
هخرچ
.مداتفا ما هدرک تکرش نارود لوط رد هک ییاه سنارفنک دای
مدوب هدناجنگ یربج هابتشا کی بلاق رد هک یا هتکن و شیپ لاس نیمه مداتفا مدوخ ینارنخس دای لوا
 هنرگو میوگ یم ار شا هتکن مه نم تسا هابتشا قیرفت نیا تفگ یسک رگا هک مدوخ اب طرش نیا و
 مدای رتشیب سپ دوب طوبرم مه وگاکیش هب ینارنخس .متفگن مه یزیچ مرارق قبط بخ و مگیمن یزیچ
.مراد یبوخ تارطاخ رهش نآ زا .هدنام
.دنک یم کمک هظفاح ندیمهف رتهب هب و تسا ینیرفآ هرطاخ ثعاب یزیچ هچ هک تسا لاوس نیا مروظنم
 یزیچ لحز یاه هقلح هعلاطم یارب ینیسک هنیفس تیرومام هرابرد شیپ لاس نیمه زاب ما ینارنخس زا
.هدنامن مدای یچیه ینعی تسین مدای
.هرادن سنارفنک هب یطبر طقف هدنام مدای ییاهزیچ شیپ لاس نیمه مر سنارفنک زا
 فده اب ییاکیرما نمجنا اب هارمه و اکیرما کیزیف نمجنا ییامهدرگ و یدالیم هنوداتشه لاس هیوناژ
.اکیرما کیزیف ناملعم نمجنا و ملع ءاقترا
 هب هیناث و مدرک تبحص رلیو اب هک دوب اجنآ .یا هتسه تفاکش فشک درگلاس نیمهاجنپ دوب شناونع
 .دیناوخب شا هرابرد کیزیف هلجم ۱۳۸۸ ناتسباتوراهب هرامش رد دیناوت یم .هدنام مدای شا هیناث
.دمآ اج نامه زا دندوب مادک اه هدننکرازگرب و دوب هچ شناونع هک نیا عقاو رد
دوب شمسا .مدوب یرگید ییامهدرگ رد مه یدالیم هنوداتشه ربماسد
 لاس ما یس نشج و یموتناوک کیناکم ناینب نوماریپ یسنارفنک موتناوک هیرظن یداینب تایصوصخ
.مهوب - فناراهآ هیرظن
.هدنامن مدای یزیچ مه سنارفنک نلاس زا ینعی یچیه ینعی تسین مدای یچیه سنارفنک زا
.دنام یم مدای نلاس زا یزیچ تشاد ینارنخس مه اج نیا رلیو رگا دیاش
.ما ییوجشناد راید مدرگرب متساوخ یم یتقو اه ینارنخس زا دعب اما
 نیمه ات هک ییادزم نیشام اب مدرک یم یگدننار تعاس تشه تفه دیاب و مدوب هتسخ ردقچ هک نیا
.دوب کراپ اج نیمه ریخا
 یلیخ هک مدیسرپ یلاوس شزا متفر روز هب ینعی .متشاد کچلیو اب هک یهاتوک تبحص .شدعب و
.تبحص عوضوم هن و دوب هداتسیا اهنت هک دوب وا اب تبحص افرص شلیلد اما دوبن طبر یب
.یشیم رتکیدزن ادزم هب لقاال ورب اه سوبوتا نیمه اب متفگ مدوخ اب .شدعب و
.هدننار تشپ مود فیدر متسشن هرجنپ رانک
 لاوس .درک زاب شندوب عوبطم و اوه عضو اب ار تبحص .نم یولهپ تسشن دمآ مه ینسم مناخ
.دوب نیا اما شا یخیرات
 نایم شاتسود هخآ مدوب هدینش اهراب وشافرح ی همه نم دیدیمهف دیوید یاه فرح زا یزیچ امش
.نیدیمهف یزیچ امش ننزیم افرح نیا زا شمه و نومنوخ
 .مدوب هدش تبحص مه مهوب یاقآ مناخ اب هک مدیمهف نم
.مدید رتفرط نآ یلدنص کی فیدر نامه رد ار دیوید و مدروآ ولج یمک ار مرس هک همدای مه نیا
.یسخروب تلصخ مراذگ یم ار شمسا .دنز یم ناشدنویپ هک دنراد یمهم تلصخ اه هرطاخ هرآ
 طرش دننام تلصخ نیا هک تخادنا رکف نیا هب ارم شلاوس اب کیمانیدومرت سالک رد ییوجشناد
 .دیوید تغل ای رلیو هدنخ لثم ریسم زا یا هطقن دنام یم .تسا یریذپ تشگزاب
 ای هیکرت سنارفنک رد نسردیپ رانک رد سکع الثم .دنک کمک دناوت یم دیاش مه سکع کی اما
.مر سنارفنک رد ینارنخس ماگنه
.دنتسین هدننک یعادت زونه و دنهد یم ربخ هدنام سکع رد هچ نآ ره زا طقف اه نیا یهتنم
 زا دشاب یدای و دنک رتشیب ار یزیگنا هرطاخ لامتحا هک تسا نیا یارب افرص سنارفنک ناتساد



