
 مالس ضرع اب
 
 »ییامندوخ فلتخم ياههبنج«
 
 :تسا هجوت و دییأت نتفرگ يارب نآ أشنم هک ییاهراک
 
 هجوت و دییأت اب یگدینامه زا یشان ،ندرب الاب ار ادص و ندرک فیرعت و دوخ هبعجار ندز فرح هب هقالع ،یلک روطهب :ندز فرح دایز  -1
 .تسا

 
 :ییامنمولظم ،سکع روط هب ای ندوب رورغم و ندرک اعدا  -2
 نتفرگ يارب همه ،نارگید هب اهنآ تابثا و نداد ناشن يارب شالت و لوپ لثم اهیگدینامه ندرک دایز يارب شالت :رورغ و ندرک اعدا
 .تسا قیرط نیا زا شزرا ندروآ تسدهب و هجوت و دییأت
 تروصنیارد ،میریگب هجوت و دییأت قیرط نیا زا میناوتن و میشابن قفوم اهنآ ندرک دایز و اهیگدینامه ندروآ تسدهب رد رگا :ییامنمولظم
 مییوگیم ًالثم .میریگب هجوت و دییأت ،ندوب مولظم و ندوب تخبدب ینعی نآ ِسکع ِتلاح زا میهاوخیم هعفدنیا و مینکیم یشزرایب ساسحا
 .تسا هجوت و دییأت نتفرگ يارب مه نامندش نیگمشخ یتح .درادن دوجو ایند رد رگید نم زا رتتخبدب

 
 ضرف ؟میزاسیم ینهذ ریوصت وگوتفگ رابدنچ زا دعب اهناسنا زا ًاروف ارچ ؟تسا ناسکی ایآ ،مینک هجوت اهناسنا رگید اب نامهطبار هب  -3
 میتسه ناسکی همه عمج نیا رد ،هورگ کی رد ای لیماف نیب رد ای ،هاگباوخ کی رد ای ،راک لحم ردً الثم ،مینکیم یگدنز عمج کی رد مینک
 ینهذ ریوصت کی دارفا همه زا ام و میوشیم انشآ رگیدکی اب یتدم زا دعب .تسین یسک نویدم یسک و دهدیم ماجنا ار دوخ راک سکره و
 .میزاسیم
 ناشدوخ راک هب ناشرس اهیضعب و دنهدیم فیرعت ار ام اهیضعب .دیآیم ام يارب فلتخم ياهقیرط زا هجوت و دییأت نتفرگ رکف هظحلره
 يوسهب رتشیب نامزکرمت یلو ،دوشیم اضرا دنهدیم و دنداد فیرعت ار ام هک یناسک زا ام ینهذ ریوصت ،الاح .دنرادن ام اب يراک و تسه
 اهنآ زا رتهب هک میاهدش نئمطم ام ،دنداد فیرعت ار ام هک یناسک نوچ ؟ارچ ،دننکیمن دییأت ار ام و دننکیمن هجوت ام هب هک دوریم یناسک
 راک نیا .دنتسین ام زا رتهب میوش نئمطم هک میتسه نیا لابند هب و دناهدادن فیرعت ار ام هک میراد یناسک زا ینهذ ریوصت زونه یلو ،میتسه
 .دوش هتشادرب نامدوخ يور زا نامزکرمت و مینامب هسیاقم رد دوشیم ثعاب
 تداسح وا هب و طسو دیایب ینهذنم تسا نکمم یلو ،دسریم ام هب وا شاعترا مادم و میراد طابترا روضح هب هدنز درف کی اب تاقوا یهاگ
 ياجهب نیاربانب .دوشیم دب شلاح ،تسا شدوخ ینهذ ریوصت زا رتالاب ،یسک ینهذ ریوصت دنیبب رگا و تسا هسیاقم رد ینهذنم نوچ ،دنک
 .دتفایم ریگ تداسح و هسیاقم رد ،هجوت و دییأت نتفرگن تلع هب ،وا زا نتفرگ دای

 
 تایئزج اب ار روآناجیه تاقافتا و رابخا دنناوتب ات دوشیم يدایز تیاهنیب ياهشالت ،رابخا و نویزیولت رد :نداد ربخ هب دایز لیامت  -4
 .مینک شخپ هیقب زا لبق ار ربخ کی عیرس هک میشاب هتشاد قوذ رایسب ام تسا نکمم ای و .دنهد عالطا مدرم هب هیقب زا رتدوز و دننک هدامآ
 .میریگب هجوت و دییأت قیرط نیا زا ات مدروآ ار ربخ نیا نم هک مییوگب میهاوخیم ؟تسیچ شتلع
 
 تسا نکمم .متسه رتالاب و مدلب نم مییوگب هک تسا نیا يارب ًاعطق نتفرگ بیع و داقتنا :تبیغ و يریگبیع و داقتنا هب دایز لیامت  -5
 و تسا شدوخ ندرک گرزب يارب عقاورد یلو ،منکیم حالصا مراد دیوگب و دنک يریگبیع و داقتنا هیقب زا ،يدج تلاح کی رد رفن کی
 .دراد سوکعم رثا و دوشیم هیقب ِینهذنم ندمآ الاب ثعاب

 
 هک دنشاب بقارم یلیخ دیاب و دنسرتب ام اب ندز فرح زا نارگید هک میشاب ساسح ردقنیا تسا نکمم ام :ندرک رهق و ندوب ساسح  -6
 یکچوک ساسحا دننکن ار راک نیا رگا و دننک راتفر ام لیم قباطم دیاب مادم .دروخب رب ام هب هک دننکن يراک ای و دننزن یفرح هعفدکی
 .میوشیم تحاران و مینکیم رهق و مینکیم
 
 و يریگتخس اب هک مینک روصت دوخ نهذ رد تسا نکمم ام .ندمآ باسحهب يارب نتشاذگ یگدنز يهدعاق و ندرک يریگتخس  -7
 هک مینادیم ییاهبوچراهچ و دعاوق و لوصا فیرعت اب ربارب ار شزرا ام ،تاقوا یضعب .میوشیم صاخ ،یگدنز يارب هدعاق و لوصا فیرعت
 ،هداوناخ کی رد ًالثم .میهدیم ناشن شنکاو و مینکیم یشزرایب ساسحا دوشن تیاعر رگا و میتسه ریگتخس رایسب و دوش تیاعر دیاب
 .دنکن یطخت اهنآ زا و دنک لمع نم ياهبوچراهچ قبط و دشاب هتشاد طابترا میوگیم نم هک یناسک اب دیاب نم رسمه دیوگیم رفن کی

 
 هب عورش مینامن بقع هکنیا يارب ام ،دننکیم دیجمت و فیرعت ناشدوخ زا هیقب یتقو تسا نکمم :اهزیچ ندرک گرزب و نتفگ غورد  -8
 .مییوگب هیقب زا رتالاب يدروآردنم زیچ کی و مینک نتفگ غورد
 
 ییاهفرح درف نیا يولج تسا نکمم ام .تسا هدینامه رایسب و دراد يرواب کی رفن کی ًالثم :نارگید ياهیگدینامه ندرک رتشیب  -9
 .میریگب ار وا هجوت و دییأت قیرط نیا زا میناوتب ات ،دنک دییأت ار رواب نآ هک مینزب

 
 ساپس و رکشت اب

 ناتسزوخ زا داشرف-
 
 


