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زا ام نوچ دننیبب دراد مان یریش هار هک (  ار ام ناشکهک لکش دنناوت یمن نامجنم )
و اه هراتس قیقد یسررب اب دنناوت یم اهنآ اما مینک یم هاگن نآ هب ناشکهک لخاد .



نامجنم قیرط نیا زا دنربب یپ ناشکهک لکش هب ام زا ناش هلصاف یریگ هزادنا .
. دراد هدینت مه رد ییاهوزاب اب یچیپرام یلکش یریش هار ناشکهک هک دنا هدش هجوتم

. دوبن صخشم اهلاس ات یچیپرام یاهوزاب نیا قیقد دادعت اما

ناشکهک زا یا هشقن ییویدار یاهپوکسلت زا هدافتسا اب نامجنم یسمش  ۱۳۳۰  ههد رد
لکش لحم هک یریش هار لخاد یزاگ یاهربا یور رب اهنآ یاهدصر دندرک هیهت ام .

هار یوزاب راهچ فشک هب رجنم اهنآ تاقیقحت دوب زکرمتم تسا دیدج ناگراتس یریگ .
هک ار ناشکهک یاه هراتس اسان ِرزتیپِسا ییاضف پوکسلت رگید یوس زا دش یریش .

ار خرسورف رون دناوت یمن ام نامشچ تفرگ رظن ریز دننک یم شبات خرسورف رون .
یسمش  ۱۳۸۷ دننک یم شبات ار رون نیا . لاس رد دیشروخ دننام ( (  اه هراتس اما دنیبب

ود طقف اما هدرک دصر ار هراتس نویلیم  ۱۱۰  دودح رزتیپسا پوکسلت هک دش مالعا
. تسا هدرک فشک یچیپرام یوزاب

ام ناشکهک هک دهد یم ناشن مرجرپ یاه هراتس یور رب هلاس  ۱۲  شهوژپ کی نونکا
نیا دراد ،میدوب هدرک فشک شیپ لاس تصش هک ار ییوزاب راهچ نامه عقاو رد .

ود طقف هک رزتیپسا ریواصت یور رب هفشاکم و ثحب یاهلاس رب تسا ینایاپ شهوژپ
. دوب هدرک ادیپ وزاب

. تسا ام یناشکهک هناخ یریش هار : « دیوگ یم زدیل هاگشناد زا رآوه نیولِم روسفورپ
یاهناشکهک ریاس میمهفب هک دنک یم کمک ام هب نآ لکش رت قیقد هچره یسررب

اهناشکهک نیا یاجک رد اه هراتس میمهفب میناوت یم لاثم یارب دنتسه هنوگچ یچیپرام .
و موس یاهوزاب هک تسا ینادنمشناد زا یکی رآوه روسفورپ ارچ و دنوش یم دلوتم .«

. درک فشک هرابود ار یریش هار مراهچ
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بلاج هتکن

،درادن رارق یریش هار ناشکهک زکرم رد ام یسمش هموظنم
یاهوزاب زا یکی یجراخ تمسق رد ام تسین مه نآ هبل رد یتح .

لوط لاس نویلیم  ۲۰۰ میتسه یچراکش یوزاب مان هب یچیپرام .
ناشکهک زکرم رود هب راب کی یسمش هموظنم ات دشک یم

. ددرگب

 

زا هدش رشتنم ربخ ساسا رب اضف هقالم کی زا شخب نیا
ناتسلگنا یتنطلس موجن نمجنا  . تسا هدش هیهت 
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