
 گرزب مایخ

 شیب زا شیب ار نآ ورنیا زا تسا هداد یور ینیهِم یاهدادخر نآ رد هک تسا ییاه هام زا یکی تشهبیدرا هام ،نیمزناریا رد *
.میراد یم یمارگ
،میراد ار تشهیبدرا نشج ای ناگتشهبیدرا اه هام ی همه دننام هکنیا کی -
،تسا هام نیا رد درخ و شناد ی هنادرُد ود تشادگرزب زور هک نیا رگید ود -
.تسا تشبیدرا ۱۸ گرزب مایخ تشادگرزب زور و تشهبیدرا مجنپ و تسیب ،گرزب یسودرف تشادگرزب زور -

.تسا یناریا ی هتخیهرف نیا گرزب مایخ تشادگرزب ِزور ،تشهبیدرا متشه و تسیب زور هک دش هتفگ *
.میوگ یم شابداش ناتسودناریا ی همه هب ار گرزب زور نیا شیپاشیپ

 ی همه اب ،یمالسا یروهمج )یتح( اتاه هک تسا ریگمشچ و گرزب یا هزادنا هب مایخ داتسا ی هدنزرا یاهراک و یگرزب *
 یگداس هب شرانک زا و هتفرگ هدیدان ار داتسا نیا ندوب کیمارگ هتسناوتن ،دراد یناریا ِگنهرف و ناریا اب هک یزیتس و ینمشد
 هنوگنیدب شرامشلاس رد زور نیا زا ،تسا هدش نشور همه رب یناریا گنهرف اب شنارس ینمشد هک )میژر ( ناگزاس نیا .درذگب

 مایخ رمع میکح تشادگرزب زور
 هک اجنآ زا یلو .تسا هدرکدای

تسنیا شتعیبط یاضتقا    تسا نیک ِهَر زا هن برقع شین
!!تسا هدیمان مه یا هناخروز شزرو و یناولهپِ گنهرف ِزور ار زور نیا

 نآ گرزب ناسانشرتخا زا یکی هک تسا هدوب تسد هریچ یا هدنیارس اهنت هن وا .دننامیب تسا )یفوسلیف ( یا هنازرف گرزب مایخ *
.تسا هدوب ناراگزور
 جرا وا هب  رگید یاهروشک مه و هدیرفآ یزارفرس نایناریا ام یارب مه گرزب مایخ .تسا ریگناهج شیاهراک و گرزب مایخ ی هزاوأ
 ،تسا هدرک یسانش رتخا شناد رد گرزب مایخ هک ییاهراک ساپ هب هنومن یارب .دنهن یم رایسب
،دنا هدیمان مایخ مان هب ۳۰۹۵ ی هرامش هب ار یا هراتس  اه ناشکهک رد ۱۹۸۰ لاس رد -
،دشخرد یم نآ ِرد رس رب مایخ مان هک هدش هتخاس یا هناخنامهم سنوت رد -
  ی هزیاج ی هدنرب هک تخاس یرگ نایورد ریوصت مان هب یملیف ۱۹۵۶ لاس رد ناهج یزاسملیف گرزب نامزاس نیا دویلاه -
 .تسا هدمآ گرزب مایخ یاه هدورس زا یکی ملیف نیا ِنایاپ رد زین و زاغآ رد .دش راکسا  



  ی هزیاج ی هدنرب هک تخاس یرگ نایورد ریوصت مان هب یملیف ۱۹۵۶ لاس رد ناهج یزاسملیف گرزب نامزاس نیا دویلاه -
 .تسا هدمآ گرزب مایخ یاه هدورس زا یکی ملیف نیا ِنایاپ رد زین و زاغآ رد .دش راکسا  
 هدورس نآ .دوش یم زاغآ مایخ زا یا هدورس اب هک هدش هتخاس ارحص ٌهكلم مان هب یملیف نینچ مه -

دشن ریچ یسک چیه کلف خرچ رب
دشن ریس نیمز یمدآ ندروخ زو
ارت تس هدروخن هک ینادب رورغم
دشن رید دروخب مه نکم لیجعت

 شناتساد نامرهگ یارب ار مایخ مان ،دشاب یم هسنارف نابز هب همه شیاه هتشون هک رابت ینانبل ی هدنسیون فولعم نیما -
.دشاب یم   دنغرمس وا ناتساد مان .تسا هدیزگرب
.تسا هدیمان زیوالد غورد نآ و مایخ ار دوخ کسَن نیتسخن ،هداز نیعم گنشوه ،ام تسد هریچ ی هدنسیون -

