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 لیدبت ناور يهمشچ کی هب ار گنس نآ قشع ياصع دشاب مه اراخ ِتخسرس ِگنس ِسنج زا ام ِنورد رگا

 .دنکیم

 

 .ربن ینارچواگ هب يدرک لاح هب ات هک ینیا زا رتشیب ار يواگ ِیگنسرگ نیا وت تسود يا ،رای يا

 

 هتشاد یتوافتم رایسب ياهتیفیک دناوتیم اضف نیا .دوشیم هراشا ناسنا ِنورد ياضف هب هنوگدامن لوا عرصم رد

 رد ام هک هچنآ .مینکیم قلخ ناجیه و لمع ،رکف اجنآ زا هک تسا ياهنیمز نآ اهناسنا ام ِ ینورد ياضف .دشاب

 رد ار يزیچ کی ام هک تسین نیا طقف ندرک قلخ .دریگیم همشچرس نامنورد ياضف زا مینکیم قلخ نوریب

 يارب .میتسه ندرک قلخ ِلاح رد هشیمه ام لصا رد .میزپب اذغ کی هکنیا ای میزاسب زیم کی ًالثم میزاسب نوریب

 ياضف و عوضوم ،تیفیک میراد يرگید ِناسنا اب هملاکم کی یتقو ،مینکیم قلخ ار هطبار کی ِتیفیک ام لاثم

 .دوشیم شعترم ام ِزکرم زا ینعی تسا هاگادوخان مه نآ زا يدایز رادقم و مینکیم قلخ ار تبحص نآ

 

 ناسنا کی ِنورد ياضف هظحل نیا سپ .دهدیم رارق ناور يهمشچ ِلباقم رد ار اراخ ِگنس انالوم لوا عرصم رد

 ِصاخ ِمرف کی ،درادن فاطعنا گنس .دوشیم تفس گنس ِلثم هک يروط دوش رپ ای دوش هتسب تدش هب دناوتیم

 رد .دنامیم هدوب هک روطنامه گنس نآ شدنربب ییاج ره دوش مرگ ،دوش درس شنوریب طیحم رگا ،دراد دماج

 لصو همشچرس کی هب همشچ ،تسا اراوگ و فافش ،دراد فاطعنا ،تسا يراج ،دراد تکرح ناور يهمشچ لباقم

 .تسا يراج ایرد ِتمس هب و ،دشوجیم اجنآ زا و تسا

 

 لیدبت ناور يهمشچ هب ار ام ِنورد ياراخ گنس قشع ياصع هک دنکیم نایب ار تراشب و هدژم نیا تیب نیا

 .میربن ارچ هب ار نامزکرم ِيواگ ِیگنسرگ لبق ِلثم رگید ام هک تسا مزال یلو .دنکیم

 

 هنسرگ ًامئاد هدینامه ِزکرم .تسا ینهذ ای یمهوت ِنم کی ای هدینامه ِزکرم ِتیصوصخ نیرتمهم يواگ ِیگنسرگ

 اب یتیاضران نیا .تسا هظحل نیا ِتیعضو زا یتیاضران نتساوخ نیا هناشن .دهاوخیم ار يزیچ کی ًامئاد ،تسا

 یتیاضران و هصغ ساسحا نیرتکچوک .تسا هارمه تراقح ِسح و شجنر ،تمالم لثم هدننک هدرمژپ ياهناجیه

 شدوخ یتیاضران ِسح طقف و تسا ناهنپ نتساوخ نیا ِعوضوم تاقوا یلیخ .تسا نتساوخ ِناشن هظحل نیا رد



 ییاسانش .مینکیم ییاسانش ار هدیدپ نیا رظان ِيرایشوه اب یتقو دتفایم راک هب قشع ياصع .دهدیم ناشن ار

 ِنتشادن ِرطاخ هب هک دراد تیلباق نیا و دهاوخیم ار يزیچ ًامئاد هک هدش هتخاس يدید ِعون کی ام نهذ رد هکنیا

 رتشیب قشع ياصع مینک ییاسانش دوخ رد ار هدیدپ نیا رتشیب ردقچ ره .دنک هبرجت ار درد و دروخب هصغ زیچ نآ

 .مینکیم هبرجت رتشیب ار ناور يهمشچ هب هراخ ِگنس زا ام ِلیدبت و دتفایم راک هب

 

 شدوخ هب و دناسرب لامک هب ار ناسنا دهاوخیم ناکف نک يورین اب هک تسا یگدنز ِیلماکت ِنابرض قشع ياصع

 .دنک هدنز یگدنز ِ یناوارف تیاهنیب هب ینعی

 

