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 :9یغت ناوتیم ار ام فده ،مLنک فGHعت تموکح راتخاس رد :9یغت و ?اسا نوناق رد :9یغت ار 34لط حالصا فده ت(ا'ن ر$ا
 فGHعت نیا اما .تسSاد  )تموکح راتخاس رد :9یغت هن( تموکح راتخاس :9یغت و )?اسا نوناق رد :9یغت هن( ?اسا نوناق
 کشزپ ،گرم زا یو تاجن یارب هک دLنک روصت ار یرامLب ،بلطم ندش نشور یارب .تس_ن قیقد [\ا] ەزادنا هY زونه
 ا'نت ار حارج کشزپ فده ناوتیمن ط(اst نیا رد .دزاس جراخ رتدوز هچره دراد رارق یو ندY رد هک ار LpخدY ەدغ تسnاmیم
 �xامدص یو هY و دوشS رامLب گرم ثعاY هک تسا یوخن هY را] نیا ماجنا وا فده هyلY .تسSاد مLخدY ەدغ [wxشادرب
 یرو'مج تموکح راتخاس :9غت و ?اسا نوناق :9یغت ا'نت ام فده ،ب_ترت [:wمه هY .درو�Lن دراو هLلوا یرامLب زا  رت ەدنشک
 هک دشا�نورف مه زا نانچنآ یرادروشک و هعماج مظن هک تسا یوحن هY تا:9یغت نیا ماجنا ،فده هyلY .تس_ن �السا

 ب_ترت نیا هY .تسا فده زا �tخY دوخ تارطاخم نیا زا ی:9گولج  .دتلغ ورف 3xلود �4 و [�وناق �4 ،جGم و جGه هY روشک
 .تسا [:9هرپ تنوشخ و دنم ناماس یوحن هY �السا یرو'مج تموکح راتخاس :9یغت و ?اسا نوناق :9یغت ام فده
 
 رد .دشاY هتشاد ەارمه هLp Yخو راLس� ەدنیآ دناوتیم جGمو جGه و [�وناق �4 هY روشک ندLتلغورف و هعماج مظن t?ا�ورف
 t?ا�ورف و 3xلود �4 .تشاد هجوت [:9ن راذگ زا دعY ط(اst هY تسnاmیم ?ارکومد هY ەاوخ تLمامت ?اLس ماظن ک( زا راذگ
 ەرازگ نیا دهاش  ،ناریا فارطا هY �ا�ن .دوش راچد نآ هY دناوتیم روشک ک( هک تسا [3تشونs نGHتدY [�ارم�ح ماظن لما]
 و یا ه(ا� شخY ک( ،دوش 3xیعضو [:wنچ هY روشک ندLتلغورف زا عنام هک یوحن هY ،راذگ ندوب دنمناماس  ام یارب .تسا

�نوگچ هY هطو�Gم ه�Hناث یرما هن ،تسا فده دوخ زا ریذ�ان ��ادج
�

  .فده یارجا 
 
 و شزرا ک( ناونع هY ا'نت هن تنوشخ زا [:9هرپ .دزاس نکمم :9غ 3xح د(اش و رتراوشد ار دنمناماس راذگ [:9مآ تنوشخ ەزراmم
 هY ار ?اLس ەزراmم ،تنوشخ .تسا تLمها یاراد [:9ن �مع تاظحالم هY انب هyلY ،تسا رادروخرب یا ه(ا� تLمها زا لصا

 ک( ��اج هYاج هY اmلاغ [:9مآ تنوشخ ەزراmم ،[:wنچمه .دراد ار رترب تسد م�اح تردق نآ رد هک درب � تموکح [:wمز
 هلحرم  رد هعماج مظن و تاmث ظفح یارب ،نیا رب نوزفا .?ارکومد رارقتسا هن ،دماجنا � رگ(د یروتاتک(د ک( اY یروتاتک(د
Yیم نویس£زوپا ،راذگ زا دعmاnنا�ما دح ات تس Yو دنک ظفح  ار [�ارم�ح ماظن زا ��اه شخ Yنآ زا هک ار تموکح زا ��اه شخ 

