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 ییامنيونعم ياههبرجت زا هنومن ود .دزادنایم ماد هب ار ام یفلتخم ياهشور اب و تسا راکبیرف و رگهلیح رایسب ینهذنم

 :مراذگیم كارتشا هب امش اب ار منهذ

 

 هیرگ سالک رد .دوب شکشم مد شکشا هک یسک هب مدوب هدش لیدبتً الک .مدرکیم هیرگ یلیخ هک دوب ياهتفهدنچ -1

 هیرگ همانرب هب ندرک شوگ نیح رد ،مدرکیم هیرگ مدناوخیم ای و مدینشیم هک ار ناتسود ياهماغیپ ،مدرکیم

ً الثم .مدوب هدش یطرش مه ناتسود یضعب ياهماغیپ اب راگنا یتح .مدرکیم هیرگ اهزیچ نیرتهداس يارب یتح ،مدرکیم

 مدرکیم ار اههیرگ نیا هک تساجنیا بلاج .تخادنایم هیرگ هب ارم ،دوب هک يزیچره دروم رد ناجرم مناخ ياهماغیپ

 ماجنا تسرد ار راک نیا مدرکیم ییاشگاضف ای مدرکیم يزیهرپ دیاب هک متخادرپیم ماهرمزور ياهراک هب یتقو یلو

  .مداتفایم ماد رد یتحار هب و مدادیمن

 دهدب ینان شگس هب هکنیا ياج هب درف نآ .میدناوخ ار درمیم یگنسرگ زا ،تشاد شگس هک یبرع نآ ناتساد هکنیا ات

  .درادن ياهنیزه و تسا تفم هیرگ تفگیم و درکیم هیرگ تشاد طقف ،دهدب شتاجن یگنسرگ زا و

 ندرک يراج اب ماینهذنم .مدید مدوخ رد ار وگلا نیا هنیع هب انالوم ترضح زیگناتفگش ناتساد نیا ندینش اب نم

 ای و ماهدش فیطل هیرگ اب هک درکیم مدعاقتم و درکیم اقلا نم هب يرهاظ يونعم سح کی فلتخم طیارش رد کشا

 نیا هک درک رادیب ار نم ناتساد نیا اما .دزادنایم هیرگ هب ارم اهزیچ نیرتکچوک تسا فاص یلیخ منورد نوچ دبال

 زیهرپ و ییاشگاضف دیاب هک دوب ییاهاجنامه یلصا راک شزرا .درادن یشزرا و تسا ینهذنم ماد عقاو رد اهکشا

 .تسا هدش عطق مه میاههیرگ ،ییاسانش نیا زا دعب هک تسا بلاج .مدرکیمن و مدرکیم

 

 هاگشیارآ هب زوروندیع تبسانم هب متفرگ میمصت هتشذگ هتفه .دوب اجیب توکس و یهلبا ماییامنيونعم زا مود دروم -2

 زا .مدوب اشگاضف یلیخ حالطصا هب و دوب بوخ ملاح مه یلیخ اهزور نآً ارهاظ .منک داجیا میاهوم رد يرییغت و مورب

 هک ماینهذنم ،یهاوخیم یگنر هچ و یلدم هچ دیسرپ نم زا مناخ نآ یتقو .متفر و متفرگ تقو بوخ یلیخ نلاس کی

 هب ناداوتصنا و هلبا و امن مولظم تلاح کی اب هظحل نامه رد تسا بوخ شلاح و تسا اشگاضف یلیخ درکیم رکف

 ماهدنخ ًاعقاو .دنادیم رتهب شدوخ هک مناخ نیا تسد هب راپسب ار تدوخ .نزن فرح یلیخ وت تفگ مهب و دمآ مغارس

 تاحالطصا زا نم هک مداد ناشن مناخ نآ هب يروج و مدز یمهفن هب ار مدوخ نلاس نآ رد هنوگچ هکنیا زا دریگیم

 نیع رد نم یلو تفگ ار نیا منابز هک دوب بلاج .منزیمن یفرح نم و يداتسا تدوخ امش .منادیمن يزیچ يرگشیارآ

 ار مفرح هک دش نیا زا عنام اجیب يوتصنا اما .مهاوخیمن یلدم هچ و مهاوخیم يزیچ هچ هک متسنادیم ملد هت رد لاح

 ینهذنم زور هس زا دعب یلو  .مدمآ هناخ هب نم و درک راک نم يوم يور تعاس 4 دودح مناخ نآ هکنیا هصالخ .منزب

  .متساوخیمن یلدم نیا نم هک دمآ مغارس هب روطنیا

 

 یمیظع ییازفاراک هچ اجیب توکس و ییامنيونعم اب ماینهذنمً اعقاو هک مدش هجوتم مدرک لمأت قافتا نیا هرابرد یتقو

 يراک .دهدب ماجنا تسناوتیم ًامتح مدوب هدرک حرطم تسرد ار ماهتساوخً اعقاو نم رگا و دوب دلب ار شراک مناخ نآ .درک



 هدش لال نم ینهذنم هک دوب رامیب و لال راگنا نم راک دروم رد اما .دوب رامیب و َرک تیاکح نامه قادصم مدرک نم هک

 .مهاوخیم يزیچ هچ نم هک دمهفیم شدوخ درف نآ درکیم رکف و دزن فرح و دوب

 

 اب یتافانم چیه روضح ياضف زا ندز فرح تسرد و هتساوخ ندرک حرطم هک دوب نیا متفرگ ارجام نیا زا هک یسرد

 .تشاد دهاوخن ییازفاراک زج یبقاوع ینهذنم ياجیب يایح و مرش و توکس و درادن مدع زکرم

 

 مارتحا و رکشت اب

 اداناک زا هرهز


