
1398 دنفسا -نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یکشزپناور هورگ  

 انورک يریگهمه رد نادنملاس

 مومع يارب

 

 نیا رد .مینک تیامح تدم نیا رد ار رگیدکی تسا زاین و تشاد دهاوخ همادا یتدم ات انورک سوریو يریگ همه
  .میشاب هتشاد نایفارطا و هداوناخ رد دنملاس دارفا هب ياهژیو هجوت تسا مزال طیارش
  
 نارگید اب رتمک ناکما دح ات تسا رتهب ،يریگشیپ يارب و دنراد سوریو نیا هب تبسن يرتشیب يریذپ بیسآ نادنملاس §

 ناشیاهراک ماجنا رد اهنآ هب دیناوتیم ات .تسا مهم یلیخ اهنآ هیلوا ياهزاین نیمات طیارش نیا رد .دنشاب کیدزن سامت رد
 .زاین دروم ياهوراد و لیاسو هیهت و يرورض ياهدیرخ ات ،هتفرگ اه هلابز هیلخت هب کمک زا دینک کمک
 

 قیرط نیا زا هک ییاهشزومآ هب تسا نکمم و تسین تحار يزاجم ياضف زا هدافتسا دنملاس دارفا زا یضعب يارب §
 ياهشور و لیاسو ندرک ینوفعدض دروم رد اهنآ هب هلصوح اب دینک یعس .دنشاب هتشادن یسرتسد دوشیم رشتنم
 دشاب زاین تسا نکمم ،نادنملاس زا یضعب رد هظفاح و زکرمت شهاک لیلدهب .دینک يریگیپ و دیهدب شزومآ يریگشیپ
  .دینک فرص اهنآ يارب يرتشیب تقو و دیشاب میالم و روبص نادنملاس اب دروخرب رد .دینک رارکت ار بلاطم
 

 زا .دنک یم دیدشت ار ینارگن نیا جراخ طیحم اب طابترا مدع .دوش نادنملاس بارطضا ثعاب دناوت یم اهزور نیا رابخا §
 شوگ بوخ نانآ ياه تبحص هب يروبص اب .دینک کمک رتهب و دیوش هجوتم رتهب ار ناشیاهینارگن ات دینک لاوئس اهنآ
 تبقارم يارب رتمک رادید و دیتسه ناشرانک رد امش هک دییوگب اهنآ هب .دننک مامت ار ناشتبحص ات دیهد تصرف و هدرک
  .تسا يریگشیپ و
 

 هناخ رد و ؛لزنم کیدزن تولخ ناکم کی ای طایح رد دنراد یسرتسد رگا ای ،هناخ رد ای ،دننزب مدق دینک هیصوت اهنا هب §
 هیصوت اهنآ هب .دوشب بش رد دارفا یباوخ یب ثعاب دناوت یم زور لوط رد یکرحت یب و يراکیب .دننک شمرن و شزرو
  .دننک دودحم ار زور باوخ دینک
 

 زا سرت رطاخب دارفا زا يرایسب یلعف طیارش رد .تسا دارفا زا یلیخ يارب يدنملاس نارود تالکشم زا یکی ییاهنت §
 نیا و ،دنوشن جراخ هناخ زا دننک یم هیصوت اهنا هب و دنا هدرک دودحم ار اهنآ رادید ،ناشنیدلاو هب يرامیب لاقتنا
 اب فلتخم تاعوضوم دروم رد  .دیشاب هتشاد ینفلت سامت لبق زا رتشیب اهنا اب .دنک یم رتشیب ار دارفا ییاهنت ساسحا
 هدننک مرگرس يریوصت و یتوص ياه لیاف ،یکینورتکلا ياه باتک ناشیارب تقو ندنارذگ يارب .دینک تبحص اهنآ
  .دیتسرفب ناشیارب زور لوط رد ار هداوناخ ياه ملیف و اهسکع .دینک لاسرا شخبشمارآو
 

 تسا نکمم نادنملاس رد شیاه هناشن هک دوش یگدرسفا و بارطضا داجیا ای دیدشت ثعاب تسا نکمم دوجوم طیارش §
 هیصوت یلعف طیارش رد .دنک یم زورب یترپ ساوح ،يرارق یب ،یمسج تالکشم تروصب اه تقو یلیخ و دشاب توافتم
 هب هعجارم هب يزاین هدش رتشیب لصافم درد رگا الثم مینکن هعجارم کشزپ هب يرورضریغ دراوم يارب هک تسا نیا
 يدج ای دیدج تمالع هک یتروص رد  .مینک تروشم جلاعم کشزپ اب ینفلت دوش یم دشاب نکمم رگا ای و تسین کشزپ
  .دینک یهارمه ینامرد زکارم هب هعجارم يارب ار اهنآ ،دمآ شیپ يرایشوه رد رییغت ای سفن یگنت دننام

 

 

 


