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 هنسحلا ضرق ماو ياه قودنص ياه بلقت و مئارج
یمهرود و یگداوناخ  

نا ماکحا و یمهرود و یگداوناخ قودنص ياه بلقت و اه يرادربهالک زا تایاکش  
 

 

 
 

 نینچمه و اه هداوناخ و دارفا یارب یدایز یایازم یلیماف و یگداوناخ هنسحلا ضرق یاهقودنص

 صاخ ییاهتلاح رد دراد ییایازم هک یرگید زیچ ره لثم اهقودنص نیا یلو دراد تلود یارب ییایازم

 یاهقودنص یاه بلقت و میارج( بیاعم نیا زا یدراوم مینکیم یعس راتشون نیا رد دراد زین یبیاعم

 .مYامن نایب ار اهنآ لح هار و هدرک یسررب مهاب ار اهکسیر و )یگداوناخ

 سپ و یدقن هتخودنا رایتخا المع،دینک یم مان تبث هناتسود ای یگناخ ماو قودنص رد امش یتقو

 هک یصاخشا هب دعب هلهو رد و قودنص یانما تئیه ای قودنص ریدم هب لوا هلهو رد ار دوخ زادنا

 هنسحلا ضرق ناونع هب اهنآ هب هک تسامش لوپ نیا لاح ره هب .دینک یم راذگاو دنا هدش ماو هدنرب

 .دنیامن تخادرپ زاب اضعا ریاس و امش هب ار نآ دیاب اهنآ و هدش تخادرپ

 فالتخا هنوگره زورب تروص رد ات دیشاب هتشاد دوخ قودنص همانساسا رد یفافش نیناوق دیاب سپ

 همانساسا هک دوش یم داهنشیپ .دشاب تالکشم عفار دناوتب همانساسا و نیناوق نیا یلامتحا

 .دینک هدهاشم ار میا هدرک هدامآ امش یارب هک یا هنومن یگداوناخ قودنص

 دهدب خر یگداوناخ و یمهرود ماو یشک هعرق قودنص کی رد تسا نکمم هک یمئارج زا یدادعت

 :تسا لیذ حرش هب

 نآ تخادرپزاب یارب و دنا هدرک تفایرد ار یماو نارادماهس و اضعا :طاسقا عقوم هب تخادرپ مدع

 .دوش یم نارادماهس ریاس هب نداد ماو دنور رد لالتخا ثعاب راک نیا دنزرو یم للعت

  :تسا ریز رارق هب لکشم نیا عفر یاهراکهار زا یکی
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 ییاه هار مامت و نفلت و سردآ هلمج زا یصخش تاصخشم و دنسانشب ار رگیدکی دیاب اضعا مامت

 قح نیا دیهد یم هنسحلا ضرق ماو رفن کی هب دیراد امش یتقو دننادب ار رگیدکی یطابترا

 .دوش یمن بوسحم صخش یصوصخ میرح نیا و دینادب ار صخش نآ تاصخشم هک تسامش

 ماو وا هب هک یصخش ره زا یمکحم و لماک اه تنامض دیاب قودنص یانما تئیه ای قودنص ریدم

 کی یتح ای کلم دنس ،هتفس ،کچ ،نماض لماش دناوت یم نیا دنیامن ذخا دننک یم تخادرپ

 اب هک دشاب یم قودنص یاضعا هدهع هب الماک عوضوم نیا هک دشاب یرگید زیچ ره ای هتشون تسد

 .دنسرب یقفاوت هچ هب مه

 زا )هدیسر بیوصت هب قودنص همانساسا رد هک یتنامض ره( یمکحم یاه تنامض هک یتروص رد

 هک یتروص رد و دشاب وگخساپ دیاب قودنص ریدم ای انما تئیه دوشن ذخا ماو هدنریگ صخش

 دوش یم روکذم هجو ندرک دقن رومام قودنص دارفا زا یگدنیامن هب رفن کی دشاب هدش ذخا یتنامض

 نیا هب امتح قودنص نیناوق و همانساسا رد سپ .دنسرب قفاوت هب دیاب اضعا همه دیاب مه زاب هک

 .دیزادرپب هتکن

 قودنص یانما تئیه ای ریدم فلخت

 هگن دوخ یکناب باسح رد یتدم ار ماو یلیالد هب قودنص ریدم تسا نکمم :ماو ندرک تخادرپ رید

 نیا هک تسا نکمم و دنک تخادرپ هدنرب هب ار ماو دهاوخب هام ود ای کی الثم تشذگ زا دعب و دراد

 هک مینک یم ربص ام و دنا هدرکن زیراو ار دوخ طاسقا مامت زونه قودنص یاضعا :هک دروایب ار هناهب

 .میوشن لکشم راچد قودنص تیریدم و یرادباسح رد ام ات دننک زیراو ار طاسقا همه

 دینادب همه و دیشاب هتشاد هچراپکی یرادباسح متسیس کی امش رگا تسا یقطنم ریغ یدح ات نیا

