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 دیدج سوریو انورک اب طبترم یعامتجا گنا

 

 هدننکدرط و زیمآ ضیعبت ياهراتفر و یفنم ياهشرگن گنا .دنکیم »توافتم« نارگید زا ار درف کی ندز گنا
 .تسا "صاخ یگژیو کی" اب دارفا زا یهورگ ای درف تبسن

 هب دارفا یضعب لاثم يارب .تسا هدش هارمه یهجوت لباق یعامتجا گنا اب ندوب التبا ضرعم رد ای و  انورک دیدج سوریو هب التبا
 راک هب یبسانمان ياههژاو تبحص ماگنه رد یضعب ،دناهدرک ضارتعا ناشهلحم رد يرامیب نیا نامرد يارب يزکارم صاصتخا
  .میراد يرامیب ياه هناشن اب دارفا ای صاخ هقطنم کی نکاس دارفا اب یبسانمان دروخرب ام زا یضعب ،میربیم

 یهاگ نوچ .میسرتیم اه هتخانشان زا ام و تسا هتخانشان نوچ ؟دنک داجیا ار گنا نازیم نیا دناوتیم سوریو نیا ارچ اما

 رد ماهبا و سرت، بارطضا زا نازیم نیا دنچره .میهد تبسن "نارگید" هب ار يرامیب ندوب يرسم زا سرت هک تسا رتتحار
  .دش دهاوخ رابنایز ياه هشیلک دیلوتزاب ثعاب لماوع نیمه اقیقد هنافساتم اما تسا كرد لباق هعماج

 ؟دروآ یم دوجو هب یلکشم هچ ندز گنا و گنا دوجو

 ،مومعروصت فالخرب ،دناوتیم نیمه هک دوشیم دارفا زا یهورگ ندش يوزنم و ،هعماج یگچراپکی نتفر نیب زا ثعاب ندز گنا
 نامرد يارب رترید  ،دننک ناهنپ ار دوخ يرامیب دارفا :دوشیم ثعاب گنا .دشاب يرامیب عویش رتهب هچره لرتنک ررض هب
 التبم دارفا دوشیم ثعاب گنا .دنکیم مک ار هناریگشیپ و یتشادهب ياهراتفر ماجنا يارب قایتشا و ،دننک هعجارم
  .دنریگ رارق راشف تحت زین یناور رظن زا ،يرامیب ینارگن و جنر رب هوالع يرامیب هب

  .دراد تیمها رایسب گنا دیلوت و یفنم تاساسحا داجیا رد ،نایالتبم و انورک سوریو اب هطبار رد بسانمان تاملک باختنا
 .دراد ناوارف تیمها اه هناسر رد مه و دارفا رد مه تاملک باختنا رد تقد و یلدمه

 :مینک تقد انورک دروم رد تبحص نامز رد اهدیابن و اه دیاب نیا هب

o مینکن يراذگمان روشک رد یصاخ رهش ای ،نیچ دننام یصاخ يهقطنم اب ارنآ يرامیب و سوریو نیا زا تبحص ماگنه. 
 .مینک هدافتسا سوریو انوروک هداسروطب ای 19 دیووک نآ یملع مان زا
o لیلد هب هکیدارفا« ای »انورک هب التبم دارفا « مییوگب نآ ياجهب .»انورک ناینابرق« ای »ییانورک« مییوگن التبم دارفا هب 

 هتشاد انورک سوریو دراد ناکما هک اهنآ مییوگب »كوکشم« دراوم ياجب .دنتسه »نامرد تحت ای و دندرک توف انورک
 .دنشاب
o رد و تسا ازگنا رایسب ،»نارگید ندرک التبم« ای ،»ندرک هدولآ« ،»سوریو ندرک شخپ« دننام یتارابع زا هدافتسا 

  .»سوریو راشتنا و ندش شخپ« مییوگب تسا رتهب  .تسا هتفهن شنزرس یعون نآ
o رد نارامیب نیا و دنملاس دارفا بقارم .دنتسه گنا ضرعم رد هژیو هب ياهنیمز يرامیب هب نایالتبم و دنملاس دارفا 

 يرامیب ياراد ای دنملاس دارفا طقف هناتخبشوخ« مییوگن لاثم يارب .مینک تیامح اهنآ زا و میشاب عامتجا و هداوناخ
  .تسا هدننکتحاران رطخ ضرعم رد دارفا يارب تارابع نیا .»دنتسه ریمو گرم رطخ رد يا هنیمز

o اب يرامیب ياههناشن ياراد دارفا اب ،نایفارطا هب يریگشیپ ياهشور شزومآ و یتشادهب ياه هیصوت تیاعر نمض 
  .میسرپب ار ناشلاح و مینک قیوشت نامرد يریگیپ و لزنم رد تحارتسا هب ار اهنا .مینکن دروخرب هدننکدرط و مشخ

o ینعم هب لیاسو ندوب ازجم و نارگید زا درف ندوب ادج مینک يروادای ،دنوشیم تبقارم هناخ رد هک يرامیب دارفا هب 
  .تسا يریگشیپ و تبقارم يارب و هاتوک تدم يارب هکلب ،تسین درط ای مشخ

o بقارم دیاب همه يرامیب يریگهمه نامز رد .مینزن نماد هیاسمه و انشآ و تسود يالتبا دروم رد رابخا ای تاعیاش هب 
  .میشاب

 ،التبم دارفا زا کی ره ناتساد ندینش اب .تسا یتایح و مهم رایسب گنا دیلوتزاب و دیلوت يهخرچ نتسکش رد ام زا کی ره شقن
 هب التبم درف .میروایب نوریب اهرامآ و دادعا تشپ زا اهنآ و هتخانش تیمسر هب ار دارفا یناسنا تیوه ،هدشتوف ای ،هتفایدوبهب
 لوصا یمامت تیاعر مغریلع دناوتیم ؛دشاب هتشاد ینس ره دناوتیم ؛دشابن ای دشاب یناکم ره لها دناوتیم انورک سوریو
 انورک دیدج سوریو هب التبم دارفا .دشاب ام نازیزع ای ام زا کی ره دناوتیم ؛دشاب هدش التبم هنیطنرق و یتشادهب

   .میشاب مه رانک رد هنالدمه و میراذگب رانک ار اه هشیلک .دنتسین ام زا ادج "ینارگید"

 


