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میراذگ یمن اهنت ار دوخ یاهیا هقبط مه ام

 و یحلاص دومحم ،زقس هم هام لوا ناگدش ریگتسد زا نت ود زا تیامح رد یناهج نویسكآ زا یشرازگ
ایلارتسا یندیس رد ینیسح لالج

 لالج و یحلاص دومحم نایاقآزا تیامح رد یمومع نویسكآ کی بوچراهچ رد ایلارتسا - ناریا نارگراك اب یگتسبمه هتیمك
 هیداحتا رد ۲۰۰۶ ربتكا ۱۳هعمج زور ،ناهج طاقن ریاس رد هباشم یاهنوناك و اه هتیمك اب یگنهامه زا سپ و ینیسح
 یرگید نارگتیامح و نالاعف هك درك یهدنامزاس ار نصحت کی یندیس رهش رد یژرنا و نداعم  ،اهلگنج ،ینامتخاس نارگراك
.دنتسیویپ  نآ هب زین
 روكذم هیداحتا تاعامتجا یاهنلاس زا یكی رد و هدش عمج لحم نیا رد رهظزادعب هقیقد ۳:۳۰ تعاس زا ناگدننك نصحت ادتبا
 یاهیگنهامه ،ییاهرادید یط رد ،تكرح نیا زا لبق زور دنچ هك دش روآدای دیاب .دندرك زاغآ ار دوخ یضارتعا/یتیامح تكرح
 زا یكی .دنتسویپ نینصحتم عمج  هب هیداحتا سیئر نسوگرف وردنآ یاقآ یدنچ زا سپ  .دوب هدش داجیا هیداحتا نیا اب مزال
 اب سپس ،تخادرپ ۲۰۰۴ هم هام لوا ناگدش ریگتسد یشیامرف همكاحم همادا زا یهاتوك هچخیرات حرش هب  هتیمك یاضعا
 یمالسا میژر هب ضارتعا و نارگراك نیا زا یناهج تیامح تیمها ،ریخا لاس دنچ رد ناریا یرگراك شبنج دشر  هب هراشا
 هك مینكیم ركف نوچ میدروآ یور امش هیداحتا  هب لیلد نیا هب ام :تفگ نایاپ رد نینصحتم هدنیامن .دندرك ناشن رطاخ ار ناریا
.میرازگساپس امش موادم تیامح زا و دشابیم یعقاوم نینچ رد ام یارب ناكم نیرت یعرش و نیرتبسانم
 میوگب کیربت نویسكآ نیا ناگدنهدنامزاس هب مهاوخیم نم :تفگ نینصحتم هب ییوگ دما شوخ اب لباقم رد نسوگرف ردنا یاقآ
 ؛دناسریم ناریا نارگراك هب ار ام یگتسبمه مایپ و دننكیم لابند ار ناریا یرگراك و یقرتم شبنج هنارایشوه ،موادم روطب هك
 زاربا دینكیم هدافتسا هیداحتا نیا تاناكما زا و دیدمآ ام هیداحتا لحم هب امش هكنیا زا ار دوخ یلاحشوخ مهاوخیم نینچمه
 یاهشبنج زا تیامح رد یا ینالوط تنس ام هكلب تسا هدشن داجیا ام یاضعا قوقح زا عافد یارب طقف نامتخاس نیا .منك
 ار ینیسح لالج و یحلاص دومحم نایاقآ همكاحم دروم رد دوخ یضارتعا همان ام هك درك هفاضا یو .میراد یسایسو یعامتجا
 حرطم ایلارتسا و یندیس رد یرگراك یاه هیداحتا ریاس اب یرتلماك روطب ار هلئسم نیا و میا هداتسرف یناریا تاماقم هب
.درك میهاوخ
 تبحص نسوگرف وردنآ یاقا اب ناشیا امیقتسم و دشرازگرب یحلاص دومحم یاقا اب ینفلت طابترا نصحت نیا یدعب شخب رد
 .دندینش یم وگدنلب قیرط زا ار نآ زین نیرضاح ریاس هك دندرك
 ،ینامتخاس نارگراك هیداحتا سیئر نسوگرف وردنآ نم :دنتفگ یحلاص یاقآ هب باطخ نسوگرف یاقآ وگتفگ نیا زا یشخب رد
 .متسه تلایا نیا یرگراك یاه هیداحتا هیلك هریدم تایه وضع نینچمه و زلیو ثواس وین تلایا رد یژرنا و نداعم  ،اهلگنج
 رد یا هیداحتا شبنج رب هلمح اب دوخ تفلاخم و ایلارتسا رد  یرگراك یاه هیداحتا یگتسبمه مایپ یمسر روطب مهاوخیم نم
 ضارتعا ام .میتسه علطم هم هام لوا نشج یرازگرب یارب یرگراك نالاعف هیلع تاماهتا نیا زا ام .مناسرب امش هب ار ناریا
 رسارس رد یرگاك یاه هیداحتا ریاس یوس زا رتشیب تیامح میراد رظن رد و میا هدرك لاسرا ناریا روهمج سیئر هب ار دوخ
 یارب یرتشیب یگتسبمه اجنیا رد یلحم یاه هتیمك ریاس اب یعمج شالت اب میراودیما نینچمه ام .مینك بلج ار ایلارتسا
 .مینك عمج ناریا نارگراك
 و ایلارتسا نارگراك اب هك متسه لاحشوخ مه نم :دنتفگ نینچ نسوگرف یاقآ و نینصحتم هب باطخ زین یحلاص یاقآ
