
 
 
 
 

 
کچرق نادنز ناینادنز تیعضو زا یشرازگ  

ییاریا یمیھاربا خرلگ  
 

 نایم رد و کشخ یاوھ و بآ اب یا ھقطنم .تسا هدش عقاو نیمارو فارطا یاھرازین رد کچرق نادنز – حلص طخ ھمانھام
 نادنز یانب .تسا ھتخاس ھجاوم یدج تالکشم اب ار تاقالم تھج اھ هداوناخ دمآ و تفر اج نآ ھب ناسآ یسرتسد مدع ھک ،نابایب
 ییاھانب ندرک ھفاضا زج ھب ،یربراک رییغت زا سپ .تسا هدوب ماد یرادھگن تھج یا ھلوس ،نآ یربراک رییغت زا شیپ کچرق
 طسوت روشک بوصم نیناوق تیاعر مدع .تسا هدشن داجیا انب نیا رد یرییغت نیرتکچوک ،ھناخزپشآ و یرادھب تھج کچوک
 نادنز نیا رد سوبحم نز رازھ زا شیب ھک یدح ھب تسا هدش یدایز یاھ تیمورحم داجیا بجوم نادنز نیا نیلوئسم و نیرومام
 نیا .دنتسھ ھجاوم نیرومام طسوت یناسنا ریغ و یقالخا ریغ یاھراتفر ابً اضعب و مورحم ینادنز کی ینوناق قوقح بلغا زا

 دنب نیا رد زور ھنابش ھس تدم ھب ،دیدج یدورو ناینادنز و هدش عقاو )ھلوس(نامتخاس یادتبا رد ھنیطنرق دنب .دراد دنب ١١ نادنز
 رد یرت ینالوط تدم ھب الومعم ار کچرق ھب یدیعبت یتدیقع و یسایس ناینادنز ،تسا رکذ نایاش ھتبلا .دنوش یم یرادھگن
 ناینادنز رب رتشیب راشف لامعا و ھیبنت دصق ھب لمع نیا .دنیامن یم سوبحم تسا دمآ و تفر رپ و غولش یناکم ھک ،ھنیطنرق
 هدوب ردخم داوم لمح ای فرصم ھب موکحم ناینادنز یرادھگن صوصخم دنب ود ھنیطنرق زا ریغ .دوش یم ماجنا یتدیقع و یسایس
 ١١ نیب زا اھدنب نیرت تیعمجرپ دنب راھچ نیا .تسا لتق رد تنواعم و تکراشم ای لتق ھب نیموکحم یرادھگن صوصخم دنب ود و
 ھقرفتم و فیلکتالب ناینادنز نینچمھ ،تقرس ،یرادربھالک ھب نیمھتم یرادھگن تھج رگید یاھدنب .تسا کچرق نادنز دنب
 تھج ھک ناردام دنب ھب موسوم زین دنب کی و هدوب اھدنب رگید ھب تبسن رتھب یطیارش اب هرواشم دنب ود .دنا هدش هداد صاصتخا