 مان هب تسا یرامشلاس ندرک تسرد ،دراد شزرا رایسب نایناریا ام یارب و هدرک گرزب مایخ هک یا هدنزرا یاهراک زا یکی *
 .یلالج رامشلاس
 
 لاس و زور یس هام ره هک دوب هنوگنیدب یناریا رامشلاس ،گرزب مایخ یاناوت تسد هب یلالج رامشلاس ندش تسرد زا شیپ *
 .دندش یم اج هب اج اه )لصف ( مسوم و اه هام و تشادن یناوخمه دیشروخ ِرود هب نیمز ِشدرگ اب نیا و .تساد هام هدزاود مه
 هام کی ،راب کی لاس تسیب و دَس ره یناماسبان نیا هب ِنداد ناماس یارب .داتفا یم ناتسبات نایم هب زورون هک دمآ یم شیپ یهاگ
 .تشاد یم هام هدزيس ،هام هدزاود یاج هب لاس و دندوزفا یم لاس هب
.دندینارذگ یم یداش هب ار هام نیا مدرم ی همه و هدرک یمن راک چیه سک چیه مهدزیس هام رد هک هدش هتفگ
 لاس تسیب و دَس مراودیما دیوگ یم ،دننک )اعد ( شیاین ار یسک دهاوخ یم هک یماگنه یدنملاس ای یگرزب میونش یم هک نیا -
 هام ات دنک یگدنز لاس ۱۲۰ هک دنک یم وزرآ سک نآ یارب هدید ناهج دنملاس نآ هک تسنآ یارب زا )اعد ( شیاین نیا .ینک یگدنز
 .دنارذگب یداش هب ار نآ و دنیبب مه ار لاس مهدزیس

 ناسانشرتخا زا یهورگ یراکمه اب گرزب مایخ هک تسا یرامشلاس ،میرب یم دوس نآ زا نایناریا ام اهزور نیا هک یرامشلاس *
 .تسا هدرک تسرد یناریا
 دنک یم تساوخرد وا زا یهاشمزراوخ نیدلا لالج ناطلس ِنادراک ریزو یسوت کملا ماظن هجاوخ هک دوب هلاس ۳۲ مایخ -
 یرگشیار ِشناد رد یا هزادنا هب یناوج یاهلاس نامه رد گرزب مایخ .دنک تسرد یرامشلاس رتشیب هچ رهِ یفاکشوم اب ات
 نارگشیار و ناسانشرتخا زا یهورگ و گرزب مایخ .دهد ماجنا ار گرتس ِراکنیا دریذپ یم هک دوب هریچ نآ رب و هدیزرو )یضایر(
 اب و یفاکشوم اب ار رامشلاس نیرت تسرد دنتسناوت رایسب یاه ندروخ غارچ دود و یزور هنابش راک لاس ۱۸ اب )ناناد یضایر(
 هس هب کیدزن یزیچ راب کی لاس رازه هد ره رامشلاس نیا .دننک شکشیپ نایناهج هب و نایناریا هب و هدرک مهارف دننامیب یدرخ
 .دراد یناسمهان دیشروخ رود هب نیمز شدرگ اب زور

 .تسا هدوب هدنیارس مه و ناد بدا مه ،سانش هراتس مه ،)نادیضایر( رگشیار مه ،)فوسلیف ( هنازرف مه ؛گرزب مایخ *
 یارب زا رتشیب وا ندش هزاوآرپ یلو ،تسا هدوب رادروخرب هدنزرا و الاب یهاگیاج زا )یضایر ( یرگشیار شناد رد وا هک دنچره
.تسا هدیناسانش ناهج رد ار وا شیپ زا رتشیب هک تسا )تایعابر ( شیاه ییاتراهچ ندورس
 ار اهنآ شکیدزن رایسب ناتسود زا نت دنچ و هدش یمن شخپ وا ِیگدنز نامز رد گرزب مایخ یاه هدورس هک تسا هدمآ نینچ -
تسا هدورس وا .هدوب هنامز نآِ مدرم یمالسا یاه)بصعت ( یزرویپ و یزغم کشخ مه نآ ِییارچ .دنا هتشاد هگن ناهنپ

متسھ متسم ھناغم يم ز نم رــگ  
متسھ متسرپ تب و ربگ و رـفاك رگ  
دراد ينامگ نم ھب يا ھفیاط رــھ  
متسھ متسھ ھچنآرھ مدوخ ناز نم

