
 يناهج ديدهت كي ؛يبوركيم دض ياهوراد هب تمواقم

 يريگشيپ رد اهوراد يخرب هك دننك يم اديپ شهج يروط اه يرتكاب هك دهد يم خر يماگنه اه كيتويب  يتنآ هب تمواقم

 .دنوش يم ريثات يب ييايرتكاب ياه تنوفع زا

 :دنك يم كمك كيتويب يتنآ هب مواقم ياه تنوفع هب ندش راچد زا يريگشيپ هب تاكن نيا تياعر

 . دينك تروشم ،هن اي ديراد كيتويب يتنآ هب زاين نيعم يراميب كي نامرد يارب ايآ هك دروم نيا رد ناترتكد اب

 زا يشان ياه تنوفع اه كيتويب يتنآ لاثم يارب. دينكن فرصم ار اهنآ ،دنرادن ييآراك اه كيتويب  يتنآ هك يماگنه

 . درك دنهاوخن نامرد ار ازنآولفنآ و يگدروخامرس هلمج زا ،اه سوريو

 همادا بترم روط هب ار وراد فرصم ياه هدعو. دينك فرصم ناترتكد هدشزيوجت هويش قباطم ار اه كيتويب يتنآ هشيمه

 . دينكن عطق هدشزيوجت نامز زا رتدوز ار وراد فرصم ،ديا هدش رتهب ،دينك يم ساسحا رگا يتح و ديهد

 هدافتسا هرابود رگيد يراميب يارب ار اه كيتويب يتنآ زگره ."دينكن هريخذ" يدعب فراصم يارب ار اه كيتويب يتنآ زگره

 .دينكن فرصم ،تسا هدش زيوجت يرگيد سك يارب هك ار يكيتويب يتنآ زگره . دينكن

  تسين ينوفع ياه يراميب همه يارب ينامرد كيتويب يتنآ

 :داد رادشه كيتويب يتنآ هيور يب فرصم دروم رد يناهج تشادهب نامزاس
 دايز فرصم دسر يم رظن هب اما ،تسا ناريا رد تمالس ماظن تالكشم زا يكي وراد عاونا هيور يب فرصم هچرگا

 .دوش يم ليدبت يناهج لظعم كي هب مك مك كيتويب يتنآ

  .درادن دوجو ينامرد ادرف مينكن يمادقا زورما رگا ؛ييوراد تمواقم اب هلباقم

 هديزگرب )نيدرورف 81 / ليروآ 7( تشادهب يناهج زور تبسانم هب يناهج تشادهب نامزاس لاسما هك يراعش

 لدب يناهج ديدهت كي هب هك تسا يبوركيم دض ياهوراد هب تمواقم مان هب يا هلاسم تيمها يايوگ يبوخ هب ،تسا

 اهكيتويب يتنآ زا هدافتسا هكنيا نايب اب نارهت يكشزپ مولع هاگشناد يملع تئيه وضع يتوبث مانهب رتكد. تسا هدش

 نودب كيتويب يتنآ زيوجت و هنارسدوخ فرصم تلع هب ييوراد تمواقم :ديوگ يم ،تسا شيازفا لاح رد زور هب زور

 ياه مسيناكم اب بوركيم هك دتفا يم قافتا ينامز يكيتويب يتنآ تمواقم ،صصختم نيا هتفگ هب . دوش يم داجيا هخسن

 .دتفا يمن قافتا لماك نامرد هجيتن رد و دهد يم شهاك ار فرصم دروم يوراد ريثات ،ددعتم

 ناريا رد كيتويب يتنآ دايز فرصم رد راذگريثات لماوع هلمج زا هنارسدوخ فرصم ،بسانمان زود ،تسردان زيوجت

 صتخم ،دنناوخ يم ناريا رد »وراد هيور يب فرصم« ار نآ ناصصختم زا يرايسب هك تسردان فرصم نيا هتبلا .تسا

 .تسين كيتويب يتنآ

 ار روشك رد وراد فرصم ،تشادهب ترازو يوراد و اذغ نامزاس ردخم داوم و وراد رب تراظن لكريدم نايم نيا رد

 يهورگ هك يروط هب .دوش يم فرصم دب هكلب دوش يمن فرصم دايز وراد ناريا رد« :هيور يب هن دناد يم »يقطنم ريغ«



 دننام اهوراد زا يرگيد هورگ و دنوش يم فرصم دايز تروص هب اه كيتويب يتنآ و اه نكسم ،اه نتروك دننام اهوراد زا

 فرصم كشزپ زيوجت دوجو اب ... و ناور و باصعا ،نوخ يبرچ ،نوخ راشف ،قورع و بلق ياهوراد ،تبايد ياهوراد

 ببس ناشياهوراد ندركن فرصم اب ناراميب نيا هك ارچ ؛دوب ميهاوخ وربور يدج لكشم اب هنيمز نيا رد و دنوش يمن

