
ناتسناغفا رد امابوا گنج یربهر
 

 یاه میمصت شیاه بات1 رد هدرب مان .دشابیم هتشذگ لاس ۹ رد زتیلوپ یسیون بات1 هزیاج هدنرب دراودو باب یاقا
 یربهر میت لخاد زا هشیمه وا تامولعم و اه هتشون .تسا هتشون قارع و ناتسناغفا گنج هراب رد شوب جوج هرادا
 امابوا هرادا یریگ میمصت هراب رد شا هدیسر پاچ هب هزات بات1 رد وا ه1 دوریم راظتنا العف .تسا هدوب شوب هرادا
 هب دهاوخیم )امابوا گنج( بات1 هدنسیون دراودو یاقا .تسا هتخادنا ینشور یدراوم هچ هب ناتسناغفا دروم رد
 ٫شوب هرادا یسایس را1 هسورپ هراب رد شا قبسا تامولعم فالخ رب .دشابیم قیقد یو تامولعم ه1 دناسر تابثا
 ار ناتسناغفا رد گنج دربشیپ هراب رد شا نارواشم و نالارنج اب امابوا یاقا یاه تبحص رابنیا دراودو یاقا
 .دسیونیم

 ه1 یر1اسع هراب رد دایز تبحص ناتسناغفا رد اjیرما یاوق نادناموق رس ثیح هب لاتسر1 کم یاقا نیعت زا دعب
:دنا لیذ رارق ه1 دیدرگیم هیارا یاه لاوس اه تبحص نیا رد .تفرگیم تروص دشیم لاسرا ناتسناغفا هب دیاب

 تساوخرد رjسع رازه تسیب دیاب ای و لاتسر1 کم لارنج طسوت هدش تساوخرد رjسع رازه لهچ دادعت هب دیاب ایا
 ه1 رjسع رازه یس دادعت هب ای و ؟دوش لاسرا ناتسناغفا هب امابوا روهمج سیر نواعم ندیاب وج یاقا طسوت هدش
؟دنسرب قفاوت هب ندیابوج و لاتسر1 کم یاقا دیاب

؟دربب شیپ هب ر1اسع دادعت نیا طسوت دهاوخیم اjیرما ار یگنج هعون یچ

؟دراد دوجو نا ناjما ایا ٫دنوش هدرب نیب زا گنج طسوت دیاب نابلاط

 و اه ودنامو1 طسوت ناتس1اپ نیشن لیابق قطانم رد اهنت نابلاط و هدعاقلا هیلع ار گنج شیاه نامیپ مه و اjیرما ایا
؟دومن افت1ا نا هب اهنت ناوتیم ایا ٫دنناوتیم هدرب شیپ هب نیشن رس نودب تارایط

:دنا لیذ رارق دنا هدنریگ میمصت عوضوم نیا رد ه1 یصاخشا

 سناج سمیج یاقا ٫ناتسناغفا رد اjیرما یاهورین نادناموق لاتسر1 کم لارنج ٫امابوا کراب روهمج سیر یاقا
 کم یاقا ه1 یلاح رد .اjیرما هجراخ ریزو نوتنیل1 یریلیه مناخ و عافد ریزو ستیگ ستربور ٫امابوا تینما رواشم
 اما ٫دهدب تسjش ار هدعاقلا و نابلاط اهنا طسوت و دیامن یزاسزاب ار ناتسناغفا یودرا و سیلوپ دهاوخیم لاتسر1
 دنور هن دوش تیوقت یو یسایس همانرب و دنور سفن هزات رjسع رازه یس ندومن هفاضا اب ه1 دهاوخیم امابوا یاقا
 رد ار گنج رت دوز هچ ره دهاوخیم امابوا یاقا ٫تسا اjیرما ریگ نماد العف ه1 یداصتقا تالjشم هب رظن ...یماظن
 .دنادب ناتسناغفا یزاسزاب نالپ زا ه1 دهاوخیمن وا .دهدب همتاخ ناتسناغفا

