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    قودنص کی يزادنا هار يارب تالاوس و تالکشم
یگداوناخ و یلیماف ماو یشک هعرق  

هناتسود ای یگداوناخ قودنص کی يزادنا هار رد جیار ياه شسرپ و عناوم  

 

 یارب یلو دیشاب هتشاد ار یگداوناخ قودنص کی یزادناهار دصق هک یدارفا زا یلیخ لثم مه امش دیاش

 زا یدادعت ریز رد تشاد دیهاوخ یتالکشم و تالاوس امتح رما یادتبا رد اه قودنص هنوگنیا یزادنا هار

 .هدش نایب هصالخ تروص هب ار اهنآ لح هار و جیار تالاوس و تالکشم نیا

 وضع یگداوناخ قودنص کی رد دنناوتیم یدارفا هچ هک هنیا دایب شیپ نوتارب هنکمم هک یلاوس نیلوا

 ؟نشب

 عمج کی ای یگداوناخ قودنص کی یاضعا همولعم اه قودنص عون نیا مسا زا هک روط نومه بخ

 ارسپ و هلاخ و ییاد و ومع لثم  ...ای راکمه عمج کی ای دنشاب هداوناخ یاضعا زا امتح دیاب ...ای راکمه

 ات ندب داهنشیپ دنراد دامتعا دصرددص هک یدارفا هب نیگب اهنوا هب نینوتیم تیاهن رد و نوش ارتخد و

 .نایب رد امش یگداوناخ قودنص تیوضع هب

 هب ینک یم راک هک یتکرش رد ًالثم دشاب امش ناتسود ای ناراکمه نیب زا ننوتیم امش قودنص یاضعا

 ناکم ره ای هاگشناد یوت ناتناتسود نیب ای نیدب ور ناتدوخ یتکرش قودنص یداهنشیپ نوتاراکمه

 …ای ، یگنهرف ، یشزرو عمج هی لثم هشاب هتشاد دوجو هناتسود عمج کی هنوتیم هک یرگید

 یدارفا طسوت اهنآ رگا و دنوش دeات ریدم طسوت دیاب امتح نشیم وضع قودنص کی یوت هک یدارفا

 قودنص هب ار صخش نالف ًالثم هک ییامش هک دهاوخب اهنآ زا دیاب ریدم دنشاب هدش دeات یرگید

 .ینک دeات و ینک تنامض ار صخش نوا دیاب تدوخ مسانشیمن ار ناشیا نم و یدرک توعدام

 ار قودنص کی تراتسا مینوتیم یناکم و نامز هچ رد هک هنیا دایب شیپ نوتارب نکمم هک یدعب لاوس

 رتگرزب طسوت هرتهب و تسه رب نامز یمک اعقاو یگداوناخ و هناتسود قودنص هی ندز تراتسا( مینزب

 .)هشب حرطم عمج نیدمتعم لک رد ناتسود و لیماف یاه

 ناتسود ای لیماف زا یدایز دادعت هک تسا ینامز اهقودنص هنوگنیا داهنشیپ یارب ناکم و نامز نیرتهب

 دینک حرطم ار دوخ داهنشیپ ،ینامهم کی لثم ندش عمج مه رود نوترظن دروم عمج عون ره ... ای

 وضع نولیماو یوت هک دینک توعد ار همه هظحل نومه تلاح نیرتهب رد و دیدب حرش ار قودنص نیناوق

 تیوضع دینک تسرد )... و ماو غلبم و ماهس دادعت( نوتدوخ صاخ طیارش اب ور قودنص امش و نشب
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 باسح هرامش دینک تبث ار یشک هعرق نیلوا خیرات و دینکب یزادنا هار قودنص کی دینک دeات ار اهنآ

 .مامت و دینک تبث ور تاصخشم نیا نوتدوخ قودنص یوت و دینک مالعا همه هب زیراو یارب ور نوتدوخ

 هک هنکمم .هریمن اهقودنص نیا تیریدم راب ریز یسک هکنیا دایب شیپ نوتارب نکمم هک یدعب لکشم

 دایز هلغشم لیلد هب یلو دنشاب قفاوم هناتسود ای یلیماف و یگداوناخ قودنص کی یزادنا هار هب اب همه

 هرن قودنص نیا تیریدم تیلوئسم راب ریز یسک … و یرادباسح و تیریدم یارب یفاک نامز نتشادن و

 ضحم هب هنکیم لح یتحار هب ور … و یناسر عالطا تیریدم تالکشم دایم راک هب اجنیا نولیماو اعقاو ،

 خیرات نالف ات دیاب هک هشیم لاسرا سا ما سا کی همه هب هنکیم تبث ریدم ور یشک هعرق خیرات هکنیا

 نالف هک هشیم مالعا ریدم هب زیراو زا دعب دینک زیراو ریدم باسح هب قودنص یهدب تباب غلبم نالف

 .دینک دeات ار نآ دیاب امش و هدرک زیراو قودنص باسح هب ار غلبم نالف صخش

 ماجنا ار نوش زیراو رفن دنچ هک همولعم و همولعم زیچ همه قودنص یاه تیلاعف یادتبا زا هظحل ره رد

 .هداتفا یقافتا هچ یا هرود هچ رد و هدش ماو هدنرب یسک هچ و دنتسه راکهدب رفن دنچ و دنداد

 اه یشک هعرق تحص زا اه یضعب هک هنیا دایب شیپ هنکمم اه قودنص نیا وت هک یدعب لکشم

 دننک نانیمطا دصرددص تروص هب ار یشکهعرق هب ننوتن اه یضعب هک هیعیبط .دشاب هتشادن نانیمطا

 یلو نشب عمج اه یمهرود و هناهام یاه یشک هعرق رد دناوتن و دنشاب ناتسرهش رد رگا اصوصخم

 و هشیم ماجنا یمتسیس تروص هب یشک هعرق یتروص نیا هب هراد راک هار مه لکشم نیا یارب نولیماو

 .هنک بلقت یشک هعرق دنور رد هنوتیمن یسک چیه

 کی دینودیم هک روطنامه .تسا یدایز یاه هنیزه و تقو فرص مزلتسم اه ینامهم و اه یمهرود

 ینامهم نشب عمج مه رود هام ره اضعا همه هک تسا نیا دنمزاین یتنس تروص هب یشک هعرق قودنص

 کی و سرتسا کی کی تروص هب شدوخ هک ) ینارگ و تقو یمک ، کیفارت تیعضو نیا اب( دنریگب

 هگید دیهدیم ماجنا نولیماو اب نیالنآ تروص هب ار دوخ یگداوناخ قودنص یتقو یلو تسا ینارگن

 هب هقالع و یفاک تقو هک یتروص رد دینکب وراک نیا رگا دنچ ره دیریگب ینامهیم هام ره هک تسین یزاین

 کمک دروم نیا رد اعقاو نولیماو دینکب ار راک نیا دیهاوخن رگا یلو تسا یلاع مه رایسب دیراد ینامهم

 .تسا هدننک

 

 

 


