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یساکع هک دیا هدرک رکف لاح هب ات دنتسه یساکع یارب یراوشد یاه هژوس اهکرایس .
رب هوالع ؟تسا تخس ردقچ بش کیرات نامسآ لباقم رد هریت و کچوک کرایس کی زا

اب دندرگ یم دیشروخ رود هب نیمز دننام زین اهکرایس . دننام یمن تباث اجکی رد اهنآ نیا .
. دنوش یم رادیدپ نامسآ رد اهنآ زا یخرب نیمز شخرچ



یلیخ هک دنتسه یمارجا مه اهکرایس و دنراد یمنرب تسد یگداس نیا هب نامجنم اما
. دننک یسررب ار اهنآ دنراد تسود

یسمش هموظنم و نیمز شیادیپ اشنم هب هک دنک یم کمک ام هب اهکرایس رتهب یسررب
ره لحم نتسناد مینامب ناما رد هک دنک یم کمک یتح اهکرایس ندرک لابند : میربب یپ .

نکمم و دمآ یم نیمز یکیدزن هب اهنآ زا یکی ینامز رگا هک دوش یم بجوم کرایس
! میوشب هجوتم عقوم هب دنک دروخرب نیمز اب دوب

رد هک دش فورعم ینامز اواکوتیا دراد مان اواکوتیا دینیب یم ریوصت نیا رد هک یکرایس .
هلمج زا ( ۲۰۰۵ تفرگ کرایس نیا زا یریواصت اسوبایاه مان هب ینپاژ یامیپاضف   لاس

شا هزادنا و کرایس نیا بیجع و ( ( ریوصت نیا .( قیقد لکش نونکا ام اسوبایاه فطل هب
؟تسا ربخ هچ نآ حطس ریز اما میناد یم ،تسا لفیا جرب ربارب ود ابیرقت هک ار .

اواکوتیا هب ینیمز یاهپوکسلت اب رگید یراب نامجنم شسرپ نیا هب نداد خساپ یارب
یریگ هزادنا و کرایس نیا شخرچ هوحن قیقد یسررب اب نامجنم دنا هتخود مشچ .

ار شا یگنس بلق و دننک ذوفن نآ حطس ریز هب هک دنا هتسناوت ،نآ بیجع لکش قیقد
. دوب بیجع رایسب دنتفای اهنآ هک یزیچ دننیبب .

هب هک دراد دوجو توافتم الماک گنس عون ود هک دسر یم رظن هب کرایس نیا لخاد
ود دروخرب زا اواکوتیا الامتحا هک تسانعم نیا هب نیا دنا هدش بیکرت مه اب یوحن .

! تسا هدمآ دوجو هب اهنآ ندیبسچ مه هب و کرایس

 Cool Fact

بلاج هتکن

هعجاف کی ابیرقت اواکوتیا هب اسوبایاه تیرومام عقاو رد
اما دنک عمج ار کرایس زا ییاه هنومن دوب رارق امیپاضف . دوب

اواکوتیا اب یفداصت روط هب امیپاضف هناتخبشوخ درکن راک تسرد .
اب و دنکب ار کرایس یاهگنس زا یتاعطق تسناوت و درک دروخرب

. دروایب هناخ هب دوخ
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زا هدش رشتنم ربخ ساسا رب اضف هقالم کی زا شخب نیا
اپورا ییاضف نامزاس  . تسا هدش هیهت 
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