
یناریا گرزب رادرس رایزام

ییرراس ررایززام ننابايیخ ییاادتباا رردد ررایززام سیدنت

.تسا نهیم ِهار رد هتخابناج و گرزب یرادرس مان رایزام *
 .داد تسد زا ار دوخ ناج ناناملسم ٌهفیلخ لاگنچ زا ناریا ِندرک دازآ هار رد وا -
 وا ِتختیاپ .دوب ارگ یلم کی و ناریا رب بارعا یگریچ اب ینمشد و یزیخاپ هب ِربهر نایدنَو نِراک یاورنامرف نیسپاو رایزام
.دوب هوکرایرهش
.تسا هاگدید ود رایزام ی هژاو )ِینعم ای ( مَچ ی هراب رد
.تسا رای دزیا هم ی هدش نوگرگد ؛فلا
 یم ژِد نامه هاگدید اج نیا رد هک تسا روبنز ای ژَد مچ رد زام یناردنزام ِنابز رد .تسا هدش تسرد رای و زام ی هژاو ود زا ؛ ب
.تسا ژد ِهارمه و رَوای مچ رد رایزام و دشاب

.دوب نراک شردپِ مان .تسا هدوب تشترز ِنییآ ِوریپ و هتساخرب ناتسربت ی هنهپ زا رایزام -
 تفه زا یکی و )رابت ییاکس و ییایرآ ( یناریا ِنادناخ کی ،)وَلَهپ نراک :هنایم ِیسراپ هب ( یولهپ ِنراک ای نراک نادناخ -
.دندوب نایناساس و نایناکشا ِنامز رد ناتساب ِناریا  ی هتسجرب ِنادناخ
 و دنروشب رهش ِنایزات رب نامز کی رد همه هک درک یزیر همانرب ناتسربتِ مدرم اب زمره دادنو هک تسا هدمآ ناتسربت خیرات رد -
 رد همه و دنامن یاج هب سکچیه هیفلخ ناوریپ زا هنوگنیدب .دَشُکِب ار وا داتفا هفیلخ ناوریپ رب شمشچ هک اج ره رد یناتسربت ره
.دندش هتشک ،زور کی
 ابِ گنج رد و دش ینورد یاه شکمشک ِریگرد راک ِزاغآ نامه زا وا .دز هیکت ردپ یاج رب نراک شرسپ زمره دادنو ِگرم زا سپ -
  .دمآ راتفرگ رایرهش ِدَنب هب شرسپ رایزام و هدش هتشک ،دوب یموب نایاورنامرف زا یکی هک رایرهش
 و دنناسانشب وا هب ار مالسا هک داد نامرف هفیلخ .دورب دادغب ٌهفیلخ نومآم دزن هب و هتخیرگ رایرهش ِگنچ زا تسناوت رایزام -
 دادنو وا )ِدَج( یاین هک ییاج رد ،تفریذپ ار مالسا نید هک تسا نراک ِنادناخ زا یسک نیتسخن وا .تفریذپ ار مالسا زین رایزام
.دندنام یتشترز یگدنز نایاپ ات و هتفریذپن ار مالسا زگره ،نراک شردپ و زمره
.درک تفایرد هفیلخ زا ار نینموملاریما یالوم )ِبقل ای(ِ مانَرب و هدش راذگاو وا هب ناردنزامِ ییاورنامرف هفیلخ یوس زا -
 .درک هشیپ ار زمره دادنو شیوخ یاین ِشِوَر و هار و دیزاغآ ار هفیلخ نامرف زا یچیپرس ،ناتسربت رب ندش هریچ زا سپ رایزام -
 و هوکش ِندنادرگزاب هار رد و تخاس گرزب ینامتخاس ناتسربت رد .دز یگداتسیا هب تسد وا یاهروتسد و هفیلخ ِربارب رد یو
 یمرد   هک تسنیا رد رایزامِ یگدنز زا شخب نیا ِزغَن ی هتکن .درک اه ششوک نایزات ِزات و تخات زا شیپ ِناریا )ِتمظع ای( یتسِهِم
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 و هوکش ِندنادرگزاب هار رد و تخاس گرزب ینامتخاس ناتسربت رد .دز یگداتسیا هب تسد وا یاهروتسد و هفیلخ ِربارب رد یو
 یمرد   هک تسنیا رد رایزامِ یگدنز زا شخب نیا ِزغَن ی هتکن .درک اه ششوک نایزات ِزات و تخات زا شیپ ِناریا )ِتمظع ای( یتسِهِم
 .تسا هتشاد یرَو هرهب ی هبنج رتشیب و هدوبن نیتسار ِرَوابِ یور زا ،نامز نآ ِنایناریا ِرگید دننام ،وا ِندروآ مالسا میبای
 ِرتشیب هک یراس و لُمآ رب و هدرب دوس هفیلخ ِدوَبن و دمآشیپ نیا زا رایزام ،دوب مور هبِ نتفر ِهار رد هفیلخ نومآم هک ینامز رد -
 .درب نایم زا ار اهنآ و هدیروش ،دندوب ناملسم ناشنامدرم