تسا ،دنا هدش تشادزاب دوخ لاسدرخ ناکدوک هارمھ ھب ھک ینانز ای رادراب نانز یرادھگن . 
 کی زج ھب ،کچرق نادنز دنب ١١ بآ ھلول طوطخ یمامت .دراد رارق ینارحب طیارش رد نادنز نیا رد یندیماشآ بآ ھب یسرتسد
 ندیشون دندقتعم کچرق رد سوبحم یمیدق ناینادنز .تسا راد معط ،زین نیریش بآ ھلول طخ نیمھ بآ و روش بآ یواح ،ھلول طخ
دنا هدش التبم یلگنا یاھ یرامیب عاونا ھب و هدرک دراو یریذپان ناربج یاھ بیسآ ناشاھ ھیلک ھب تدم زارد رد بآ نیا . 
 راب کی یاذغ فرظ کی فصن زا رتمک ینازیم ھب ماش و راھان ییاذغ یاھ هدعو ھک تسا یا ھنوگ ھب ناینادنز یتشیعم تیعضو
 دعب تساھ تدم“ دندرک یم اعدا و هدوب ضرتعم نادنز یاذغ مجح ھب ناینادنز زا یرایسب .دریگ یم رارق ناشرایتخا رد فرصم
 و هدش مرلوً الماک ھک دوش یم ورس اھدنب رد ناینادنز طسوت یشوج بآ ھناحبص یاھ هدعو رد .”دنا هدشن ریس اذغ مامتا زا
 رد .دنا هدرک مورحم یاچ ندیشون زا ار دوخ رابجا ھب ھک تساھ لاس یمیدق ناینادنز زا یرایسب .تسا هدیشوجن ھک تسا صخشم
 یایوس .تسا ایوس و ینیمز بیس ،تابوبح ،جنرب لماش اھاذغ تایوتحمً الومعم و درادن دوجو ینیئتورپ ھنوگ چیھ نادنز یاذغ
 و هدوب دودحم رایسب ییاذغ عونت .دوش یم دادملق ناسنا هدور و هدعم ھب هدننز بیسآ ھک هدوب یماد ھلاجنک نادنز یاذغ رد یفرصم
 تراک ھب یزیراو ھجو چیھ )ما هدرک هدھاشم ھک ھچ نآ قبط( کچرق نادنز رد سوبحم ناینادنز زا یرایسب ھک نیا ھب ھجوت اب
 و دودحم رایسب زین نادنز هاگشورف مالقا .دندرک یم ریس ار دوخ کدنا و ملاسان یاذغ نیمھ اب دیاب رابجالا ھب دنتشادن ناش یکناب

 ٢٠ لقادح تدم ھب دیاب ورسنک و زپ مین یاذغ .دوب هویم بآ و کیک ،تیوکسیب ،هدامآ ھمین یاذغ و ورسنک عون دنچ لماش افرص
 ندناشوج نودب و زپ مین لکش نامھ ھب دنراد دیرخ ناوت ھک یناسک و تسین ایھم ناینادنز یارب ناکما نیا ھک دوش هدناشوج ھقیقد
تسا دارفا تمالس ھب هدننز بیسآ ،تدمزارد رد نیا ھک دنک یم فرصم ار نآ . 
 کدنا رادقم تھج ھب زین دنراد ار نآ دیرخ ناوت ھک یناینادنز ھمھ و دوش یم ھضرع هاگشورف رد هاگ ھب هاگ تروص ھب هویم
 .دندوب هدروخن یا هویم عون چیھ ھک دوب اھ هام ،یلام ظاحل زا ناوت مک دارفا زا یرایسب .دنبای یمن ار دیرخ ناکما ھضرع
 فلس رد رتشیپ .دش یم ھئارا فرصم راب کی فورظ رد ناینادنز یاذغ .تسا کانفسا هزادنا نیمھ ھب زین تاینبل تیعضو
 زا اھدنب رد اذغ ورس و فلس ندش هدیچرب اب ،ھک تشاد رارق ناینادنز رایتخا رد اذغ فرص تھج یزلف فورظ نادنز سیورس