 نامه ای قشع ياصع سنج زا دنیبب شدوخ رد ار نتساوخ ،دنیبب ار یتیاضران دناوتیم هک يرظان ِيرایشوه نآ

 یطاق نآ اب ینعی میورن ینارچواگ هب نام هدینامه نهذ ِيواگ ِیگنسرگ اب هک تسا نیا ام ِهار نیربانب .تسا یگدنز

 نآ رگا ینعی میشاب يوق راک نیا رد و میهدن اذغ نآ هب ،مینک هاگن ار نآ ،مینک زاب نآ ِفارطا ار اضف هکلب میوشن

 یگدنز يهمشچ و ،میتسین دنمدرد و هنسرگ ِواگ نیا ام هک مینادب ،میشاب درد نآ رظان هنارایشه ام دمآ شدرد واگ

 .دشوجیم نهذ هب ندنام رظان و ییاسانش نیا سپ زا ام

 

 مینک هبرجت لیلد نیا هب ار یتیاضران ام تسا نکمم ًالثم .دنشاب يذوم و یفخم رایسب دنناوتیم ام ياهنتساوخ

 اب هارمه ناجیه رگا ؟مدرکن يونعم ِتفرشیپ رتشیب نم ارچ میئوگیم و میتسه یضاران نامیونعم ِتفرشیپ زا هک

 	.دیآیم ینهذ ِنم ِواگ زا دناوخب يونعم ِراک رد یتسس ِتمس هب ار ام و دشاب يدیماان و یگدرمژپ ساسحا لاوس نیا

 

 ياقآ زا اهراب ًالثم .تسا سکع رب ًالماک دیآیم ناسنا ِزکرم رد ناور يهمشچ زا هظحل نیا هک ینتساوخ یلو

 .دیآیم شنیرفآ قوذ زا نتساوخ نیا .دشاب لبق يهمانرب زا رتهب همانرب ره دنهاوخیم ناشیا هک ماهدینش يزابهش

 ِیناوارف تیاهنیب هب تبسن ییانیب و يداش ،شنیرفآ قوذ شا هنیمز دیآیم قشع ياصع فرط زا هک ینتساوخ

 هب ات هک ار ابیز و ون ِمرف کی هشیمه دنکیم قلخ ام رد ناور يهمشچ کی ِتروص هب یگدنز یتقو .تسا یگدنز

 .دنکیم داجیا هدوبن لاح

 

 و واگ صوصخ هب .مینیبیم رتشیب ماب يالاب زا .مییآ نامدوجو ِماب هب رظان ِيرایشوه اب هک تسا نیا ام ِراک سپ

 .تسا ياهلصاف ام ِنیب و میتسین واگ نآ ام هک مینکیم ساسحا و مینیبیم ار شدیفم ِریغ و چوپ ياههصغ و مغ

 نورد ینعی ،هناخ ِنورد هب ار ام دهاوخیم نهذ هک یلاح رد ندنام ماب رد يارب شالت و هنارایشه ِندمآ ماب هب نیا

 و میورن نهذ يهناخ هب هظحل نیا هک میراد ار نیا ِبلط ام .تسا بشمین رد ندرک يراز ِلداعم دشکب شدوخ
 ام ِمشچ هب ار هدینامه و يدیلقت ياهرکف کنیع هک دنکیم شالت زونه ام هدینامه ِنهذ .مینامب نامدوجو ِماب رد

 .میتسه بشمین رد ام ور نیا زا .دناباوخب نهذ رد ار ام و ،دنزب

 



 رتشیب دنک لیدبت شدوخ هب و دنک راکش ار ام ِلد ِرتوبک یگدنز ِزاب هکنیا ناکما مینامب ماب رد رتشیب ردقچ ره

 انالوم مینامب ماب يور هک یتروص رد .دیایب انالوم لثم یگدنز هب هدنز ناسنا تروص هب دناوتیم زاب .دوشیم

 لصا رد مه ام هک دهد ناشن ام هب ینعی .دربب جوا هب شدوخ اب و دنک راکش ار ام و دنک راک ام ِلد يور دناوتیم

 دریگب جوا نامسآ رد دناوتیم وا ،درادن جایتحا دروخیم اجنآ هک ییاههناد و اهرتوبک يهناخ هب رگید زاب .میتسه زاب

 و هدش هدنز یگدنز ِتیدبا و تیاهنیب هب هک تسا یناسنا ِدامن زاب .دنک راکش شدوخ تشاد تسود تقو ره و

 .تسیگدینامه زا یلاخ شلد

 
 يراز بشمین ره نکب ،فراع يا ،ماب رب آرب

 يراکشا ِنیهاش ییوت ار اهلد ِياهرتوبک
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