 ،تخاس ژِد اهناتسهوک رد +
 ،تخادرپ اههار و اهرهش ِیزاسزاب هب +
 ،درب نایم زا ار مالسا )ِراثآ( یاه هدنامزاب و هدرک ناریو ار )دجاسم( اه تگزَم +
.دراذگاو نایناریا هب و هتفرگ سپ اهنآ زا دوب ناناملسم ِتسد رد رتشیپ هک ار یزرواشک یاه نیمز +
 هب اه یدونشخان .دش وا اب نانآِ ینمشد ی هیام و هیاپ دوخ نیا و تفرگ یم جارخ شخب نآ ِنانابزرم رگید زا رایزام نامز نآ رد
.دنهدب شرازگ وا هب یسررب زا سپ ات داتسرف یناگداتسرف نومآم .دش هدناسر هفیلخ شوگ
 رد یا هزین و دیپس یاه تخر اب رهشِ مدرم ی همه ،دندیسر رهش نیتسخن هب هفیلخ ناگداتسرف هک یماگنه داد روتسد رایزام -
 نازابرس ِرامشیب ِرامش زا هفیلخ یارب دوخ ِشرازگ رد ناگداتسرف و داتفا رگراک رایزام ِدنفرت نیا .دنتسیاب ناشهار ِرس رب تسد
 هدیزگرب ار یتشترز یاه نییآ نامه و هدیچیپرس هفیلخ یاه نامرف زا رایزام هک دنتشون نومآم هب نینچمه و دندنار نخس رایزام
  .دناسر یم رازآ ناناملسم هب و
 رادناتسا رهاط نب هللادبع هب ورنیا زا .داتفا رایزام ِندرب نایم زا ی هشیدنا هب مصتعم میهاربا وا نیشناج نومآم زا سپ *
 ناراینمشد ،دندیسر ناردنزام هب ناسارخ نایرگشل هک ینامز .دنربب دادغب هب و هتفرگ ار رایزام هک تشون ینامرف ناسارخ )یلاو ای(
.)دنداد لیوحت ای( دندرپساو نایزات یاهورین هب ار رایزام )ناراکتنایخ ای(
 دزن ار لیپ .دننادرگب رهش نورد رد لیپ اب نیدمرخ کباب دننام ار وا دنتساوخ ،دیسر ارماس رهش یکیدزن هب رایزام هک یماگنه -
:تفگ و دشن لیپ راوس ،دنا هدرب رهش نورد لیپ نیمه اب ار کباب دوب هدینش هک رایزام یلو ،دندرب رایزام

».منک هیکت کباب ِیاج رب هک متسین یا هزادنا رد نم «
 ییاورنامرف و هدرک رانکرب راک زا ار هفیلخ هک دندوب هتسب نامیپ ،نیشفا اب وا هک دش نشور دندرب دادغب هب ار رایزام هک ینامز -
!دننادرگ زاب هداژن نایناریا هب ار
 ۲۱۸ هام ریت ۱۲ خیرات رد روآدرد ِدادخر نیا و .درُمِب ات دندز هنایزات )۴۵۰( هاجنپ و دس راهچ ار رایزام ،هفیلخ روتسد هب
 .دیشخب نایاپ نیتسار تسودناریا کی ِیگدنز هب یدیشروخ
!!دوب نآ رب زونه کباب ِرکیپ هک دنتخیوآ یراد نامه رب گرم زا سپ ار رایزام
.تفریذپ نایاپ هفیلخ تسد هب ،شناکیدزن زا یخرب )ِتنایخ ای( ِیراینمشد و بیرف اب رایزام ِ)مایق ای( ِیزیخاپ هب ماجنارس
.داب ورهَر ُرپ ،اهزور نیا رد هژیو هب ،شهار و داش شناور
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