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کبک . لَ ّ هزدم جٌْة کزدطتبى یکی اس جظْرتزیي ّ صبدقتزیي فزهبًدُبى خْد را اس دطت داد کْهَ ،9531ػِزیْر  64

در دفبع اس  سًدگیغ، اّ تب آخزیي لحظبت .لَ ثلکَ یک رُجز طبسهبًدٍ هزدهی ثْد ػْاى ًَ تٌِب یک فزهبًدٍ ًظبهی کْهَ
 .کزد هجبرسٍایی  ثدّى ُیچ تشلشل ّ ّاُوَّ قِزهبًبًَ لَ،  اًظبًیت ّ در دفبع اس طْطیبلیظن ّ ثزای تقْیت جٌجغ کْهَ

. لَ هثل یک طبسهبى تؼلق داػت ّلی ُیچ ّقت طبسهبًغ را ثَ هٌبفغ جٌجغ تزجیح ًداد کبک ػْاى ثَ کْهَاگز چَ 
ًْرّس  درّ چَ فزجَ ػِز طٌٌدج آهْسع ًظبهی هیداد هحلَ سهبًی کَ در ّ جظْر چَ در  کبک ػْاى ایي فزهبًدٍ کبرداى

اع  کزد ُوَ احظبص خظتگی ًوی ،ػد ثزای یک لحظَ غبفل ًوی رّسٍ طٌٌدج، ػت ّ رّسٍ حتی 62ّ  جٌگ خًْیي 
 .ا ثَ هقصد ثزطبًدثْد ثَ ًحْ احظي اًجبم دُد ّ آى ر را کَ ثز ػِدٍ گزفتَ یهظئْلیت ثشرگکَ  در فکز آى ثْد

هزدم طٌٌدج در آى دّراى، کبرداًی ّ خالقیت کبک ػْاى را ػبُد ثْدًد کَ در جزیبى حولَ رژین اطالهی ثَ طٌٌدج ّ 
ایی هزدم را  ُب ثؼد اس جٌگ ثیظت ّ چِبر رّسٍ طٌٌدج، کبک  ػْاى ثَ ػیٍْ ّ طبسهبى  ػقت ًؼیٌی هزدم ّ احشاة

. یک ًفز سخوی ػْد ّ  طزافزاساًَ ًؼبى داد کَ رُجزی الیق ّ کبرداى اطتطبسهبى دُی کزد کَ ًگذاػت حتی 
 611یب  911طبسهبًدُی هزثْط ثَ ایی ًجْد،  طبسهبًدُی هزدم در ثزاثز یْرع ّحؼیبًَ رژین اطالهی کبر طبدٍ

رگ را ثز ػِدٍ کبک ػْاى ثب اػتوبد ثَ ًفض کبهل ایي هظئْلیت ثش . ًفز ثْدُشاراى  ثلکَ هظئْلیت جبىپیؼوزگ ًجْد 
 .گزفت ّ طزاًجبم آى را ثَ هقصد رطبًد

ُوزاٍ ثب چٌد قطؼَ ػکض،  ثزاین ًْػتَ ثْدطی ّ یک طبل قجل کَ کبک ػْاى ػشیش  ایی را هي ثزای اّلیي ثبر ًبهَ
کَ ایی را  ًبهَ .لَ در رّطتبی اّیٌِگ اس ثیي رفت هتبطفبًَ یک کبطت ثب صدای کبک ػْاى در هقز کْهَ .کٌن هٌتؼز هی

در طی ّ دّهیي طبلگزد ثزاین ًْػتَ ثْد تٌِب یبدگبری کبک ػْاى اطت کَ پیغ هي هبًدٍ اطت ایي ًبهَ را 
 .دُن اًتؼبر ػلٌی هی ،جبًجبختٌغ

 سًدٍ ثبد یبد ػشیش کبک ػْاى ّ توبهی جبًجبختگبى راٍ آسادی ّ طْطیبلیشم
 ًگ سٍ  ٍّ ًگی ػَ چلَ جَ ی تفٌگ ًَ قَ ثّْ تَ ّ ًََ ػ
 ّ پیزی کبک ػْاى رٍ چیٌَ کْالى ثَ ًَلکی  خَ

 طتبر فتحی اّیٌِگ
 9511ػِزیْر 



 





 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 


