
* »اهدای زا نامجاهم فوخ« و نارواخ بیرخت یارب شالت
سانش قح بارت

۱

 شیپ زا111ب ت111شاد رظ111ن رد شیپ اه111لا111س زا هI ار هچ111نآ هت111شذ111گ ۀتفه دن111چ رد یب111هذ111م تا111فار111خ و ل111هج و هیا111مر111س میژر
Iنارواخ دابآرازم بیرخت :تسا هدیش.

 ه111ب زین ناروا111خ دا111من قیر111ط زا ،دو111ب هدرI مو`حم ،یتسین ه111ب ینعی ،ماد111عا ه111ب ار اه111نآ هI یناسI دنیب یم نو111چ ؟ار111چ
 و یعامت1111جا یا1111ه نایر1111ج یایاق1111ب نیر1111خآ ناروا1111خ هI ت1111سا نیا ر1111ب میژر نام1111گ .دن1111هد یم ه1111مادا دو1111خ ۀزراب1111م و جیسب و تایح
 و یفن و ضق1ن ار اه1نآ ه`لب د1ندر1ب یم لاؤ1س ریز طق1ف ه1ن ار یب1هذ1م بصع1ت و یراد هیا1مر1س ماظ1ن لI هI ت1س یلا`یدار یسایس
 .دنوش هدودز ام ۀعماج یخیرات ۀظفاح زا دیاب نیا ربانب و دندرI یم را`نا

 هدرI لیم11حت هع11ما11ج تیرثIا ر11ب ار دو11خ هI یمیژرر11ه یار11ب ِ»نا11گدرو11خ تس`ش« لاع11ف و هد11نز ۀر11طا11خ و ناف11لاخ11م دای
 ه`لب ،دنت11سر11ف یم »یتسین راید« ه11ب ینعی ماد11عا ار ناف11لاخ11م اهن11ت ه11ن ه11نا11ملا11ظ تیمIا11ح کی تیبثت یار11ب .ت11سا رط11خ أشن11م د11شا11ب
 هدنIار11پ ا11ج هم11ه هI ا11ه هدیا نآ رذ11ب اداب11م دنت11سه ب11ظاو11م »ت11سا ا11پر11ب ا11ه هدیا و ،کا11خر11ب ا11هر`یپ« و11گو11هروت`یو ریبعت ه11ب یتقو
.دنI دیدهت ار نانآ یسایس تردق و دنزب هناوج هرابود کاخ ریز زا هدش

Iیتالاق1م و ا1ه نداد تداه1ش ،ا1ه ه1نار1ت ،ا1ه ملیف ،ا1ه بات Iمیژر یا1ه یرا`فال1خ و تایان1ج زا هت1شذ1گ لا1س یس رد ه 
 شراگ11ن ه11ب هI یتار11طا11خ تسین مI ه11ناتخب11شو11خ .ت11سا نیمه رد نا11ش تیمها هد11ش هیهت و هت11شو11ن یمال11سا یروهم11ج و یتنطل11س
 شو111گ بو111خ« زا مینI دای ا111ج نیمه .دو111ش هت111فر111گ یپ مزال شال111ت نیا هI ت111س اج111ب ه111چ و ت111سا هد111ش هدرپ111س خیرا111ت ه111ب و هد111مآرد
Iر1بار1با1ن یدرب1ن« ،ل1ضا1ف نسح1م »ناد1نز یا1ه ت1شاددای« ،ا1هر .م »هدا1س تقیقح« و هداز یلع ۀناور1پ ۀت1شو1ن »ت1س ی`ت1سار دین« 
 و ر1جاه1م ر1صا1ن یعم1ج راI »ریز1گا1ن زیر1گ« ،ناودرا ۀبادو1س »ناد1نز یا1ه هراگ1ندای« ،ت1با1ث ابیر1ف »ناد1نز یا1هدای« ،شرور1پ امین
 یار11ب« ،فو11ئر دوعس11م راI »دروآ یم دای ه11ب هI یتخرد« دن11نا11م ییا11ه ملیف نینچمه و ... ددعت11م تالاق11م و ا11ه باتI و ،نارا`مه
.تسین اهنآ ندرمشرب یاج هI رگید یرایسب و ینا`ملگ دیشمج راI دنتسم دنچ ،یحایر شرآ راI »یدازآ هظحل کی

