
 ؟تسا هنوگچ ی+ادراب +د نینج تاکرح
 .دنک ه5Dجت ار نآ دناوتیم ی+دام ره هک تسا یتاساسحا ن56تن56یش زا یکی ی+ادراب +د نینج تاکرح
 ی+ادراب مهم لئاسم زا یکی ،محر +د نینج تکرح مدع ای دح زا شیب تکرح ،ی+ادراب +د نینج تاکرح رد
 هک تسا تاکرح نیمه ق56ط زا ناردام یلک روط هب .دوش ناردام ینارگن بجوم دناوتیم هک تسا
 نئمطم الاک شو+ نیا هک ییاج نآ زا اما ؛دنوش نئمطم دوخ کدوک ندوب هدنز و تمالس زا دنناوتیم
امتح دوخ دنز5ف قیقد تیعضو _ا عالطا یارب مینکیم هیصوت ؛تسین

ً
 زا و دینک هعجارم یفارگونوس هب 

 .دیوش نئمطم دوخ ی+ادراب تیعضو ندوب یداع

 
 
 
 
 
 



  ؟ میوش یم انشآ یدراوم هچ اب بلطم نیا رد

 ی+ادراب +د نینج تاکرح •

 ی+ادراب +د نینج تاکرح هرا5+د زیچ همه •

 
 
 
 



 ی+ادراب +د نینج تاکرح
 ن_و و مجح ندوب کچوک لیلد هب اما ؛دوشیم عو5ش لوا یاهزو+ نامه زا ی+ادراب +د نینج تاکرح
 یاههتفه رد دیناوتیم ار محر +د نینج یاهتکرح نیلوا یلک روط هب .دوشن ساسحا تسا نکمم ،نینج
 هب ندیسر ضحم هب یعیبط تلاح رد .دییامن هدهاشم ی5گلا5Dغ یفارگونوس ق56ط زا متشه و متفه
 هتبلا .دینک ساسحا دوخ محر +د میقتسم تروص هب ار دوخ نینج تاکرح دیناوتیم 20 ات 18 یاههتفه
 بلاج .تسین ینارگن یاج سپ ؛دتفیب قافتا رتدو_ یتح ای 5یخأت اب یمک تسا نکمم ن56یش قافتا نیا
الومعم ،دننکیم هw6جت ار دوخ ی+ادراب نیلوا هک یناردام دینادب تسا

ً
 نیا اهردام ریاس زا رترید یمک 

 .درک دنهاوخ ساسحا ار تاکرح



 
 ؟تسا هنوگچ ردام محر +د نینج تاکرح •

 ؟تسا هنوگچ ی+ادراب +د نینج لامرن تاکرح •

 ؟دوش یم سح مکش تمسق مادک رد نینج تکرح •
 تیسنج اب نآ هطبار و مکش نییاپ +د نینج تکرح •



 محر +د نینج تکرح شهاک لیالد •

 ینایاپ نخس •

 ی)ادراب )د نینج تاکرح هرا()د زیچ همه
 ؟تسا هنوگچ ردام محر )د نینج تاکرح
 دشر _ا هلحرم ره رد نینج تاکرح نازیم .دراد یگتسب نینج و +دام تیعضو هب ی+ادراب +د نینج تکرح عون
الماک هرود نیا رد یخرب هک ی+وط هب ؛تسا توافتم

ً
 قبط .دنراد ینییاپ یلیخ تکرح یخرب و دنتسه لاعف 

 تروص هب دهدیم ناشن دوخ زا هک نینج تاکرح نیلوا ،ناردام تافیصوت و هدش ماجنا تاقیقحت
 تاکرح نیا دادعت ،درذگب +دام ی+ادراب نارود زا هچره .تسا ردام مکش هب ندز دگل ای ندز تلغ ،یاهناو5پ
 .دش دنهاوخ رتی+ارکت و 5تشیب

 هدهاشم ،مکش تسوپ دح زا شیب ندش کزان هجیتن رد و ندش هدیشک لیلد هب ی+ادراب هرود رخاوا رد
 رتشیب wین نآ ن_و ،نینج ندش گرwب اب اتعیبط .دوشیم رتحضاو 5تناسآ ی+ادراب +د نینج تاکرح و دگل
 ردام مکش و هنیس هسفق هب کدوک ندز دگل هک ی+وط هب .دوب دهاوخ رتراوشد کدوک لمح و هدش
 تاکرح دینکیم ساسحا هک یتروص رد .دوش ردام ندب _ا یحاون نیا رد درد و یتحاران ثعاب دناوتیم
 یفارگونوس هب 5تع56س هچره مینکیم هیصوت ؛تسا یعیبط ریغ ای هدنهد رازآ رایسب محر +د نینج
 .دینک هعجارم دوخ رهش ای نارهت رد ی5گلا5Dغ

 



 ؟تسا هنوگچ ی)ادراب )د نینج لامرن تاکرح
الومعم ی+ادراب +د نینج تاکرح نیلوا

ً
 لیاوا رد تاکرح نیا .دتفایم قافتا ۲۰ یلا ۱۸ یاههتفه رد 

الومعم ی+ادراب
ً

 ن_و و مجح ندش گرwب و نامز تشذگ اب .دنوشیم ساسحا یتخس هب و دنتسه دودحم 
 رد کدوک تکرح ،ناردام بلغا .دیابیم شیازفا زو+ هب _و+ و دنکیم رییغت تاکرح دادعت و عون ،کدوک
الومعم تاکرح نیا دادعت .دننکیم ساسحا رصع و 5هظ تاعاس رد ار ی+ادراب

