
 

 

 اهنآ.دنک > ;,امرفم7ح ض*ع3ت نا0ادخ -, ه*لع ناریا رد
 دمحمو دانهم دOPف .دنوش > د0دحت گرم اI و FGگتسد
 رارف >السا یروهمج زا ل*لد نیا هI د0اR Iسوت Qح
 ل*لد _Ĝهاش ون\ت ]Fکد اI ;,وگوتفگ رد ود نیا.دندرک>
 .دنهد> حà ار دوخ رارف
 زا نآ رد هک ،د0دش گرزب >السا یروهمجردود ره امش 

 ناشoدنارگد .دوش> لام0اlma n قوقح ۱۹۷۹ لاس
vدنز هنوگچ .دنوشtم مادعا ]rح و همqاحم

w
 ناریا رد امش 

 ؟تشاد رارق yا*س مالسا ذوفن رPز
�لاس ەدزناn زا نم :دانهم دOPف

w
 مناوتیمن هک متس�اد*م 

 هI متس�اوتیمن اما ،منک لوبق ار _rید ش�OPفآ ناتساد
 کش نا*ب تروص رد ار نا�دوک ]rح هک د0دش رطخ ل*لد
 رد د0اI و منک نا*ب ار دوخ ەا�د0د ،دنک> د0دهت ناریارد
 رطاق رب راوس دمحم -Fما*پ هک مدرک > لوبق _rید سال�
Iهذ راشف .تفر تشهب هr_ نامز نآ زا ار نم هک Iنیا ه 
 هجنکش ار نم مه زونه داد*م رارق FGثات تحت ل*لد

 .دنک>
 هنازور مدوب روبجم هسردم نامز رد :Rسوت _Ĝسح دمحم
 ناضمر ەام رد .منک اعد رگ0د نا�دوک اI و ەدناوخ ار نآرق
 رد درادن ەزاجا دراد نس لاس ۱۲ رتگرزب هک سک چیه
 سtلn روظح رد هنرگو دشونب�دروخI ی_FGچ >ومع نا7م
 زا معا تراسخ تخادرپ هI دهعتم ،مOPج ]rخس هr_ Iید
 س�ح هI مزلم _,وناق نس زا یرادروخرب روص رد و �ام



 

 

 _�عI رد. دوشtم قالش تا�_� لمحتم و زور دنچ �ا�
 ع نمم >ومع نا7م رد ند0دنخ ]rح اه R*طعت
 .)-rهذم یاهزور رگد و مالسا بالقنا -Fهر توف(تسا

 اI تاقالم رارق ک0ً.دراد روضح اج همه رد]rیس�ج ;,ادج
 و س�ح هI ماجن̀ا دناوتیم ]rسود ناونع هI نز ک0
 لدI >السا یروهمج تموکح فرط زا دهعت _̂]فرگ
  ،دوش
 ؟د*تفرگ رارق رطخ رد ناریا مPژر زا داقتنا ل*لد هI امش
 یاربً.مدرک داقتنا بالقنا -Fهرو مالسازا نم :دانهم دOPف
 ]rحو هجنکشو همqاحم ناوت> ناریا رد اه داقتنا هنوگنیا
 .دش مادعا
 رد نا0ادخ*ب هک د*نادI د0اI امش :Rسوت _Ĝسح دمحم
 ەورگ ک0 رد نم .دنراد رارق رطخ رد تدش هI ناریا
 ەورگ ],دم زا س© �و مدوب لاعف رمتسم روط هI تسtیتا
 نم .دندش FGگتسد مناتسود زا _�عI ودش فشک ام
 اI م*¬س�اوت و م0دش علطم عقوم هI مناتسود زا نت دنچو
 .م*نک رارف ناریا زا -rلقت کرادم
Iب زا ®0 هنافساتم ناریا ،ت*عمج _̂]فرگ رظن رد اtشF[Pن 
 .دشا3یم اراد ناهج ردار مادعا دادعت
 نت ،yا*س oQaدنارگد _rید ەا�د0د ربانب:دانهم دOPف
 گرم اI قالخا زا یور نوFGب و جاودزا رد تنا*خ ،yaورف
 تازاجم،مالسا زا جورخ،دادترا یارب.دش دهاوخ تازاجم
 >ومع ی هنوگ هI اه مادعا و دوش> هتفرگ رظن رد گرم