 «.دنك ليمحت تمالس ماظن و راميب هب ار يدايز ياه هنيزه و دسرب كانرطخ و داح لحارم هب اهنآ يراميب ات دنوش يم

 يزيوجت ياهوراد هك دننادب دياب مدرم لوا هجرد رد :ديوگ يم انسيا هب بلطم نيا نايب اب ،زاس هناش اضردمحم رتكد

 يتنآ ،اه نكسم هنارسدوخ فرصم زا تسا مزال نينچمه .دننك عطق ار اهنآ ديابن و دننك فرصم تسرد ار كشزپ

 .دننك يراددوخ اه نتروك و اه كيتويب

 فرصم هصرع نانيشنردص

 لودج ردص رد هك دنتسه ييوراد 4 نيليس يسكومآ و نفونيماتسا ،نالاسگرزب يگدروخامرس صرق ،يقيرزت نوزاتمازگد

 بقل يلاير رظن زا هك دنتسه اه كيتويب يتنآ نيا اما .دنراد ياج ناريا رد اهوراد نيرتزيوجت رپ هتبلا و نيرت فرصمرپ

 يوراد 01 نايم زا زاس هناش رتكد هتفگ هب هك يا هنوگ هب .دنهد يم صاصتخا دوخ هب ار روشك يزيوجت ياهوراد نيرتالاب

 .تسا كيتويب يتنآ اهنآ زا دروم راهچ روشك لوا

 رد يلصا ياه ينارگن زا ار اه كيتويب يتنآ هيور يب فرصم زاس وراد و اذغ نامزاس ردخم داوم و وراد رب تراظن لكريدم

 هب هجوت اب هك تسا كيتويب يتنآ ياراد ناكشزپ يزيوجت خسن دصرد 05 :ديوگ يم و دنك يم ناونع وراد فرصم هنيمز

 هنيمز نيا رد يدرادناتسا هك دنچ ره ؛تسا ييالاب مقر كيتويب يتنآ فرصم نازيم نيا ،روشك يمومع تشادهب تيعضو

 .دنهجاوم كيتويب يتنآ تفايرد يارب ناراميب رارصا اب اه هناخوراد رگيد فرط زا .درادن دوجو ايند رد

 هب اه سوريو و اه يرتكاب تمواقم زج تسين يزيچ ،كيتويب يتنآ تفايرد هب مدرم رارصا و ناكشزپ دايز زيوجت نيا جياتن

 مونژ رييغت لابند هب و دنوش يم مواقم اهوراد نيا هب تبسن اه سوريو و اه يرتكاب تدم ينالوط رد :دوجوم ياهوراد

 يتنآ لاس هب لاس دياب راچان هب ساسا نيا رب .دنوش رثوم اه يراميب نامرد رد دنناوت يمن دوجوم ياهوراد ،اه يرتكاب

 ينپ اب هتشذگ لاس دنچ هك هداس ينوفع ياه يراميب زا يرايسب هك يروط هب ؛دنوش هتفرگ راك هب ديدج ياه كيتويب

 .دنور يمن نايم زا زين تميق نارگ ياه كيتويب يتنآ اب يتح هزورما دندش يم نامرد نيليس

 ياه يراميب زا يرايسب يارب هدنيآ لاس دنچ رد دباي همادا دنور نيا رگا هك ديآ يم دوجو هب ينارگن نيا هك تسا هنوگ نيا

 .تشاد دهاوخن دوجو ييوراد ايند حطس رد ينوفع

 تسا ريد ادرف

 نيمه رب رظان اقيقد ،تشادهب يناهج نامزاس راعش زا شخب نيا ».درادن دوجو ينامرد ادرف مينكن يمادقا زورما رگا«



 ؟درك ناوت يم هچ اما .تسا ينارگن

 و موادم شزومآ ياه هرود يرازگرب ،هعماج رد يزاس گنهرف ،مدرم يناگمه شزومآ ،يللملا نيب ياهدرادناتسا تياعر

 رجنم ناريا رد وراد هيور يب فرصم شهاك هب دناوت يم هك تسا يتامادقا هلمج زا ناراتسرپ و ناكشزپ يارب يزومآزاب

 رد زاس هناش رتكد .دراد رارق تشادهب ترازو راك روتسد رد هك تسا يدراوم هلمج زا زين ناكشزپ ياه هخسن لرتنك.دوش

 ييالاب مقر هقطنم رد هك دش يسررب روشك رد كشزپ هخسن نويليم 982 دودح 88 لاس ناياپ ات« :ديوگ يم هنيمز نيا

 يارب زين ناكشزپ خسن يسررب دروخ زاب .تسا روشك رد وراد فرصم عوضوم رب تراظن هدنهد ناشن عوضوم نيا .تسا

  »دوش يم لاسرا ناكشزپ

 رادروخرب يرت يقطنم دنور زا ،اه كيتويب يتنآ هلمج زا اهوراد عاونا فرصم هدنيآ رد هك دور يم ديما ،تامادقا نيا ماجنا اب

 .دشاب

 

 


