
 گرزب شروک ِزور ،هام نابآ متفه ی هزیگنا هب

 وا .تسه و هدوب ناریاِ ،هاش نیرت ینتشاد تسود و نیرتریلد نیمزناریا هاشداپ ،ناهاش ِهاش ،ناریا خیرات ِدرم َرَبا گرزب شروک *
 هک ،نارگید یارب دش یا هنومن اهنت هن هنوگنیدب .تفرگ راک هب دوخ ِیگدنز رد ار کین ِرادرک و کین ِراتفگ ،کین ی هشیدنا تسخن
.دروآ دیدپ ناریا خیرات رد و یهاشنهاش ِرسارس رد یفرژِ ینوگرگد

.تسشن یهاش گنروا رب هک دوب هلاس لهچ وا .تسا یشنماخه نامدود ِراذگ هیاپ گرزب شروک *
 ِیاهروتسد و هدرک یوریپ وا زا شنایهاپس ،مه راکِ ماگنه هب .دوب هدش نشور ناگمه رب شروکِ یریلد ،یگدنز ِزاغآ نامه زا
.دش یم اه گنج رد شیاهزوریپ ی هیام دوخ نیمه هک دنداد یم ماجنا ارچ و نوچ یب ار ناشرادرس
:دوب نینچ گرزب شروک شور .دوب زیگنا تفگش ،تفرگ یم شیپ رد هدروخ تسکش ِهاش اب گرزب شروک هک ار یراتفر *
 یراودیما وا هب و هدرک ییوجلد وا زا تسخن .دناوخ یم ارف ار هدروخ تسکش ِهاش ،یزوریپ زا سپ ،دنمدرخ و شوهاب ِهاشداپ نیا
 ییاورنامرف روشک رب هک مناشنب امش یاج هب دوخ یوس زا ار یا هتسیاش رادرس مناوت یم نم ؛تفگ یم     نینچ سپس .داد یم
 راوشد وا رب ار ندرک راک و تفر دنهاوخن وا یاه نامرف ِراب ِریز امشِ مدرم هک مناد یم یبوخب اریز ،منک یمن ار راکنیا یلو .دنک
 رب ات منیزگ یمرب هاشداپِ مان هب ار امش نم ورنیا زا .مبای یمرد بوخ رایسب و هتسناد تسرد ار اه ینامرفان نیا نم .درک دنهاوخ
.دینک ییاورنامرف هتشذگ دننام دوخ روشک
.دیهدب ام هب ار ناتیاهراک شرازگ  دیاب یم یلو دیتسه رادروخرب )%۱۰۰( دس رد دس یدازآ زا امش هک موش یم روآدای  
 اب و هتساخرب وا اب ینمشد هب یراگزور هک ینانآ ی همه هک تسا ینتفایرد رایسب ،دوب هتفرگ شیپ رد گرزب شروک هک یشور اب *
.دندمآ یمرد وا نارادتسود ی هدر رد و هدوتس ار یراوگرزب نیا ،دندیگنج یم وا

.دش یراذگ هیاپ ناریا رد ،ناهاش ِهاشِ مَچ رد ،یهاشنهاش هک دش هنوگنیدب 

 هک ییاج رد .دنرب یم راک هب یهاشنهاش ی هژاو ِیاج هب ار یروتارپما ی هژاو یمارگ ِنانهیم مه زا ینارایسب هناتخبروش -
 .نامسآ ات تسا نیمز زا یروتارپما و یهاشنهاشِ َمچ ِنایم ییادج

.تشون ار نامدرم یدازآ نامرف دوب هتسشن یهاشداپ گنروا رب هک ینامز رد ،گرزب شروک *
 لِباب  ِرهش رد یهاگشیاین رد )یدیشروخ ۱۲۵۸( ییاسرت ۱۸۷۹ لاس رد هک هدش هتشون هتخپ ِلِگ زا یا هناوتسا یور رب نامرف نیا
 .دوش یم یرادهگن اجنآ رد و هدش هدرب ندنل رهش روشک هب و ادیپ
.تسا هدش هتشاگن یشنماخه گرزب شروک نامرف هب شیاز زا شیپ ۵۳۸ لاس رد نامرف نیا -

:مینادب ،یخیرات )َِدنَس (ِ کاچنب نیا ی هراب رد ،نایناریا ام ،تسا رتهب هک هچنآ *
،)نادور نایم ( لِباب رد : هدش ادیپ  +  
،ییاسَرت ۱۸۷۹ سرام رد ماسر زمره : ِتسد هب +   
،ندنل رد ایناتیرب )ٌهزوم ( ی هناخ جنگ ۵۲ هرامش رالات : یرادهگن یاج +   
.تسا هدرک شخپ و هدنادرگرب نامزاس یمسر ِنابز شش هب ار نآ للم نامزاس ۱۹۷۱ لاس رد +   



،ندنل رد ایناتیرب )ٌهزوم ( ی هناخ جنگ ۵۲ هرامش رالات : یرادهگن یاج +   
.تسا هدرک شخپ و هدنادرگرب نامزاس یمسر ِنابز شش هب ار نآ للم نامزاس ۱۹۷۱ لاس رد +   