دنناد یم دوخ تمالس ھب هدننز بیسآ ار نآ تدم ینالوط هدافتسا یمیدق ناینادنز .دوش یم هدافتسا فرصم راب کی فورظ . 
 .دریگ یمن رارق ناینادنز رایتخا رد کچرق رد یا هدننک ینوفعدض هدام چیھ .تسا هدننک نارگن رایسب زین اھدنب یتشادھب تیعضو
 ،ینوفع یاھ یرامیب عاونا ھب نیسوبحم زا یرایسب ھک تسا یلاح رد نیا .تسا ییوشتسد عیام ھب دودحم طقف زین هدنیوش داوم
 زدیا تست نادنز یرادھب رد دورو ودب رد ناینادنز ھک مدوب دھاش ھنیطنرق رد نیا رب هوالع .دنتسھ التبم هریغ و یتبراقم ،یتسوپ
 ماجنا یاھ شیامزآ خساپ زگرھ و دوش یمن ماجنا یرامیب یانبم رب نادنز رد یکیکفت ھنوگ چیھ اما .دنھد یم ماجنا ار تیتاپھ و
 ماجنا ناینادنز هدنورپ لیمکت تھج اھ شیامزآ نیا مدینش یرادھب لنسرپ و نیرومام زا ھک ھچ نآ عقاو رد .ددرگ یمن مالعا هدش
یرگید فدھ ھب ھن دوش یم . 
 ار ردخم ھب نیداتعم زین یرادھب و دنوش یم یبایزرا راکددم احالطصا یدرف طسوت دورو ودب رد ردخم داوم ھب داتعم ناینادنز
 ناینادنز راگیس یتح و ردخم داوم ھیلک ،دنبای یم روضح ھنیطنرق رد ناینادنز ھک ھیلوا زور ھس رد اما .دنک یم تبث و ییاسانش
 یم دارفا نیب کانرطخً اضعب یاھ یریگرد ھبً اتیاھن ھک دوش یم یزیمآ تنوشخ یناور تالاح زورب بجوم ھک دوش یم عطق
 یاج ھب و شریذپ نادنز نیلوئسم طسوت یتحار ھب نادنز رد اما دش یم لقتنم دایتعا کرت پمک ھب دیاب داتعم درف عقاو رد .دماجنا
 زد یرادھب ناکشزپ روتسد ھب انب زور ھس زا دعب .دوش یم شخب مارآ یوراد عون رھ زا مورحم سبح ییادتبا زور ھس رد اوادم
دوش یم هداد درف ھب وراد ینیعم . 
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 لاس زا سپ ناشنارسمھ زا قالط ناکما مدع تھج ھب ناشرتشیب دصرد مدش ھجوتم لتق ھب موکحم نانز زا یرایسب اب دروخرب رد
 ای و یلبق ھشقن اب ،تسا هدوب هارمھ ناشنارسمھ طسوت ھجنکشً اضعب و متش و برض ،نیھوت اب ھک ھتفشآ یکرتشم یگدنز لمحت اھ
 نیا دندناسر لتق ھب ار ناشنارسمھ یلبق ھشقن اب ھک نانز نیا زا یدایز دصرد .دنا هدش ناشنارسمھ لتق بکترم یناھگان تروص ھب

 ،دنتسناد یم راک تیانج ار دوخ ھک نیا اب اھ نآ .دندوب هداد ماجنا دوب هدش ناش یگدنز دراو ھک رگید درم یراکمھ اب ار لمع
 ھب تسد زگرھ داد یم ناش قالط ھب تیاضر هدنورپ یضاق ،دنتشاد ناشنارسمھ زا ھک یتیاکش ِررکم تاعفد رد رگا دندوب دقتعم
 طوبرم نیناوق اصخشم( ھنوگرامیب ینیناوق عضو لیلد ھب دراد ار مالسا یانبم رب یتیمکاح یاعدا ھک یا ھعماج .دندوب هدزن تیانج
 زا ار دوخ ناج تیانج نیا رد ھک یدرم .دنوش یم تیانج زورب ثعاب ،ناینابرق ھک دھد یم رارق یطیارش رد ار دارفا )قالط ھب
 ھک یدرم .دوش یم نادنز ھناور نیگنس یمکح اب ای ،موکحم مادعا ھب ،هدش راک تیانج کی ھب لیدبت ھک ینز .دھد یم تسد
 ھبً اضعب و دننک یم ھبرجت یناوجون و یکدوک ار یتخس نارود ،طیارش لیمحت لیلد ھب ھک ینادنزرف و دوش یم مادعا ھب موکحم
 ھک یناکدوک .دنوش یم ھجاوم یرایسب تالضعم اب ،ردام سبح ای مادعا و لتق زا سپ ناماس ھب ان طیارش رد نتفای شرورپ لیلد
 ناشراظتنا رد خلت یا هدنیآ هدش لیمحت ِتوافتم طیارش و دوجوم یناور یاھراشف لیلد ھب و دنتسھ یعاجترا نیناوق نیا ناینابرق

