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 يارب هنسحلا ضرق ماو قودنص رازفا مرن يایازم
صاخشا و اه هداوناخ  

؟هشاب زادنا سپ و يراذگ هیامرس يارب نئمطم باختنا کی هنوتیم هنسحلا ضرق ماو قودنص ارچ و روطچ  

 

 
 

 تابث مدع و مروت نازیم هب هجوت اب و دنتسه وربور یدایز یلام تالکشم اب اهداوناخ و دارفا اهزور نیا

 تالکشم یلو هیبوخ هدیا نیا دننک زادنا سپ ار ناش دمآرد زا یرادقم هک دننکیم یعس همه یداصتقا

 ًالثم تسا رتولج نوش زادنا سپ و اهنوا زا هشیمه مروت هک هنیا اهنآ نیرتمهم و دراد لابند هب مه ور

 اب دیرخب دیارپ کی دیتسنوت یم لوپ نوا اب ًالثم و دیدروآ تسد هب لوپ یرادقم شیپ لاس ۵ امش

 هک دینکیم یعس مه هگید لاس هی الاح مرخب دیارپ هنود هی منوتیم الاح هبوخ دیگیم نوتدوخ

 و نوتدوخ یور لاس رخآ ات دیرخب وژپ هی دینوتب دیارپ یاج هب ات دینک زادنا سپ ور نوتدمارد

 ربارب مین و کی ور نوتلوپ هک دینیبیم ؟دینیب یم یچ هشیم لاس رخآ یتقو دیرایم راشف نوتداوناخ

 هک دمآرد ردقنیا و دیشاب هتشاد سناش هگا هتبلا دیرخب دیارپ نومه دینوتیم طقف زونه یلو دیدرک

 جرخ دیاب مه ار زادنا سپ نومه یتح هک تروص نیا ریغ رد دینک زادنا سپ ار نآ زا یرادقم دینوتب

 ؟هیعضو هچ هگید نیا .دینک

 هب دایز تمحز اب هک ور نوتاه لوپ هک دنک قیوشت ار امش دنکیم یعس .… و رمع یاه همیب ،اه کناب

 ۵ کناب ، کناب یوت دیرازیم لوپ نویلیم ۵ امش ؟هتفا یم یقافتا هچ و دیدب انوا هب دیدروآ تسد

 کناب هکنیا تسه لاثم هی طقف نیا( هنک یم یرادهگن ار نوا و هرخیم هکس ات ۵ ار امش ناموت نویلیم

 ملوپ ناموت نویلیم ۵ هک دیگ یم لاسکی زا دعب امش )تسا هدیچی یمک اعقاو هنکیم راک هچ امش لوپ اب

   رکف امش هنکیم تخادرپ ناموت نویلیم ۶ امش هب الثم و مشچ هگیم کناب هدب سپ نم هب شدوس اب

 شش نیا اب و دیا هتفرگ لوپ ناموت نویلیم ۶ امش دیدرکن دوس امش هن یلو ،دیدرک دوس هک دینک یم

 هتشادرب هرامش ناموت نویلیم ۴ کناب دیرخب هکس ات هس دینوت یم طقف رضاح لاح رد ار ناموت نویلیم
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 امش مه زاب هدب ناموت نویلیم ۱۰ امش هب یتح مروت نازیم هب هجوت اب کناب رگا شبیج وت هتشاذگ و

 .میرذگب دیا هتفرگ سپ ور نوتلوپ طقف و دیدرکن دوس

 ای مرخب دیارپ هی مرب مدوخ هک هرتهب بوخ دیگب نوتدوخ اب دیاش مشب رتزیر لئاسم دراو مهاوخ یمن

 هک یا هگید زیچ ره ای رالد هکس دیرب امش هکنیا یلو مرخب رالد ای منک یرادهگن و مرخب هکس یدادعت

 رد ییاروج هی مه امش و دیزیریم مه هب ار زیچ همه و دینز یم هبرض داصتقا هب ،دیرخب ار دیرادن مزال

 .میرذگب مه زاب دیتسه لیخد مروت

 ار مدوخ لح هار مه نم یلو شدوخ رکف زرط اب هشاب هتشاد ار شدوخ یاه لح هار هنوت یم یسکره

 دیاش ،هشاب دراو شهب یتاداقتنا و هشابن لح هار نیرتهب دیاش مدب داهنشیپ امش هب ماوخ یم هک مراد

 .منودب مه ار امش تارظن هک مشیم لاحشوخ دیشابن قفاوم امش

 هتشاد ار شاهبرجت یتح ای دیشاب هدینش امش زا یلیخ دیاش هک روطنومه هک هرارق نیا زا نم لح هار

 نوشلوپ دنهاوخ یم امش لثم هک یرفن دنچ ینعی دیدب لیکشت یگداوناخ قودنص کی دینوتیم ، دیشاب

 هراذب مروت رگا هتبلا ،هشب عمج مه ور لوپ نیا )دعب هام یس الثم( تدم هی زا دعب ات دننکب زادنا سپ ور

 تروص هب هگید رفن یس اب ارچ بوخ ،ینکب یا هدافتسا هی زادنا سپ نیا زا ینوتب دعب و ینکب زادنا سپ

 مامت هک میراذگن و ییاهنت هن یلو دینک هریخذ ور لوپ رادقم هی هام ره م~ایب دینکن ور راک نیا کرتشم

 و دایب رد راک زا یرادرب هالک الک دیاش( هربب یداصتقا هسسوم نالف ای کناب ور ام زادنا سپ زا هدافتسا