 
 یرادهگن ندنل ی هناخ جنگ رد اه لاس یازارد هب ،دوش هاگآ نآ ِندش ادیپ زا یسک هکنآ یب ،نامرف نیا هک دراد یروآدای یاج -
  .تسا هدش یم
 هب و دمآ نایم هب نخس ،تسا نایناریا ام یزارفرس ی هیام هک یخیرات ی هدنامزاب نیا زا هک دوب ،یولهپ نامدود نامز رد -
.دش هدناسانش نایناهج
 نیا ی هناشن گرزب شروک ِنامرف ی هناوتسا ،افش نیدلا عاجش داش ناور داهنشیپ هب ،هلاس ۲۵۰۰ یاه نشج ِییاپربِ ماگنه
.دندوب هتسارآ نامرف نیا هب دش یم هتشون ۲۵۰۰ یاه نشج یرازگرب نامزاس یوس زا هک مه ییاه همان .دش اه نشج

 هلاس ۲۵۰۰ یاه نشج یاه همان ،ی همانرس 

 .داهن یم جرا ،هدروخ تسکش ِروشکِ مدرم یاهرواب هب اج همه رد و هشیمه گرزب شروک اهنیا زا ادج -
 ود ِروتسد ،دندوب هدش ناریو گنج نامز رد رگا و .تفر یم هدروخ تسکش ِنیمزرسِ یاه هاگشیاین هب تسخن ،یزوریپ زا سپ وا -
 .تسا لباب رب یزوریپ زا سپ ،نایدوهی ِندرک دازآ ،گرزب شروک ِراکنیا ی هدش هتخانش ی هنومن .داد یم      ار اهنآِ نتخاس هراب
 زونه لییارسا روشک و نایدوهی .تسا هدش دای هدنناهر مان هب وا زا و هدروآ شروکِ مان راب نیدنچ نایدوهی سدقم باتک رد ورنیا زا
.دندرک پاچ مه )یربمت( یا هکیپ گرزب شروک ِتشادگرزب یارب شیپ ِلاس دنچ و دنسانش یم رایسب ساپ گرزب شروک یارب مه



.دندرک پاچ مه )یربمت( یا هکیپ گرزب شروک ِتشادگرزب یارب شیپ ِلاس دنچ و دنسانش یم رایسب ساپ گرزب شروک یارب مه

 
 یراددوخ هدروخ تسکشِ مدرم اب یراتفردب هنوگره زا هک دوب نیا داد یم دوخ ِهاپس هب ،گرزب شروک هک ییاهروتسد زا رگید یکی -
 نوریب تسرد یاه شنَم و راتفر بوچراهچ زا ار اپ هک دوب نیا گرزب شروک ِششوک ِنیرتشیب .َدنَنزن تسد نانآ ِرازآ هب و هدرک
.سب و تسا نیمه شور و هار نیرتهب ،ناریا یهاشنهاش ِندنام اجرب و اپرب یارب هک دوب هتفایرد یبوخب وا .دراذگن
                                        .دروخن ار هوکش اب یگدنز و رَویز و َرز بیرف زگره و هدرک یگدنز هداس هشیمه شروک ،تدودره ی هتشون ی هیاپ رب -
.تسه و هدوب یتسیز هداس و یناولهپ و یگنادرم ِدامن نایناریا ی همهِ مشچ رد گرزب شروک -
 ییاه بسچرب وا رب ات دندیشوک نوگانوگ یاه شور هب شَنانمشد یشنماخه نامدود ِندش هدیچیپ مه رد و وا تشذگرد زا سپ -
 ناریا خیرات ِدرم َرَبا نیا یاه ییارگمدرم و یراوگرزب ربارب رد اوران یاه بسچرب نآ ی همه .دندربن شیپ زا یراک یلو دننابسچب
.دنتفر نایم زا و هدش بآ دیشروخ یامرگ ربارب رد یفرب دننام

 هیجوبمک مان هب رسپ ود ؛هدنخرف ِدنویپ نیا ی هویم .تسب ییوشانز دنویپ یشنماخه ی هدازهاش نادناساک اب گرزب شروک *
.دوب اناسکر و هنوتسیترآ ،اسوتآ یاه مان هب رتخد هس و ایدرب یرگید و مود
 ندراذگ رس تشپ زا سپ گرزب شروک هک دوش یم روآدای ،تسا هتشون ار گرزب شروک ی همانیگدنز هک یراگن خیرات نوفنزگ *
 .تسب ورف ناهج زا مشچ ،یلاس نهک رد یگدنز اه لاس
 لاس رد داگراساپ ِشخب ی همه و هاگمارآ نیا .تسا داگراساپ ِتشد رد زاریش رهش یاه یکیدزن رد گرزب شروک ِهاگمارآ *

.تسا هدش هتشاگن وکسنوی یناهج ثاریم رد ییاسرت ۲۰۰۴



.تسا هدوب هداد ار شهاگمارآ تخاس ِروتسد گرم زا شیپ گرزب شروک دنیوگ
 هداهن نآ رب ار نامیلس ردام دهشمِ مان ناتسودناریا ،گرزب شروک هاگمارآ ِندرک ناریو زا یریگشیپ یارب نویمالسا ِنامز رد -
.دندوب
 
نایرتفد هلاژ : هدننک مهارف
یناریا ۲۵۸۰ هامرهم
 ییاسرت ۲۰۲۱ ربتکا

  


