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:نیشنرس نودب یاھامیپاوھ تالمح نیشیپ یتایلمع لؤسم کی  

!!!تسا اھ یزان زا رتدب اکیرما شترا  
 
 ناتسناغفا رد نیشنرس نودب یاھامیپاوھ تالمح نیشیپ یتایلمع لؤسم کی

 ییاوھ یورین رد روضح نامز رد نایماظنریغ نتشک ھب فارتعا نمض

.تسا اھ یزان زا رتدب روشک نیا شترا ھک ،تفگ اکیرما  

 
******************************************************** 
 

 رد لاس 6 تدم ھب ھک تنایارب ندنرب ،تنیدنپیدنیا زا لقن ھب کینتوپس شرازگ ھب

 ندرک شاف نمض دوب نیشنرس نودب ییاوھ تالمح روتارپا اکیرما ییاوھ یورین

 اکیرما شترا دوب هدش نآ ماجنا ھب روبجم شترا رد شروضح نامز رد ھک یتایانج

.تسناد اھیزان زا رتدب ار  

 یو قوفام یاھورین ھک ناتسناغفا رد کدوک کی نتشک زا سپ ھک ،تفگ تنایارب

.تفرگ ییاوھ یاھورین کرت ھب میمصت ،هدوب »گس کی« دنتفگ  
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 رد ار شدشرا یاھ ماقم ،تالمح زا یکی رد کدوک نیا ندش ھتشک زا سپ یو

 ھب و هدوب گس کی ھب طوبرم ریوصت ھک دندرک حیرصت اھنآ اما دوب ھتشاذگ نایرج

.دھد نایاپ عوضوم نیا یریگیپ  

 نامز رد ھک ،دیوگ یم ییاکیرما نیشیپ یماظن نیا ،شرازگ نیا ساسا رب

 یماظنریغ 13 مکتسد ندش ھتشک رد میقتسم روط ھب ییاوھ یورین رد شروضح

 نانز ھلمج زا فدھ 626 و رازھ رب نامز نیا یط رد زین یو ھخوج و ھتشاد شقن

.دندرک کیلش ناکدوک و  

 یدرم فدھ ھب کیلش زا سپ ھک ،درک ناشنرطاخ زین رگید ھحناس کی هرابرد یو

 یترارح یرادربریوصت ھحفص یور زا و تشاد یزیرنوخ اپ ھیحان زا ھک دید ار

.دوب یزیرنوخ رثا رب یو گرم و شندب ندش درس دھاش دید شا  

 ار رفن ود ندب یاھ ھکت راجفنا کاخ و درگ نتسشنورف زا سپ ھک ،تفگ تنایارب

 ھتشاد ھگن ار مخز لحم دوب هدش عطق وناز یالاب زا شیاپ ھک اھ نآ زا یکی« ،دید

 لوط یدایز نامز ،دز یم نوریب شیاپ زا نوخ و دوب هداتفا نیمز یور و دوب

».مدرک یم شھاگن اھنت نم و درم ات دیشک   

 یم مباذع منک یم رکف نآ ھب تقو رھ ،تسھ منھذ رد زونھ ریوصت نآ :دوزفا یو

 تباصا تکار یتقو و تسا هابتشا راک نیا ھک متسناد یم مدیشک ار ھشام یتقو .دھد

.ما هدش لیدبت لتاق کی ھب ھک متسنادیم درک  

 نایماظنریغ تافلت یلصا لیالد زا یکی اکیرما ییاوھ تالمح ھک ،مینک یم یروآدای

 یرشب قوقح یاھداھن و اھنامزاس تاداقتنا دوجو اب ھک ،تسا ناتسناغفا رد

.دراد نایرج تدش ھب نانچمھ  

 هدش یعدم ناغفا نایماظنریغ نتفرگرارق فدھ زا سپ اھراب ییاکیرما یاھورین



 نینچمھ اھورین نیا ،دنا ھتفرگ رارق فدھ ار ناتسناغفا تلود حلسم نافلاخم ھک ،دنا

 اب و دننک یم بیذکت ار ییاوھ تالمح رد ناغفا نایماظنریغ ندش ھتشک هراومھ

 ناتسناغفا ییاضق یاھداھن ناتسناغفا رد ییاکیرما نایماظن ییاضق تینوئصم ھب ھجوت
.دننک یریگیپ ار تایانج نیا دنناوت یمن  

 


