
 ٩٩ یرسارس روکنک یریوصت تیقالخ تالاوس یحیرشت خساپ
 میدق ماظن

 ولگبرفعج امیس
 
 :١٨٢ لاوس
 »۴«ٔ ھنیزگ
 .تسا بیلصت مان اب نکیب سیسنارف راثآ زا ،رظن دروم ریوصت
 دوخ ترھش رتشیب دنمرنھ نیا .دیآیم رامش ھب رصاعم یاھتسینویسرپسکا نیرتھتسجرب زا ،نکیب سیسنارف
 .درکیم داجیا شیاھیشاقن یاھتیصخش ٔهرھچ و ندب رد ھک تسا ینشخ یاھیگداتفا لکش زا نویدم ار
 
 :١٨٣ لاوس
 »٢«ٔ ھنیزگ
 زومرم یاضف و تشحو داجیا ثعاب و هدرک فیرحت ار هرھچ دوش هدیبات رون هرھچ ھب نییاپ زا ھک یماگنھ
 .دوشیم
 
 :١٨۵ لاوس
 »١«ٔ ھنیزگ
 .تسا هدشن ماجنا یصاخ راتخاس ساسا رب و تسا دراگناوا فورح نیا یحارط کبس
 
 :١٨۶ لاوس
 »١«ٔ ھنیزگ
 ناگدنیامن زا تسروھ .تسا تسروھ تنوھ رثا »مظعا یناحور ربارب رد حیسم« ،رظن دروم ریوصت

 رارق وجاواراک راثآ رد ھیاس و رون نیابتم یاھهولج ریثات تحت وا .دیآیم رامش ھب تخرتوا بتکم صخاش
  .تشاد یاهدمع شقن اھیدنلھ ھب وجاواراک یاھیروآون ندناسانش رد و تفرگ
 ،کبس نیا یاھیشاقن یاھیگژیو زا یکی .دنتسھ کوراب کبس صخاش نادنمرنھ زا وجاواراک و دناربمار
 .تسا ھجوت بلج یارب یکیرات لباقم رد رون زا هدافتسا
 کوراب کبس راثآ ھب یتھابش ،وا راثآ رد یزادرپرون و .تسا مسیلائروئن کبس ناشاقن زا رگنا کینیمود
 .درادن
 
 :١٨٧ لاوس
 »٣«ٔ ھنیزگ
 یحارط عون ،ندوب سیون تسد .تسا تکرح دراد دوجو رظن دروم یحارط رد ھک یدروم نیرت مھم
 .دننک یم اقلا ار تکرح ،حرط رد دوجوم یکزان و تماخض و فورح
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 :١٨٨ لاوس
 »٣«ٔ ھنیزگ
 یگھادبلایف .دراد دوجو )ھنایارگراتخاس یاھیحارط زا ریغ( اھ یحارطٔ ھمھ رد ابیرقت ویسرپسکا راتخاس
 ،یحارط رد هدش هدافتسا طوطخ و روگیف تلاح ھب ھجوتاب و تسا یحارط نیا رد دوجوم یاھیگژیو زا یکی
 .دنا هدش بیکرت یبسانتم روط ھب ییاتسیا و تکرح ھک تفگ ناوتیم
 
 :١٨٩ لاوس
 »٢«ٔ ھنیزگ
 .تسا هدرک ریوصت یضاق کی رانک رد ار ریقف ھچب کی ھک تسا ھیمود هرونوا راثآ زا رظن دروم حرط
 .تسا نعرفت و ءازھتسا رگنایامن تسا ھتفرگ دوخ ھب ھک یتلاح و یضاق نییاپ ھب الاب تھج و هاگن
 
 :١٩٠ لاوس
 »۴«ٔ ھنیزگ
  .تسا هدش هدناشوپ ھچراپ اب ھک مینیبیم ار یمیظع یانب ،ریوصت رد
 مشچ بلغا ھک ناشگرزب رایسب یطیحم یاھنامدیچ یارب ھک دنتسھ دنمرنھ جوز کی دولک ناژ و وتسیرک
 تیلاعف نامدیچ رنھ و ترآ دنل کبس رد دنمرنھ جوز نیا .دنوشیم ھتخانش دنتسھ هدش چیپ ھچراپ یاھزادنا
 .دننکیم
 
  :١٩١ لاوس
 »٢«ٔ ھنیزگ
 .دزادرپیم ینیشام یایند شیاتس ھب یرنھ بتکم نیا .دنتسھ مسیروتوف کبس مھم رصانع زا تکرح و رارکت
 
 :١٩٢ لاوس
 »۴«ٔ ھنیزگ
 نینچمھ و هدوب رثوم دوجوم گنھامھ یاھمرف و اھشرب یور یزادرپرونٔ ھیواز ،رظن دروم ریوصت رد
 .تساهدش رثا یور دیکات ببس ھنیمز سپ یگداس
 