 .تسام یناسنا تلاسر کی نیا و تسا یتاقبط یگتسبمه کی نیا عقاو رد هك میوگب دیاب .منكیم تبحص نارگراك نیا ناگدنیامن
 ینازیزع هیلك روضح هب نینچمه و .تسا یتاقبط تلاسر کی نیا مینكیم تبحص مه اب میراد ایلارتسا و ناریا رد ام زورما رگا
 و ؛مناسریم مالس دنا هدرك نصحت ینامتخاس نارگراك هیداحتا لحم رد ،ناریا رد رگراك هقبط  و ام زا تیامح رد زورما هك
 یاهتلود و ناراد هیامرس ،میشاب مه اب میناوتن نارگراك ام رگا !ناتسود .منكیم تیقفوم یوزرآ ایلارتسا نارگراك هیلك یارب
 راشف هكنیا ات دنناسریم بیوصت هب دوخ یاهناملراپ رد ار هزات باوخ نیا و دننیب یم ام یارب یا هزات باوخ زور ره نانآ یماح
 ،دندوب دوخ قح قاقحا راتساوخ هكنیا لیلد هب اهنت  ازودنم ینامتخاس نارگراك هك مدش علطم نم .دننك دراو ام رب یرتشیب
 اهنآ ،دنك یمن یقرف دنشاب اجك ره نارگراك هك دنكیم تابثا ام هب نیا .دنناشكیم همكاحم زیم یاپ هب ایلارتسا دوخ رد ار اهنآ
 یثنخ ار اهنآ یماح یاهتلود و یراد هیامرس یاهماظن یاه هئطوت مامت دوخ یگتسبمه و داحتا اب دیاب ام  .دنتسه ام هقبط مه
 رد ام زورما رگا .میهد نت دوش یم دراو ام رب نانآ فرط زا هك یرامثتسا و تالكشم مامت هب دیاب ام تروصنیا ریغ رد مینك
 طسوت لمع نیا ایند یاهروشك یمامت رد ادرف سپ و ادرف ،میوش یم همكاحم  دوخ قح ندش راتساوخ مرج هب طقف ناریا
 مراودیما .تسام یگتسبمه و داحتا دهد نایاپ نیا هب دناوت یم هك یزیچ اهنت .دوش یم ماجنا اهنآ یماح تلود و ناراد هیامرس
 .دورب اهزرم زا رتارف یگتسبمه و داحتا نیا هك
 نیا یناگیاب رد ظفح و رتشیب عالطا یارب ،دوب هم هام لوا ناگدش ریگتسد دانسا لماش هك یا هشوپ وگتفگ نیا نایاپ رد
 اربناك رد ناریا یمالسا یروهمج ترافس هب اصخش هبنش هس زور هك دنداد لوق ناشیا .دش نسوگرف یاقآ میلست ،هیداحتا
 رد زین ار هسلج نیا هك دنتفگ ناشیا .دراذگب نایم رد نانآ اب ار  ینیسح لالج و یحلاص دومحم نایاقآ هدنورپ و هدرك هعجارم
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 اربناك رد ناریا یمالسا یروهمج ترافس هب اصخش هبنش هس زور هك دنداد لوق ناشیا .دش نسوگرف یاقآ میلست ،هیداحتا
 رد زین ار هسلج نیا هك دنتفگ ناشیا .دراذگب نایم رد نانآ اب ار  ینیسح لالج و یحلاص دومحم نایاقآ هدنورپ و هدرك هعجارم
.درك دنهاوخ رشتنم هیداحتا تایرشن
 ۷ تعاس سار دوب رارق .تفای همادا ماش فرص و لحم نامه رد یگتسبمه بش یرازگرب اب نصحت نیا  یلبق همانرب قبط
 شبنج یاهتیولوا ناونع تحت یرانیمس و هدش رارقرب طابترا جدننس و زقس نارگراك اب کاتلاپ قیرط زا یندیس تقو هب هاگماش
 نیا رد دحاو تكرش یاكیدنس زا ینارگراك هك دوب هدش شالت .دوش رازگرب ور شیپ تارطخ و اهترورض ،ناریا رد یرگراك
 یحلاص یاقآ قیاقد نیرخآ رد و دشن تفایرد یتفلاخم ای و لماك تقفاوم دحاو تكرش نارگراك یوس زا .دننك تكرش رانیمس
 مزال .دشن وربور تیقفوم اب طابترا یارب شالت و تسا هدش وربور لاكشا اب ناشیا یتنرتنا طابترا هك داد عالطا نینصحتم هب
 کاتلاپ قاتا رد ثرپ و دیالدآ ،نروبلم یاهرهش زا ایلارتسا - ناریا نارگراك اب یگتسبمه هتیمك اضعا ریاس هك تسیروآدایب
.دندوب ناریا زا نارگراك طابترا رظتنم
.تفای نایاپ تیقفوم اب هاگماش ۸ تعاس نصحت نیا
 هس زور یدعب رارق و دراد همادا زقس نارگراك اب رتشیب ینابیتشپ بلج یریگیپ روظنمب  یرگراك یاه هیداحتا ریاس اب ابترا
.دشاب یم ایلارتسا یرگراك یاه هیداحتا یاروش اب و هبنش
.مینكیم بلج همیمض یاهسكع و داژن یدمحا هب نسوگرف یاقآ همان هب ار امش هجوت

!نارگراك یناهج یگتسبمه داب هدنز

ایلارتسا - ناریا نارگراك اب یگتسبمه هتیمك
۲۰۰۶ ربتكا ۱۶