.دنتسین هدننک یعادت زونه و دنهد یم ربخ هدنام سکع رد هچ نآ ره زا طقف اه نیا یهتنم
 زا دشاب یدای و دنک رتشیب ار یزیگنا هرطاخ لامتحا هک تسا نیا یارب افرص سنارفنک ناتساد
.تسا یبوخ لاثم مه دلوت نشج زا سکع هنرگو رود یاه نامز
 و درادن هظفاح رد ییاهنت هب یرگنلت ینعی دروآ یمن نایم هب ار یتوافتم ریثات اما اه لاثم هنوگ نیا
 .میراد زاین ار ریذپ تشگزاب ریسم زا یا هطقن زونه
 .درک مهارف دتمم ریسم هب شلیدبت و نیچ طخ ندرک رپ اب دوش یم ار یریذپ تشگزاب
.دوش رپ هک تسین ریسم زا یرثا و دنزاس یم ار هطقن کی طقف لصا رد اه سکع
 الومعم هک درک رپ دیاب لیخت اب ار اه هلصاف و تسا تشرد اما دراد دوجو نیچ طخ مه یهاگ
 ار شدوخ مدآ یرگید روج هعفد ره نوچ تسین یسخروب طقف دنک یضار ار شدوخ مدآ دوش یم
.دهد یم ار هزاجا نیا صقان ی هظفاح و دنک یم یضار
.تسین لئاق شیارب ار یدازآ هجرد نینچ و هدیشک دنب رد ار وا سنویف هظفاح
 و شدوخ ی هبون هب ار نآ دروآ یم دای هب ار یا هرطاخ هک رابره شبیجع دادعتسا قبط سنویف
 هک یتاعفد دادعت سپ دروآ یم دای هب هعفد نامه صوصخم شدوخ صوصخم و شدوخ یارب
 زا هدوب یا هظحل هعفد ره نوچ هدش تبث لقتسم شدوخ هدرک یروآدای شدوخ یارب ار هرطاخ
 .رگید تاظحل زا توافتم وا یگدنز
 تبث هرطاخ رد ار نآ مینک یروآدای دوخ هب مادم ار یا هرطاخ رگا هک تسه ام یارب روصت نیا
.مدوبن رلیو دای هک دشاب لاس هد دیاش .متسین قفاوم .مینک یم
 .تسا هلصاف شا هدنخ اب زونه اما داتفاین وا دای دش یم تخس هلاچهایس هدهاشم اب اریخا
 .دنک یم هدنز ار ریسم ناهگان طبر یب یتح و ریسم زا رود رهاظ هب یا هطقن ارچ هک لاوس نیا و
.طسو دایم هطقن نیا هک هشیم یچ بخ و
هک تسا لح هار وزج نیا ینعی داد حیضوت ار نیا دیاب و دننک عطق ار رگیدکی دنناوت یم اهریسم
 یمیدق یا هلاسم لح هب هک دروآ یم ار یرگید ی هلاسم ندرکن شومارف اما .تسین ثحب لاجم بخ
.تسین ثحب لاجم مه زاب هک هدرک کمک
 هب دنک کمک دیاش مناوخ یم مه نم و دیناوخ یم دیراد هک طوطخ نیا هک تفگ دیاب مه ار نیا هتبلا
 مه رگا مگب یتقو بخ اما تسین تسرد مدوبن رلیو دای تسا لاس هد هک تسین دیعب و یزیگنا هرطاخ
.مگب یچ هگید تسین مدای مدوب
 شدوخ هب هک تانئاک نیا رد یمتسیس ینعی منک حرطم روط نیمه مراد تسود ار یلصا عوضوم
 نامراک و میرادن کیزیف هب رگید یراک ینعی دشک یم شیپ ار ضقانت زورب سناش و دراد هراشا
.دیدرونرد ار ضقانت هنوگچ هک نیا .دوش یم رت تخس
.نشکیف سنیاس نگیم شهب تسین هدنیآ ندروآ دای هب رد یضقانت یتسار
نیشفا

و مدوب هتشادرب هک یا هخسن .دوبن نوزرا .مدیرخ اه هزوم زا یکی زا یباتک مدوب هک مر .هگید زیچ هی
کی .ملاس ملاس دوب باتک زا مه یرگید ی هخسن .دوب هدید همدص کدنا یلیخ شدلج مدرک یم هاگن
 یعقوم .هراذیم تا هظفاح رد یرثا هچ نیبب و رادرب ار راد شخ ی هخسن نیمه ایب متفگ مدوخ هب هعفد
 فرط هب عیرس و مرایب نوتارب یرتزیمت هخسن دیراذب تفگ قودنص لوئسم مزادرپب ار شلوپ متساوخ هک
 مه وا .ماوخیم ونومه نم هرادن یلاکشا متفگ و مدرک فقوتم ار وا عیرس مه نم و درک تکرح اه هسفق
 .هدرک رثا بوخ راگنا م م .درک باسح و تشگرب ورشوخ ی هرهچ نامه اب و درکن ضارتعا یلیخ