 :١٩٣ لاوس
 »١«ٔ ھنیزگ
 رگید ددع ود نیب یفنم یاضف طسوت اھنآ زا یکی ھک هدش رارکت راب ھس ،ود یسیلگنا ددع ،ھناشن نیا رد
 .تسا ھجوت لباق حرط نیا رد یفنم یاضف تیمھا سپ .تسا هدمآ دوجوب
 توافتم موھفم ود رارکت و ھباشت .دنشاب تسرد دنناوتیمن ھباشمٔ ھملک زا هدافتسا لیلد ھب ،۴ و ٢ٔ ھنیزگ
 دوجو حرط نیا رد زین لکش مھ و نراقتم متیر .تسا هدش هدافتسا لاکشا رارکت زا حرط نیا رد و دنتسھ
 .درادن
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 :١٩۴ لاوس
 »۴«ٔ ھنیزگ
 هدش رارکت اھنآٔ ھمھ رد ھملک کی ھک دیوشیم ھجوتم ،دینک هاگن اھ کنیع تشپ یاھترابع ھب تقد اب رگا
 ھتفرگ رارق یرارکتٔ ھملک کی لباقم ھک توافتم )صصختم و هدرک لیصحت دارفا دامن(ییاھکنیع .تسا
 توافتم ءارآ دوجو نداد ناشن یارب ھک تسا یریوصت ،دناهدش ھملک مرف رد رییغت ندمآ دوجوب ثعاب و دنا
 .تسا هدش هدافتسا یصصخت شیامھ کی رد
 
 :١٩۵ لاوس
 »۴«ٔ ھنیزگ
 و ناگدنزاون فیصوت رد ھتشذگ رد ھک تسا یحالطصا و تسا زادرپ ھمغن ای برطم یانعم ھب رگشمار
 ریوصت ،هدش ھتخاس یر رد یرجھ مشش نرق رد ھک ھنیلافس نیا رد .تسا هدشیم هدافتسا نآ زا ناگدنناوخ
 .تسا زاس کی نتخاون لاحرد ھک مینیبیم ار ینز
 
 :١٩۶ لاوس
 »٣«ٔ ھنیزگ
 ٔهرود و یناساس ٔهرود یزلف راثآ و اھ ھتفاب رد جیار شوقن زا ،تخرد فرط ود رد )غرمیس( هدنرپ ود شقن
  .تسا یمالسا
 .تسا ھیوب لآ نارود شوقن زا ود ٔهرامش شقن و یناساس ٔهرود ھب طوبرم کی ٔهرامش شقن
 
 :١٩٧ لاوس
 »١«ٔ ھنیزگ
 فورح اب ھک دنتسھ »راھچ و داتفھ« و »ود و تصش« دادعا ٔهدنھد ناشن ،رظن دروم یاھیفارگوپیات
 .دیوشیم اھنآ نایم رد یسراف دادعا ھجوتم دینک هاگن اھحرط نیا ھب تقد اب رگا اما .دنا هدش ھتشون یسیلگنا
 .تسا کرتشم یفارگوپیات ود نیا رد ینایب ٔهویش ھک تفگ ناوتیم لیلد نیمھ ھب
 
 :١٩٩ لاوس
 »٢«ٔ ھنیزگ
 قلعتم و تسا هدش روصم یرجھ متفھ ٔهدس تسخنٔ ھمین رد ھک تسا هاشلگ و ھقرو باتک زا یگرب ،هراگن نیا
 .تسا یقوجلس ٔهرود ھب
 ،دوریم رامش ھب یسراف تایبدا یرگریوصت زا هدنام یاجرب یاھ ھنومن نیرتیمیدق زا یکی ھک باتک نیا رد
 .دراد دوجو هراگن کی و داتفھ
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  :٢٠٠ لاوس
 »٣«ٔ ھنیزگ
 ناملآ رد یدربراک یاھرنھ و یرامعمٔ ھسردم کی مان سواھاب .تسا سواھاب ھب طوبرم رظن دروم رتسوپ
 دوشیم هدرمش دودرم اھرنھ رد یراتخاسو ینییزت یاھھبنج نایم یدنبزرم کبس نیا رد .تسا کبس کی و
 سواھاب یاھهدروارف کبس .دریگیم رارق دیکات دروم نالک یتعنص دیلوت رد رگتعنص -حارط تیمھا و
  .دوب رادروخرب لکش و طخ یگدولاپ زا و تشاد هداس و یسدنھ تلصخ
 ھنارگنایب یاوتحم یدمع نادقف و یتعنص داوم دربراک ،مرف یگداس ھک تسا یعازتنا رنھ یعون مسیلام ینیم
 .تسا نآ تاصخشم هدمع زا
 .دزدرپیم تنوشخ و تعرس ،نیشام ،نردم یایند شیاتس ھب ھک تسا ییایلاتیا دراگناوا شبنج مسیروتوف
 .تسا یرصب رصنع کی رارکت ،کبس نیا زراب یرصب رصانع زا

 اب افرص ھک ییامنزاب ھنوگرھ زا ھتساریپ یرنھ فیصوت رد چیولام ھک تسا یحالطصا مسیتام هرپوس
 .درب راک ھب ،دوش نایب گنر و یسدنھ یاھلکش
 داوم تسبراک نآ زرابٔ ھصخشم ھک تسا یعازتنا رنھ رد یشیارگ ای شبنج ییارگ تخاس ای مسیویتکورتسنک

 .تسا )لامرف( یروص طباور ساسا رب اھنآ میظنت و یتعنص
 یدنلھ نادنمرنھ طسوت ھک دوب یرنھ شبنج کی ،دوشیم ھتخانش مھ مسیس یتسالپوئن مان اب ھک لیتسا د
 صوصخ ھب( یداینب یاھلکش زا هدافتسا اب یعازتنا رنھ یاھنوگ ھب دقتعم شبنج نیا نادنمرنھ .تفرگ لکش
 .دندوب )یقفا و یدومع رصانع و بعکم
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