
 دوب اوسر يرگهفرص

 

 فیصوت زابرامق ِلیثمت اب درادیمرب ماگ یگدنز هب ندش لصو ِریسم رد هنارایشه هک یناسنا انالوم ِتایبا زا یخرب رد

 هب هچ راک نیا زا هک دشاب نئمطم هکنآ یب ،دهدب تسد زا ار شیاهیگدینامه هک تسا رضاح ناسنا نیا .دوشیم

 .دراد ندرک يزابرامق ِتلاح اهیگدینمه ِنتخاب ور نیا زا .دروآیم تسد

 :دیوگیم سمش ِناوید زا 2834 تیب رد انالوم لثم يارب

 
 ناج ۀناخرامق هب ،یتسم قلد ِنایم هب

 یمانکین شرَع ِيوس ،دَب وا ِمان قلَخ ِرَب

 

 نامیاهیگدینامه تحار ِلایخ اب ام ات دنکیمن هدنز شدوخ هب ار ام لوا یگدنز ارچ هک دمآیم منهذ هب لاوس نیا ًالبق

 ؟میهدب ار

 

 :مراذگیم كارتشا هب دنتسه هدننک رادیب میارب هک ار هتکن دنچ هطبار نیا رد

 

 :یگدنز فطل و رامق .1

 

 هب هچ شدعب میشاب نئمطم هکنیا ِنودب میهدب ار نامیاهیگدینامه دیاب زابرامق کی هب هیبش ام هک راک و زاس نیا

 اهر هدنهاوخ ِ یمسج ِيرایشوه ِدید َّرش زا میناوتیم ام یگدنز ریبدت نیا اب اریز ،تسیگدنز فطل میروآیم تسد

 .میوش

 

 .دیایم شریگ زیچ هچ هک تسا نیا هب هتسباو شیاهراک يهمه و دسانشیمن ار قشع هدینامه ِ یمسج ِيرایشوه

 و دوشیم یمسج ِيرایشوه ِیفن ثعاب هک تسا يزابرامق ِتلاح نیا و .هدناشوپ ار ام ِروضح ِباتفآ ربا کی لثم وا

 .دهدیم نامناشن ار ام ِناج ِباتفآ

 

 ینهذ و یمیدق كراپ هک تسا نیا ِلابند امئاد مه يونعم ِریسم رد یتح ینهذ ِنم هک مدرک ییاسانش مدوخ رد

 دهاوخیم وا هک ار يروج نآ ار كراپ هکنیا هب دنادیم فظوم ار یگدنز ِ ینهذ ِنم .دروآ تسد هب هرخالاب ار شدوخ

 .دنیچب

 



 شمنادیم ِيرامیب و نهذ ِتیدودحم رد دیاب هشیمه هنرگو ،تسیگدنز ِفطل ناج يهناخرامق رد تکرش ِناکما

 یگدنز هب یقیقح ِدامتعا و لکوت ،قشع و مییآ نوریب نهذ ِماد زا ات دنکیم کمک ام هب ناج يهناخرامق .میدنامیم

 .مینک هبرجت ار میتسه سنج نآ زا مه نامدوخ هک

 

 :يونعم ِداتسا هب دامتعا .2

 

 هب لقادح ای میاهدرکن هبرجت نیع هب زونه ًاتقیقح ار نآ هک میهاوخیم ار يزیچ يونعم ِریسم رد ام هک میشاب هاگآ

 :دیوگیم 34 لزغ رد انالوم !میاهدرکن هبرجت لماک روط

 

 نیشن یجنک مغ ِوید يا ،نیشتآ ِبارش دمآ

 

 ؟ماهدرک هبرجت ًاتقیقح ار نیشتآ ِبارش ایآ اما .مشاب هدناوخ راب 100 ار تیب نیا نم هک تسا نکمم 

 نیع هب ار نآ ایآ یلو موش هدنز یگدنز ِتیدبا و تیاهنیب هب مهاوخیم هکنیا ای ،میهاوخیم ار ادخ طقف میوگیم ام

 ِسردآ میتساوخیم لاح هب ات هک ییاهزیچ نآ هکنیا زا ،میوشیم هاگآ دوخ ِمنادیمن زا رتشیب ام ییوگ ؟ماهدرک هبرجت

 .دشکیم شدوخ ِتمس هب ار ام هک مینکیم سح ار يونعم ِبارش ِيداش و وب مک مک و .دندوب یهابتشا

 

 دامتعا يونعم ِداتسا ِدید هب دیاب ،تسا هدناشوپ نامدید زا زونه میهاوخیم هک ار يزیچ نآ رگا هک میشاب هاگآ سپ

 .دراذگیم ناممشچ يور نهذ هک ییاهکنیع هب هن مینک

 

 کی ِبلاق رد ار دید نآ میناوتیم دهدیم ناشن ام هب ار شدوخ یگدنز ِدید و قیمع روضح هک یتاظحل رد نینچمه

