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 شیوخ ِياهِيدارمیب زا ناقشاع
 شیوخ ِيالوم زا دنتشگ ربخاب

     
  تشهب ِزووالَق دش يدارمیب
  تشرس شوخ يا ونش ۀَّنَجْلا ِّتَُفح
 4467 و 4466 هرامش تایبا ،موسرتفد ،يونثم ،يولوم
  
 ياقآ هک روطنامه .مشاب هتشاد دهعت يزیرهمانرب هب دیاب هک :متفگیم مدوخاب و مدوب هدینامه يزیرهمانرب اب یلیخ هک دوب یتدم کی هدنب
 همانرب و مدشیم دارمیب یتقو و .مشاب هتشاد مه يزیرهمانرب رد یتح ار دهعت نیا دیاب مه نم ،دنزیم فرح دهعت تیمها هرابرد يزابهش
  .مدشیم تحاران یلیخ دشیمن ارجا تسرد
 
 .دنیوگیم ناشهنازور همانرب رد يدارمیب هراب رد ناگدننیب تارک هب هک مدرک تقد اجنآ رد .مدرک شوگ ار 916-1 ینفلت هژیو همانرب هک ًادعب
 دهعتم دنوادخ هب ،یگدنز دوخ هب امش .انالوم هب هن ،دیوشیم دهعتم نم هب هن امش :دنتفگ يزابهش ياقآ هک دوب مه همانرب نامه رد تسرد
 .دیوشیم
  
 میلست ،دیوشب یگدنز میلست و هظحل نیا قافتا هب دییوگب هلب و دینک رارقا دیاب هظحل ره و دیتسه دنوادخ سنج زا هک دیروآیم دای هب امش
 ،تسین يزیچ نآ .دیتسین دهعتم نآ هب دینک مسجت دیناوتیم ناتنهذ رد و دنیبیم ناتمشچ هک يزیچ نآ هک دنتفگ همادا رد و .دیوشب دنوادخ
 هلصافالب دهعت نآ نوچ ،مهاوخیمن ار دهعت نآ الصا نم .دیوشب نم هب دهعتم رگا تسا هلت :دنتفگ همادا رد نینچمه .دوریم نیب زا دراد نآ
  .امش دینکب يرتگرزب زیچ کی هب دیاب دهعت ،دزیریم مه هب منکن لمع امش نهذ قباطم نم
 
 .منکیم شالت ماینهذ كراپ ظفح يارب و ماهدش ییارگلامک راچد نم هک مدش هجوتم اجنآ رد
 
 ماجنا اهيزیرهمانرب ،تسناد حالص یگدنز رگا :میوگیم مدوخ اب و مراپسیم یگدنز هب ار میاهيزیرهمانرب نم رگید دعب هب همانرب نآ زا
 هک منکب مه ار مدوخ شالت دیاب هک تسا تسرد .دشاب ییاشگاضف دیاب نم یلصا دهعت .دوشیمن ماجنا ،تسنادن حالص رگا و دوشیم
 .موشن تحاران ،دوب نآ رد يداریا ای دشن ارجا رگا یلو دوش ماجنا يزیرهمانرب

 
 ات ،داد یم خر يزیرهمانرب ندشن ماجنا لیلد هب بترم هک ییاهیتیاضران نآ و تسا هدش دراو مایگدنز هب يدایز شمارآ دعب هب همانرب نآ زا
 .تفر نیب زا يدایز دودح
 
 و يزابهش ياقآ نویدم ار یگدنز سرد نیا نم اعقاو و دنزیم فرح ناگدننیب قیرط زا یگدنز هک دنتفگ ام هب يزابهش ياقآ ابیز ردقچ
 .متسه زیزع ناگدننیب

 
 ،دنروآیم رد ریوصت تروص هب ار يزابهش ياقآ مهم ياه تبحص هک نیا تباب ،رورس مناخ زا نینچمه .منکیم رکشت ناگدننیب همه زا
 .مرکشتم یلیخ
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