دوب دھاوخ . 
 قبط( ھک یدارفا و هدوب ھنالداعان رایسب رگید یاھروشک اب سایق رد زین ردخم داوم لمح ھب موکحم ناینادنز یارب هرداص ماکحا
 لاس ٢٠ یالاب ماکحا ای دبا سبح ،مادعا ماکحا اب دندوب هداد ردخم داوم قاچاق ھب نت شاعم رارما تھج ھب و راچان ھب )ناشتاراھظا
 دروم رد هدنورپ ھب یگدیسر یط و تشادزاب زا سپ یا یسانش بیسآ ھنوگ چیھ ھک تسا یلاح رد نیا .دندوب ھجاوم هریغ و
 ماکحا نیا تسا رکذ ھب مزال .دشک یم یھابت ھب ھشیمھ یارب یا ھظحالم نیرتمک نودب دارفا یگدنز و دوش یمن ماجنا نیمھتم
 تھج ھب نالک حطس نایچقاچاق و هدوب ینایم حوطس ناگدنشورف ھک دوش یم ییارجا و دنک یم ادیپ تیعطق یدارفا دروم ردً الومعم
 رد نیموکحم زا ینادیم قیقحت یانبم رب هدنب تادھاشم .دنوش یم ھئربت ،دنراد هدننک تشادزاب یاھ ناگرا اب ھک ییاھدنب و دز
 دھاش ھک یناسک .تسا دندوب کچرق یمیدق ناینادنز زاً اتدمع ھک یناسک یاھ ھتفگ زا میاھ هدینش و ناردام دنب و نادنز ھنیطنرق
 هدش ھتسب اھ نآ هدنورپ و هدش دازآ دوز یلیخ دنتشاد قاچاق رد ار شقن نیرتشیب ھک ییالاب یاھ هدر نیمھتم یرایسب دراوم رد دندوب
تسا . 
 ماجنا یط نانابنادنز رظن بلج تروص رد صاخ طیارش رد و دنرادن ار ینوناق یصخرم قح زا هدافتسا ناکما اتدمع ناینادنز
 لماش قالخا نسح .دنوش یم نئوپ ناونع ھب قح نیا تفایرد ھب قفوم اھ تدم زا سپ ،ھتفرگ مان ”قالخا نسح“ ھک یا ھسورپ
 تاروما ماجناً اضعب و تفاظن رد یراکمھ و نانابنادنز زا یونش فرح ،یبھذم یاھ سالک رد روضح ،ینید ضیارف ماجنا

تسا )هریغ و لنسرپ راک لحم تفاظن و نادنز ھناخزپشآ رد نانابنادنز یاذغ ندرک مرگ( نانابنادنز یصخش . 
 یراک تعاس .دنتسھ راک ھب لوغشم اھدنب و هاگراک ،ھناخ طایخ ،ھناخزپشآ ،یرادا شخب رد دمآرد بسک تھج ناینادنز زا یدادعت
 رازھ ١٠٠ فقس ات و رازھ داتشھ ،رازھ ۵٠ زا یغلابم راک زا مجح نیا یازا رد .تسا رصع راھچ دودح ات حبص ٩ دودح زا
 ود یگتفھ تروص ھب نادنز رد راک یادتبا رد زین ناینادنز زا یخرب .دوش یم زیراو راک هام کی یارب ناینادنز تراک ھب ناموت
 زین یدادعت .دندرک یم تفایرد نفلت تراک رگید یخرب و )نمھبً الومعم راگیس تکاپ ود یا ھتفھ( .دندرک یم تفایرد راگیس تکاپ
 چیھ ینعی .دنتشاد ار یرتشیب تدم یارب نفلت زا هدافتسا هزاجا طقف و طقف ،دوش یم بوسحم یراگیب عقاو رد ھک راک یادتبا رد