 .مینک هعجارم دید نآ هب هنازور ياهراک و اهشلاچ نیح رد و میسیونب یساسا ِنوناق

 

 ِدید هنارایشه هک تیلباق نیا هب هدرک زهجم ار ام و هداد ناشن ام هب ار شیاهفطل و شدوخ ِبارش يوب یگدنز 

 .مییآ الاب نهذ ِهاچ زا نامسیر نآ اب و مینک باختنا ار انالوم لثم یگرزب

 

 یگدنز ِکمک اهنت نآ رد هک مینک هبرجت ار ِتیفیک اب ییاشگاضف جیردت هب میناوتیم نهذ ِدید زا ندش ادج زا سپ

 .تسین هطساو یگدنز و ام نیب يونعم داتسا چیه یتح و تسیفاک

 

 :دوب اوسر يرگ هفرص .3

 

 :دیوگیم 1795 لزغ رد انالوم



 

 ؟ياهداتفا نوچ هفرص رد ،ياهدازرِماقُم وت رگ

 نَتُخ ِبوخ اب هک هصاخ ،دَوُب اوسر يرَگهفرص

 

 ؟يداتفا ییوج هفرص رد روطچ سپ ؟يراد ار يزابرامق ناوت و یتسه زابرامق ِدنزرف وت هکنیاهن رگم ناسنا يا ینعی

 .دشابیم ییاوسر دناودخ اب ینعی ینتخ يور ابیز اب صوصخ هب يرگ هفرص

 

 چیه و میزابب ار نامیاهیگدینامه يهمه تحار ِتحار ِلایخ اب میناوتیم ناج يهناخرامق رد ناسنا ناونع هب ام

 .میهدیم تسد زا يدایز میراد هک میشابن نارگن

  

 ییاهزیچ نآ زا هچ ره یگدنز هب ندش هدنز يارب ،تسیگدنز ِدوخ نآ و دراد دوجو بوخ کی طقف یتسه ِملاع رد

 نامدوخ يارب و میریذپب ار انالوم ِدید لبق زا مینوتیم ام .تسین يدایز مه زاب مینک جرخ دراد تسود نهذ هک

 دای هب دش گنت ام رب هصرع تقو ره و .تسا تسرد منک جرخ اهیگدینامه زا هار نیا رد ردقچ ره هک میسیونب

 »!دوب اوسر يرگ هفرص« هک میروآ

 

 ِقافتا هک یگدنز ِناکف نک و اضق اهنت هکلب ،میهدب تسد زا ار یگدینامه مادک هک دنک نییعت دیابن ام ِ ینهذ ِنم

 .مینک اهر و ییاسانش دیاب ار یگدینامه مادک هک دهدیم ناشن ام هب دنکیم داجیا ار هظحل نیا

 

 هشیمه هک تسا نیا روظنم هکلب تسین ناهج نیا رد یگدنز ِتایدام ِنداد تسد زا يوگلا يزابرامق زا روظنم

 ینهذ ياهتب ای لوپ اب یگدینامه فارطا ییاشگاضف ًالثم .میهد ماجنا دبلطیم هظحل نیا ِقافتا هک ار ییاشگاضف

 .مینک اهر ار اهنآ سرت ِنودب دیاب هک اهرواب و اهدرد لثم هدش یطرش ياهوگلا و

 

 ِنتخاب زا یگدنز ِيداش و يدام و يونعم ِتکرب يهمه هک مینک هبرجت میناوتیم نام ِییاشگاضف ِتیفیک تبسن هب

 .دناشکیم يزابرامق ِسوه هب ار ام نیا .دوشیم زاغآ یگدنز ِدرخ هب ندش لصو و اهیگدینامه

 

 شدوب هچنآ تخابب هک يزابرامق نآ کُنُخ

 رگید رامق ِسوه اّلا شچیه دنامنب

 1075 لزغ ،سمش ِناوید

 

 میورب شیپ لامک ِرادنپ نودب .4

 



 ام .مزابب و منک ییاسانش ار میاهیگدینامه يهمه ادرف نم هک دوشیمن نیا هب رجنم بلطم نیا هب یهاگآ

 هاگآ نآ زا هک یتروص هب و جیردت هب یگدنز ِدوخ ار راک نیا .میزادنا یب ار اهیگدینامه ینهذ نم اب میناوتیمن

 نآ ِفارطا ییاشگاضف و دهدیم ناشن نهذ هک هچنآ ره هب ندوب رظان هظحل نیا رد راک اهنت .دربیم شیپ میتسین

 .دریگیم رب رد مه ار اهشزغل ِفارطا ییاشگاضف راک نیا و .دشابیم

 

 سرتم و ناریم هبکوک ورَد و قشع نیزگ قشع

 سرتم و ناوخ ژک ْفَحْصُم ،قح ِتیآ وت ِلد يا

 869 يهمانرب ،1204 لزغ ،سمش ِناوید

 

 

 !ناملآ زا اراس ،مارتحا و قشع اب

 


