
 ییازفاراک

  

 اب .تشاذگ یقیمع ریثات نم يور دشیم رارکت روضح جنگ ياههمانرب رد هک ییازفاراک ترابع ریخا ياههتفه رد

 .مدش ینهذ ِنم ِندرک فلت يژرنا و ییازفاراک هجوتم مایگدنز ِفلتخم ياههبنج يور لمات

 نوریب رد ابیز ياههویم یگدنز ياهراک .تسا رفص یگدنز ییازفاراک هک متفرگ دای روضح جنگ ياههمانرب رد

 .دهدیم

 هنومن 3 همادا رد .تسا ییازفاراک شلامعا و اهرکف يهمه و ینهذ ِنم لک .دنکیم راک سکعرب اقیقد ینهذ ِنم

 :مراذگیم كارتشا هب ار دوخ یصخش یگدنز رد ینهذ ِنم ياهییازفاراک زا

  

 :یلغش يهبنج رد ییازفاراک .1

 

 ِنامز رد .مدش راک هب لوغشم لیکو کی شیپ تمحز نیرتمک اب دش مامت مسرد قوقح يهتشر رد هکنیا زا دعب

 و یگدنز هب نم هک متسنادیم نیا يارب رصقم ار نآ .مدوب رفنتم تلاکو يهتشر زا راک هب عورش زا دعب و لیصحت

 رد .دوب يرظندنلب ِناسنا لیکو نآ .متشاذگیم راک ِطیحم رد ار يژرنا ِلقادح ،یلیم یب اب .مدیسرن میلصا دوخ

 لوپ ،متسنادیمن ار عضو نیا ردق الصا نم یلو .درک دایز ار نم قوقح شدوخ لاس کی زا دعب نم ِبجعت ِلامک

 طقف ینعی تقو همین مهاوخیم متفگ وا هب تدم کی زا دعب .متشاذگیم ار يژرنا ِلقادح یلیم یب اب و متفرگیم ار

 ِییراک یب يهرود کی نآ زا سپ .مداد افعتسا لغش نآ زا رس ِرخآ .درک لوبق عیرس مه وا .منک راک هتفه رد زور 3

 راک قوقح يهتشر رد مهاوخیمن هک متفگیم هناتخسرس نم هک دوب نیا مه شلیلد .دش عورش ینالوط رایسب

 .دندروخیمن تامولعم ِظاحل زا نم هب هک مدوب ییاهاج يارب نداتسرف راک ياضاقت لوغشم لاس دنچ نم .منک

 .دوب كوپ ِماداب دش نتشون راک ياضاقت فرص لاس دنچ یط رد هک ینالوط ياهتعاس نآ يهمه

 

 هتسب نابز ِكردم نیا هک ممهفیم .منادیم ار دوخ ِ یلیصحت ِكردم ردق زورما .مدیمهفیمن ار ناربج ِنوناق ِ ینعم

 .مرایبرد لوپ هک هنکیم کمک نم هب دراد

 

 زا هک تسا نیا نم يهفیظو اهنت مریگیم لوپ و منکیم راک ییاج هک ینامز ات هک هداد دای نم هب ناربج ِنوناق

 چیه نیا و مهاوخیمن ملغش زا یگدنز .مهدیم لوپ نآ يازا هب یچ راک طیحم نآ هب ،اهنآ هب نم مسرپب مدوخ

 .مزیریم لغش هب ار نآ نم و تسا منورد رد یگدنز هک مدش هجوتم نوچ ،درادن یلاکشا

 هک یترفاسم ،ماهناخ يهراجا ،مروخیم هک ییاذغ هکنیا .منک كرد ار یگدنز ِ یلوپ ِدعب ِشزرا هک مریگیم دای مراد

 ناربج ار نآ دیاب هک دراد یشزرا کی نیا سپ .دنتسه لصو لوپ نآ هب همه روضح ِجنگ هب متیوضع ِقح و موریم

 .منکیم ار مشالت نیرتهب متسه هک ییاجنآ رخآ ِزور ات لاح نیا اب منک ضوع ار ملغش مهاوخیم رگا .منک

 



 رد مئاد نم یلو .تسین نم يور نامز ِظاحل زا یلرتنک چیه و تسا هناخ رد انرک ِتلع هب نم راک رضاح ِلاح رد

 .مشاب هتشاذگ مک دنکن هک متسه رکف نیا

 
 كرد يدح ات ار ناربج نوناق نوچ زورما .تسییازفارک و يژرنا ِفالتا راک رد ناربج نوناق يارجا مدع :هجیتن

 در ام ِنیب قشع منکیم ساسحا .مراد تسود هناقشاع ار راک ِرس ياهسیئر و ناراکمه کت هب کت ،لغش ،مدرک

 .درادن قشع هب یطابترا نیرتکچوک شرهاظ نم ِيراک ِعوضوم هکنیا اب دوشیم لدب و

  

 :هطبار رد ییازفاراک .2

 