ً
 شیازفا ما۳۲ هتفه ات 

الومعم نآ زا دعب اما ؛دباییم
ً

 شهاک هجوتم ناردام تسا نکمم دعب هب هرود نیا زا .دوشیم فقوتم 
 ۹۰ دراوم یخرب +د( یاهقیقد ۳۰ ات ۲۰ یباوخ لکیس کی _و+ لوط رد نینج هک ارچ ؛دنوش تاکرح نیا
 .دهدیمن ناشن دوخ زا یتکرح هزاب نیا رد هک دراد )هقیقد

 زین ربیل ریس لوط رد و نامیاز نامز ات دیاب ی+ادراب +د نینج تکرح هک تسا نیا دراد دوجو هک یمهم هتکن
 لکش هب نآ دادعت ای درادن یتکرح چیه امش نینج دینکیم ساسحا هک یتروص رد .دنشاب هتشاد دوجو
امتح ،هتفای شهاک یبیجع

ً
 دوخ تمالس زا و دینک تروشم نارهت رد ی5گلا5Dغ یفارگونوس صصختم اب 

 .دییامن لصاح نانیمطا دوخ

 ؟دوش یم سح مکش تمسق مادک رد نینج تکرح
 راظتنا دیابن و+ نیا زا ؛دراد هلصاف رتمیتناس ۲ دودح ،نانز فان ات ،)تیاهلادنوف( محر تمسق ن56تالاب
 رتشیب ،ی+ادراب ییادتبا یاههام رد .دینک ساسحا مکش طسو +د ار کدوک هیلوا تاکرح هک دیشاب هتشاد
 رد ”ی+ادراب +د نینج تاکرح“ نیلوا و+ نیا زا ؛دراد رارق نگل یاهناوختسا لخاد محر یاهشخب
 زا نینج و محر ،دوشیم رتگرwب محر لخاد نینج هچ ره .دش دهاوخ ساسحا مکش نییاپ یاهتمسق
 .دوشیم هدیشک ردام مکش تمس هب و هدش ج+اخ نگل

 تیسنج اب نآ هطبار و مکش نییاپ )د نینج تکرح
 نیا رب یخرب .درادن کدوک تیسنج هب یطD+ چیه مکش نییاپ +د نینج تکرح ،مدرم بلغا روصت فالخرب
 تسا رتهب اما ؛تسا رتخد ،کدوک هک تسا نیا هدنهد ناشن اهولهپ نیب +د نینج تکرح هک دنرواب
 کدوک ندمآ ایند هب _ا شیپ د6+اد لیامت یتروص رد .درادن یملع و یکشزپ لیلد چیه عوضوم نیا دینادب
 یفارگونوس ن56تهب. دینک ناحتما ار ی5تنئمطم یاههار دیناوتیم ؛دیوش هاگآ دوخ دنز5ف تیسنج زا
 .دهد رارق امش رایتخا رد ار ی5تقیقد تاعالطا و دنک کمک امش هب هنیمز نیا رد دناوتیم زین نینج



 
 محر )د نینج تکرح شهاک لیالد
الومعم ی+ادراب +د نینج تکرح دح زا شیب شهاک

ً
 تاکرح شهاک نیا .دتفایم قافتا یفلتخم لیالد هب 

 مک و دنکیمن قدص هشیمه عوضوم نیا اما ؛دناسرب بیسآ ناکدوک ای امش هب و دشاب کانرطخ دناوتیم
 هتشادن هارمه هب یدج رطخ و دشاب هداتفا قافتا یفلتخم لیالد هب تسا نکمم امش کدوک یکرحت
 .دشاب

 .مینکیم یفرعم ار محر +د نینج یاهتکرح دادعت ندش مک لیالد زا یخرب همادا رد

 .دوشیم نینج نتفر باوخ هب بجوم هک ردام دح زا شیب تکرح •
 ندیباوخ ثعاب هجیتن رد و هدش محر ندش ضبقنم ثعاب هک ردپ اب +دام یسنج هطبار ی+ارقرب •

 .دوشیم کدوک
 .تسه تخس رایسب تاکرح ساسحا تروص نیا رد هک کدوک دح زا شیب ندوب کچوک •
 کدوک مجح ندش گرwب لیلد هب ،یگهام هس رخاوا رد محر یاضف دوبمک •
 .دنو+یم قیمع باوخ هب ی+ادراب نارود رد ناکدوک زا یخرب ؛ردام محر +د نینج ندوب باوخ •
 تالالتخا و ندرگ رود هب فان ندش هدیچیپ ،نینج هب یناسرنوخ شهاک هلمج زا یفلتخم لیالد هب •

الماک ،محر
ً

 .دوشیم تکرحیب و نکاس 

 زا و دینک تروشم عوضوم نیا اب هطبار +د دوخ کشزپ اب بترم تروص هب تسا رتهب تروص ره رد
 .دیوش نئمطم دوخ کدوک تمالس زا ی5گلا5Dغ یفارگونوس صصختم ق56ط



 ینایاپ نخس
 یکی تکرح نیلوا .تسا هارمه یدا6_ تاناسون اب هام ۹ لوط رد و تسین ناسکی ی+ادراب +د نینج تاکرح
 تسین یفاک شو+ نیا اما .تس ی+ادراب +د نینج تاکرح ندوب لامرن ،امش کدوک تمالس یاههناشن زا
امتح و

ً
 تاکرح دروم رد رتقیقد و 5تشیب تاعالطا بسک یارب .دشاب یفارگونوس صصختم رظن تحت دیاب 

 تیاس رد دوجوم نفلت هرامش ق56ط زا ای دینک هعجارم ی5یلد رتکد تیاس هب دیناوتیم نآ تمالس و نینج
 .د56یگب سامت ام اب

 
 


