
 ٩٩ یرسارس روکنک یریوصت تیقالخ تالاوس یحیرشت خساپ
 دیدج ماظن

 :١٨١ لاوس
 »٣«ٔ ھنیزگ
 ببس نآ رد دوجوم متیر و ینشور -یگریت داضت ھک مینیبیم صاخ یاھیواز اب ار ینامتخاس ریوصت رد
 .تسا هدش تکرح یاقلا
 
 :١٨٢ لاوس
 »۴«ٔ ھنیزگ
 اھهرھچ تلاح لیلد ھب ریوصت نیا رد داضت دوجو .تسا نراقت و نزاوت ،لداعت یاراد ریوصت یدنب بیکرت
 نیا و تسا نتفرگ رارق مھ لباقم رد یانعم ھب لباقت اما .تسا لاحشوخ یرگید و تحاران یکی ھک تسا
 .درادن دوجو ریوصت بیکرت رد دروم
 
 :١٨٣ لاوس
 »٣«ٔ ھنیزگ
 ٔهوحن و نتسشن مرف ھک دینک ھجوت .تسا ھتسشن لابیلاو شزرو ھب طوبرم مارگوتکیپ کی رظن دروم ریوصت
 .تسا رتکیدزن ھتسشن لابیلاو شزرو ھب ولج تمس ھب اھتسد یریگرارق
 
  :١٨۴ لاوس
 »١«ٔ ھنیزگ
 لابند اب و میتسین لیف کرتشم یاھچم و قاس صیخشت ھب رداق ھک میوشیم ھجوتم لیف یاھاپ رد تقد اب
 .تسا هدش دید یاطخ داجیا ببس یحارط عون .میسریمن ھنشاپ ھب اپ قاس ندرک
 
 :١٨۵ لاوس
 »٢«ٔ ھنیزگ
 ار راکش ٔھنحص ھک تسا ناتسرل ناتسا رد سالمریم راغ رد یراوید یاھیشاقن زا رظن دروم یحارط
 .دھدیم ناشن
 
 :١٨۶ لاوس
 »٣«ٔ ھنیزگ
 ھتفرگ رارق لوا نالپ رد ھک اھشفک ندرک لابند اب و داد صیخشت ار شفک ھت یاھمرف ناوتیم لوا هاگن رد
 .میروخیم رب درف کی تروص ھب
 



 :١٨٧ لاوس
 »۴«ٔ ھنیزگ
 ناوتیم نآ ھب ھجوت اب ھک دھدیم ناشن ار کدوک یزاب بابسا کی زا یا هدش هداس لکش ،رظن دروم یوگول
 .تسا ناکدوک زا تیامح ھب طوبرم وگول تفگ
 
 :١٨٩ لاوس
 »۴«ٔ ھنیزگ
 رثا رد ار کیسالکوئن کبس یاھبیکرت دنمھوکش یاضف ،دینک ھجوت اھروگیف و اھھماج تخادرپ تلاح ھب
 عون و راثآ ھب یتھابش چیھ رظن دروم رثا و تسا ارگعقاو نادنمرنھ زا ھیمود ھک مینادیم نینچمھ .مینیبیمن

 .درادن کبس نیا یحارط
 هرمزور یگدنز زا ییاھھنحص و یلخاد یاھاضف ھب شراثآ بلغا رد ھک تسا یدنلھ نادنمرنھ زا ریمرو
 تسا رون قرغ دناربمار فالخرب ریمرو راثآ .دروخیم مشچ ھب رتمک وا راثآ رد ییارسناتساد و دزادرپیم
 .دوشیم نشور کچوک یاهرجنپ قیرط زا اضف ابلاغ و
 اب ربارب ار یزیمآگنر بولسا و رون و گنر ھب نتخادرپ تیمھا ھک تسا یدنمرنھ نیتسخن دناربمار
 کانبات دیفس ات شوماخ یاهوھق زا اھھیاسگنر میالم یجیردت  بولسا تسبراک .تسنادیم عوضوم باختنا
 .دیمان رون یسانشناور ناوتیم ار نیا ھک دنایامنب  ار یمدآ ریغتم یناور تلاح ات داد ناکما وا ھب
 
 :١٩٠ لاوس
 »١«ٔ ھنیزگ
 .درپس ساسحا ھب و تفرگ لقع زا ار تیولوا قح کیسالک طباوظ اب ییورایور رد کورابٔهرود یرامعم
 هدافتسا رتشیب یضیب و ینحنم یاھمرف و هدش زیھرپ میقتسم و فاص طوطخ ندرب راک ھب زا کبس نیا رد
 لباقم رد ییایوپ و ییامن فرژ ،ینزاوتمان ،یرامعم ھب تکرح دنویپ ،اضف تیلایس نینچمھ .تسا هدش
 .دنوریم رامش ھب کبس نیا مھم یاھیگژیو زا سناسنر ییاتسیا
 
