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 !رگراک زور ؛نشج زور ،مزر زور
  سگرن :ھمدقم و یروآ درگ
 
 ھب طوبرم تاظحالم رطاخ ھب ھک ،ھفقو لاسود زا سپ لاسما
 راب ،دوب هدمآ دوجوب یمومع تارھاظت یرازگرب رد انورک یرامیب
 یلحم یضارتعا یاھ ییامیپ هار رد تکرش اب ییادف یاقفر رگید
 دزم و نارگراک قوقح و حلص زا تیامح اب ناھج رسارس رد
 و قطانم زا یدادعت رد نینچمھ .دنتفرگ نشج ار زور نیا ناریگب
 ندرک اپرب اب  تیرثکا - ناریا قلخ نایئادف نامزاس یاقفر اھروشک
 و وگتفگ و ثحب یارب بسانم یاضف داجیا و یتاعالطا یاھ زیم
 اب زین و ناھج و ناریا یرگراک شبنج دروم رد یناسر ربخ
 شبنج اب ار دوخ یگتسب مھ ییآ مھ درگ و ینارنخس یاھ ھمانرب
 اھنآ لقتسم تالکشت و ناریگب دزم و قوقح و نارگراک یللملا نیب
   .دندرک مالعا

 
 ندنل رد ھم هام لوا تارھاظت
 
 ھنالاعف تکرش اب اکیرما و اپورا فلتخم یاھرھش رد ار رگراک زور تشادگرزب زا هاتوک ییاھ شرازگ اجنیا رد
 .مینیبیم یئادف یاقفر
 
 نسا رھش رد ھم هام لوا ییامھدرگ و ییامیپ هار
 ناملآ برغ - )تیرثکا (ناریا قلخ نایئادف ،یمرخ نیسح
 
 یاھ نمجنا و بازحا ، پچ نیلاعف ، نارگراک زا نت اھ دص ، رگراک یناھج زور ،تشھبیدرا ١١ ھبنشکی زور
  کی رد حبص هد تعاس زا دوخ یاھراعش و اھدراکالپ ،اھ مچرپ نتشاد هارمھ اب ، یعامتجا تلادع و حلص رادفرط
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 رد کرتشم ییامھدرگ کی ییاپرب اب ییامیپھار نایاپ رد و دندیدرونرد ار نسا رھش یاھنابایخ ینالوط ییامیپھار
 ھب ییآ مھدرگ نیا ١٣ تعاس رد اھ هورگ و بازحا ناگدنیامن و نالوسم ینارنخس و ھمانعطق رودص و رھش زکرم
  .داد نایاپ دوخ راک
 
 و  هورگ ٢٧ ییامھدرگ نیا رد
 زیم و ھفرغ ندرک ریاد اب نامزاس
 ار دوخ کرتشم مزع ، تاعالطا
 و  نییارکا  گنج و وتان ھیلع رب
 ،یناھج  حلص زا  عافد زین

 تیعضو دوبھب و یعامتجا تلادع
 ،نارگراک تشیعم و راک
 تسدورف راشقا و ناشکتمحز
  .دنداد ناشن ھعماج
 

 نامزاس ناراداوھ نینچمھ و نایناریا زا یھورگ
 یاھرھش و نسا زا )تیرثکا( ناریا قلخ نایئادف
 شود ییآ مھ درگ و تارھاظت نیا رد فارطا
 تکرش یناملآ ریغ و یناملآ نیزرابم رگید شودب
 ھب ضارتعا اب دوخ ھفرغرد اھنآ .دنتشاد
 بوکرس رد یمالسا یروھمج تموکح یاھتسایس
  نیملعم و نارگراک نیلاعف و یفنص یاھ لکشت
 یرگراک نتلوب و نامزاس ھیمالعا شخپ قیرط زا
 رگید اب تیحص و یحیضوت راک نینچمھ و

 رگید و ناگتسشنزاب ،نیملعم و یرگراک یاھ لکشت  قوقح و یعامتجا تلادع ،نایب یدازآ زا ،ناگدننک تکرش
 .دندومن عافد ناریا ناشکتمحز
 
