
: یناهیک ینیب شیپ
رد اههراتس عولط

یناهیک یاهربا
Sept. 3, 2014

    

 



و تسد نیب یاضف دییوگب دیناوت یم ایآ ،دیریگب ناتتروص لباقم ار دوخ تسد
روط نیا هک میناد یم همه اما ،دسر یم یلاخ رظن هب ؟تسا یلاخ امش نامشچ

هک ندید لباقریغ تارذ زا یا هعومجم ،دراد دوجو اوه ام فارطا طحم رد تسین .
. مینک یم سفنت ار نآ ندنام هدنز یارب هک تسا نژیسکا اه نآ نیرت مهم

رد ،دیهد ماجنا دیتسه روانش اضف رد هک یماگنه ار راک نیمه هک دینک روصت الاح
شنایم یزیچ و تسا یلاخ اعقاو امش تروص و تسد نیب یاضف تروص نیا

. درادن دوجو

،تسا یلاخ الماک هک انعم نیا هب تسا ألخ اضف رتشیب هک تسا لیلد نیا هب نیا .
هک دینک روصت ،دنامب ناترطاخ رد بوخ هکنیا یارب رابغ و درگ ای زاگ یا هرذ نودب ) .

هاگتسد لخاد هب ار میمان یم اوه هچنآ همه یقربوراج هب هیبش یهاگتسد اب رفن کی
!) تسا هدیشک

درگ و زاگ هک تسه ییاه تمسق تسین لماک ألخ اضف زا ییاه تمسق ،لاح نیا اب .
درگ و زاگ نیا ام تسا روانش ناشکهک رد یا هراتس نیب یاضف رد ،یناهیک رابغ و .

. میمان یم ) ISM(  یا هراتس نایم هدام ار رابغ

کی و هدام نیا زا یروخ یاچ قشاق کی رگا تسا قیقر رایسب یا هراتس نایم هدام .
۱۰۰(  نویلیرت دص مود قشاق ،میشاب هتشاد نیمز وج هدام زا یروخ یاچ قشاق

. دهد یم یاج دوخ رد لوا قشاق زا یرتشیب داوم راب نویلیم نویلیم (

بابح و دوش یم گرزب و دریگ یم لکش یا هدوت لکش هب یا هراتس نایم هدام اما 
. دوش تسرد اضف رد یگرزب رایسب ربا ات دهد یم لکش رابغ و زاگ زا یگرزب یاه

. دوش یم هدید لکش رد اه نآ زا یکی هیبش

یناهیک یاهربا زا یعون ،تسادیپ ریوصت نیا رد اه هراتس ی هنیمز رد هک یربا هکل
یناهیک یاهربا رگید هیبش مه یباحس نیا دنمان یم کیرات یباحس ار نآ هک تسا .

هک اه یباحس رگید سکعرب تسا هدمآ دوجو هب رابع و درگ و زاگ زا . یباحس ( (
یربا کیرات یباحس ،دنسر یم رظن هب نشور یتروص ای ناشخرد یبآ الومعم
نآ و دناشوپ یم ار دوخ نورد ای رس تشپ یاه هراتس رون هک تسا ظیلغ ردق نآ

. دوش یم هدید کیرات اضف زا هیحان

،دنز یم نوریب یناراب کیرات یاهربا تشپ زا یا هنزور زا شرون هک دیشروخ دننام
،اهربا نیا قامعا رد دوش یم هدید اهربا نیا تشپ زا ماجنارس مه اه هراتس رون .

اه نآ زا یرون یزور هرخالاب هک دنتسه دیدج یاه هراتس یریگ لکش لاح رد یداوم
. درک دهاوخ شبات
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نیا نایم رد هراتس دنچ هک دنناد یمن قیقد روط هب نامجنم
۲۵۰ دراد دوجو اهربا . دودح یزیچ دنک یم اعدا هیرظن ود

۱۶۰۰  دودح دیوگ یم هیرظن کی و دیشروخ هزادنا مه هراتس
. دراد دوجو هراتس
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