دنتشاد ار نفلت زا هدافتسا ناکما یرتشیب نامز تدم طقف و دش یمن تفایرد یھجو تقو . 
 یسنج هدافتسا تھج نایدنب مھ رایتخا رد ار دوخ دمآرد بسک تھج ھب ھک ینانز .مدش انشآ ”یزاب تم“ ھلوقم اب کچرق نادنز رد
 نیمأت تھج دمآرد بسک دصق ھب طقف ھک یدارفا اما ،دندرک یم ھطبار داجیا ھب مادقا یسنج زاین عفر تھج ھب یخرب .دنھد یم رارق
 یسانش بیسآ مدع و رقف ناینابرق دنھد یم نت یدنب مھ اب یسنج ھطبار ھب زاین دروم هدنیوش داوم ای ییاذغ داوم دیرخ ای راگیس
دنتسھ نادنز نیلوئسم و ناراکددم طسوت . 
 دروم رد ھیضق نیا .دنتسین نامیشپ دوخ درکلمع زا ناش یرایسب اما .تسا هدش ھتشون ”هاگتمادن“ ترابع نادنز یدورو ردرس رب
 یم زاربا و دنتسھ ھعماج تسدورف ھقبط زا اتدمع اھ یتقرس .دمآ یم مشچ ھب ھیقب زا رتشیب دندش یم باطخ یتقرس ھک یدارفا
 .دننامن ھنسرگ ھک دندیدزد یم عقاو ھب دارفا نیا .میدزد یم مھ زاب نوریب میورب ،میدش یم ریس ھنوگچ میدیدزد یمن رگا ھک :دننک
 زا یدزد ات ،اھ هاگشورف زا شفک و سابل نتشادرب و یرپوس زا یکاروخ و هویم نتفر شک ات ،اھ هزاغم لخد ندز زا دنتفگ یم
 یم دای هاگ ھجنکش ناونع ھب نآ زا ھک روپاش یھاگآ رد و .دنراد هدنورپ رد ار ھمھ نارگید نیشام و اھ ھناخ یرابنا و گنیکراپ
 نیگنس یاھ نیشام گرزب یاھ کیتسال رد .دنروخ یم کتک لباک اب روپاش یھاگآ رد .دندوب هدرک فارتعا اھ نآ ھمھ ھب ،دندرک
 هدینش یسنج کیکر یاھ شحف .دنداد یم ناش رارق نیتوپ اب دگل و متش و برض دروم .ناش دندناتلغیم نیمز یور ،هداد ناشرارق
 .تسا رت تخس مھ ندعم رد راک زا ناشراک ھک“ :دندوب دقتعم اھ نآ .دندرک یم فارتعا دندوب هدرک ھک ھچ نآ رھ ھبً اتیاھن و دندوب

دننک لمحت ار ییاھ یتخس ھچ دیاب ،مکش تسد فک کی ندرک ریس یارب ”. 
 رد ار ھلاس ٢٠ دودح ات هزور دنچ کدوک زا .دننک یم سبح لمحت ناشناردام هارمھ ھب یرایسب ناکدوک و نادازون ،ناردام دنبرد
 و کاروخ قح زا ھک یناکدوک .دنوش یم نادنز دراو ناشناردام هارمھ ھب ای دنوش یم دلوتم نادنز رد ھک یناکدوک .مدید اج نآ
 ندید زا ھک یناکدوک .دنسانش یمن ار نادنز زا جراخ یایند و دنا مورحم شزومآ و یمرگرس ،حیرفت ،تشادھب ،بسانم کاشوپ
 یم تشحو )دننیبب نادنز ھطوحم رد رگاً اضعب( نیشام یادص ندینش زا .دنسرت یم )نادنز یاھ یتامدخ و اھ نیسنکت( نادرم
 ناکدوک نیا نیب زا ار طیارش نیرتدب .دنتسھ انشآ یناویح چیھ اب ھن و دنسانش یم ار یصاخ هویم لکش و معط ھن ھک یناکدوک .دننک
 دننک یم لقتنم نادنز ھب ار اھ نآ پمک ھب داتعم کدوک و ردام لاقتنا یاج ھب .دنا هدش دلوتم داتعم ناردام زا ھک دنراد یا ھتسد نآ
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 التبا دایتعا ھب ناس نامھ ھب ردام ریش ندروخ ای ردام اب ینوخ دنویپ تھج ھب ھک ،داتعم یردام زا هدش دلوتم هزات نادازون نیا و
 لنسرپ ھب اھراب ھکنیا اب( ناکدوک نیا درد ندومن مارآ تھج .دنوش یم ھجاوم دایتعا کرت یاھدرد اب نادنز ھب دورو زا سپ ،دنراد
 وا ندومن مارآ رد یعس کدوک کچوک و فیحن ندب نداد ژاسام اب ناینادنزً اتیاھن و دریگ یمن ماجنا یمادقا چیھ )دوب هدش تیاکش
 سانشان دارفا ھب و هدش ادج ردام زا یگلاس ود نس زا سپ ناردام تیموکحم ندش ینالوط تروص رد ناکدوک نیا .دنیامن یم
 لیلد ھک نآ نودب ،دنوش یم لقتنم یتسیزھب ھب ناکدوک ،یرادھگن تھج ماوقا دوبن تروص رد .دنوش یم هدرپس )ناکیدزن ای ماوقا(
 کاندرد تدش ھب ناکدوک نیا یگدنز طیارش .دندوب ھتسباو وا ھب تدش ھب نادنز رد روضح تھج ھب ھک ،دننادب ار ردام زا ندش ادج
 رایتخا رد نادنز ھک یکشوپ و کشخ ریش ھیمھس .دریگ یمن ماجنا نانآ لاح هافر تھج رد یریبدت ھنوگ چیھ و هدوب یناسنا ریغ و
 ریش نیمات رد یلام ناوت مدع لیلد ھب ناردام الومعم ار هام یاھزور یقاب و دھد یمن مھ ار هام فصن فافک دھد یم رارق ناردام

