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 هي آیٌس، هی ُن گزز" تشرگ تعطیالت" گزفتي جطي تزای جِاى سزاسز زر ّ آهزیکا زر ایٌجا یِْز، آییي تَ هعتمساى کَ حالی زر

 ًاهتاى کَ تاضس ّ تاضیس، زاضتَ ذْتی سال. تیکاتیّْ تّْاٍ ًاٍ ضٍْ لْ. کٌن تمسین ًْ سال ایي هٌاسثت تَ را ذْز آرسُّای گزهتزیي هایلن

 .ضْز ثثت سًسگی کتاب زر تثزک تزای

 عیس آى، اس تعس رّس زٍ. است تاسٍ ضزّعی تَ اهیس ّ آفزیي ضازی جطٌی فزّتٌاًَ، ًیایص تزای سهاًی ًْ، سال گز آغاس ُاضاًا ُرش

 فززی آضتی ّ  عِس تجسیس تزای فزصتی تٌِا ًَ همسص ایام ایي ّ. است تْتَ ّ تأهل تزای رّسی کَ رسس هی فزا( کیپْر یْم) ترطایص

 تاسٍ ُای تفاُن جستجْی تَ ترطٌس، پایاى کٌَِ ُای ًفاق تَ کَ است کطْرُا حتی ّ جْاهع ُا، ذاًْازٍ تزای فزصتی ًیش تلکَ

 .  تپیًْسًس یکسیگز تَ ها ًْازگاى ّ فزسًساى تزای تِتز زًیایی ساذتي لصِس تَ ّ تزذیشًس

 رًج تزاتز زر را ذْز کَ را ّسْسَ ایي تگذاریس.  ساسین ّلف کاری چٌیي اًجام تَ زّتارٍ را ذْز تگذاریس ًْ، سال ایي سزآغاس زر

 تَ را ذْیص ُوسرزی عزضۀ ّ یکسیگز ّجْز زر ذْزهاى ضٌاذتي ُوسلی، آى جای تَ ّ تگذارین سْ یک تَ کٌین اعتٌا تی زیگزاى

 .کٌین ذْز تزًس،عازت هی سز تَ ًیاس زر کَ کساًی

 ضس آفت تا تگذاریس. کٌین هماّهت گیزًس، ذْز تَ است هوکي کَ ُزضکلی زر اعتٌایی، تی ّ ًاتززتاری پیطساّری، تزاتز زر تگذاریس

 . تزذیشین هماتلَ تَ است، رایج ها جِاى کٌار ّ گْضَ اس تسیاری زر ٌُْس کَ ساهی،

 سري آسازاًَ تکْضین؛ جِاى ضِزًّساى ُوۀ تزای تزذْزارین آًِا اس ها اس تسیاری کَ ُایی آسازی ّ حمْق زازى تْسعَ تزای تگذاریس

 .تساسین ذْاُین هی کَ را چیشی ُواى ُاهاى سًسگی اس کٌین؛ سًسگی ستن ّ ذطًْت اس رُا کٌین، ًیایص آسازاًَ ّ تگْیین

 ّ ضْز پذیزفتَ ُوسایگاًص جاًة اس کاهل طْر تَ یِْز زّلت تا یاتین، زست اسزائیل تزای پایسار اهٌیت ّ صلح تَ تگذاریس ّ

 اس زراس چٌیي سالیاًی کَ را پایسار صلح هي زّلت کَ است زلیل ُویي تَ. ترطٌس تحمك ذْز رؤیاُای تَ تزص تسّى تتْاًٌس فزسًساًص

 . کٌس هی پیگیزی است، تْزٍ زّر عزتص ُوسایگاى ّ اسزائیل زستزص

 یِْزیاى عسالت، ّ ذاًْازٍ زیي، تَ جاّزاًَ تعِس طزیك اس." اًس تْزٍ هلل چزاغ" تارید سزتاسز زر یِْز لْم ًثی، اضعیای گفتۀ تَ تٌا

 .  اًس هاًسٍ پایسار تِتز فززای تَ اهیس تا اًس، آهسٍ فائك العازٍ ذارق ًاهالیوات تز

 اس را ذْیطتي ّ کٌین هی احتزام ازای کٌِسال ّ تشرگ زیي یک تَ زارین، هی گزاهی را ای رّحیَ چٌیي ها عِس، تجسیس فصل ایي زر

 .  ساسین هی جِاى ایي تزهین ّلف ًْ

 .کٌین آرسّهی ذْضی ّ صلح تٌسرستی، اس سزضار ًْی سال گیزًس، هی جطي را ُاضاًا ُرش کَ کساًی ُوۀ تزای هي ّ هیطل

 