========

دوب دھاوخ نیع روـح و تشھب دنیوگ  
دوب دھاوخ نیبگنا و بان يم اجنآ و  
كاب ھچ میدیزگ ھقوشعم و يم ام رگ  
دوب دھاوخ نیمھ تبقاع ھب ھن رخآ

——————
ینک دازآ مغز ار دوخ ھک ھتکن نیا ونشب   

ینک هداھنن یزور بلط رگ یروخ نوخ  
دش يھاوخ نارگ هزوك ِلِگ رمالارخآ  
ينك هداب زا رپ ھك نكوبس ركف ایلاح



:دسانش یم دارهِچ هس گرزب مایخ یارب هداز نیعم گنشوه ،ام تسد هریچ ی هدنسیون -
 )نادضایر ( رگشیار +  
)مجنم ( سانش رتخا +  
)رعاش ( هدنیارس +  
  .دنوش هداد ناشن مه اب ار دارهچ هس ره دیاب یم هک

 ناگمه دزنابز یگشزپ ی هتشر رد وا یتسدَربِز و یگدیزرو هک یقداص نیسح رتکد )روسفورپ (داتسا ،مایخ نارادتسود زا یکی -
 هدیناسر پاچ هب اهبنارگ یکسن رد و هدنادرگرب یبرع ،یسیلگنا  ،هسنارف نابز هس هب ار مایخ )تایعابر ( یاه ییات راهچ ،تسا
 مالغ داتسا ار نآ ِیسراپ ِیسیونشوخ ،هدش پاچ راب نیتسخن یارب ،شیپ لاس هدفه ای هدزناش نوماریپ یزیچ هک کسن نیا .تسا

 یکسن و هدرک نادنچ دَس ود ار نآ ییابیز نایچشرف دومحم داتسا یاهراک زا ییاه هراگن و هداد ماجنا یناخ ریما نیسح
 نآ رد .متشاد یقداص نیسح رتکد داتسا اب ییوگتفگ شیپ یدنچ .تسا هداهن گرزب مایخ نارادتسود سرتسد رد ار هدنزرا
 اج نیمه رد .تسا هدش هداد نوریب یا هزات کسن ،نابز تشه هب راب نیا یلو ،شور نیمه هب هک دش روآدای یقداص رتکد وگتفگ
.مراد یم ناغمرا تسودناریا گشزپ نیا هاگشیپ هب ار دوخ یاه ساپس

 ورف ناهج نیا زا مشچ ییاسرت ۱۱۳۱ اب ربارب ،یدیشروخ ۵۱۰ لاس رد ،یرگید دنمتسیز ره دننام مه گرزب مایخ ماجنارس *
تسا هدورس شدوخ هک هنوگنامه هب .تسب

  وت و نم کاپ ناج تفرب وچ نت زا

وت و  نم  کاغم رب دنهن ود  یتشخ

   نارگد روگ تشخ یاربز هگناو

وت و نم   کاخ دنشک یدبلاک رد
  

 تفخ یهاوخ یسب لگ ریز هب هک روخ یم

تفج و مدمه یب و قیفر یب و سنوم یب

                 تفهن   زار نیا وت وگم سک هب راهنز

تفکشب دهاوخن ، درمژپ هک هلال ره

 هب رتشیب و تسا هتشادن یا هژیو روگ و دوش یم هدرپس کاخ هب روپاشین رهش ناتسروگ رد مایخِ رکیپ تشذگرد زا سپ *

 رب زا هار نایم رد .دنتفر یم سوت هب هک یهورگ یسودرف هاگمارآ شیاشگ ی همانرب رد هکنیا ات .تسا هدوب دننامه یا هناریو

 ی هدنزارب هک دننک یم ار یهاگمارآ نتخاس داهنشیپ ،مایخِ روگِ ندید زا سپ .دننک ندید زین گرزب مایخ هاگمارآ زا دنوش یم نآ

 یهاگمارآ یلم راثآ نمجنا ،گرزب یسودرف ی هرازه نشج ییاپرب اب نامزمه هک دوش یم هنوگنیدب .دشاب هناگی دنمشناد نیا

.دزاس یم گرزب مایخ یارب

  .دسر یم نایاپ هب ۱۳۴۱ لاس رد ،هدش هتخیر نوحیس گنشوه سدنهم یاناوت تسد هب نآ ی هدولاش هک گرزب مایخ هاگمارآ -

 

    
 گرزب مایخ هاگمارآ زا ییامن

 نایرتفد هلاژ : هدننک مهارف



 نایرتفد هلاژ : هدننک مهارف
 یناریا ۲۵۸۱ تشهبیدرا
ییاسرت ۲۰۲۲ هم هام

 


