
 ؟تسیچ ییارگ لآ هدیا
 تسیچ ییارگ لآ هدیا

 لامک ھب ندیسر یارب یریسم دناوتیم هار نیا .دھاوخیم یلاع دح رد ار زیچ ھمھ درف ھک تسا یتلاح : مییوگب دیاب خساپ رد
 تسیچ ییارگ لآ هدننمددیایا.دوش عقاو دیفم دناوتیمن رگید دشاب نکمم هار اھنت رگا اما .دشاب

 تسیچ ییارگ لآ هدیا

 ؟تسا ھنوگچ ارگ لآ هدیا درف
 رد مادم و دنرادن تیاضر ساسحا تقوچیھ یعقاو یاھرگ لآ هدیا مییوگب دیاب میداد خساپ تسیچ ییارگ لآ هدیا ھب ھک لاح
 ادیپ ھمادا ردقنا لآ هدیا نازیم ھب ندیسر یارب اھ شالت نیا .دنتسھ دنھدیم ماجنا ھک یراک ندش رتھب یارب ندرک شالت لاح
 یحور تاریثات شنایفارطا مھ و درف دوخ یور رب مھ ساسحا نیا.دشکیم دوخ زا رفنت و تراقح تمس ھب ار درف ھک دنکیم
 .دوشیم شیاھراک ریز زا درف نتفر هرفط و یلبنت ثعاب نینچمھ .دراذگیم یدایز یفنم

 تسیچ ییارگ لآ هدیا

 ییارگ لآ هدیا عاونا
 :ھناراگزاسان و یفنم ییارگ لآ هدیا-١
 شیاھ لآ هدیا زا وا.دتفویب قافتا تلاح نیرت لآ هدیا و نکمم لکش نیرتھب ھب شیاھراک و اھ ھغدغد دھاوخیم ارگ لآ هدیا درف
 اھنآ ندرک ناھنپ رد یعس و دنا نازیرگ تدش ھب دوخ یاھداریا و بیع و صقاون زا اھنآ.دنکیم هدافتسا دوخ ھجنکش یارب
 .دنراد

 :اھرواب ساوسو و ییارگ لآ هدیا-٢
 ربارب رد وا .دنکیم یگدنز اھدیاب دادبتسا رد ھنوگ ساوسو روط ھب درف برخم و ملاسان ییارگ لآ هدیا زا یعون رد
 .دنیبب ار شیاھ درواتسد دناوت یمن تروص نیا رد .دنکیم مرش ساسحا شتاھابتشا

 .دھدب ھمادا ار شراک دناوتیمن رگید دنکیم ساسحا .دنکیم هدیمخ ار شتماق دریگیم ارف ار وا ھک یمرش

 .دنا تسکش نارگن رایسب مھ دنتسھ تیقفوم بسک یارب یرایسب شالت رد اھنآ



 

 :ھناراگزاس و تبثم ییارگ لآ هدیا-٣
 نارگن .دنرادن یسرت ندروخ تسکش زا اما .دنا هدرک صخشم ییالاب یاھ رایعم ناشدوخ یارب ھک  مییوگب ار یرگید عون
 .دنتسین ناش صقاون و اھ بیع ندش راکشآ

 و فادھا تسا مھم ھچنآ .دننکیم رورغ ساسحا ناشیاھدرواتسد زا .دراد انعم کی تیقفوم ای تسکش دارفا نیا یارب
 .تسا یصخش یاھرایعم

 تسا خساپ یب ھیقب تمس زا ییارگ لآ هدیا
 .دنیب یمن یسک ار دیشاب نکمم تلاح نیرت صقن و بیع یب رد ات دیراذگ یم ناتراک یارب ھک یشالت و تقد



 وا.دنک یمن یھجوت و دیبیمن الصا داتسا ار دیھدیم جرخ ھب دوخ یاھ شرازگ هولج یارب ھک یا ھقیلس و تیقالخ نامز
 دب سح رھ ای .دیوش سویام و هدروخرس امش تسا نکمم نیاربانب دوشیمن توافت نیا ھجوتم و دنک یمن ھجوت امش لثم الصا
 راک نیا دنیوگ یم بلغا دندوشیم ھجاوم نارگید یھجوت یب اب ھک ییارگ لآ هدیا دارفا .دینک ھبرجت نامز نآ رد ار یرگید
 .تسین روطنیا ھک یلاح رد دننک فیرعت و دننیبب نارگید ھکنیا یارب ھن دنا هداد ماجنا ناشدوخ رطاخب ار

  

 .دینک لرتنک ار ساوسو
 ییاسانش ھشیمھ دنیوگ یم ھک دیا هدینش اھراب .دوشیم ساوسو ھب لیدبت دیریگن ار برخم ییارگ لآ هدیا یولج عقوم ھب رگا
 رد رکف ای هدیا یلک اریز .دیا هدش جلف ھک دینکیم ساسحا تقو نآ  ھک دینابنجب تسد سپ.تسا نامرد زا رتھب یریگشیپ و
 ار عناوم عقوم ھب .دوشیم اھنآ نداد ماجنا عنام ییارگ لآ هدیا زا ھتفرگ تاشن راکفا اما. دیھد ناشماجنا دیاب ھک دیراد رس
 .دش دھاوخ رت تخس نآ نتشاذگ رانک دیتفویب عوضوم نیا ندرک عفر رکف ھب رت رید ردقچ رھ .دیرادرب