  :١٩١ لاوس
 »۴«ٔ ھنیزگ
 شاھنارعاش یاھهراگنا تیرگام .تسا مسیلائرروس کبس دنمرنھ ،تیرگام ھنر راثآ زا رظن دروم ریوصت
 یاھھبنج ییامنزاب دصق ھب ار ییامن عقاو بولسا یلو .تشادیم ھضرع دننام سکع ییاھریوصت بلاق رد ار
 دیکات اھنآٔ ھتخانشان و زیمآزمر لمع ای روضح رب ھلیسو نیا ھب و تفرگیمن رظن رد اھزیچ تیور لباق
 .دندیمان ییوداج مسیلائر ار وا مسیلائرروسٔهویش ور نیمھ زا .درکیم
 
 :١٩٢ لاوس
 »۴«ٔ ھنیزگ
 .دھدیم ناشن ار یناساس ٔ هرود ھب قلعتم ناتسب قاط یشاقن رظن دروم ریوصت
 



 :١٩٣ لاوس
 »٢«ٔ ھنیزگ
  solidarityٔ ھملک یسورٔ ھمجرت ،ھملک نیا .تسا ”solidarnost“ ،مینکیم هدھاشم ریوصت رد ھک یترابع
 .تسا یگتسبمھ نآ یسراف لداعم ھک تسا
 و تسا مک رایسب اھنآ نیبٔ ھلصاف ھک فورح ندش ھتشون عون ھب ھجوت اب مھ ھملک ینعم نتسنادن تروص رد
 .دیسر حیحص خساپ ھب ناوتیم ،هدش هدافتسا حرط رد ھک یمچرپ
 
 :١٩۴ لاوس
 »۴«ٔ ھنیزگ
 .تسا ھتفریم رامش ھب هوک دامن یناتساب یاھھنیلافس رد ھک تسا گازگیز طوطخ یاراد کیٔهرامش شقن
 .تسا ھتفریم راک ھب یزرواشک نیمز دامن ناونع ھب ھک تسا یجنرطش تفاب اب یلیطتسم ودٔهرامش شقن
 .تسا ناھایگ شیور و دیشروخ طابترأهدنھد ناشن ھک .هایگ کی و هریاد کی زا هدش لیکشت ھسٔهرامش شقن
 
 :١٩۵ لاوس
 »۴«ٔ ھنیزگ
 تازلف ھب یھدلکش یاھشور زا یکی درون .تسا زلف درون هاگتسد ھباشم ،وگول نیا رد هدش هدافتسا رصانع
  .دوشیم ماجنا کتلغ زا هدافتسا اب نآ دنیارف ھک تسا
 .دشاب تسرد دناوتیمن وگول نیا رد هریاد ریز یاھ طخ ندوب ھیال دنچ لیلد ھب هداج میمرت و تلافسآٔ ھنیزگ
 
 :١٩۶ لاوس
 »٣«ٔ ھنیزگ
 ترآ پاپ کبس راثآ ھباشم ،ریوصت نیا رد یفنم و تبثم یاضف و فورح زا هدافتسا عون و یدنب بیکرت
  .تسا

 
 :١٩٨ لاوس
 »٣«ٔ ھنیزگ
  .تسا مدقم یریزو نسحم یلصفم یاھھمسجم زا راد و ریگٔ ھمسجم
 یاھشرب ،شا یلصفم یاھھمسجم رد وا .دیآیم رامش ھب ناریا رد یعازتنا رنھ ناماگشیپ زا مدقم یریزو
 هداد ندش ھتسب و زاب ناکما اھنآ ھب ناسنا ندب لصافم دننام و هدرک لصتم مھ ھب هرھم و چیپ اب ار بوچ
 .تسا
 
  :١٩٩ لاوس
 »۴«ٔ ھنیزگ
 رد ویتاروگیف و یروناج شوقن .تسا یرجھ مراھچ نرق رد روباشین یرگلافس راثآ زا ،یلافس باقشب نیا
 .دنتسھ هرود نآ رد جیار شوقن زا ،قیمع و درگ یاھباقشب و اھھساک



 دنورٔ ھمادا ،رنھ نیا .تسا ھتفریم رامش ھب یرگلافس مھم زکارم زا یکی مالسا ییالط نارود رد روباشین
 ھتفریذپ ریثات نیچ رنھ نینچمھ و قارع یسابع رصع یرگلافس رنھ زا و تسا یناساسٔهرود یراکزلف
 .تسا
 
  :٢٠٠ لاوس
 »٣«ٔ ھنیزگ
 .تسا یسور مسیلائر بتکمٔ ھتسجرب شاقن ،نیپر ایلیا رثا »اگلو نانارقیاق«
 نارود رد ھیسور یعامتجا عاضوا و مدرم یگدنز ھب تبسن وا قیمع تیساسح زا یکاح نیپر یاھیشاقن
  .دوب یرازت
 کی ندیشک لاح رد ار ھتسخ ینادرم ،)تسا یسور یتنسٔ ھنارت کی زا ھتفرگرب نآ مان ھک( رثا نیا رد
 ،کیتنامر یاھ شرگن زا رود ھب و ھنایارگ عقاو هاگن اب رثا نیا رد نیپر .مینکیم هدھاشم نیگنس یتشک
 .دراذگیم شیامن ھب ار رگراکٔ ھقبط تقشم و جنر