 تشاد دهاوخن دوجو لکشم نیا رگید ریخ ای هدرک تخادرپ ار دوخ طسق یصخش هچ هک

 دنمهفب دنناوت یم همه تروص نیا رد )نولیماو لثم یگناخ ماو قودنص یرازفا مرن یاه یمتسیس(

 نامه قودنص ریدم و هدرک تفایرد ای تخادرپ ار دوخ طسق ای ماو یخیرات هچ رد یصخش هچ هک

 یقبام ندرک تفایرد زا دعب و دنک یم زیراو هدنرب باسح هب ار هدش یروآ عمج هک یلوپ زا رادقم

 هنوگ چیه و دوب دنهاوخ فافش روما همه و دنک یم زیراو ماو هدنرب باسح هب زاب ار اهنآ طاسقا

 .تشاد دهاوخن دوجو تیریدم رد یماهبا

 هنسحلا ضرق ماو یشک هعرق رد هک دنراد راظتنا همه هتبلا :یشک هعرق رد تیفافش هب دامتعا مدع

 تحاران عوضوم نیا زا تسا نکمم .دوشن هدنرب هرود دنچ رگا اصوصخم دنوش هدنرب ناشدوخ

 دیاش الصا ای ؟دنک یم تکرش یشک هعرق رد ام مان ایا الصا هک دنربب لاوس ریز ار یشک هعرق و هدش

 … ای !!دریگ یم تروص یبلقت

 یشک هعرق هب و دیشاب هتشاد دامتعا دوخ قودنص ریدم و انما تئیه هب دیاب امش المع :لح هار

 بلقت )هدش هدهاشم( یدراوم رد دیاش ای دهد خر یهابتشا هک تسا نکمم یهاگ یلو دینک دامتعا

 و یگداوناخ قودنص تیریدم یاه رازفا مرن زا دیناوت یم زاب لکشم نیا لح یارب .دریگ ماجنا
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 یمن سک چیه دوش ماجنا یشک هعرق رازفا مرن طسوت یتقو .دینک هدافتسا نولیماو لثم یمهرود

 هب ار رفن کی دنا هتفرگن ماو نونک ات هک یماهس نیب زا رتویپماک و دنک هلخادم یشک هعرق رد دناوت

 الماک نیا هتبلا .دش یم ماجنا یقافتا و یفداصت الماک هک دنک یم باختنا یشک هعرق هدنرب ناونع

 .تسا رتشیب ناشندش هدنرب سناش دنراد رتشیب ماهس هک یدارفا تسا یعیبط

 یلیماف ماو قودنص ریدم بلقت و یرادربهالک

 )میرادن ار سک چیه هب تراسج دصق هتبلا( دشاب هتشاد دوجو قودنص ریدم ناونع هب رفن کی رگا

 .دشکب الاب ار هرود کی لوپ مامت امسر قودنص ریدم هک تسا نکمم یلو

 هنوگ ره عفر یارب امود دشاب رابتعا یاراد و دامتعا دروم هک دشاب قودنص ریدم یصخش دیاب الوا

 زاب و دینک تفایرد دیسر وا زا دیهد یم ماجنا ریدم یارب هک یتخادرپ ره تسا رتهب مهافت ءوس

 راهچ ای هس اب کرتشم باسح کی دینک یم زاب قودنص یارب کناب رد هک یباسح هک تسا رتهب

 .دوش یم رتمک یرادربهالک لامتحا دریگب میمصت اسار دناوتن رفن کی ات دشاب اضما

 زا دیناوت یم مه زاب هک تسا یا هنالقاع راک ریدم باسح هب یزیراو هوجو دیسر یرادهگن و تبث

 کیکفت هب اه تخادرپ مامت دیسر .دیریگب کمک یگداوناخ ماو یاه قودنص تیریدم یاه رازفا مرن

 و وجتسج ار نآ یتحار هب موزل تروص رد و دینک هریخذ نآ سکع و تاحیضوت اب هارمه ار هرود

 .دYامن یبایزاب

 هب سپ دراد لامتحا یزیچ ره یلو دنز یم اه قودنص نیا رد ار لوا فرح هک تسا دامتعا لک رد

 رد نآ رد ار یلامتحا ره و هداد تیمها دینک یم یراذگ هیاپ دوخ یارب ادتبا هک ینیناوق و همانساسا

 هناهب هب و دYوگب همه هب فافش ار زیچ همه .دیراذگب رانک مه ار فراعت و یسیاوردور .دیریگب رظن

 هعرق قودنص رازفا مرن رد تیفافش نیا مامت .دینکن لکشم راچد ار دوخ … و یزیر وربا و تلاجخ

 رگید دینک هدافتسا نآ زا تسا یفاک هدش هدناجنگ الماک نولیماو یمهرود و یگداوناخ ماو یشک

 .دوب دهاوخ امش رایتخا رد فافش تروص هب تاعالطا همه دیسرپب یلاوس سک چیه زا تسین مزال

 .تسا نامرد زا رتهب یریگشیپ هشیمه

 

 

 