دننک یم مادقا ،وا ندرک ریس تھج کدوک ھب دنق و مرگ مین بآ ندناروخ ھب ،کشخ . 
 لاقتنا رد ھک یردخم داوم لمح ھب روپاش یھاگآ رد ھجنکش ریز دندرک یم اعدا ھک مدش ھجاوم یرایسب نانز اب کچرق نادنز رد
 ھب موکحم ناینادنز دروم رد ار ھلئسم نیا .دنتسھ نادنز رد ھک تساھ لاس لاح و دنا هدرک فارتعا دنتشادن یشقن نآ یرادھگن و
دنا هدش اھر ماجنارس یب ،دنرادن لیکو نتفرگ ناوت ناش یرایسب ھک اج نآ زا اما ،دراد یسررب ھب زاینً انیقی ھک مدوب دھاش زین لتق . 
 اب درم نارومام یریگرد لرتنک ناوت مدع تروص رد و هدش مازعا اھدنب لخاد ھب نز نارای ساپ ادتبا یریگرد زورب ماگنھ ھب
 ھبً اضعب ای ،راگیس ،ییاذغ داوم رس رب اھ یریگرد رتشیب .دننک یم مارآ ار دنب ھتفشآ یاضف و هدش دراو اھ دنب ھب رکوش و موتاب

 دنب یاضف اھ تدم ھک دماجنا یم ییاھ یریگرد ھب هاگ دروم نیرخآ نیا ھک ،تسا یسنج یاھ کیرش رس رب فالتخا زورب رطاخ
 یاھلولس ھب ھیبنت تھج تقوم تروص ھب و متش و برض اب ار دارفا ،دنب ھب نیرومام دورو و یریگرد زا سپ .دنک یم بھتلم ار
دننک یم لقتنم یدارفنا . 
 رگم ،دنشاب ھتشاد مازعا ھب زاین ھک ینارامیب و دھد یم رارق نارامیب رایتخا رد ار ھیلوا یاھوراد و اھ صرق اھنت نادنز یرادھب

دنوش یم مازعا ناتسرامیب ھب ،یفداصت باختنا اب اھ تیدودحم لیلد ھب یریگیپ اھ تدم زا دعب و صاخ رایسب دراوم رد . 
 صاخ یاھ یرامیب ندوب اراد اب ینانز و نسم نانز .دوش یمن ییارجا یرایسب دراوم رد زین نس تلوھک و سبح لمحت مدع نوناق
 لمحت مدع( نیناوق نیا ھب ناینادنز ھک دوش یم بجوم یفاک یھاگآ دوبن .دنا هدش اھر یگدیسر نودب و نادنز رد نانچمھ جالعال و
 یمن یمادقا چیھ نوناق نیا ندش ییارجا یارب زین نادنز نیلوئسم و ناراکددم و دنشابن انشآ )نس تلوھک ای یرامیب تھج ھب سبح
دننک . 
 ریغً اضعب و یقالخا ریغ یاھدروخرب و نوناق تیاعر مدع اما ،تسین یکش دنا هدش مرج بکترم دارفا نیا زا یرایسب ھک نیا رد
دنوش نانابنادنز و نیلوئسم یگدیسر مدع ینابرق ای ییاضق رامیب متسیس ینابرق دارفا نیا زا یرایسب ات ،تسا هدش بجوم یناسنا . 
 ادودح تخبزوریف ھمطاف و یتعارز میرم .مدید ار یمومع میارج اب ناریا نز ناینادنز نیرت یمیدق زا رفن ود کچرق نادنز رد

