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تالیطعت یارب  اهنآ  دندرک  یم یگدنز  ناشردپ  اب  رهش  رد  ویپآ  وگندا و 
هب هکلب  هسردم ، ندوب  لیطعت  رطاخ  هب  طقف  هن  .دندرک  یم یرامش  هظحل 

یاتسور کی  رد  وا  .دنتفر  یم ناشگرزبردام  تاقالم  هب  اهنآ  هکنیا  رطاخ 
.درک یم یگدنز  هچایرد  کی  کیدزن  یریگیهام 
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دوب هدیسر  گرزبردام  تاقالم  نامز  هرابود  هکنیا  رطاخ  هب  ویپآ  وگندا و 
رفس هدامآو ی  دنتسب  ار  ناشیاه  فیک  لبق  بش  زا  .دندوب  هدز  ناجیه 
مامتو دنباوخب  دنتسناوت  یمن اهنآ  .دندش  گرزبردام  یاتسور  هب  ینالوط 

.دندرک تبحص  تالیطعت  هرابرد ی  بش 
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.دندرک تکرح  اتسور  تمس  هب  ناشردپ  نیشام  اب  اهنآ  دوز  حبص  دعب ، زور 
رد اهنآ  .دنتشذگ  یاچ  یاه  هعرزم  یشحو و  تاناویح  اه ، هوک  رانک  زا  اهنآ 

.دندناوخ یم زاوآ  دندرمش و  یم ار  اه  نیشام  دادعت  هار 
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.درب ناشباوخ  یگتسخ  زا  اه  هچب  یتدم ، زا  دعب 
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، ادایناک - راین اهنآ  .دز  ادص  دندیسر  اتسور  هب  هک  یتقو  ار  ویپآ  وگندا و  ردپ 
، دوب تحارتسا  لاح  رد  ریصح  یور  تخرد  ریز  هکیلاح  رد  ار  ناشگرزبردام 

وا .تسا  ادایناک - مدرمرتخد  یانعم -  هب  ول ، نابز  رد  ادایناک  - راین .دندید 
.دوب ابیزو  یوق  نز  کی 
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یلاحشوخ اب  درک و  توعد  هناخ  هب  ار  اهنآ  ییوگ  دماشوخ  اب  ادایناک  - راین
هدز ناجیه  شیاه  هون  .درک  اهنآ  رود  ندناوخ  زاوآ  ندیصقر و  هب  عورش 
تفگ وگندا  .دنهدب  وا  هب  دندوب  هدروآ  رهش  زا  هک  ار  ییاه  هیده  هک  دندوب 

.نم یوداک  لوا  هن  تفگ  ویپآ  .نک  زاب  ارم  یوداک  لوا 
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.درک رکشت  اهنآ  زا  یتنس  شور  هب  درک  زاب  ار  وداک  ادایناک  - راین هک  یتقو 
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لابند ار  ناگدنرپ  اه و  هناورپ  اهنآ  .دنتفر  نوریب  هب  ویپآ  وگندا و  سپس 
.دندرک
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.دندرک یزاب  بآ  هچایرد  بآ  رد  دنتفر و  الاب  اه  تخرد  زا  اهنآ 
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زا لبق  .دنتشگرب  هناخ  هب  ماش  ندروخ  یارب  اهنآ  دش  کیرات  اوه  هک  یتقو 
! درب ناشباوخ  دننک ، مامت  ار  ناشماش  دنناوتب  هکنیا 
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.تشاذگ اهنت  ادایناک  - راین اب  ار  اهنآو  تشگرب  رهش  هب  اه  هچب  ردپ  دعب ، زور 
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بآ و اهنآ  .دندرک  کمک  هناخ  یاهراک  ماجنا  رد  گرزبردام  هب  ویپآ  وگندا و 
غاب زا  دندرک و  عمج  اه  غرم  یاپریز  زا  ار  اه  غرم  مخت  اهنآ  .دندروآ  مزیه 

.دندیچ یزبس 
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شروخ اب  هک  دننک  تسرد  مرن  نان  هک  داد  دای  شیاه  هون  هب  ادایناک  - راین
اب هک  دننک  تسرد  یلیگران  جنرب  هنوگچ  هک  داد  ناشن  اهنآ  هب  وا  .دنروخب 

.دنروخب یبآبک  یهام 
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هب اهنآ  .درب  نوریب  ندیرچ  یارب  ار  شگرزبردام  یاهواگ  وگندا  زور  کی 
ینابصع وگندا  زا  هیاسمه  زرواشک  .دندرک  رارف  هیاسمه  هعرزم ی  فرط 

اهواگ نوچ  دراد  یم هگن  شدوخ  یارب  ار  اهواگ  هک  درک  دیدهت  دش و 
ار شساوح  وگندا  زور  نآ  زا  دعب  .دندوب  هدروخ  ار  وا  یزرواشک  تالوصحم 

.دننکن تسرد  رسدرد  هرابود  اهواگ  هک  درک  عمج 
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هفرغ کی  اجنآ  رد  وا  .دنتفر  رازاب  هب  گرزب  ردام  اب  اه  هچب  رگید  زور  کی 
هب هک  تشاد  تسود  ویپآ  .تخورف  یم نوباص  رکش و  تاجیزبس ، تشاد و 

هدیرخ اه  یرتشم  هک  ییاهزیچ  وگندا  .دیوگب  ار  سانجا  تمیق  مدرم 
.تشاذگ یم هسیک  رد  ار  دندوب 
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ردام هب  لوپ  شرامشرد  اهنآ  .دندیشون  یم یاچ  مه  اب  اهنآ  زور  نایاپ  رد 
.دندرک یم کمک  گرزب 

17



رهش هب  هک  دندش  روبجم  اه  هچب  دش و  مامت  دوز  یلیخ  تالیطعت  اما 
یارب وا  .داد  تکاژ  کی  ویپآ  هب  هالک و  کی  وگندا  هب  ادایناک  - راین .دندرگرب 

.درک هدامآ  اذغ  اهنآرفس 
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کرت ار  اجنآ  هک  دنتشادن  تسود  اهنآ  دمآ  اهنآ  لابند  هب  ناشردپ  هک  ینامز 
دنخبل وا  .دیایب  رهش  هب  اهنآ  اب  هک  دندرک  شهاوخ  ادایناک  - راین زا  اهنآ  .دننک 

امش رظتنم  اما  .متسه  ریپ  یدایز  رهش  رد  یگدنز  یارب  نم  تفگ  دز و 
.دییایب نم  یاتسور  هب  هرابود  ات  دنام  مهاوخ 
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یظفاحادخ وا  اب  دنتفرگ و  شوغآ  رد  مکحم  ار  وا  ود  ره  ویپآ  وگندا و 
.دندرک
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رد یگدنززا  ناشناتسود  یارب  دنتشگرب  هسردم  هب  ویپآ  وگندا و  هک  ینامز 
رهش رد  یگدنز  هک  دندرک  یم ساسحا  اه  هچب  یضعب  .دندرک  فیرعت  اتسور 

زا اما  .تسا  رتهب  اتسور  هک  دندرک  یم رکف  رگید  یضعب  اما  تسا  بوخ 
یبوخ یلیخ  گرزبردام  ویپآ  وگندا و  هک  دندوب  قفاوم  همه  رت ، مهم  همه 

.دنراد
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