،یمارگ ناتسرپرس و نیدلاو
ندرک دزشوگ هب فظوم ام نسکازردین تلایا تلود یوس زا هرداص همانشخب ساسا رب
:میشاب یم نازیزع امش هب ریز تاررقم
تدایع و رادید تاررقم
هک ،دنتسه ناتسرامیب نامتخاس رد روضح هب زاجم دمتعم درف ود اهنت رامیب ره یازا هب
هب زاجم درف ود نیا زا یکی اهنت هک اجنآ زا .دنوش نییعت مان رکذ اب شیپ زا دیاب
ضوع مه اب ار دوخ یاج دنناوت یم ود نیا ،دشاب یم ینالوط تدم یارب رامیب رانک رد ندنام
دهاوخ هئارا یدرف تیعضو اب بسانتم لح هار کی یکشزپ هژیو طیارش تحت .دننک
.دش
دمتعم درف نداد رییغت و دنوش هدرب مان تباث تروص هب تسیاب یم درف ود نیا
وا هب ،دنک یرپس ناتدنزرف رانک رد ار بش یصخش هچنانچ .تسین ریذپ ناکما مود
هب گنر یرتسکاخ یدورو تراک کی تروص نیا ریغ رد .ددرگ یم هئارا دنبتسد کی
.دنهد ناشن نامتخاس یدورو شخب رد ارنآ دیاب هک دوش یم هداد رامیب ناهارمه
.دیشاب هتشاد هارمهب هراومه ار رگید یمسر کردم کی ای و دوخ ییاسانش تراک افطل
چیه هب تدایع زوجم هئارا ناکما ،یبناج هلصاف دروم رد هدش عضو تاررقم لیلد هب
هدعاق نیا زا هراوخریش نادازون .درادن دوجو -رامیب یاهردارب و اهرهاوخ هلمج زا -یرگید درف
.دنتسه ینثتسم
شخب رد گنر یتروص همانشسرپ کی ندرک رپ هب فظوم ،رامیب زا ریغ هب ،صاخشا همه
نامتخاس رد روضح تدم لوط رد ار همانشسر نیا افطل .دنتسه نامتخاس یدورو
سپ !دیهد لیوحت نامتخاس زا جورخ ماگنه رد اهنت ارنآ و هتشاد هگن دوخ دزن ناتسرامیب
و هتفر رظن دروم شخب هب امیقتسم ،شریذپ شخب ای سناژروا زکرم رد یسیون مان زا
.دییامن یفرعم هطوبرم شخب رتفد هب ار دوخ
ندز کسام هب مازلا
قاتا رد نینچمه ،دننک هدافتسا کسام زا هراومه دنفظوم دارفا همه ناتسرامیب نورد رد
.درادن یعنام ندروخ ای ندیباوخ ماگنه رد کسام نتشاد رب .نارامیب
و دنشابن رت ،دنشاب هزیکاپ هک یتروص رد ،تسا زاجم یا هچراپ یاه کسام زا هدافتسا
زاجم لاش و لامتسد زا هدافتسا .دنناشوپب لماک روطب ار درف ناهد و ینیب نینچمه
!تسین
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دییامرف تاعر ار یمومع یتشادهب تاررقم افطل
ار دوخ ناتسد هراومه افطل رامیب قاتا ای و ناتسرامیب زا جورخ ماگنه رد و دورو زا شیپ
.دینک ینوفعدض
.دینک هجوت رتم  ۵/۱لقادح یبناج هلصاف تیاعر هب افطل
ندرک ینوفعدض ،مادقا نیا اریز تسین زاجم یصخش ظفاحم یاه شکتسد زا هدافتسا
.دزاس یم هجاوم لکشم اب ار بسانم یلکش هب اهتسد
.دوش تیاعر هراومه )جنرآ هرفح رد( ندرک هسطع و هفرس حیحص بادآ تسا مزال
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