 ا11ب ار »کا11خِ ر11س« ه%%ب نت%%فر ،هت%%شذ%%گ لا%%س یس یط اد%%هش نات%%سود و ا%%ه هداو%%نا%%خ ،ناروا%%خ بیر%%خت ه%%ب ضارت%%عا رد
 ه11ب سIر11ه زین روشI زا جرا11خ رد میژر نیفلاخ11م هI نان11چ .د11نا هداد ه11مادا میژر ۀنارگ11بوIر11س ت11سایس م11غر ه11ب و تارط11خ لوب11ق
 و دایر1ف چیه .ت1سا هدو1ب لاع1ف ن`مم ۀلیسو ر1ه ه1ب میژر ماد1قا نیا هیلع جیسب رد و هدز دایر1ف و هدرI شال1ت شا ییا1ناو1ت ۀزاد1نا
 لث111م ر111گا یتح ،ت111فر111گ مI ت111سد ار اه111نآ دیاب111ن و ت111سا مزال هم111ه ا111ه تیلاع111ف نیا .تسین یشو111پ مش111چ ل111با111ق یروض111ح و اض111ما
 ق11ح یا11ه شبن11ج یا11هدروات11سد زا عا11فد و یر11بار11ب و یدازآ یار11ب هزراب11م .ددرگ11ن میژر تا11ماد11قا ع11نا11م رگید دراو11م زا یرایسب
 قوق11ح ه11ب دربت11سد زا ار وا و داتسیا شر11بار11برد ،ت11خا11ت دیا11ب اه11هار ۀمه زا نم11شد ر11ب .دراد11ن ید11حاو ل`ش ور چیه ه11ب ه11نابل11ط
.تشاد زاب ناگدیدمتس یدرف و یعامتجا

۲

 را`نا یار11ب شال11ت و ف11لاخ11مِ نت11فر11گ هدیدا11ن .ت11سا انثت11سا میژر نیا ایو11گ هI ت11شادن11پ دیاب11ن هI ت11سا نیا مه11م ۀت`ن ا11ما
 یار111ب .د111سر یم م111ه خیرا111ت زا شیپ ه111ب یتح و دراد ینالو111ط یا هق111با111س ر111شب خیرا111ت رد وا زا یا هر111طا111خ ر111ه وح111م و تیدو111جو111م
:لاثم

 نیشیپ یلا1ها ،د1ندرI لاغ1شا شیو1خ ن`سم ناون1ع ه1ب ار ا1جنآ و د1ندیسر ناریا تال1ف ه1ب دن1ه ۀرا1ق هب1ش زا هI یماو1قا
 وید .د11ندیما11ن وید ار اه11نآ ،د11نا11من ،زیگنا ترف11ن و د11ب یما11ن ز11ج ،نا11نآ زا یر11ثا چیه ه`نآ یار11ب و د11ندرI را11م و را11ت ار ناریا تال11ف
 زا بوجح1111111م رفع1111111ج دم1111111حم رتIد یا1111111ه سرد ه1111111ب .کر( د1111111ندو1111111ب نآ بون1111111ج یلا1111111ها هایس وید و ینونI ناریا لام1111111ش یلا1111111ها دیفس
).ب یور ،لوا تساI ،همانهاش

 و د11ندرI دو11با11ن نا11ش ندو11ب ناس11نا را`نا زا س11پ ار نایمو11ب دنت11فر ا11جناد11ب ا`یر11مآ »فشI« زا س11پ هI م11ه ا11ه ییا11پورا
 یار111ب ار یتلود کیژو111لو111ئدیا هاگت111سد ؛د111نداد ناش111ن رور111ش و م111حاز111م و یشحو ناون111ع ه111ب نرت111سو یا111ه ملیف رد ار نا111نآ ا111هدع111ب
 یم راI ه1ب ار نآ زور1ما نیمه ا1ت و دنت1فر1گ راI ه1ب  ــ د1ندیما1ن ش`یتارIو1مد ا1هدع1ب هI ــ ناشت1لود نت1خاد1نا ا1ج و تایان1ج هیجو1ت
 ه1111چ زور1111ما هریغ و )Aborigènes( ایلارت1111سا و )Sami( د1111ئو1111س و )Amèrindiens( ادا1111ناI و ا`یر1111مآ نایمو1111ب .د1111نریگ
؟دنراد یعضو