 
 !یتاقبط هزرابمزج تسین یگنج :نیلرب رد ناگدننک رھاظت
 ینایواک اضر
 
 ھب ھلاس ھمھ ،دوخ هژیو تیعقوم لیلد ھب نیلرب رھش
 و یرگراک نالاعف ھجوت دروم ،ھم هام لوا تبسانم
 زا رفن نارازھ رادنامھم و دریگ یم رارق پچ شبنج
 مالعا یارب ھک تسا ناملآ یاھرھش و اھروشک رگید
 بازحا و یرگراک یاھ ھیداحتا اب دوخ یگتسبمھ
 نارادتسود و اقفر .دننک یم ادیپ روضح  پچ
 مسارم نیارد ات دندرک ادیپ ار ناکما نیا زین نامزاس
 یاقفر .دنزادرپب وگتفگ و رظن لدابت  ھب ,یرگراک
 اب ،نیلرب رد )تیرثکا( ناریا قلخ ناییادف نامزاس
 هدید کرادت زور نیا اب ھطبار رد ھک ییاھ رداکالپ

 .دنتشاد روضح دوب هدش
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 ھب پچ یاھهورگ  طسوت تارھاظت نیلوا
 رد  ھبنش زور رھظ زا دعب زا یتنس روط
 بلس ات نارحب زا"راعش  اب ١۵ تعاس
 رد تارھاظت نیا .دشزاغآ  "!تیکلام
 هدوب زیمآ تملاسمً اتدمع ریخا یاھ لاس
 "ھم هام لوا بش" ھنابش یاھ نشج .تسا
  زور نیا رد رگراک زور تشادگرزب رد
 فلتخم یاھ کراپ رد یتنس روط ھب

 .دوش یم رازگرب تقو رید ات نیلرب رھش
 اھراب ھنابش یاھ نشج ریخا یاھ لاس رد
 هدش رجنم یریگرد ھب سیلپ ھلخادم اب
 تبث تارھاظت نیرتگرزب ،لاسما .تسا

 رد  بش ٢٠ تعاس رد هدش
Mauerpark، ار بش" ناونع تحت 

 لاوشکسنرت و اھ یسنجرتنیا ،اھ نیبزل ،نانز" ار بش نیا عوضوم نشج نیا ناگدننکرازگرب .دش زاغآ "دیریگب سپ
 .درک ادیپ ھمادا بش زا یساپ ات  ھمانرب .دندوب هدرک مالعا "اھ
  
 
 تارھاظت یاضف "تورث ھنالداع عیزوت "راعش اب هدننک رھاظت نارازھ تکراشم
 یگنج" راعش اب تارھاظت نیا .درک یسایس تدش ھب ار ھم هام لوا ھبنشکی زور
 تیعضو ھب ضارتعا رد  پچ یاھ هورگ طسوت "!یتاقبط هزرابم زج تسین
  .دیدرگ نیلرب رادرھش ینارنخس عطق ھب رجنم و دش ماجنا دوجوم
 
 رد DGB  ناملآ یرگراک یاھ ھیداحتا نویساردفنک سیئر نمفاھ رنیار 

 و هدنیآ رد یراذگ ھیامرس یارب یماظن ھنیزھ :ھک داد رادشھ دوخ ینارنخس
 حلص تمیق ھب دیابن یماظن حلص ظفح .دوش فرصم دناوتیم هافر تلود یدمآراک
 نارگراک ھب نوزفا زور زاین ھعماج یگتسبمھ ،تفگ وا .دوش یرادیرخ یعامتجا
 ریثأت یفاکان دزمتسد و فراعتمان یراک تاعاس ،الاب رایسب راک مجح .دراد رھام
 .تسا ھتشاد یعامتجا ھفرح کی ندرک لابند یارب دارفا میمصت رب یبولطمان
 .دوش نیمات یعامتجا شخب رد ناصصختم ھب هدنیآ زاین ات دوش داجیا یبوچراچ و بسانم طیارش دیاب نونکا
 

 
 ولسا رھش رد ھم هام لوا
 فانم
 
 اب هارمھ ھتشذگ یاھ لاس لثم زین لاسما
 ناریا قلخ ناییادف نامزاس نیلاعف زا یدادعت
 رھش رد ھم هام لوا ییامیپھار رد تیرثکا
 زا یھجوت لباق دادعت .میدرک تکرش ولسا
  .دنتشاد تکرش مسارم نیارد رھش یلاھا
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 رایسب یتیلقا ھک پچ یاھتسیلایسوس بزح و خرس بزح یاھ راعش
 یرسارس یاھاکیدنس نینچمھ و دنتسھ ژورن ناملراپ رد یوق
 اب زور رد راک تعاس ۶ :زا  دندوب ترابع ناریگب دزم و نارگراک
 توکیاب ،ژورن رد اکیرما یماظن هاگیاپ دادرارق ھب !ھن ،لماک قوقح
 و ،ددجم حیلست و یماظن مجاھت ھب !ھن ،نیطسلف زا تیامح ،لیئارسا
 زا دندوب ترابع ام نامزاس یاھ راعش  .نیئارکا مدرم اب یگتسبمھ
  .ھمھ یارب تقو مامت و مئاد راک ،حلص ھب یرآ ،گنج ھب !ھن

