
تمسق
 زا اما نتم .ما هدروخرب نآ هب دایز اریخا یسراف یاه هتشون و اه هتفگ رد هک مدرک باختنا ور نآ زا ار ناونع
.هموحورهش تارطاخ هچرتفد ،هدزونورازهود یم هام مهدزیس ،دیآ یم زمیات کرویوین
نیشفا

ٰ طخ یوررب رک هورگٰ 
:مزیزع هچرتفد
 دش یم نامز نآ رد .میرخب طیلب <طخ یوررب رک هورگ> شیامن یارب میدوب هتفر ممناخ اب .دوب ۱۹۷۶ ناتسمز
 ای دوب هدش هدروآ سپ هک ار ییاه طیلب شیامن زور رهظ زا دعب ینعی .درک هیهت طیلب شیامن زور هک دوب راودیما
.دوبن دوجوم کی چیه زور نآ اما .دیرخ دوب هدشن هتخورف
 نامزیم .میروخب ماش هک ینپاژ فورعم ناروتسر هب میتفر مه شدعب و مینزب یمدق کراپ لارتنس میتفر هنادیماان
.هرجنپ رانک یرگید زیم شیولهپ و دوب الاب هقبط
 دنتشاد یدیدش ثحبورج .رتناوج رایسب مناخ و هلاس تصش دودح اقآ .دندوب هتسشن یمناخ و اقآ زیم نآ تشپ
.دوب نیگمشخ مناخ و
 هب ور مناخ نآ رس تشپ .مدینش یم دز یم مناخ هک ار یفرح ره دوب مه هب کیدزن ردق نآ نامیاهزیم هک نوچ
 نم هب هک مدید ار وا منکن هاگن مدرک یم یعس هچرگا .مدید یم زیم فرط نآ رد ار اقآ ی هرهچ و دوب نم
.میورب ناشزیم هب هک درک توعد ار ام هک مدید بجعت لامک اب .داد تمالع
<.میوش انشآ مه اب دییایب سپ دیناد یم ام هرابرد اهزیچ یلیخ الاح> تفگ وا
 مناخ نآ میدمآ هک ناروتسر زا .میدرب تذل ماش زا میدرک یم تبحص مه اب هک نامزمه و میتفر اه نآ زیم هب
.داد نم هب یتکاپ اقآ نیح نیمه رد و تفر یم هار رتولج
<.منارذگب میدوب هتشاذگ رارق ام هک روط نآ ار بش هیقب دوش یمن رگید دیناد یم هک روط نامه> تفگ نم هب
.طسو ،مشش فیدر .<طخ یوررب رک هورگ> شیامن هب دوب طیلب ود تکاپ نورد
دلگ تربار

هتسبن
:مزیزع هچرتفد
.تسشن نم رانک و دش راوس یا هدنگ یاقآ .مدوب ۱۱۶ما سوبوتا راوس
.تفگ وا هب دوب هتسشن شیوربور هک یمناخ <تسا زاب امش شفک دنب>
.دتفیب و دریگب شیاپ تسا نکمم هک تسا زاب ردق نآ شیاهدنب زا یکی هلب هک دید و درک هاگن ار نییاپ

<.دیداد تاجن ارم ناج امش> تفگ مناخ هب وا <مرکشتم>
.درک هاگن دوب شیوربور هک مناخ هب
.دوب زاب مه اعقاو و <تسا زاب هک تسامش شفک دنب الاح> تفگ مناخ هب
.ددنبب ار دوخ شفک دنب هک دش مخ مناخ
<.مدرک ناربج هک ملاحشوخ> تفگ اقآ
لسیش نیورام

ٰ هکلمٰ 
:مزیزع هچرتفد
یتاراشتنا کی رد ار ملغش نیلوا ات مدوب هدرک ناکم لقن کرویوین هب یبونج یانیلوراک زا هزات شیپ لاس هاجنپ