 ه1ب دنم1شو1ه نا1نز راتشI و نویسیزی`نا ناینا1بر1ق زا .ت1سا رو1ط نیمه م1ه یعامت1جا و یسایس ر1ت صخش1م ۀصر1ع رد
 ناینا11بر11ق و نا11مو`حم ایآ ؟دراد رب11خ یسI ه11چ یبیلص یا11ه گن11ج ناینا11بر11ق و ت11سا زیگنا ت11شحو شخیرا11ت هI هر11حا11س ناون11ع
 نایساب11ع و نایو11ما ت11فال11خ هاگت11سد ؟د11نراد ییا11ج نامل11سم یایند نا11خرو11م ن11هذ و خیرا11ت رد ه11لزتع11م و ا11ه یرع11شا یا11ه ها11گداد
 »ه11سدق11م تابت11ع« ا11ب زور11ما هI ت11سا ال11برI نات11ساد شا ه11نو11من کی هI د11ندرI را11مورا11ت نان11چ د11ندو11ب نایعیش هI ار دو11خ ناف11لاخ11م
 شو11مار11ف یلI ه11ب نر11ق دن11چ ا11ت اه11نآ .دو11ش یم هت11شاد هگ11ن هد11نز نا11شدای ا11ه ت11مو`ح تحلص11م ه11ب ان11ب ینز هم11ق و ینز هنیس و شا
 ار نا11شدای نایملید ۀرود زا ینعی ،یتمو`ح و یسایس ح11لاص11م ه11ب ان11ب ا11هدع11ب ا11ما .د11ندو11ب هت11سب بآ ه11ب ار نا11شرب11ق و د11ندو11ب هد11ش
 مزال ب1لا1غ تاقب1ط ت1مو`ح یار1ب نو1چ دنت1خا1س ه1ناس1فا راز1ه و ب1سن و ل1صا و رب1ق ناشیار1ب و د1ندرI هد1نز ا1ه یناو1خ ه1ضور ا1ب
 زا س1پ زین و ه1طور1شم ۀرود رد نایئاه1ب ،نیلات1سا ماظ1ن رد ناف1لاخ1م ،یزا1ن میژر رد ا1ه تسینومI و نایلوI و نایدوهی ایآ .دو1ب
 ؟د1نا هت1شاد1ن ار ت1شو1نر1س نیمه د1ند1ش دو1با1ن و را1مورا1ت یول1هپ ود ر1ه ۀرود رد هI یناف1لاخ1م زین و ،ینونI میژر ند1مآ راI یور
 تیاورً ا11موم11ع ایآ ؟دیآ یم و هد11مآ ه11چ ...و ینیط11سلف و یناغ11فا ،یقار11ع ،یمانتیو نا11گدیدمت11سِ ر11س ر11ب د11ناد یم یسI زور11ما ایآ
 کی ه11ب میسر11ب ا11ت هت11فر11گ نایطمر11ق سپ11س و نایIدز11م راتشI زا ؟د11ش د11هاوخ11ن خیرا11ت ا11ه نیمه ایآ و ؟دننI یمن رار`ت ار نا11حتا11ف
؟دراد یرامآ یسI وتراهوس لارنژ ییاپورا ـ ییا`یرمآ یاتدوI طسوت یزنودنا رد تسینومI بزح زا هتشI نویلیم

 ا11111ب ار اه11111نآ ،دشI یم نوریب راوآ ریز زا ار ا11111هدای هI ت11111س یسایس ح11111لاص11111م و نامIا11111ح ییاج11111با11111ج نیا ،ا11111ج هم11111ه رد
 ناینا1111بر1111ق هI د1111ناد یمن یسI ر1111گا .دریگ یم راI ه1111ب رگید یتمو`حِ ت1111خادر1111پ یار1111ب زا1111ب و دنI یم یزا1111سزا1111ب ه1111ناس1111فا و تقیقح
 و د11ناد یمن یت11سرد ه11ب یسI م11ه ر11سپ و رد11پ شو11ب زوا11جت ناینا11بر11ق ،دنت11سه ییا11هزیچ ه11چ و یناسI ه11چ نیسح ماد11ص تایان11ج
 دو1ش یمن بوسح1م یزیچ ه1ب دراد ار شا یگدرIر1س ا`یر1مآ هI یناه1ج ۀیا1مر1س یسایس و یداصت1قا ح1لاص1مر1بار1برد د1ناد1ب ر1گا
 یا`یر11مآ و اقیر11فآ ناش`تم11حز و نار11گراI راتشI زا ایآ .د11هد یمن صاصت11خا دو11خ ه11ب ا11م ۀقطنم خیرا11ت رد ار رط11س کی یتح و
 ۀد111ناش111ن ت111سد و تیام111ح درو111مِ یماظ111ن ریغ و یماظ111ن یا111هرو111تات`ید ت111سد ه111ب زور111ما نیمه ا111ت شیپ لا111س ا111هد111ص زا هI یبون111ج
 ایآ .نا1ش هدر1م ه1ب د1سر ه1چ ا1ت د1نراد1ن یقح دن1شا1ب هد1نز م1ه یتقو نا1بولغ1م ؟دراد دو1جو یرا1مآ دو1ش یم ما1جنا یلام1ش یا`یر1مآ
 ه111نا111سر رد )...بل111ط ق111ح یا111ه تیمو111ق و د111هاج111م و ییاد111ف یا111ه نا111مزا111س و یا هدو111ت و یقدص111م زا( نیفلاخ111م ما111ن ها111ش نا111مز رد
 ؟دش یم هدرب ارتفا و یرا`بارخ و ترفن هب زج یزیچ یمسر یاه