 ک( [:9ن تنوشخ زا [:9هرپ ،ب_ترت نیا هY  .دزاس_م راوشد ار رما نیا ماجنا [:9مآ تنوشخ ەزراmم .دزاس ەارمه دوخ اY دنرب �
Yناث یرما هن ،تسا فده دوخ زا یا ه(ا� شخ�Hم هGهطو� Yنوگچ ه�

�
 .فده یارجا 

 
 راذگ دوخ و تس_ن ¥_م رگ(د دوجوم ?اLس ماظن ظفح هک دنس:9م هجL¤ن نیا هY م�اح نا�mخن اه روشک زا یدودعم رد
 وHرانس نیا زراY هنومن یوروش :9هامج داحتا t?ا�ورف .دننکLم تGHیدم و یزHر همانرب ار د(دج ?اLس ماظن ک( هY دنمناماس
 ،دنا ەدL¨سچ تردق هY نادناد و گنچ اY نام�اح ،سکع رب .تس_ن رارقرب 3xیعضو [:wنچ �السا یرو'مج رد .تسا

�ما�مدوخ و دادm¤سا د(دشª یوس هY یا ەدنیازف تعs اY و  دYات pن رب ار ©الصا هنوگچLه
�

 .دنور � 9xش_ب هچره 
 
 رHز هY ار تموکح ات تسا ەدش قفوم دنمو:9ن ¬امتجا یاه ش»نج �دنامزاس اY نویس£زوپا اهروشک زا رگ(د یا ەرا� رد
Yسس .دشک Yا ªکشLتسد رد ار روشک روما ەرادا تقوم تلود ک( ل Yط زا  و د:9گGHق ªکشLا( و ناسسوم سلجم ل 
 ردتقم و دنمو:9ن نویس£زویا ک( هY وHرانس نیا تLقفوم  .دنک ا� رب دشاY مدرم لوبق دروم هک ار ید(دج ?اLس ماظن مودارفر
 3xح ،تروصنیا :9غ رد .دنک تGHیدم و ی94هر  ار کLتارکومد ماظن هY یدادm¤سا ماظن زا دنمناماس راذگ دناوتب هک دراد زاLن
 تسد هY ار روما ەرادا تعs اY دناوتن هک دراد دوجو ��الاY کس£ر ،دشکY رHز هY ار تموکح ات دوش قفوم نویس£زوپا ر$ا
Yتلغ ورف زا و د:9گLروشک ند Yه و [�وناق �4 هGم و جGنچ ،[±اح لاح رد ،هنافساتم .دنک ی:9گولج  جw:] و دنمو:9ن نویس£زوپا 
 .مL¤سه  تکرح رد نآ يوس هY هچرگ ،درادن دوجو ناریا رد یردتقم
 
 ات تس_ن رادروخرب [\ا] رادتقا زا [:9ن نویس£زوپا و دYات pن رب ار ©الصا هنوگچLه تموکح ،تسا [�ارحY اد(دش روشک عضو
 رد .دنک ا� رب نآ یاج هY �4ولطم ماظن و دشکY رHز هY ک(دزن x́فا رد لوبق لYاق :9غ یاه هن³Hه نودY ار تموکح دناوتب

  ؟دراد رارق ام ربارب رد تموکح اY ەزراmم یارب یا هن³Hگ هچ ؟درک ناوتیم هچ µ(اw:] stنچ
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Yراوتسا 34لس همانرب ک( ه(ا� رب ا'نت دناوتیمن �السا یرو'مج زا راذگ هک تسا ¸ید Yشاد .دشاwx] )بسانم �4اج(ا همانرب ک 
ºرزب شخY رد نون¹ا ،هناتخmشوخ .تسا رادروخرب لوا هجرد تLمها زا

