
 
  انورک سوریو لیلد هب تایانج  ترفن هیلع یراک هورگ - تیانج و

 دشابیم ریغت الح رد هنازور ابیرقت ام هرمزور یگدنز و تاداع ،نیناوق ،انورک سوریو عویش نامز رد . یارب کسام زا هدافتسا زورما
  . رهش زکرم رد چرام هام طساوا رد تالح نیا ،تسا هدش یداع لمع کی نارزگهر ( چیپ ) دوب هتفرگ رارق هجوت دروم رتشیب یتح

 دزیم مدق دوخ ۀدیشوپ کسام اب ریگ همه سوریو زا یریگولج لیلد هب ،دوب لیصحت هب لوقشم هاگشناد رنه هتشر رد هک ییانیچ رتخد کی
 . نارزگهر زا یخرب  وا الاب و نداد ناکت تسد اب ار یش رف یدا شک ی دند  . کی رد چیپ رهش هاگشناد سیر  مان ۀ رهش نانکاس هب

 هداشگ رس  هجوت رد رود رواخ زا هک نازومآ شناد هژیو هب ،میشابیم المعا ریثکت ای زورب دهاش ام ،یرارطضا تالاح رد هک ،دنکیم
  . بلج رما نیا هب ار دوخ دنتسه ررضتم دننکیم لیصحت رهش نیا . دننک یگدنز یبرغ اپورا یاه روشک رد اهالس اهنآ رگا یتح

 دنتساوخیم لحم مدرم ،دوب هداد ماجنا انورک سوریو تبثم شیامزآ هک درم کی ،درسکس رهش رد ،چرام هام رخاوا رد  وا بوک و تل دروم ار دنهد رارق .  نیا

 تیامح تحت و ینانشن خرس تمالع اب شناکم ،دوب هدیدرک عضو شیالاب یتلود تاماقم فرط زا هک دربیم رسب نیطنرق تحت امسر دوخ ناکم رد صخش  دراد

  . رارق سیلوپ

 تسا هدش ام ۀمه بارطضا ثعاب ریگ همه یضیرم نیا . ب الح ره ه ن سرت ، دیاب دوش تنوشخ هب رجنم . عویش تیعضو دروم رد دنناوت یمن مدرم زا
 یضعب سوریو و ندش باصم المتحا ای سک دننادب لؤـسم ار دوخ یرامیب هب . دنتسین ام ندش هدوآل هب لؤسم اهنآ میوش یرامیب هب هدوآل ادعب نام دوخ
  . رگا یتح و

 هلمح دروم ،یرامیب هب ضرف شیپ ساسا رب ای ،انورک سوریو یرامیب لیلد رب انب یسک رگا ق تسا هدیدرگ تیانج و ترفن ینابرق دریگب
  . رار

  ؟تسیچ ترفن مرج

 دنوش یم داجیا هعماج زا یهورگ هیلع رب بصعت هزیگنا اب هک ،دنتسه روفنم تایانج تاللمح عون ره . مهم یگژیو کی یاراد نآ یاضعا هک دنتسه
 " تیصخش یساسا یگژیو " دوشیم ثعاب نیا ،تسین ریزپ ریغت مه امش طسوت نانچمه و تسینریغت لباق ارثکا اهنآ یاهیگژیو و تسا دشاب ریزپ
 بیسآ هورگ نیا هک . دشاب یرامیب کی فرص ای تیلولعم ،یسنج شیارگ ،تسوپ گنر ،نید دناوتیم تافص نینچ . رفنت نتشاد میارج دوشیم تازاجم

 ادیدش نوناق رد صخش لباقم رد . درگیم رارق رفنت دروم امیقتسم تالح نیا رد صخش اریز . رد ار سرت دناوت یم تالح نیا و دنک داجیا هعماج
  . رد ار شنت لک روط هب عومجم رد و دنک داجیا هدید بیسآ یهورگ نیا یاصعا نیب

 هکنیا لیلد هب ای ،دریگ رارق هلمح دروم یرامیب هب هدوآل ضرفالب ایو ،انورک سوریو یرامیب لیلد هب یصخش رگا ،تسا مرج ترفن ارچ

 ؟تسا هتشاد شقن ریگ همه یرامیب دیدشت و هعسوت رد یو ینابرق دنک یم رکف مرج بکترم  دنب 216 دوشیم هتخانش مرج ناونع هب امسر

 هعماج وضع کی هیلع تنوشخ ،ترفن تیانج هب تازاجم نوناق . زین انورک سوریو هب هدوآل دارفا  دنوش ترفن تیانج ینابرق دنناوت یم . هکنآ اب

 دنوش ررضتم تالاح نیا رد دناوتیم هک تسا یاه یگژیو زا یکی اهنآ یتمالس تیعضو اریز درادن یگتسباو اهنآ تساوخ رب تالاح نوچمه زورب .
 تیعمج زا یهورگ ناونع هب انورک سوریو هب هدوآل دارفا ،نوناق نتم ساسا رب " رظن رد دنوش یم هتفرگ . دنک یم یدنب هقبط مرج ینابرق

  . ناونع هب ار اهنآ نوناق قبط نیا ربانب

 دشاب هتشاد دوش یم هلمح اهنآ هب هک ار یتایصوصخ هک تسین مزال عقاو رد ینابرق : کی داجیا یارب ار رما نیا هک تسا یفاک نیمجاهم



 یارب دننک ضرف مرج . دروم رد ار عوضوم نیا امش مجاهم هک تسا یفاک ،دینک کمک سوریو شرتسگ هب ای دیوش رامیب هک تسین
  . یزاین نیا ربانب دنادب ضرف امش

 ناتسراجم دنورهش کی هب سوریو عویش رد یو ندرک ضرف ای ندوب کوکشم لیلد هب یجراخ دارفا هب هلمح تروص رد ترفن مرج بکترم دنک
  . یم هفرس کرس رد و ،تسا ضیرم دسر یم رظن هب اریز تسا هتشاد مهس

  ؟تسا هدش هراشا بصعت بکترم هب یاه هناشن هچ

  : دهد ناشن ار دوخ دصق تسا نکمم دوشیم هلمح هب رجنم هک بصعت الثم ناونع هب

 بکترم یبتک ای یهافش تاراهظا ( ۀناخ راوید رد زیگنا ترفن یاه نتشون ،دشابیم انورک سوریو هب هدوآل ینابرق هک صخش هب ،الثم ناونع هب
  ( یعامتجا یاه هناسر رد اه تسپ نینچ السرا و ،وا

 دوشیم یو رب هلمح ثعاب هک شراتفر و طیارش ای دریگیم تروص هلمح شیالاب هک صخش تسا نکمم ( ،هفرس ،کسامزا هدافتسا الثم یروط
  . دشاب هتشادن هزیگنا مادک رگید ،دوش هدید دشابیم یجراخ تیعبات یاراد هک صخش دوجو رد هک دوهشم میالع رگید و ،هسطع

  ؟تسا هدش ماجنا ترفن مرج هک ،دیدید ایآ ؟دیا هدش تالاح وچمه ینابرق امش ایآ
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