 لمح تھج ھب ھک اھ نآ .دنا هدرک یرپس نالاسگرزب نادنز رد دعب و ناناوجون نادنز رد ار دوخ رمع زا یمین زا شیب ھک ھلاس ٣٠
 رد نانچمھ )یدنب مھ لتق اھدعب و یریگرد و متش و برض( ددجم مرج باکترا لیلد ھب نادنز رد دندوب هدش تشادزاب ردخم داوم
 زا رگید .دندوب هدش لقتنم دابآ نیما ناتسرامیب ھب ناشرفن ود رھ ھک مدش هاگآ کچرق رد مروضح ینایاپ یاھزور رد .دنتسھ نادنز
 سبح لمحت اھ لاس تھج ھب اھ نآ ھک تسا نیا تسا کاندرد ھک ھچ نآ دارفا لیبق نیا دروم رد .مرادن یربخ ناشتشونرس
دنا هدش یناور تمالس مدع راچد ،نتفرگ رارق نارومام هدافتسا وس دروم و ھنالداعان . 
 ،دندرک یم باطخ ”رداھب نزب“ ای ”ردلق“ ار نآ ناشیاھ یدنب مھ ھک دارفا نیا زا اصخشم نارومام ھک دندوب دھاش یمیدق ناینادنز
 یلعف لداعت مدع ثعاب هدراو یاھراشف و اھ هدافتسا ءوس نیا ندوب دقتعم یرایسب ھک دندرک یم هدافتسا رگید ناینادنز رازآ تھج
 هدافتسا ءوس دروم ،ھک دوب نیا دنا هدشن مادعا نانچمھ ،لتق ماجنا دوجو اب ناینادنز نیا ھک نیا تلع دندوب دقتعم یرایسب .تسا نانآ
 رفن ود نیا مادعا زا اما دش ییارجا اھ لاس نیا یط یرایسب یاھ مادعا یمیدق ناینادنز ھتفگ قبط ھک ارچ .دنا هدوب نیرومام
دمآ لمع ھب تعنامم . 
 یسرتسد لباق ریغ یا ھعومجم ھکلب ،هدوبن هاگتمادن اھنت ھن ،ناریا یاھ نادنز زا رگید یرایسب الامتحا و کچرق نادنز عقاو رد
 اب یا ھنوگرامیب لکش ھب زین نانابنادنز زا یرایسب .دننک یم یھت یناسنا تیوھ زا ار یرایسب یاھ ناسنا اھ نآ رد ھک دنتسھ
دنتسھ هارمھ و گنھامھ ،هدرک رارقرب طابترا هدش داجیا یناسنا ریغ یاضف . 
 رد قالط نوناق ھک روشک نیناوق رییغت تروص رد و تسا نآ ھحولرس رقف ھک یعامتجا تالضعم زا یرایسب ندش لح تروص رد
 رامیب متسیس .دنوش یمن لتاق و یچقاچاق ،قراس ھب لیدبت دارفا زا یرایسب و دننک یمن زورب میارج نیا زا یرایسب ،تسا نآ ِتیولوا
 اھ نادنز رد ھک دزاس یم ار یناراکفالخ و ناراکتیانج ،ھعماج دارفا زا یتاقبط ھلصاف و رقف و یعاجترا نیناوق و روشک ییاضق
 یرییغت داجیا اب ھک دیما .تسا هدوب نکممان ریخا ھھد راھچ یط نونکات ییاضق متسیس و نیناوق رد رییغت .دنتسھ ندیسوپ لاح رد
میشابن یناسنا ریغ طیارش نینچ رد اھناسنا ندش ینابرق دھاش ات ،دوش لح ھعماج تالضعم و تالکشم گرزب . 

 