 

 

 .دنناس]Fب ار مدرم ات دنوش> ارجا
 ەدافتسا °امتجا یاه هناسر زا ناوج نا*ناریا R*خ
 ]PF ت زا نا*ناریا ارچ .دن¬سه لاعف ]PF ت رد اهنآ .دننک*م
 یاهتP تر²ا دتفا*م ]±افتا هچ امش یارب و دننک> ەدافتسا

 ؟دوش ەدافتسا امش ه*لع >السا ەا�داد رد امش
 نآرق ی ه0اn رب یاه تP تPر وتP ت :دانهم دOPف

 .دش دنهاوخ تازاجم مادعا اI ۹:۷۳ و ۴:۸۹،۲:۲۱۷
 نوناق دض ]rح ار نید ەا�د0د دراد ەزاجا >السا یروهمج
 یارب ید0دش تIاقر >السا یا*ند رد .دننک ارجا دوخ
 ناریا هI نم ر²ا.دراد دوجو _,آرق _Ĝناوق قیقد یارجا
 .دش مهاوخ مادعا دترم ناونع هI مدرگرب
 هک دهد> ;,اه یدازآ ام هI تن]Fنیا :Rسوت نسح دمحم
 و تاعالطا هF[y Iسد ام .دنرادن دوجو ¸قاو یا*ند رد
 هI مPژر .دن¬سه ع نمم ناریا رد هک مPراد ;,اه باتک
 هF[y Iسد ات تسا شالت رد ەراومه ل*لد _Ĝمه
 دودسم ا0 دودحم ار °امتجا یاه ت0اس و تاعالطا

 اI هک ار _,اسک زا ºجوت لIاق ەدع F[yسد را7نیا .دنک
 رد ناریا رد نم .دنک> دودحم دننک> را� تن]Fنیا
 تروص رد و مدوب لاعف مار²اتس�یا و کوبسtف،]PF ت
Iتشگزا Iدش دهاوخ مادعا ناریا ه.  

 ناریا هI تشگزاI تروص رد هک د*P گ*م امشی ودره
 ؟تسtچ ناملآ نارادمتلود هI امش ما*پ .دP شtم د0دحت

 ؟تسtچ امش فدح



 

 

 نیدنچ و مدمآ ناملآ هI ۲۰۱۳ لاس رد نم:دانهم دOPف
 _�اح لاح رد و مدرک مامت ت*قفوم اI ار نا�ز سروک
 تساوخرد هک مراد راظتنا نم .متسه ®شزپ یوجش�اد
vدنهانپ

w
 ناریا هI نم ات دوش لوبق ت̀ع ت0اهن اI نم 

 رب .مشا3ن نارگن مدوخ ناج یارب و موش� ەدنادرگرب
 ;,اسtل� چیه ادخ -, ناونع هI نم ،اه نید رگ0د فالخ
 ناملآ مدرم هI ات منک> شالت نم .مرادن دوخ تش© رد
Iگ Pا*ند رد نا0ادخ*ب هک م Iدنراد رارق رطخ رد تدش ه. 
 _rید ناشoدنارگد >السا یروهمج :Rسوت _Ĝسح دمحم
 مPژر مدوب لاعف نآ رد نم هک �ورگ .دنک*من لمحت ار
 خساn تنوشخ ت0اهن اI مPژر و درب لاوس رPز ار >السا
 نادنز لاس ۳۰ ات ۲۰ ،مشاI هتشاد س�اش ر²ا ، نم .داد
 ل*لد نیا هI .موش مادعا تسا نکمم ]rح و مراد وtmaپ
 ور شtپ هعماج ک0 ناونع هI ناملا هعماج هک مراد راظتنا
 ه� ن هI مه نم و دنک ت0امح نم زا lma قوقح ەرمض رد
 نید زا غراف تtناس�ا یدازا لصا و فادها ەار رد دوخ
 یدازآ هI ند*سر ەار رد �خش قیالع و بهذم داژن

 زا ەار نیا رد مهاوخ*م نآ رب ەوالع.منک شالت _,اÀمه
 س]Fسد رد نامز نیا رد اOP3قت هک یرازبا ناونع هI تن]Fنیا

 و نالالد _Ĝگنن هطلس رب >رها ناونع هI تسا ناÀمه
 .منک ەدافتسا یدازا را7شا نالتاق