 دا11ب هد11نز و یراد هیا11مر11س ر11ب گر11م راع11ش و لا`یدار یا11هوزرآ و ا11ه هشید11نا ا11ب هI یناسI دای و ناروا11خ دا11من ،یرا11ب
Iیزور زا یمال1سا یروهم1ج .ت1سا راب1نایز میژر نیا یار1ب د1ش هف1خ ول1گ رد ه1لول1گ بر1ض ه1ب نا1شدایر1ف ،مسینوم Iر1س ر1ب ه ِIرا 
 یا1ه باتI .درI یقلت یندرI لا1م ن1جل و یندز تمه1ت و یند1ش هتشI و ل1طا1ب ر1ب ار ش1نات1سدم1ه و  ینیم1خ زا ریغ یسIر1ه د1مآ
 ه111ب هت111سباو ل111فاح111م و د111جاس111م رد یناج111م و دو111ش یم پا111چ نا111ش هدنیآ و هت111شذ111گ و نیفلاخ111م هیلع الا111ب یا111هژاریت ا111ب هI یددعت111م
 شق1ن و م1سر و م1سا یتح ندر1ب نیب زا و ف1لاخ1م ندرI دو1با1ن ،یرا1ب ...دننI یم لاب1ند ار فد1ه نیمه هم1ه ددر1گ یم شخ1پ میژر
 یم شیو11خ فال11سا یا11پ یا11ج ا11پ تسین ا11سر وا ۀرا11برد شن11مدد ریبعت هI میژر نیا .دراد11ن یگزا11تً ال11صا شرب11ق ه11ب د11سر11ب ا11ت وا
 دنت11سه ناش`تم11حز و نار11گراI ا11نام11ه هI هع11ما11ج تیرثIا ر11ب ار شیو11خ تیمIا11ح ،ر11گرامثت11سا تاقب11ط دو11س ه11ب م11ه زا11ب ا11ت دراذ11گ
 ا1پر1ب ه1نالدا1ع یماظ1ن نا1ش یناس1نا قوق1ح قاق1حا و دو1خ تایح ۀمادا یار1ب دن1هاو1خ یم هI یناش`تم1حز و نار1گراI .دنI لیم1حت
.دنراد

 ت1خاد1نا ا1پورا و هس1نار1ف یزاوژرو1ب ماد1نا ر1ب هزر1ل هI ت1سا سیرا1پ نومI م1هدزو1ن نر1ق رد هس1نار1ف مه1م ثداو1ح زا ی`ی
 نیت111سخن و د111ش ا111پر111ب یردار111ب ،یر111بار111ب ،یدازآ نا111مرآ ر111ب نومI .د111ش تیبثت هس111نار111ف رد یروهم111ج ماظ111ن هI ت111سوا تIر111ب ه111ب و
 ینعی مدر11111م تیرثIا یا11111هدروات11111سد زا یرایسب أشن11111م دو11111ب ا11111پر11111ب هI زور 70 یط ش11111تا11111بوص11111م و ت11111فر11111گ بق11111ل یر11111گراI ت11111مو`ح
 اوتح1م زا اه1نآ ند1ش یهت زا و دننI ظف1ح ار اه1نآ دن1شوI یم ناد1ند و گن1چ ا1ب هس1نار1ف ناش`تم1حز م1ه زون1ه هI د1ش یسارIو1مد
 و لیل1جت درو1م زون1ه دنت1سب ه1لول1گ ه1ب نآ یا1پ ار ا1هرا1نومI نیر1خآ هI یراوید ر1گا ،ت1سه نومI زا یما1ن ر1گا ا1ما .دننI یریگول1ج
 رد هI ت11س ییورین رابت11عا ه11ب ه`لب ،»شا مسیلارول11پ و یسارIو11مد« و هس11نار11ف یزاوژرو11بِ ت11ساو11خ ه11ن ت11سا نادن11م ه11قال11ع دیدزا11ب
 یسرد یا1ه باتI رد ه1نر1گو .دراد هگ1ن هد1نز ار ا1ه نا1مرآ نآ و ار دای نآ ت1سا هت1سناو1ت و هدیشوI و دراد دو1جو هس1نار1ف ۀعما1ج
 ۀهد رد .د1ش هد1نا1باو1خ ور1ف هI دو1ش یم یفرع1م یشاشت1غا ه`لب ،تسین نومI زا یت1سرد لیل1حت یتح و یلیل1جت هس1نار1ف سراد1م

