
 یناھج تامدخ یانما تئیھ ٢٨ هرامش نتلوب 
 
 بصعت زا یدازآ 
 
 نمجنا یاھزاین ھب خساپ رد ١٩٩٣ لیروآ رد یناھج تامدخ یانما تئیھ طسوت ھلاقم نیا 
 .تسا نتلوب نتشون نامز رد انما تئیھ یاھهاگدید رگناشن و ،تسا هدش ھیھت

 
 دروم رد ات دوشیم ھتساوخ یناھج تامدخ یانما تئیھ زا ،یرگید نامز رھ زا رتشیب
 ھب ھک میسیونب یاھلاقم ھک تسا ناسآ ام یارب .دننک رظنراھظا NA رد بصعت عوضوم
 ھک میدقتعم ام ،لاح رھ ھب !دیرادرب تسد راک نیا زا .تسا هابتشا بصعت :دیوگب یگداس
 یدرف تروص ھب ،NA یاضعا ناونع ھب ،طقف ام .درادن دوجو یایلیمحت لح هار چیھ
 یلوصا نیرمت شلاچ اب ار ام زا کی رھ ھلئسم نیا .مینک فرطرب ار لکشم نیا میناوتیم
 .تنس هدزاود و مدق هدزاود لوصا – دننام ،دنکیم وربور ھتخاس نکمم ار ام یدوبھب ھک
 تیوھ ،داژن ،نس نتفرگ رظن رد نودب ار NA مایپ ندناسر تیلوئسم ام زا کی رھ
 .میراد هدھع رب بھذم و ،دیاقع ،یسنج
 نیا اب اما .میاهدرک ساسحا دوخ یگدنز فلتخم یاھنامز رد ار بصعت درد ام رثکا
 بصعت ھنوگرھ زا یراعً اصخش ھک میاھتشاد ار هدننک هارمگ رکف نیا هراومھ ،دوجو
 ای رگید اضعا یدوبھب تیفیک دروم رد ات دھدیم ناکما ام ھب راکنا عون نیا .میتسھ
 و ،میھد ناشن ھقالع صاخ یئاضعا تکراشم ھب سکعرب ای ،مینک تواضق دوخ یامنھار
 زیمآزنط ای چوپ یتاراھظا تسا نکمم ام .مینک بانتجا یصاخ یاھھورگ ای دارفا زا ای
 ،یناحور تاداقتعا ای گنھرف ، ندب لکش ، تیسنج ، نس ، یسنج شیارگ ، داژن هرابرد
 یاھوراد ای دنتسھ رامیب یمسج رظن زا ھک ییاضعا زا تسا نکمم ام .مینکب یصخش
 زا یمرف و لکش رھ ،سوسحمان ای اراکشآ .مینک بانتجا ،دننک یم هدافتسا هدش زیوجت
 .دنکیم یریگولج نامیلصا فدھ ققحت زا و دناسریم بیسآ ام داحتا ھب بصعت
 اھنمجنا ریاس رد ھک دنراد رطاخ ھب اضعا زا یضعب .میبای دوبھب میناوتیمن ییاھنت ھب ام
 دیفس ھچباتک کی اب ییاھنت ھب ھک میروآیم دای ھب ام زا یخرب .دنتفرگن رارق لابقتسا دروم
 NA هورگ میناوتب ات دوش رضاح ھسلج رد یرگید داتعم ات میدوب رظتنم و میدوب ھتسشن

-یم رارق لابقتسا دروم تیاھنیب ،دوب ھک یداتعم رھ ،رگید داتعم .میھد لکش ار دوخ
 میدرک ادیپ یرامشیب یاھباختنا قح ام و دش رتھب تیعضو ھکیلاح رد اھدعب .تفرگ
 میداد هزاجا نانچمھ ھنافساتم ،میشاب دوخ یدوبھب لابند ھب یسک ھچ اب و اجک ھکنیا یارب
 .دنک یگدنز ام بلق رد و ،دھد ماجنا ار دوخراک بصعت صقن ھک
 اب ام تموصخ شیازفا ثعاب ھک یایتیصخش صقاون اب تسا نکمم ام یارب ھچرگا
 ،صقاون نیا تسین دیعب نامز تشذگ اب اما ، میوش NA تاسلج دراو ،دوشیم نارگید
 ییاھیگژیو زا یخرب یاراد بصعت ،صقن کی ناونع ھب .دزاس راوشد ار ام یدوبھب
 نیا .تسا لمحت مدع و نظؤس ،یروحمدوخ ،سرت نآ یانبریز .تسا ام یرامیب ھباشم
 ام ھمانرب .NA رد یدوبھب یناحور دنیآرف ات تسا ام یرامیب رگنایب رتشیب ،تایصوصخ