:مزیزع هچرتفد
یتاراشتنا کی رد ار ملغش نیلوا ات مدوب هدرک ناکم لقن کرویوین هب یبونج یانیلوراک زا هزات شیپ لاس هاجنپ
.مهدب ار منازرا لته هیارک متسناوت یم یتح تمحز هب و دوب زیچان مقوقح .منک عورش
 هب هک مداتسیا و مریگب ار مدوخ یولج متسناوتن متشذگ یم دلاره نادیم زا هک روط نامه لاح نیا اب
دراد سیرتراچ یلزل هتشون <هکلم> یبیج باتک ییاتدنچ مدید .مزادنیب یهاگن مود تسد یاه باتک ی هکد
لصف رخآ هب یتقو .ندناوخ ار یکی مدرک عورش بش نامه و مداد تنس جنپ شمادکره یارب .مدوب هدناوخن هک
.هدش هتشاذگ هحفص یال یرالد هد سانکسا کی مدید مدیسر لوا
 ادیپ سانکسا ات جنپ مه یور و مدز قرو ار باتک .مدرک ادیپ یرگید یرالد هد سانکسا مدناوخ هک رتشیب یمک
.دوب هدمآرد لته لوا هتفه هیارک بیترت نیا هب .مدرک
نوسنیبار لورک

 صاخ یتیرومام اب سالیگ یاه هفوکش
:مزیزع هچرتفد
 بآ کیدزن ،درک یط ار نآ دوش یم مه بسا رب راوس هک مدز یم مدق متشاد کراپ لارتنس رد یریسم دادتما رد
.روجاوروج یاه مدآ زا دوب رپ مه ریسم و دوب هفوکش زا رپ سالیگ یاه تخرد .ابیز یرهظ زا دعب هبنش رد و
 لاح رد هک دندناوخ یم یقشع زا و دندز یم راتیگ دندوب هلاس دنچ و تسیب هک یلحم یاه گنهآ ی هدنناوخ ود
.ناشدوخ نیب ی هطبار زا یناشن ناونع هب دنا هدورس ار نآ ناشدوخ هک دنتفگ یم .دوب ندش رادیدپ
یداش دایرف هک اه هچب .تخیر تیعمج رس رب ار اه هفوکش و داد ناکت ار اه تخرد تفر و دمآ ناهگان هک یداب
.دنریگب اوه رد ار زیر یاه گربلگ دندرک یم یعس دندوب هدادرس
رغال و هدیکورچ هک اقآ .هلاس دنچودون دندوب ریپ هک دش بلج یجوز هب مهجوت ناجیه و شوج و بنج نایم رد
.داد یم له رادخرچ یلدنص یور دومن یم رت هدیکت یتح هک ار مناخ تشاد دوب
 مناخ هب سپس و تفر هناشن فارطا ی هنحص هب دید ارم هاگن شهاگن هک اقآ .مدز دنخبل و مدرک هاگن ناشهب
   <.دنک یم لاحشوخ ار مناخ هک تسا یزیچ نیا> تفگ و درک هراشا
نیکتک یدنو

ناشیالورک نیشام
:مزیزع هچرتفد
 ژب یالورک اتویوت نیع و دوب هدش کراپ یگیاسمه رد هک میدید یم ار ینیشام ممناخ و نم هک دوب اه لاس
 اب ار نآ میا هدرک کراپ اجک ار نامدوخ نیشام دمآ یمن نامدای یتقو هک دش یم یلیخ .دوب نامدوخ ۲۰۰۱ لدم
.میتفرگ یم هابتشا نامدوخ نیشام
 خرچ هب هک دنام یاج هب نامیارب قاپلاق کی میتفرگ ون نیشام کی و میداد ار نامدوخ نیشام هک یماگنه
 نیشام یولقود یاه خرچ زا یکی میدید هک رود شمیتخادنا یم میتشاد .دروخ یمن نامدیدج نیشام
.درادن قاپلاق نام یمیدق
.میتخادنا خرچ نآ هب ار قاپلاق و میتفر بش کی
.میتخانش یم ار شنابرد هک هدش کراپ ینامتخاس یولج شا هزات قاپلاق اب الورک میدید شدعب هام کی
.تسا نینچ ایآ هک میدیسرپ وا زا یروج نیمه و تسوا نآ زا نیشام دیاش هک میدرک رکف
.شوگ ات شوگ دز یدنخبل مه دعب و دراد قلعت دننک یم یگدنز نامتخاس رد هک یناسک هب نیشام هک تفگ وا
<!دیتسه اه یقاپلاق نومه اهامش> دز داد
   زنیبار نلا


