
هنيمز نيا رد

باتک نوماريپ هينايب کی رب یدقن »
"قلخ ییادف یاه کیرچ"

اه کيرچ" زا کاواس یميدق ِهصق »
ديمح هب ،"دنتشک تياقفر" و "دنتشک
.تسا هدش ليدبت ،تشک فرشا

ییادف یاه کیرچ" باتک هراب رد »
"قلخ

ترازو هويش هب یسيون خيرات »
یمالسا یروهمج تاعالطا

رب نادالج یسیون خیرات یاشفا رد »
قلخ یئادف یاه کیرچ هيلع

یئادف یاه کیرچ" باتک نوماريپ »
"قلخ

دزاسب دوخ بولطم هويش هب و کاپ ار مدرم یخيرات هظفاح دهاوخ یم ميزر

»۵٧ نمهب ات اه شنک نيتسخن زا :قلخ یئادف یاه کيرچ« باتک هرابرد یگتسبمه ويدار اب وگ و تفگ
٢٠٠٨ ربماون ٠٣ - ١٣٨٧ نابآ ١٣ هبنشود

یدزيا رغصا

:یدزیا رغصا اب وگ و تفگ ازا یئاه شخب
زا یتلکسا باتک نیا**
دهد یم هئارا یکیرچ نایرج
رب هدش هدينت یاميس ،اما
،هدش فیرحت تلکسا نیا
هنازرو ضرغ رايسب و شودخم
و تشوگ نآ ... تسا
نیا هب هتساوخ هک یتسوپ
هدش فیرحت ،دهدب نایرج
.تسا

دیاب یلصا هتکن دنچ هب*
:درک هجوت
یم هک نیا هلاسم نيلوا-
ایوگ دهدب ناشن دهاوخ
یئادف اه کیرچ نایرج
هدوب جراخ هب هتسباو ینایرج
ريغ تيعقاو هک یزيچ .تسا
نیا تيعقاو ...تسا نیا زا
الک و عطقم نیا رد هک تسا
نایرج ام یسايس شبنج رد
تانایرج زا یکی یکیرچ
هعماج رد هک هدوب یلقتسم
.تسا هدوب هعماج و دوخرب یکتم و هتفرگ لکش ناریا
و هتشادن یا هنيمز چيه نایرج نیا ایوگ ،دنک حرطم دهاوخ یم هک یا هلاسم نيمود -
نیا زا بوکب نزب و یرتسگناگ یاميس کی ادعب و هدمآ دوجو هب ام هعماج یاضف زا جراخ
.دنک یفن ار نایرج نیا یرکف و یسايس یاه هنيمز دهاوخ یم و دهد یم هئارا نایرج
یئاه هرهچ ینعی .تسه نایرج نیا ناربهر هرهچ ندرک شودخم ، هلاسم نيموس-
تيصخش هس نیا زا مادک ره هک فرشا ديمح و هدازدمحا دوعسم ،ینزج نژيب لثم
اقيقد هک تسين مه ليلد یب و دنا هدرک افیا نامزاس نیا اب هطبار رد ار یا هژیو شقن
رتشيب هچ ره دهاوخ یم عقاو رد ،سانشرس یاه هرهچ نیا ندز قیرط زا باتک نیا
.دنزب ار شبنج نیا
هناخ نفلت ، اقآ نیا هک دنک یم هراشا هدازدمحا دوعسم هرهچ ندرک بارخ یارب الثم
هک دينيب یم هيضق نیا هب دينک یم هعجارم امش هک یتقو یلو .داد ول ار یدابق زيگنچ
زا هک ار یا هقرو نیا ،دوش یم ريگتسد ١٣۵٠ دادرم ٢ زور هدازدمحا دوعسم رگا
کی زا دعب ینعی .تسا دادرم ١٠ هب طوبرم ،هدش رکذ نآ رد عوضوم نیاو هدروآ یئوجزاب
و شتشپ ،هدروخ یم قالش نامز مه هک یئاه هجنکش ریز و یريگتسد زا هتفه
یم دراو شیارب تدم نیا رد یکیرتکلا کوش ،هدش یم هدنازوس یقرب وتا اب شمکش
ندش قيقد و اهزيچ نیا زا نتشاد عالطا طقف .هتخوس هک تسا یتاعالطا هزات ،هدش
رايسب یاه هرهچ اب فرط کی زا ام دهد یم ناشن هک تسا یئاهزيچ نينچ نیا رد
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شودخم ار اه نآ هتساوخ )باتک نیا( هک میوش یم وربور باتک نیا رد یتح ، یمواقم
.دنک

یاهورين ،یمالسا یروهمج میژر نيب هک تسا یئاه هزوح زا یکی خیرات رس رب گنج*
بلاق هیاپ رب ار مدرم هظفاح هک تسا نیا شا شالت میژر .دراد دوجو مدرم الک و پچ
عونمم و بیرخت طقف نارگتموکح .دهدب لکش نارگ هجنکش و میژر دوخ بولطم یاه
.دنربب نيب زا ار یخیرات هظفاح دننک یم شالت .دنزاسب هک دننک یم شالت .دننک یمن
.دننک رپ دنهاوخ یم هک روج نآ ات

.دیونشب ار یدزیا رغصا اب وگ و تفگ حورشم

.تسا هتفرگ تروص ونرصع طسوت هبحاصم زا یئاه شخب باختنا و یراذگرتيت *
اه شنکاو نيتسخن زا :قلخ یئادف یاه کیرچ « باتک رد ،یدزیا رغصا زا قوف سکع(
)تسا هدش پاچ »۵٧ نمهب ات

پاچ بسانم هخسن

؟امش رظن

:مان

:)یرايتخا(کينورتکلا تسپ

:ناونع

:رظن

دش دهاوخ رشتنم تياس ريدم طسوت ینيبزاب زا سپ امش رظن

لوا هحفص
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