 نابلاط ه1 تسا یفا1 بیترت نیا هب .دریگ شود هب ار تابث و تینما تیلوسم دیاب ناتسناغفا یودرا هدنیا لاس ود رد
 رتشیب هدش دای تدم زا .دوش زاغا ۲۰۱۱ لاس طسوا زا یاjیرما ر1اسع ندومن جراخ و دنوش فیعض یم1
 روبجم ار دوخ یاه لارنج امابوا روهمج سیر .دنریگب هدهع هب ار گنج )یداصتقا( فراصم دنناوت یمن اه ییاjیرما
 امابوا یاقا میمصت هب نتشازگ هحص هب روبجم مه عافو ریزو ستیگ یاقا و دیامنیم دوخ میمصت ندومن یلمع هب
.دوشیم

 یاقا و درادیم نایب لاتسار1 کم لارنج یارب ار دوخ میمصت مامت تیدج اب امابوا یاقا یویدیو سنارفن1 کی رد
 یاقا میماصت لاتسر1 کم یاقا سنارفن1 نیا رد .دمهفب هدعاقلا و نابلاط اب تدم زارد گنج زا ه1 دهاوخ یمن امابوا
 شود کبس شا هفیظو زا لاتسر1 کم یاقا هاتو1 تدم زا دعب .دنادیم هفرط کی میمصت ارنا و دریگیمن یدج ار امابوا
 تاباوج و هبحاصم هن تسا هدش لاتسر1 کم یاقا یران1رب ثعاب امابوا یاقا نتفرگن یدج ه1 دوشیم هتفگ .دوشیم
 .نوتس گنلور هلجم اب وا زیگنارب لاوس

.دنjیم تبحص هبحاصم نیا دروم رد م1 رایسب دراودو یاقا



.دنjیم تبحص هبحاصم نیا دروم رد م1 رایسب دراودو یاقا

 هب .دوب اjیرما یودنام1 ز1رم نادناموق نیا زا شیپ وا ه1 دوشیم نیعت سیورتپ لارنج لاتسر1 کم لارنج ضوع هب
 سیر یاقا میماصت دهاوخیم وا ه1 درادیم نالعا سیورتپ یاقا .دوشیم هبتر صیقنت سیورتپ لارنج یاقا بیترت نیا
 ناتسناغفا زا یدوز هب ار دوخ ر1اسع دراد رظن رد اjیرما ه1 تسا یلاح رد نیا .دیامن یلمع ار امابوا روهمج
 ار یضیرم نیا دهاوخیم اjیرما .تسا ناتس1اپ و هدعاقلا یناطرس یضیرم دنامیم یقاب ه1 یزیچ .دیامن جارخا
 قطانم رد ار گنج دیاب اjیرما ه1 تسا نیا هیودا .دیامن یوادت امابوا روهمج سیر نواعم ندیاب وج هیودا طسوت
 .دربب شیپ هب ناتسناغفا قرش زا ییاjیرما هدنش1 یاه ودنامو1 و نیشنرس یب یاه هرایط طسوت ناتس1اپ یلیابق
.تسا نایرج رد مه العف ه1 یمسق

 و داد دنهاوخ تسد زا مه ار دوخ رگید ر1اسع اه ییاjیرما ناتسناغفا زا ییاjیرما ر1اسع جورخ نامز ندیسر ات
 ناتسناغفا قرش و بونج قطانم نابلاط دارفا ناتسناغفا زا اjیرما ر1اسع ندش جراخ زا دعب ه1 دوریم نیا لامتحا
 .دنهد رارق دوخ هطلس طحت ار
 تسود یاقا اه ییاjیرما بیترت نیا هب .دنjیم ریغت ناتسناغفا تعیضو ناتسناغفا زا اه ییاjیرما ندش جراخ اب
.در1 دنهاوخ اهر اهنت تسا )هیودا( هب جاتحم و تسین ناغفا مدرم بوبحم رگید زورما ه1 ار یزر1 ناش ینتشاد
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