصا روظنم هب هکنیا ياجب و ؛دوریم و دریمیم رَس رخآ و هدرب  قیفوتیب دهج و هدوهیب ؛دوشیم لمحتم ار يدایز

 راک نیا هب اهنت ،ایند نیا رد شتماقا تدم نیا ؛دشاب هدش هدنز شاینورد تیئادخ هب و دشاب هدش هاگآ ایند نیا هب شندمآ

 راک ناشتیونعم ِدعُب ِيور ،دنورن ار وا هار و دنریگب تربع وا یگدنز ماجنارس زا نارگید دیاش ات دوش ینابرق هک ؛دیآیم

 .دنوش هدنز ناشینورد یگدنز هب و دننک

 

 رهش نیگشم زا يدهم ،مالسلاو

  

 

 