 زا یدوبھب ھب لیامت زج یزیچ نتفرگ رظن رد نودب رگید یداتعم ھب داتعم کی زا
 .دباییم لاقتنا ،نامیرامیب
 ھک دسر یم رظن ھب اما ،درادن یصخشم فیرعت مانمگ ناداتعم ییانعم ظاحل زا ھچرگ
 ییانعم راب نیا میناوتب رگا .دریگیم رب رد ار ششخب و ینادردق ،قشع ،شریذپ ،لمحت
 زیچ ھس ھک تسا هدمآ ام تایرشن رد .دش میھاوخ افوکش ،مینک ظفح و میروآ تسد ھب ار
 دروم رد میناوتیمن ام .تسا ینیب نشور اھنآ زا یکی .تسا یرورض ام یدوبھب یارب
 و ،ھیزجت ،ندش ادج ثعاب ھک اریز ،میشاب ھتشاد یزیوآتسد و ھناھب بصعت صقن
-یمن ام .دنک دوبان نمجنا کی ناونع ھب ار ام دناوت یم تیاھن رد و دوشیم ام یاوزنا
 دوش ثعاب و ددنب ار ام نھذ ات میروخب ار دوخ یرامیب یرگھلیح و یکریز بیرف میناوت
 دوخ یرامیب زا ھبنج نیا میلست دیاب ام .میراذگب قرف رگید یداتعم اب داتعم کی نیب ات

 نیا ام ھب و دزاس راگتسر نمجنا كی ناونع ھب ار ام نابرھم یدنوادخ میھد هزاجا و میوش
 .مینك زكرمتم یلصا فدھ یور رب ار دوخ شالت ھك دھدب ار هزاجا
 ار ردخم داوم فرصم دناوتیم ،تسا یدوبھب ناھاوخ ھک یداتعم رھ دیوگ یم ام مایپ
 مایپ .دنک ادیپ یگدنز یارب یاهزات یھار و دھدب تسد زا ار فرصم ھب لیامت ،دنک فقوتم
 ناداتعم یدوبھب ریسم رد .دشاب ام کرتشم دنویپ مایپ نیا دیراذگب .تسا یدازآ و دیما ام
 تازجعم ات ،میریگ راکب دوخ رد یتارییغت تھج ار دوخ شالت و ھجوت دیاب ام مانمگ
 .دیآ دوجوب یدوبھب
 ھک یداتعم رھ" مییوگب قح ھب ات دھدیم هزاجا ام زا کی رھ ھب ھک دوخ عونت ھب دیاب ام
 ،گنر عونت نیا ام ھک اجنآ زا .مینک هاگن توق ھطقن ناونع ھب "تسا یدوبھب ناھاوخ
 مامت اب ،میروآیم باسح ھب تورث و ییاراد کی ار داقتعا و ،گنھرف ،تیسنج ،داژن
 لابقتسا زاب شوغآ اب ام ؛تسین یفاک ندرک لمحت .مینک یم لابقتسا ناداتعم ھمھ زا دوجو
 رگیدکی زا ھک تسین یزاین .مینکیم ششخب ناشیا ھب ام ،تسین یفاک شریذپ .مینکیم
 فقوتم ار دوخ یرامیب بیرخت میناوتیم ام ،لوصا نیا اب .میزرویم قشع ام ،میسرتب
 میناوتیمن ھک ار ییاھراک و مینک فرطرب ار دوخ یروحمدوخ و سرت ،لمحت مدع ،مینک
 .میھد ماجنا مھ اب ،میھد ماجنا ییاھنت ھب