 ام .تسا گرزب ییازفاراک کی ِزاغآ نیا ،مینکیم عورش ینهذ ِنم اب ار ياهطبار کی ینیمز ِقشع ِمسا ِریز یتقو

 ار يدایز ِتقو لمع رد و نامرکف رد صخش نآ اب ،میوریم ترفاسم ،مینکیم جرخ ار یمیظع هجوت و تقو

 ِنم .كوپ ِماداب ینعی نیا .میوشیم ادج صخش نآ زا مه شرخآ .دوشیم درد هب رجنم اهنیا يهمه و مینارذگیم

 .دنکیم هدافتسا ام هیلع رب ًالماک ار ناشاتراهچ ره ار میهاربا ِغرم راهچ فلاخم ِسنج اب هطبار يهبنج نیا رد ینهذ

 .تسا غاز ِغرم هدنیآ هب دیما نیا ِدامن .يروصت يهدنیآ هب دیما صوصخ هب و هاج ،یسنج ِتوهش ،صرح ینعی

 رد مهم يهدیدپ کی .رگید ِناسنا کی زا یمسجت ِریوصت اب ندش هدینامه ینعی ینهذ ِنم اب هطبار کی عورش

 زا یگدنز هک دسریم رظن هب دوشیم عورش هطبار کی ینهذ ِنم اب یتقو .دراد طبر غاز هب هک تسا راکنا راک نیا

 هک مدرک ییاسانش مدوخ رد نم یلو .دنکیمن راک نیا هک دهدیم ناشن ترشاعم و رادید ِلوا ياهتعاس نامه

 هک یمسجت ریوصت نآ هب هک مدادیمن هزاجا و مدرکیم راکنا ار ندرکن راک ياههناشن نیا يهمه دراوم روجنیا رد

 بلق نورد رد ییانشآ کی ِلوا نامه زا یگدنز .دسرب بیسآ مدوب هتخاس وا اب ماهدنیآ و صخش نآ زا منهذ رد

 تسا زادنا تسد وت هک تسه يراگ کی ِلثم هطبار نیا ،تسه كاکحطصا و ضابقنا اجنیا هک دادیم ناشن نم

 هب دیما ینعی غاز تَّینمُا همه زا رتولج و توهش ،هاج ،صرح یلو .دورب ولج ات ینک فرصم يژرنا یلک دیاب مئاد و

 .دننکیم هطبار نآ يهمادا هب روبجم ار ناسنا هدنیآ

 
 :هجیتن

 

 و میراد کش رگا و میشاب بقارم رایسب دیاب هطبار کی ِعورش رد .تسا گرزب ِییازفاراک ینهذ ِنم اب هطبار ِعورش

 يارب يژرنا ِفرص ینعی شالت و نتشاد کش دوخ .مینک تروشم وا اب تسه نامکدیزن يروضح هب هدنز ِناسنا

 .باتفآ ِلیلد دمآ باتفآ اریز .دشاب ینهذ ِنم هناشن دناوتیم تسا بوخ هطبار نیا هن مییوگب نامدوخ هب هکنیا

 یگدنز رگا .دنکیمن داجیا یضابقنا و درد و ینارگن و دوریم ولج یگدنز ِگنهآ اب شدوخ دنکیم راک هک ياهطبار

 ًاتبسن هک هطبار کی عطق .دنک راکنا ار نآ ینهذ ِنم میهد هزاجا دیابن دهدیم ناشن درد و ضابقنا زا ییاههناشن



 نآ يهمادا و راکنا .دسریمن ام هب یبیسآ چیه .مینک لوبق دیاب ار شنامهاو ِدرد نیا ،دراد درد هدش عورش هزات

 .دهدیم رده ار ام ِرمع هک تسا ییازفاراک نداد تسد زا ِسرت ِرطاخ هب هطبار

 

 :یفاضا ِندز فرح رثا رد ییازفاراک .3

 

 منک کمک متساوخ و مدرک رظن ِراهظا هک هدوب ینامز نیا .مدش ییازفاراک ثعاب ندز فرح اب اهتقو یلیخ نم

 هب شبیسآ هک هدرک داجیا شجنر و مشخ صخش نآ رد راک نیا .هتساوخن کمک نم زا صخش نآ هک ییاج رد

 ینارگن شاهشیر .هدمآ شیپ کیدزن ِناگتسب اب هطبار رد هشیمه ًابیرقت یفاضا ِندز فرح نیا .هدیسر طیحم لک

 .هدوب اهنآ ياهتیعضو و یگدنز هب تبسن

 

 ییازفارک و ندز فرح ِثعاب نارگید ِ یگدنز هب ندرک رکف و ینارگن نیا .دش نارگید ِ یگدنز ِنارگن دیابن :هجیتن

 یفاضا ِفرح میشاب بظاوم دیاب ام سپ .دنزیم فرح اهنآ اب و دنکیم کمک همه هب نورد زا دراد ادخ .دوشیم

 .مینزن

 

  ،مارتحا و قشع اب

  ناملآ زا اراس


