
رلیو دلابیچرآ ناج زا یا هرطاخ
 هب هک ارم ناشن و مان ات دروآ ولج ار شرس هک یماگنه .مدرک تبحص رلیو اب یا هقیقد دنچ ۱۹۸۹ هیوناژ مهدزناپ
 وا ی هتفگ نیا “!دیتسه ناریا لها امش !اهآ” .درک بلج ارم هجوت شیاه کعمس ،دناوخب مدوب هدنابسچ ما هنیس
 ینامز شنایانشآ زا یکی ای وا رسپ راگنا .مدینش همین هفصن ار وا یدعب ی هلمج ود یکی و درک ریگلفاغ ارم الماک
.تسا هدوب هدرک رسب زاریش رد ار
 ناملعم نمجنا و ،ملع یاقترا روظنم هب اکیرما نمجنا اب هارمه ،اکیرما کیزیف نمجنا کیزیف خیرات ی هخاش
 نلاس رد زور نآ رد ار `یا هتسه تفاکش فشک درگلاس نیمهاجنپ` مان اب دوخ ییامهدرگ ،اکیرما کیزیف
 زا دعب ،دوب مود نارنخس رلیو دلابیچرآ ناج .درک یم رازگرب وکسیسنارفناس رد سیسنرف نس نتسو لته لاینولوک
 ناونع اب( وا و روب هلاقم هک یزور :درک هراشا ۱۹۳۹ ربماتپس لوا هب رلیو شینارنخس لوط رد .هرگس ویلیما
 نیا هک( هلاچهایس هرابرد ردیانسا و رمیاهنپوا هلاقم ،دیسر پاچ هب ویویر لاکیزیف رد )یا هتسه تفاکش راکوزاس
 مود گنج ناتسهل فرصت اب ناملآ هک یزور و دوب هدش پاچ ویویر لاکیزیف رد )دوب هتشاذگ نآ رب رلیو ار مسا
 هدوب تسشنربخ تاسلج لوئسم نوتسنیرپ رد رلیو هک هدمآ میاه تشاددای رد نینچمه .دوب هدرک عورش ار یناهج
 زا نیتشنیا هک تفگ رلیو .)هتفرشیپ تاقیقحت زکرم رد ای نوتسنیرپ هاگشناد رد هک متشونن هنافساتم( تسا
 هدیمهفن هک ار یبلاطم نآ رد هک یناکم :درک یم دای نینچ نوتسنیرپ هتفرشیپ تاقیقحت زکرم “یروخیاچ قاتا”
.میداد یم حیضوت مه یارب میدوب
 پاچ نیتشنیا یگدنز هرابرد هک دوب یزیچ منک یمن رکف و مدرک یم هعلاطم ملع خیرات هرابرد هنالاعف اه نامز نآ
 نیتشنیا هرابرد نتسناد رتشیب یارب ییالط تصرف نیا زا مهاوخب هک دوب یعیبط .مدوب هدناوخن نم و دوب هدش
 ناملآ رد هک یماگنه رلیو ار اه سرد نیا .مدیسرپ نیتشنیا هیرظن هرابرد شیاه سرد زا رلیو هب لوا .منک هدافتسا
 هک متخادنا یسکع دای هب ار رلیو .دوب هدیسر پاچ هب `نیتشنیا شنیب` مان هب یباتک رد ادعب و دوب هدرک هئارا دوب
 شهاوخ رلیو زا سپس .دهد یم ناشن نیتشنیا و اواکوی رانک رد ندز مدق لاح رد ار وا و هدمآ باتک یادتبا رد
 اباب )ریگناهج یموه( مان هب مه یرگید صخش سکع نآ رد هک تفگ ادتبا رلیو .دیوگب میارب نیتشنیا زا هک مدرک
 هدرک یعس راب کی هک تفگ سپس رلیو .تسا هدماین باتک رد هدش پاچ سکع رد ،اضف دوبمک رطاخ هب هک تسه
 دعاقتم یموتناوک کیناکم هب ار وا و دنالوبقب نیتشنیا هب ار نمنیاف یاه هیرظن نوتسنیرپ یروخیاچ قاتا رد دوب
 راگدرورپ منک یمن رکف زونه نم اما دییوگ یم هک دشاب روط نیمه دیاش” ،دوب هتفگ باوج رد نیتشنیا اما .دنک
 “.منک هابتشا مشاب هتشاد هزاجا هک مشاب هدرک ادا ار دوخ فیلکت ردق نآ نم دیاش بخ یلو ،دزادنایب سات
“!وهوهوه” ،دیدنخ سپس رلیو
 نآ یور ار یباتک ناراتساریو مان و تفرگ ارم ی هچرتفد رلیو ،منک یظفاحادخ و رکشت وا زا هک نیا زا شیپ
 :تسا نینچ باتک مسا( لسکز و گربلشیآ :تسا هدمآ نآ رد نیتشنیا زا شتارطاخ زا یخرب هک تشون
.مدرک هدافتسا هچرتفد نامه زا تشاددای نیا نتشون رد .)تسایس و هفسلف ،کیزیف رب شریثات و نیتشنیا تربلآ
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