.دش یمن سیردت هسنارف یاه هاگشناد رد سIرام یداصتقا راثآ یتح ۱۹۵۰

۳

 ت1مو`ح ،یب1هذ1م تا1فار1خ در1ط ،ا1ه هشیر ه1ب ندر1ب ت1سد ،مسیلا`یدار ،مسینومI روآدای ت1س یدا1من ناروا1خ دا1بآ راز1م



 ظا11حل ه11ب هI یعا11جترا یجو11م ر11بار11برد ه11نا11عاج11ش هI ت11سا ل11سن نیدن11چ ۀتفاین قق11حت یا11هوزرآ دا11من .یمدر11م یروهم11ج و کیئال
 نآ ا1ما .دنت1سه ا1ه هدیا نآ دا1من هI ت1س یر1جآ و کا1خ بیر1خت ناروا1خ بیر1خت .ت1سا1خر1ب دو1ب وا زا ر1ت یو1ق یخیرا1ت و یتاقب1ط
 یم و هد11ش بیر11خت زین ناد11نز زا جرا11خ نا11باو11ت ینعی ،یعقاو نا11باو11ت ت11سد ه11ب ه`لب ،یمال11سا یروهم11ج یو11س زا طق11ف ه11ن ا11ه هدیا
 ر111گا ،درI نایب ار یرظ111ن ناو111ت یم میژر زا سر111ت نود111ب هI روشI زا جرا111خ نیمه رد یخر111ب هI ت111سا لا111س 25 زا شیب .دو111ش
 رد .د111نا هدرI ضر111ف هت111فراو و لعفن111م و نامیشپ نا111شدو111خ لث111م ار نا111نآ دنیوگ111ب نخ111س ا111ه هتشI نآ دای ه111ب د111نا هت111ساو111خ یها111گ
 هI د11نر11ب یم ما11ن »هاوخیدازآ« ناون11ع ه11ب اهن11ت ناگتشI نآ زا هد11ش هت11شو11ن ا11ه بوIر11س نآ نو11ماریپ هI ا11ه باتI و تالاق11م یخر11ب
 ۀرود رد هI دنت11111سه یناسI .ت11111سا ه11111نا11111مز یرآ .دسیو11111ن یم ار نآ هI ت11111س یسI جاز11111م ه11111ب هت11111سب یهاوخیدازآ نیا ندو11111ب ی`بآ
 یا هع11ما11ج یرار11قر11ب و یتاقب11ط تاب11سان11م رییغت زا ،دنت11سناد یم تسینومI ار دو11خ ،نا11مز نآ یاو11ه و بآ قب11ط و نا11ش یناو11ج
 .تسین یداریا ع1111ضو1111م رییغت نیا رد .دننI یم یبایزرا ه1111ناقم1111حا ار دو1111خ نیشیپ رظ1111ن زور1111ما .دنتف1111گ یم نخ1111س ر1111بار1111ب و دازآ
 یم باو11ت نا11شدو11خ ا11ب ار ا11ه هتشI ،هدرI قب11سا11م ه11ب فط11ع ار دو11خ رظ11ن ه`نیا یلو .د11نا شیو11خ لم11ع و رظ11ن لوؤس11م نا11شدو11خ
Iرد1ق روط1چ .ت1سا لم1حت ل1با1ق ریغ دنن Iار یناس Iزا عا1فد و دا1حلا ر1طا1خ ه1ب« :هد1ش هت1شو1ن نا1ش ماد1عا م`ح رد ه Iو مسینوم 
 ۀزراب11م ندرI یهت ایآ !؟داد لیلقت ا`یر11مآ زا هد11ش ییاد11گ »یدازآ« لایخ ه11ب ناو11ت یم »دو11ش ماد11عا دیا11ب ...نا11مزا11س رد تیوض11ع
؟تسین رتدب یتح ایآ ؟دراد مI نارواخ بیرخت زا یزیچ شیاوتحم زا ادهش