�
 نیا سوئر نوما:9پ یا ە9xسگ قفاوت نویسزوپا زا 

 نیا اعقاو ا(آ اما .تسا ید94هار همانرب ک( s رب قفاوت ،دشاY را] ەرگ دس:9م رظن هY هچنآ .تسا هتفرگ ل�ش �4اج(ا همانرب
  ؟دLسر قفاوت هY نآ s رب ات درک هلومرف 34سانم وحن هY ار نآ ناوتن هک تسا یا ەدچLپ هلوقم �مع همانرب
 

 اY ەزراmم یارب  .تسا ?ارکومد هY یروتاتک(د زا راذگ  زا رتراوشد راLس� ?ارکومد هY کHژولوئود(ا 9xیلاتوت ماظن ک( زا راذگ
 ربارب رد د(اmن ار ?اLس یاهو:9ن ،تسخن .تشاد هجوت هLلوا هتکنود هY تسnاmیم �السا یرو'مج ەاوخ تLمامت تموکح
 اY ەزراmم یارب ار و:9ن ن9xHش_ب ناوتب ات دHزرو د¹Lات ناشک9xشم  عفانم و اه تساوخ یور رب تسnاmیم هyلY  .داد رارق مه
 رب هLکت نودY هک تسا هتخومآ ام هY تاحالصا ههد هس هY ک(دزن ه�Gجت  ،مود .درک �دنامزاس و جیس� [3ید دادm¤سا

 هعماج تاmلاطم شریذ� و [3یشS بقع هY راداو ار �السا یروهمج ەاوخ تLمامت تموکح ناوتیمن ¬امتجا یاه ش»نج
 تGHیدم و �دنامزاس [�دم هعماج تاmلاطم و ¬امتجا یاه ش»نج ه(ا� رب تسnاmیم ار �السا یروهمج اY ەزراmم .درک [�دم
  .تسا ÀیدY و را�شآ [:9ن ناریا [�دم هعماج تاmلاطم .درک
 
Yهجوت ا Yه stدوجوم ط(ا، Yهجوت ا Yهام هLو �السا یروهمج تموکح تاصتخم و ت  Yهجوت ا Yا هجرد هSو  ماجس 
 رد .مL¤س_ن ور�ور �السا یروهمج زا دنمناماس راذگ یارب یرامش_ب یاهرا] ەار اY ام نکمم یاضف رد ،نویس£زوپا یدنمو:9ن
 ه(ا� رب هک تسا هنا(ارÅلمع همانرب ک( s رب قفاوت نکمم هن³Hگ  نGHت بولطم .دهدLم ام هY ار Ãخشم خسا� ط(اst  ،عقاو
 بقع هY راداو ار تموکح هک مLنک ت(اده ��وس� ار ¬امتجا یاه ش»نج و مLنک �دنامزاس ار [�دم هعماج مLناوتب نآ
Sلاطم شریذ� و [3یشmم ل�ش ردتقم ودنمو:9ن نویس£زوپا ک( هک تسا دنور نیا رد .دزاس [�دم هعماج تاLر$ا .د:9گ 

 شریذ� زا تموکح ر$ا اما .تفا( مLهاوخ تسد دوخ فده هY اتیا'ن تروصنآ رد ،دریذ�ب ار [�دم هعماج تاmلاطم تموکح
 .دنک ا� رب ار ید(دج ماظن دنمناماس یوحن هY دناوتب هک دوب دهاوخ µ(اst رد نویس£زوپا ەا�نآ ،دنز زاs Y هعماج تاmلاطم
 
 هزاجا ھمھ ھب و دشاب راگزاس هاوخ یسارکومد یاھورین ھمھ عفانم اب ھک تسا کیتارکومد و یلمع یراک هار تسا زاین ھچنآ
 هدننک دحتم لماع نیرت دنمورین یا ھمانرب نینچ .دنشاب ھتشاد تکراشم ادرف ناریا نتخاس رد کیتارکومد یوحن ھب ات دھد
 ھمانرب و هدارأ کی ھب المع صخشم یوس کی رد یندم ھعماج تابلاطم نتخاس زکرمتم اب ھک دوب دھاوخ اھورین ھمھ
 .دیماجنا دھاوخ یمالسا یروھمج زا رذگ یارب کرتشم
 