 هک تسه ردقنیا الاشیا الاح میتشاذگ مه یور ار نوماه لوپ یتقو هکلب )هروخب ور نومزادنا سپ همه

 هی ؟میدب یک هب ور زادنا سپ نیا الاح بخ مینکب لوپ رادقم نیا اب یراک کی مینوتیم نوممودک ره

 ضرق یشک هعرق رد هدنرب صخش نوا هب ور لوپ مامت دش هدنرب هک یسک ره و میدیم ماجنا یشک هعرق

 ار لوپ نیا هام ره هتبلا و میراد ور ندش هدنرب سناش میتشاذگ هک یمهس هزادنا هب مادک ره بخ نیدب

 .میهدیم ماجنا ار راک نیا هرابود دعب هام و مینادرگیمرب قودنص یاضعا هب یطسق تروص هب

 هتشاد تیریدم و هشاب هتشاد همانساسا و نیناوق دیاب و هتخس یلیخ هکنیا هک نیگب امش دیاش هتبلا

 ارچ میراد مه هب ام هک یدامتعا و مارتحا مامت اب دیاش ای و هتفایم ریدم ندرگ هب یدایز تیلوئسم هشاب

 هدنرب هب ار لوپ یتقو ای هنک بلقت هنکمم هنک یشک هعرق نوا ات میدوب رفن نیا هب ار نامدوخ لوپ دیاب

 ؟تسا لوئسم یسک هچ ،هدن سپ و لوپ صخش نوا ًالثم داد

 یحارط یمتسیس و میدرک یزیر هیاپ ار یفافش نیناوق نولیماو یوت ام هراد راکهار تالکشم همه بوخ

 نیا )قودنص یاضعا( نوتدوخ نیب مه شدعب هشاب هتشادن دوجو یشک هعرق رد بلقت ناکما هک میدرک

 هب و دیریگب نوا زا تخادرپزاب تنامض یفاک هزادنا هب دش هدنرب هک یسک ره دینک لیدبت نوناق هب ار

 اضعا همه عالطا هب و دنشاب صخش نوا نماض رفن دنچ ای هتفس ای کچ الثم دیناسرب اضعا همه عالطا
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 مامت و هنکیم تخادرپ هدنرب هب ور ماو درک تفایرد تنامض یفاک هزادنا هب هکنیا زا دعب ریدم و دیناسرب

 و هنوسریم اضعا مامت رظن و عمس هب هتفرگ اهنآ زا هک ییاه هتشون ای و اه هتفس و اه کچ ، اه تنامض

 .دننک نانیمطا ننوتیم مه اضعا

 مامت رظن و عمس هب و ینابیتشپ کچ شیامن هلمج زا هدش یحارط اقیقد نولیماو رد اهراکهار نیا مامت

 … و تیریدم ، یرادباسح . ندناسر اضعا

 و هصالخ هام ره امش و تسا تحار رایسب مه نولیماو رد هناتسود و یگداوناخ قودنص یرادباسح

 ریدم راک هب دینوتیم نوا رب هوالع و دینیبب دینوتیم اه هرود مامت رد ور اضعا مامت باتک باسح حورشم

 . دیدب همادا نوتراک هب نانیمطا اب و دیشاب هتشاد تراظن اضعا مامت و قودنص

 نولیماو زا هدافتسا یایازم

 رد هک دیراد ار سناش نیا نوا رب هوالع .دینک یم زادنا سپ ار یغلبم امش لاح ره هب هکنیا همه زا لوا

 زادنا سپ مه زاب بوخ دیشن هدنرب مه رگا یتح دیسرب ناتفده هب رتدوز و دیشب هدنرب یشک هعرق

 هک دیدرک کمک دینکب شاهاب یراک دیتسنوت یمن مه نوتدوخ هک یمک لوپ اب نوا رب هوالع و دیدرک

 هنسحلا ضرق تنس و هشب زاب شراک زا یا هرگ نوتنایانشآ ای ناتسود زا یکی ای هداوناخ یاضعا زا یکی

 .دیدب ماجنا ور

 یدایز نامز دیاب مه ، اه تقو یضعب یلو هراد یدایز یایازم و هبوخ مه یلیخ ینومهم و یمهرود

 هتشاد یمهرود دینوت یم مه نولیماو اب یلو دینک فرص ...و ییاریذپ یارب یغلبم مه و دیرازب شارب

 همه یمهرود نودب نیالنآ تروص هب دینوت یم دیتساوخن مه هگا ای و )دیشاب هتشاد تسود هگا( دیشاب

 .دیدب ماجنا مهافت ءوس نودب و فافش تروص هب ور نات قودنص یاهراک

 ًالصا امش هنیا شباوج ؟نولیماو هب میدب ور نوم لوپ دیاب ام ارچ هک دایب شیپ لاوس نوتارب هنکمم

 و دینک یم زیراو نوتدوخ قودنص دمتعم ریدم باسح هب طقف ور نوتلوپ دیدیمن نولیماو هب ونوتلوپ

 یصوصخ هناماس رد ور زیراو نیا ، قودنص یرادباسح تیفافش و اضعا ، ریدم عالطا تهج طقف

 .هنکیم ن�عت ور یزیراو باسح هرامش تسه قودنص ریدم نیا و دینکیم تبث نوتدوخ قودنص

 دید هب ار اضعا و ریدم یاهراک حورشم هنوتیم و تسه یرادباسح کمک متسیس کی طقف نولیماو

 .دنهدب همادا ناشراک هب لایخ یگدوسآ و نانیمطا و تیفافش اب همه و هنوسرب اضعا همه

 

 


