
 .زیزع ناهارمه همه تمدخ تدارا و مالس ضرع و ادخ مان هب

 

 .903 همانرب رد راوگرزب ردپ تانایب زا یمهم تاکن

 

 هب یمسج يرایشه زا دیاب ینعی ؛تسادخ تیدبا و تیاهنیب هب ام ندش هدنز ناهج نیا هب ام ندمآ زا روظنم )1

 ،میهدیم شوگ روضح جنگ همانرب هب ای و میناوخیم ار زیزع يانالوم تایبا رگا سپ .مینک رییغت روضح يرایشه

 نوملاح ندش بوخ ای و ینوریب عاضوا ندش تسرد ضحمهب نوچ .دشابن ام ینوریب ياهتیعضو رییغت يارب ًافرص

 .میشکیم دوخ يور راک زا تسد

 

 و دنک تسرد ینهذ كراپ کی و دراذگب شدوخ باسح هب ار یگدنز هب ندش رادیب تسا نکمم ام ینهذنم )2

 .مینک بارخ ار ینهذنم كراپ نیا میشوکب دیاب ام هکیلاحرد ،دنک دوخ كراپ وزج مه ار تیونعم

 

 یگدنز هک مینکن روصت و میوشن قافتا ینابرق ،دهدیم ناشن هظحل نیا رد نهذ هچنآ هب ندرک تمواقم اب )3

 نامز هب و مینکیم تیوقت ار یمسج يرایشه تروصنیارد .تسا دنوادخ یلصا روظنم نامه اهتیعضو زا نتفرگ

 .تسا ینهذنم تیصاخ زا هک میوریم هدنیآ و هتشذگ يزاجم

 

 ؛دنکیم ندش عیسو هب عورش تسه شدوخ يوجتسج رد نوچ مدع زکرم ،مینکیم ییاشگاضف ام یتقو )4

 تاهج نآ هب ار ام اهیگدینامه و نامیاهرکف هک تسا یتاهج نامه هک ایند رد فلتخم تاهج يوس هب هجیتنرد

 .میوشیم هدنز یگدنز هب ام و دزیریم مهب ام ینهذنم تیاهنرد .میوریمن دنشکیم

 اهدرد اب ندش هجاوم اب ام ینعی ؛ددنبیم ار وس نآ دنوادخ ،میورب دنهدیم ناشن اهرکف هک یتاهج يوسهب رگا اما

 .تفرگیم رارق ام زکرم رد هدینامه راکفا نآ دیابن و دوبن تاهج نآ رد یگدنز هک میوشیم هجوتم

 تسه شدوخ هک تاهجیب يوسهب ار ام ادخ ات میوشیم الب راچد میوش هدیشک یتاهج ره هب هک میشاب هاگآ سپ

 .دناشکب

 

 میریگیم ار دیآیم ام يوسهب هک يدزیا مد ،میهاوخن يزیچ و مینکن هجوت دهدیم ناشن نهذ هچنآ هب ام رگا )5

 هک ار یتلع ره هک مینادب و .شناکفنک اب هکلب ،ینوریب ياهتلع قیرط زا هن ؛دهدیم ام هب زیچهمه مد نیا و

 .دزادنایم رتشیب نهذ ماد هب ار ام و تسا ببس دهدیم ناشن نهذ

 

 رظان دیاب یسک ره نیارانب .دزاسیم راکشآ ار شدوخ ،تسوا صتخم هک یصاخ تروصهب یناسنا ره رد دنوادخ )6

 اهدرد نیا و تساهدرک هابتشا و دراد یگدینامه هک دنک رارقا دیاب .دنک راک شدوخ يور و دشاب شدوخ ینهذنم



 تروصنیارد نوچ .تسا هدش هدنز ادخ هب ردقچ هک دنیبب و دنک هسیاقم نارگید اب ار دوخ هکنیا هن ؛هدرک داجیا ار

 .دنامیم نهذ رد رتشیب

 

 هک یضحمهب اریز ؛مینک هزیتس اهنآ اب يرایشه ناونعهب دیابن ام .دنتسه ام نامهم ام ياهيراتفرگ و اهدرد )7

