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 یلیماف هنسحلا ضرق ماو یشک هعرق قودنص يایازم
تلود يارب  

؟هنک کمک تلود و داصتقا هب هنوتیم هناتسود و یگداوناخ ياه قودنص ارچ و روطچ  
 

 
 

 تسود مه تلود و میراد یداصتقا تالکشم تدش هب نومروشک یوت مینودیم نوممه هک روطنومه

 اهراکهار نیا هکنیا هراد ور شدوخ یاهراکهار ًاتعیبط مه تلود بوخ .هشب رت ایوپ داصتقا هک هراد

 ندش ارجا تروص رد هکنیا ای و هن ای نشیم ارجا ندوب بوخ تروص رد الصا ای ریخ ای دنتسه بوخ

 .دنامب هن ای نشیم ارجا تسرد

 یزادنا هار ار ناشدوخ راک و بسک ناوخیم هک تسا یدارفا و ناناوج هب نداد ماو اهراکهار نیا زا یکی

 ،هریگب قلعت ییاهراک و بسک هچ هب و هشب بیوصت اهماو نیا نیناوق هک هشکیم لوط ردقچ الاح دننکب

 رابتعا نیمات اجک زا اه ماو نیا ای نشب ارجا هب مزلم و دنریذپب ار نیناوق اه کناب ،هشب غالبا اهکناب هب

 ور دنوشیم تخادرپ دوس دصرد دنچ و هتفس و کچ نماض زا نازیم هچ اب یناسک هچ هب و دنوشیم

 .هنودیم ادخ

 هب ناشدوخ ننوتب دارفا و نشب یزادنا هار و یتکرش و هناتسود و یگداوناخ یاه قودنص هگا یلو

       و ماو تخادرپ یارب اهکناب نتفرن راب ریز و رابتعا نیمات ناتساد هگید دنهدب ماو ناشدوخ

 دوخ هگید لئاسم یلیخ و یراوخ تنار و یزاب یتراپ و تخادرپزاب دوس و بیرغ و بیجع یاه تنامض

 یلیخ نراد دامتعا ناشدوخ هب ناشدوخ اه تیعمج نیا هکنیا هب هجوت اب و هریم نیب زا دوخ هب

 تراتسا رتعیرس اهراک و بسک و هشیم تخادرپ رظن دروم دارفا هب ماو و هریگیم لکش هسورپ رتتحار

 .دوشیم رتهب داصتقا هخرچ و هروخیم
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 رگا اه قودنص عون نیا اب هطبار رد هتبلا هنکن راک چیه دیاب طقف راک چیه ؟هنکب راکیچ دیاب تلود بوخ

 هنوتیم هراد یوق یاههناسر تلود هکنیا هب هجوت اب و تسا یلاع رایسب هشب گنهرف تیامح یمک

 .هنک یزاسگنهرف

 دنیارف و دنریگب قنور رتشیب نادرگدوخ یاه قودنص عون نیا هک مینک یراک میدرک یعس نولیماو رد ام

 تاناکما هک هدش یعس و هدش یحارط اهقودنص عون نیا یارب یفافش راک و زاس هتبلا هشب لیهست راک

 .هرب نیب زا هریغ و یزاب یتراپ و یرادربهالک ناکما و هشب مهارف اهقودنص نیا رد مزال

 تحت ار نالک داصتقا داوخیم یروجچ میراد قودنص کی هک میرفن دنچ طقف ام دینک لاوس امش دیاش

 کی هشیم هگید رفن 30 ات رازه هاجنپ هوالع هب رفن 30 امش دینک هاگن یلک دید رد رگا یلو ؟هدب رارق ریثات

 ار ناشدوخ یداصتقا کچوک دنچره تالکشم و هنوشدوخ بیج وت نوشتسد هک رفن مین و نویلیم

 همه هتفا یم بوخ قافتا هی هراد راگنا هک تفگ هشب یروج نیا دیاش دننکیم فرطرب ناشدوخ

 .تسا هدننک کمک شدوخ دح رد بخ یلو ،تسرد هنک یمن لح ور یداصتقا تالکشم

 

 