 و بازحا یدازآ و ?اLس ناLنادنز یدازآ هmلاطم زا هک تسا یا همانرب [:wنچ هنومن ناریا �م ههبج یا ەدام هس حGط
 نوناق ک( نHودت یارب ناسسوم سلجم دازآ تاYاختنا هmلاطم و �4اوصتسا تراظن وغل ات و زاغآ اه هناسر و تاعامتجا
 t¥� قوقح روشÊم رد ەدش حــــÇHت یاه یدازآ هLل] و روشک [Æرا تLمامت ظفح ،تلود زا نید ��ادج ه(ا�Gب د(دج ?اسا
 .دور � ش_پ
 

 هتس� یور زا ار :9شمش تموکح هکنیا .دراد رارق دوخ تLیعضو نGHتریذ� ه�[± و نGHت فLعض رد �السا یرو'مج تموکح
 3xقو ەاوخ تLمامت یاه تموکح  .تسا نآ فعض زا یور زا هyلY ،تردق یور زا هن ،تسا ەداتسnا مدرم ربارب رد دق مامت و
 ەا�(ا� زا هچنآ دنناوتب ات دنو�Lم یور 9xش_ب ��ارگرادتقا هY ەراومه دنهدLم تسد زا ار دوخ تLعوt¥م و ¬امتجا ەا�(ا�
 و ەدش هتخانش دنور نیا [:9ن �السا یرو'مج  .دننک �دنامزاس یرترثوم وحن هY و ظفح ار  تسا ەدنامLقاY ناش ¬امتجا
 روطنآ ،تسا ەدرک فذح ار دوخ رادفرط یاهو:9ن زا �tخY مادم تموکح ههد را'چ زا ش_ب یارب .تسا هتفرگ �Ì ار لوادتم
 نارحY راچد نامزمه �السا یرو'مج تموکح  .تسا هتفا( شها] تLعمج ٪۱۰ زا 9xم] هY نآ ¬امتجا ەا�(ا� نون¹ا هک
 رد .تسا رو هطوغ Lx́مع راLس� ?اLسو ¬امتجا ،یداصتقا یاه نارحY رد روشک .تسا یدمآرا�ان و تLعوt¥م یاه
ºرزب شخY  .تسا ەدناشک یا ەرطاخم رپ یاهانگنت هY ار روشک �السا یرو'مج 4©راخ هصرع

�
 ەژورپ ف± هعماج عبانم زا 

 زا Lpن زا ش_ب ،تسا ەدLباوخ المع داصتقا هخرچ ،دنشاmیم ��القع هLجوت هنوگره دقاف هک دنوش_م �اظن و یا هتسه یاه
ºدنز رقف طخ رHز تLعمج

�
 اY .تسا هتفرگ ارف ار روشک نا]را مامت تGHیدم وس و یدمآرا�ان ،داسف ،یراوختنار و دنکLم 

 تعs اY و دنک � وجتسج بوکs رد ار را] ەراچ هyلY  ،دYات pن رب ار ©الصا هنوگچLه ا'نت هن تموکح ،هم'نیا
�ما] دوخ و دادm¤سا یوس� لعن را'چ ،یاەدنیازف

�
    .دYاتش � 9xش_ب هچره 

 
 هY �السا یروهمج زا دنمناماس راذگ یارب هن³Hگ ن��9xHلطم اهنت هن ناریا �م ههبج یا ەدام هس حGط ،µ(اw:] stنچ رد
  .تسا رادروخرب [:9ن تLقفوم سSاش ن9xHش_ب زا هyلY ،تسا ?ارکومد
 

 