 

 ؟مینک ھلباقم ییارگ لآ هدیا اب ھنوگچ
  ؟ریخ ای تسا ھنایارگ لامک ناتیاھراک دینیبب .دینک وجتسج ناتدوخ رد میھاوخیم نونکا

 دیربب تذل ریسم یاھ ییابیز زا
 .دیربب تذل و دیشاب یضار نات یاھ شالت دنیارف زا ات دینک شالت ناتیاھ ھتساوخ ھب ندیسر یارب شالت ی هرود لوط رد
 یمک .دنک یژرنا یب و ھتسخ دعوم زا رتدوز ار امش دناوت یم نآ ندرک ققحم یارب ھلجع و فدھ ھب ررکم ندرک رکف

 .دیشاب روبص

 یارب ار ناتدوخ،یدعب تیولوا ھب ندیسر اب.دیربب تذل ناتھار زا ات دینک هدافتسازین تیقفوم ریسم یاھ ییابیز زا تسا رتھب
 .دینک هدامآ نآ زا ندرب تذل و درف ھب رصحنم و دیدج ی هداج کی یاھ شلاچ اب ندش ھجاوم

  

 دینک شلاچ ، دوخ ھنایارگ لامک راکفا اب
 زیچ ھمھ“ رکف اب دیناوت یم الاثم .دینک رکف اھ نآ دروم رد رت تحار دیناوتب ات دینک تشاددای ار ناتراکفا مینکیم داھنشیپ
 زا ؟موش یمن قفوم مشابن لماک رگا ھتفگ یسک ھچ ؟تساجک زا رکف نیا ” ھک دینک شلاچ روطنیا ”دشاب لماک ھشیمھ دیاب
 .”؟تسا دشر و دوبھب لاح رد ناشیاھراک اما دنتسین لماک ھک مسانش یم ار رفن دنچ مناتسود



 .دوش یھجوت لباق یتخانش تارییغت داجیا ھب رجنم دناوت یم راکفا اب ھتسویپ شلاچ

 هدرک شوماخ ار ھنابلط لامک یاھراتفر ی ھیذغت عبنم تقیقح رد ،دیھد رییغت ار ناتراکفا و اھرواب دیناوتب ھک یتروص رد
 .دیربب تذل یعیبط یگدنز کی زا تسناوت دیھاوخ و دیا

  

 دینک صخشم ار نات یاھ تیولوا
 ھب تسد اھ نآ ندرک ققحم یارب  ات دیھد رارق تیولوا بیترت ھب ار اھ نآ تسا مزال دیشاب ھتشاد یدایز یاھ ھتساوخ رگا
 .دیوش راک

 .دھد رارق رثوم لمع و مادقا ریسم رد و دھد تاجن یمگردرس زا ار امش دناوت یم  اھ یدنب تیولوا

 .دینک باختنا یرگید تیولا دیناوت یم تیولوا رھ ھب نتفای تسد زا سپ

  

 .دیراذگب رانک ار اھ دیاب ییارگ لامک زا ییاھر یارب
 ناتراکفا و تالمج یسررب ھب زور یط رد افطل .دوش ناتدشر و تکرح عنام تدش ھب دناوت یم اھ دیاب زا یدایز مجح
 ؟دیریگ یم رظن رد ناتیاھ میمصت و اھراتفر یارب دیاب زا دادعت ھچ زور کی یط رد ھک دینک ھجوت.دیزادرپب
 ..و منک اپ و تسد یرتھب راک دیاب .دوش رتشیب مدمآرد دیاب .مناوخب سرد دیاب

 ھب.دوش یتکرح یب و تمواقم  سرت داجیا ثعاب دناوت یم اھ دیاب اب  ییورایور

 و دینک زکرمت ناتفادھا و اھ ھتساوخ رب ”؟مراد ییاھ وزرآ و اھ ھتساوخ اھزاین ھچ نم ” دیسرپب ناتدوخ زا اھدیاب یاج
 .دینیزگرب اھ نآ ندرک ققحم یارب  ار ییاھ شور

 نات بسانم لغش لابند ھب رت تحار دوشیم ثعاب  ”منک ادیپ یبسانم راک ھک تسا نیا نم یوزرآ و ھتساوخ ” ی ھلمج
 .دینک ادیپ ار نآ و دیدرگب

  

 ینایاپ نخس
 لآ هدیا ھب ھلاقم نیا رد.دیآ یمن نارگید مشچ ھب ھک دنکیم ھجوت یتاعوضوم ھب و تسا رگن یئزج رایسب ارگ لآ هدیا درف
 .میدرک هراشا دروآ یم راب ھب ھک یبرخم یاھ بیسآ و ییارگ لآ هدیا عاونا و تسیچ ییارگ

 .میدرب مان نآ نامرد یارب ییاھ هار مھ رخآ رد و

 .دینکیم لابند ار ساب یدیل یاھ ھعومجم ھک مینونمم

 