 ار نامیاد1111ص ا1111ت ت1111شاد ورین دیا1111ب .درI ا1111پر1111ب یمدر1111م و هب1111نا1111ج هم1111ه جیسب .درI ت1111مواق1111م دیا1111ب میژر تیان1111ج ر1111بار1111برد
 ر1گا .ت1شاد راظت1نا یتاقب1ط نم1شد زا دیاب1ن ار قال1خا و م1حر .دیآ یم باس1ح ه1ب هI ت1س ورین اهن1ت یسایس ۀصر1ع رد .د1نونش1ب
 دراد روض1ح ید1ح ا1ت زون1ه کیتارIو1مد یا1هدروات1سد ر1گا ،ت1سا هد1نز یتسیشا1ف د1ض ت1مواق1م یا1هدا1من و نومI دای هس1نار1ف رد
.دنI یم عافد اهنآ زا هنالاعف هI تس یعامتجا و یمدرم ییورین زا یشان

 دای هP ت%سا%ه هدیا ل%ماGت و دق%ن و اد%هش یا%ه نا%مرآ زا تیام%ح و یراد هیا%مر%س د%ض و لاGیدار یا%ه هدیا ظف%ح ا%ب
 دو%بدای یا%ه نوت%س ،ا%هدا%من و دو%ش یم هارم%ه ناشGتم%حز یدا%ش و یگد%نز دوب%هب ا%ب و د%نا%م یم هد%نز ه%جو نیرت%هب ه%ب نا%نآ
 یقا11ب یتیان11ج دا11من و د11ش د11هاوخ11ن ناریو ناروا11خ د11نراد دو11جو زراب11م مدر11م ا11ت .دن%%نا%%م یم یقا%%ب شخ%%ب ماه%%لا و ا%%پر%%ب ا%%هراز%%م و
 ب`تر1م وا ۀناحیقو تو`س و ینمض دییأ1ت ا1ب و ناریا یزاوژرو1ب ح1لاص1م زا عا1فد یار1ب یمال1سا یروهم1ج میژر هI د1نا1م د1هاو1خ
 ندرI ناهن1پ یار1ب شال1ت زا و ناروا1خ کا1خ ندیشI هر1بو1ت ه1ب زا میژر و ت1فای د1هاو1خ ه1مادا یر1بار1ب ـ یدازآ یار1ب هزراب1م .د1ش
.تسب دهاوخنرب یفرط اهدای

 یدازآ ه%%%%%%%%ب ،ا%%%%%%%%ه هدو%%%%%%%%ت بالق%%%%%%%%نا ه%%%%%%%%ب شا هنیP قم%%%%%%%%ع زا هP ناروا%%%%%%%%خ بیر%%%%%%%%خت رد ار میژر شال%%%%%%%%ت ا%%%%%%%%م هP ت%%%%%%%%س یعیبط
 و دیا%%%%ب هP نان%%%%چ ،دنP ا%%%%عدا د%%%%ناو%%%%ت یمن یسP هP یراد%%%%غاد یا%%%%ه هداو%%%%نا%%%%خ ا%%%%ب و مینP یم موGحم دزیخ یم ر%%%%ب نا%%%%گدیدمت%%%%س
.مینP یم یگتسبمه زاربا و میتسه ادصمه تسا هدرP کرد ار ناشجنر ،دیاش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
:شیورد دومحم رعش کی زا هI تس یریبعت *
تسا نتسیز ۀتسیاش هP تسه یزیچ نیمزرس نیا رب
 /گن1111س ر1111ب یهایگ /قش1111ع زا1111غآ /سولیخسِا یا1111ه هت1111شو1111ن /نادر1111م ۀرا1111برد ینز ءارآ /داد1111ما1111ب رد نا1111ن رط1111ع /تشهبیدرا دیدر1111ت
)...( .اهدای زا نامجاهم فوخ و /ین یاوآ نامسیر رب هداتسیا اپرب یناردام
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