 

 
 
 کرویوینرد ھم هام لوا درگلاس یرازگرب
 شویراد
 
 ،)تیرثکا( ناریا قلخ نایئادف نامزاس یاھورین روضح اب  ھم ه ام لوا تبسانم ھب یمسارم ٢٠٢٢ لیرپا ٣٠ رد
 دماشوخ اب ھمانرب یرجم ھمانرب یادتبا رد .دش رازگرب یلمو پچ لقتسم دارفاو اھ یبھذم-یلم ،ناریا هدوت بزح
 .تفگ کیربت راضح ھب ار ھتسجخ زور نیا ھم هام لواو نارگراک تازرابم خیرات زا یرصتخم حرشو ییوگ
 
 قلخ ناییادف نامزاس یاقفر زا یکی سپس
 هام لوا تبسانم ھب ار نامزاس نیا مایپ )تیرثکا(
 لوح یثحب ھمانرب ھمادا رد .درک تئارق ھم
 زا یکی طسوت ھتشذگ لاس رد نارگراک تازرابم
 نارگراک هزرابم زا ثحب  نیا رد .دش ھیارا اقفر
 قح ،دزمتسد شیازفا ،ندرک راک قح یارب
 هزرابمو ،یرگراک لقتسم یاھ اکیدنس لیکشت
 ھمادا رد  .دش تبحص مسیلاربیلوئن ھیلعرب
 یرگراک لئاسم لوح یعمج یوگتفگ ھمانرب

  .تفرگ لکش
 
 تملاسم تلصخو یندم ھعماجو نارگراک یگتسبمھو یرگراک تازرابم ندش یرسارس وگتفگ ھتسجرب تاکنزا
 ھب نارگراک بیغرت و اھ لکشت ھنوگ نیا یاشفا یمومعرظن ھتسباو یاھ لکشت دروم رد .دوب تازرابم نیا زیما

 زا و دنک یم لمع یناھج ھیامرس ھک دوب نا رب یمومع قفاوت .دوب لقتسم تالکشت یوس ھب هزرابم یھد تمس
 .دنھد شرتسگ و دنربب شیپ دحتم و لکشتم یناھج حطس رد ار ھیامرس ھیلعرب هزرابم دیاب زین نارگراک ور نیمھ

 
  :رگراG Hلملا BCDب زور ت?سانم ه= ت;:89ا ،ناریا قلخ نا+يادف نامزاس ما+پ زا هتفرگ رب
 

 و نا9Cگ= قوقح ،نارگراH هناPلط قح تار^اظت  .دش یدYدج هلحرم دراو ناریا نا9Cگ= قوقح و نارگراQR HاPلاطم ش?نج هتشذگ لاس
 تساوخ گنتاeنت هط=ار .دوب Gحم عماوج و QDدم هعماج تYامح دروم و تشاد نا;gج ناریا fاf رد موادم روط ه= ناeتسشbزا=

uتسt م^ و تYامح لYالد هلمج زا ،نادنورqش یا هYاp لئاسم ا= ناmدننک ر^اظت یا^
v

 .دوب ناmدننک ر^اظت یا^ تساوخ ا= wدرم 
 �Dنص تال{ش| و ا^ تساوخ زا مدرم تYامح یا^ هناشb رگYد زا 9CDن QRاPلاطم یا^ ش?نج نا}9̂ر بوکf ه= QDدم عماوج تاضا9Rعا
 و یرا{+ب نارح= ،بآ دوبمH و �Rس�ز ط+حم نارح= ،مروت و یداصتقا نارح= طYا�f رد تاضا9Rعا ا=  مدرم wاeم^ .دوب  ناmدننک ر^اظت
Hدوبم H9گم^ یرام+ب نارح= و ،�ئاد و نما یا̂راC دم عماوج یا^ ل{ش| .تفرگ ل{ش انورکQD حم یا^اروش هلمج زاG ترمPه= ط 
H9گ= قوقح و نارگراCصا یا^ هتس^ هلمج زا ناG تمواقم fاfا= ی fلاطم ش?نج بوکPاQR دندوب. 
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 یارب ،مسیشاف ھیلعرب هزرابم ورشیپ یسایس یاھورینو رگراک ھقبط مدقم ھفیظو رب رظن قفاوت یسایس ھصرع رد
 .دوب گنج ھیلعو حلص
 