 .مینک دیدمت ار اهنامهم نیا تماقا تدم تسا نکمم ،مینکیم ضارتعا

 

 :زا دنترابع دوش تخس ام ندرک رییغت و میوش ینهذنم ربج راچد ام دنوشیم ببس هک یلماوع )8

 رد و مینیبیمن ار دوخ ياهداریا هجیتنرد ؛میرادن يونعم شناد هب زاین سح دوخ »ياهمنادیم« تلع هب ام ��

 .میشوکیمن مه اهنآ عفر

 

 ؛مینزیم یسحیب هب ار دوخ و میناشوپیم ار دوخ ياهدرد هدوهیب ياهراک هب ندش لوغشم و ییازفا راک اب ام �� 

 .میشکیمن هنارایشه درد اهداریا نیا عفر يارب و مینکیم راکنا ار دوخ ياهداریا عقاورد ینعی

 

 نیا یتح .درادن دوجو ام تاجن يارب یهار و میهد همادا درد زا رپ یگدنز نیا هب دیاب هشیمه مینکیم روصت ام��

 يداقتعا و میتسه ینهذنم ربج راچد سپ .تسا ینوریب ياهتلع و هداوناخ ،هعماج رطاخهب ام ياهتیعضو و اهدرد

 .میرادن دوخ رد رییغت هب

 

 .يونعم هار نیا رد ندوبن قداص��

 
 هتشاک یقدص ِمخت شدوبن نوچ

 هتشامگب نآ ِنایسن ورَب قح

 

 355 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .نتشادن یقیقح بلط��

 
 تسد ودره وت ًامیاد نز بلط رد

 تسا ربهر وکین ،هار رد بلط هک

 



 979 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 دوش نوزفا بلط نیا ات نک دهج

 دوش نوریب نت ِهاچ نیز تلد ات

 

 1735 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 مه تیونعم هار رد ،میوشیم قفوم و میراد بلط يدام ياهزیچ ندروآ تسدهب و يدام روما يارب هک روطنامه

 هدافتسا یمسج و ینهذ و يدام تاناکما مامت زا و مینک تیاعر ار ناربج نوناق و میشاب هتشاد یعقاو بلط دیاب

 .میوش هدنز ادخ هب ات مینک

 

 دازآ نامینهذنم تسد زا میهاوخیم دوخ ینهذنم قیرط زا هک تسا نیا يونعم هار رد ام يدیماان تلع )9

 ناوتیمن رگید ینهذ راک ره ای فلتخم يونعم ياهسالک هب نتفر و اهباتک ندناوخ فرص طقف ًالثم ؛میوش

 تمواقم نوچ و.میوش صالخ ینهذنم و اهدرد زا یعقاو میلست و زیهرپ وتسرد ییاشگاضف اب دیاب هکلب ،درک رییغت

 .میوشیم دیماان و هدشن اهر میراد تواضق و

 

 ریخأت هب ار لمع نیا دیابن و مینادب دوخ ینامز فادها وزج ار ادخ تیاهنیب هب ندش هدنز عوضوم دیابن ام )10

 کی و دریگب تروص هظحل نیا دیاب هک تسا يراک هکلب ،تسین يزاجم نامز رد تیقفوم کی راک نیا .میزادنیب

 درد زا ،مینک رارقا و مینیبب ار دوخ ياهداریا ،میوش لماک میلست ،میشاب قداص هار نیا رد دیاب .تسه ندش لیدبت

 .میشاب هتشاد یقیقح بلط و مینکن رارف هنارایشه

 هک متفایرد و مداد ماجنا هنالوجع ار میاهراک و مدیشکن هنارایشه درد اهتقو یلیخ مدوخ هک منک رارقا دیاب لاح

 بیسآ مه ممسج هب یتح و دوشیم ینالوط میاهراک و منکیم ییازفاراک اهتقو یلیخ .دوب ینهذ مه نم بلط

 هناتخبشوخ یلو تشاذگ مهار رس ار یتاقافتا مه اضق هدوهیب ياهراک اب و متشاد نامهم هتفه نیا رد ًالثم .مناسریم

 .مدادن هار مدوخ هب مغ و دوب بوخ مربص

 

 .ناوارف ساپس اب

 سولاچ زا تخدرهم


