
 �� يزابهش داتسا و ناتسود تمدخ مالس اب��
 مدرک تفایرد یگدنز فطل هب  911 همانرب اب راک ماگنه ییاسانش کی و غارچ ود⛳
 :لوا غارچ⛳

 
 تسه بآ وج نیردنک يدینش نوچ
  تسب راک دیاب دیلقت ار روک
 
  ار شیدنا بآ کشم رب ورف وج
 ار شیوخ کشم وت ینیب نارگ ات

 
  لدتسم وت يوش يدید نارگ نوچ
  لد هاگنآ کشخ دیلقت زا تسر
   4307 یلا 4304 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 مادم تسا روک ینهذ نم هک ییاجنآ زا اما دراد رارق يزابهش داتسا تاحیضوت و انالوم تایبا تشپ رد ناهنپ يدرخ هک تسا صخشم ینشور هب
 ترضح یلو دهد ناشن ار هار یمومسم راکفا اب دراد یعس و منک ادیپ ور هار مدوخ دیاب نم دیوگیم و دنکیم يریگولج همانرب اب ینیشن مه زا
 اب ،دینک هاگن ور همانرب رمتسم لثم دیامرفیم يزابهش داتسا هک ییاهراک( لاثم ناونع هب ار دیلقت یتسه روک هار يادتبا رد رگا دیامرفیم انالوم
 و یهد همادا ور هار نورد تیاده اب تدوخ و يوش نشور الماک هک ییاج ات دنب راک هب )...و دیهد ماجنا ار ناربج نوناق ،دیهد تقباطم ناتدوخ
 درد دیاب و تسا كاندرد و کشخ تخس راک يادتبا دیشاب هاگآ ینعی هدروآ کشخ تفص اب ار دیلقت زین انالوم ترضح دوخ تساج نیا بلاج
 .میشکب هنارایشوه
 
 مود غارچ⛳

 
  نایع وج بآ روک دنیبن رگ
 نارگ دنیب وبس نوچ دناد کیل

 
  تفرب یبآ وبس ردنا وج ز هک
 تفز و بآ ز دش نارگ و دوب کبس نیک
      4308 و 4307 تایبا ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
  دوش ناصقن نوچ حور يارج ناز
   دوش نازرل نآ ناصقن زا شناج
 
 تسا هتفر ییاطخ هک دنادب سپ
  تسا هتفشآ اضر راز نمس هک
   1863 و1862 تایبا ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 اما مرادن روضح زا ینشور و لماک كرد و  متسه انیبان هار نیا هب تبسن نم تسا تسرد :مدیسر ياهدننک کمک غارچ هب تایبا نیا بیکرت اب
  ندش رتشیب لثم ملاوحا رد یتارییغت همانرب اب ندش نیرق و دوخ يور ندرک راک ضحم هب ماهدرک هبرجت هک روطنامه و مشاب هاگآ تسا یفاک
 هب نینچمه و )تسین اجنیا ناشرکذ ياج هک،متارییغت هدوب اهنیا زا رتشیب رایسب افاصنا( هک ماهدرک هبرجت ار ...و نهذ تعرس ندش رتمک،شمارآ
 نم اما دریگب هدیدان ار تارییغت نیا دهاوخیم دوجو مامت اب نهذ هک یلاح رد ماهدرک سح ار یناشیرپ ،بارطضا لثم ییاهدرد ،يرود ضحم
 .مدرگ رقتسم و نکاس هظحل رد لماک روط هب ات منامیم تارییغت نیا دهاش هبقارم و الاب تایبا رارکت اب مادم
 
 :میوگیم دوخ هب باطخ تروص هب هک ییاسانش رخآ رد و⛳

 
 لصا دیابن ،تسا تایبا نیا اب يونعم تیوه کی نتخاس لاح رد نهذ یشاب هاگآ دیاب ،درادن دوجو یگدنز دهدیم ناشن نهذ هک ییاهزیچ مامت رد
 .دش دهاوخ هچ منادب مهاوخیمن و منادیمن مه ار نآ دعب ...توکس هب ندیسر و اهنآ نتخادنا و اهیگدینامه ییاسانش ؟تسیچ لصا ،منک مگ ار
 نیا ات دنزوسب دنوش فرصم دیاب مراد هچنآ ره و ،مناج ،منامز ،ملوپ ،روضح جنگ همانرب ،انالوم ياهباتک نیا مامت منادب و مشاب بقارم دیاب سپ
 کمک ییاسانش دنور رد دیاب ،دنک نشور وت رد یغارچ دیاب یناوخیم هک ار یتیب ره هظحل ره شاب هاگآ سپ ،دریگ تروص نتخادنا و ییاسانش
 تسین رارق ،یناوخب رعش و يوش رعاش وت تسین رارق شاب هاگآ .دشاب هدنیآ هب تهاگن نهذ سپ رد و ینک ضح ،ینک هب هب نهذ اب هکنیا هن دنک
 .....يوش يونعم ملعم تسین رارق ،يوش رعش ملعم وت

 



 همانرب لبق زا رتهب اتبسن و موش نیرق روضح جنگ همانرب اب مناوتب ات درک يراج نم رد هک یلمع تردق رطاخ هب میوگیم ساپس ار یگدنز اهتنا رد
 .منک اشامت ار
 
 دزی ،یلع دیس-