 

  نوزامآ تکرش نارگراک داینبون  ھیداحتا ھم هام لوارتسپ
  یاھتارکمد و زتروک ویزاکوا ایردنسکلا مناخ اکیرما سلجم رد کرویوین هدنیامن

    کرویوین رھش رد ھم هام لوا تارھاظت رد اکیرما تسیلایسوس
 
 
 تسا یعامتجا تلادع و ،یدازآ ،حلص ،ناھج ناشکتمحز و نارگراک تساوخ :ملھکتسا رد ھم هام لوا

 دئوس ،هدازدمحا دیمح
 
 زا سپ ناھج طاقن ریاس دننام زین ملھکتسا رد
 یرامیب تاروظحم زا یشان ھفقو لاس ود
 نودب ھم  هام لوا گرزب نشج لاسما ،انورک
 نارازھ روضح اب یتشادھب یاھ تیدودحم
 رد ینادیم رد عمجت سپس و ییامیپھار اب رفن
 یراھب ھفوکشرپ ناتخرد اب  ھک رھش زکرم
  .دش رازگرب ،دوب روصحم
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 اب هارمھ ،ھتشذگ یاھلاس نوچمھ زین قلخ ناییادف
 و هدرک تکرش مسارم نیا رد ،پچ نیلاعف رگید
 .دنتفرگ نشج ار نارگراک یناھج یگتسبمھ زور
 ھینایب عیزوت اب و یتاعالطا زیم کی داجیا اب اقفر
 ناگدننک تکرش اب ھم هام لوا تبسانم ھب نامزاس
 یتابلاطم شبنج یفرعم ھب و هدش وگتفگ دراو رگید
 ناگدننکعمجت نایم رد ناریا ناشکتمحز و نارگراک
  .دنتخادرپ

 
 و لقتسم تالکشت یارب تیدودحم داجیا ناییادف
 موکحمار نارگراک یفنص ناربھر رازآ و بوکرس
  ناھاوخ اھنآ !دندش نآ فقوت راتساوخ و هدرک
 اب بسانتم ،ناشکتمحز و نارگراک دزمتسد شیازفا
 یاقفر ھصرع نیمھ رد !دندش یگدنز یاھ ھنیزھ
 نیب دزمتسد ضیعبت ھب ندیشخب ھمتاخ راتساوخ ام
 و نارگراک اب ادص مھ و دندش نادرم و نانز
 یعامتجا تلادع و ،یدازآ ،حلص ناھج ناشکتمحز
  .دندرک بلط رتاسر ھچرھ ار
 

 شیپاشیپ رد ،دوب حلص زا یدامن دیفس رساترس یسابل اب دوخ ھک ،دئوس پچ بزح رابت یناریا ربھر رتسگداد یشون
 تسا دئوس پچ بزح راعش ھک ار »وتان ھب !ھن« راعش نایاپ رد وا .تشاد تکرش ھم هام لوا ییامیپھار فص
 یریگ میمصت قح نداد تسد زا" :تفگ یو  .دش وتان رد دئوس تیوضع دروم رد یسرپھمھ ناھاوخ و درک حرطم
 تینما ھب رجنم ،میریگب رارق ناملاظ رانک رد تسا نکمم ھک ییاج رد گنج ھب یدئوس ناناوج نداتسرف دروم رد
 ".دش دھاوخن دئوس یارب رتشیب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  دنتفگ اھنآ .دندوب حلص یاھ مایپ یواح اھرتسوپ زا یرایسب لاسما تارھاظت رد دئوس یرسارس نویزیولت شرازگ ھب
  ".دوب حلص ھلئسم نیرتمھم" ھم هام لوا ناگدننکرھاظت ییامیپھار رد
 
 دص دشر ٢٠١٩ لاس اب ھسیاقم رد ھک درک مالعا رفن رازھ ٢۵ ار ناگدننک تکرش دادعت دئوس یمومع یاھ ھناسر
 .داد یم ناشن ار یدص رد


