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  :شلاچ ناونع

 زاب ياضفرد هدشرابنا ياهدرگلیم نویسادیسکا زا يریگولج

 

 

 

  :همدقم

 هدنروخ قطانم ،دشاب مک نآ تبوطر نازیم و دشاب زیمت دیاب دوشیم نییعت اهدرگلیم ندرک رابنا يارب هک یلحم

 هدافتسا بوچ زا بآ و كاخ اب درگلیم سامت زا يریگولج يارب .تسین اهدرگلیم يرادهگن يارب یبسانم ناکم

 کیتسالپ زا ندرکن هدافتسا تروص رد .درک هدافتسا کیتسالپ ای و تنزرب زا ناوتیم اهدرگلیم ششوپ يارب .دوشیم

 .دنکیم ادیپ شیازفا یگدروخ نازیم و هدش یگدزگنز راچد اهدرگلیم ،تنزرب ای

 .دوشیم هدافتسا لباق ریغ درگلیم تروص نیا رد هک هدوبن یبوخ يهناشن ندزگنز ماگنههب درگلیم ندش هتسوپ	

 .دوشیم درگلیم فیعضت بجوم و دنکیم رییغت نآ عطقم حطس ،درگلیم یگدروخ گنز رثا رد
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 :هئسم حرش

 مهارف .دوشیم هتفرگ هدیدان اهتکرش و دارفا طسوت اهاگ هک تسا يدراوم نیرتمهم زا یکی اهدرگلیم ندرک رابنا

 هب هدش دراو بیسآ هچنانچ .دوشیم نآ هب ندیسر بیسآ ببس درگلیم زا يرادهگن تهج بسانم طیارش ندرکن

 ناوتیمن زین درگلیم تیوقت اب و هدوب یقمع بیسآ نیا عقاوم 	یخرب رد اما .دراد تیوقت هب زاین دشاب یحطس درگلیم
 يور امیقتسم دیابن اهنآ .درک يریگولج تاراسخ زورب زا ناوت یم مهم تاکن تیاعر اب ور نیا زا .درک هدافتسا نآ زا

 هجیتن رد .دوشیم دراوم رتشیب رد اهنآ یگدز گنز ثعاب زاب ياضف رد اهدرگلیم ندرک رابنا .دنوش رابنا نیمز

 اهدرگلیم .ددرگ يریگولج نآ اب روآ نایز و هدنروخ داوم اب میقتسم سامت زا هک دنوش رابنا یلحم رد دیاب اهدرگلیم

 تظفاحم	داب شزو ربارب رد دیاب اهدرگلیم نینچمه .دنشابن تبوطر میقتسم ضرعم رد هک دنوش رابنا یلحم رد دیاب
 يدیدج شور دنمزاین اذل درادن دوجو نآ حیحص يرادهگن و شرابنا يارب طیارش هشیمه هکنیا هب هجوت اب اما .دندرگ

 .دشابیم یطیارش ره رد نویسادیسکا ای یگدز گنز زا يریگولج يارب

 :تامازلا
 مرگ يدالوف ياهدرگلیم( 3132 هرامشب ناریا یلم درادناتسا اب قباطم درگلیم دیلوت ندوب يرابجا هب هجوت اب 

 و تاصخشم رد یتسیابن يداهنشیپ ياه لح هار هیلک ،)نومزآ ياهشور و اه یگژیو -نتب حیلست يارب هدیدرون

 	.دراذگب یفنم رثا ،درادناتسا نیا اب قباطم درگلیم ياه یگژیو

 داجیا یلالتخا هنوگچیه نتب هب درگلیم یگدنبسچ و یگتسویپ رد و هدوب هفرصب نورقم و يدربراک یتسیاب لح هار	
 .دنکن


