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خيرات تواضق زا نايغط

 .تسا خيرات تواضق زا زيرگ نآزا دارم هك ،ددرگيم رشن ناوراك هديرج رد لسلسم تالاقم تسيدنچ زا
 هدنسيون ،ددرگيم رشن يواقس هرود تالاوحا طبض سيير ميرك دمحم هدازبحاص مانب هك تالاقم نيرد

 يي هدرپ وا ناهارمه و واقس هچب جارات و لتق و اهيشاحف و ملاظم و نايواقس ياهيراكهايس رب هك دشوكيم
 .دشاب هدرك فاص ار تمذ تئارب هار  زين دوخ يارب ًانمض ات  ،دنگفا

 هك يناسك دنتسه هدنز و هتشذگن يدايز تدم نونكا دوب بيرخت و تشحو زا رپ هك نايواقس هرود زا
 ناتسناغفا هاوخيدازآ و دهاجم مدرم رسب ار هايس هرود نيا دنه نايچرامعتسا هنوگچ هك ،دنا هديدرس مشچب
؟دندروآ

 رودزم و يعاجترا ياهنادناخ و قرط عاطقو نادرزد وا ناهارمه واقس هچب موش لامعا هجيتن رد
 ات ناخ نمحرلادبع ريما رصع زا يلم ياه هتخودنا ،تفر دابرب ام يلم يناگدنز ناينب مامت هك  ،دوب بناجا
 ،ديدرگ هتشك ام ريپ و ناوج نارازه ،تفر نيب زا ام يراكو روكف ياهزغم و لاجر ،ديدرگ لواپچ هيناما رصع
 .دنامن يقاب ناتسناغفا رد ينوناق تموكح و تينما و

 نادناخ نيمه فك رد ،راك هيس نادزد هورگ نيا رايتخا مامز هك ،دنراد فارتعا دوخ بحاص هدازبحاص
 قحلا ءاطع ،دوب رالاس هپس قيدص دمحم و يكلم روما مامت رادم تقيقح رد رابرد ريزو ناجريش ،دوب ناشيا
 .تشاد تسد رد ار تارابختسا يسوساج روما مامت تالاقم هدنسيون نيمه و هجراخ روما مامز

 روزب و دنديشك ناشيا ياهنادناخ زا هزين رس روزب ار موصعم نانز و نارتخد هنوگچ هك دنراد دايب مدرم
 .دروخ مه رهز اهنا زا يكي بحاص هدازبحاص دوخ فارتع اب هك ،دندرك جاودزا هاركاو ربج

  ،دنك هئربت ار دوخ تالاقم هنوگ نيا رشن اب دهاوخيم و هدز زاب خيرات تواضق زا رس هدازبحاص هك نونكا
 و نادزد هورگ اب هدازبحاص ردارب ود هك ،ديدرگ رداص تقونآ ،خيرات و تلم تواضق هك :تفگ دياب اجنيرد
 هپس روضح زا ناتسناغفا مدرم هماع تاقبط زور نارد ،دندش هتخيوآ تافاكم رادب اجكي يوقس ناراكبارخ
 لامعا يازجب ار راك هيس هورگ نآ هك ،دندرك شهاوخ دوب هدرك  حتف ار لباك هك ناخ ردان دمحم يزاغ رالاس
 .دنناسرب
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 و هايس هرود كي ار هرود نآ  ،قافتاب ايند مدرم يتح و ناتسناغفا مدرم مامت و بحاص هدازبحاص دوخ
 زا موش هرود نآ هك :دنيوگيم خيرات دانسا و ايند و ناتسناغفا مدرم مه و ،دنا هتسناد ناتسناغفا يناگدنز موش
 هاشداپ هك ناخ هلا ناما موحرم صخش فالخ رب و يناما تموكح يهابت يارب سيلگنا نانكراك فرط
 بوبحم خيش و سيلگنا ريفس يرفمه و سنرال يعسب  ،دوب سيلگنا رامعتسا نمشد و هاوخيقرت و صلخم
 .دمآ دوجوب دندوب بناجا نارودزم هك ناتسناغفا عجترم ياهنادناخ و لاجر هليسوب دنه يارسياو و يلع

 هكيروطاي و ،ددرگ تنطلس يعدم هك دوبن يدرم شدوخ واقس هچب هك ميديد يم دوخ مشچب ام
 ار مدرم هك ،دوب يتسدگنفت روالد دزد يو هتبلا  ،دشاب يتيصخش ياراد  ،هدرك دومناو يو رسخ هدازبحاص
 .تشكيم

 نادناخ نيمه رگا و  ،داد رارق ذفنتم يعاجترا ياهنادناخ دييات دروم ار وا يرامعتسا سياسد يلو
 .تسناوتيمن هدرك تنطلس يوعد ًالصا و ًادبا  ،دندركيمن يهارمه وا اب هدازبحاص ناج هجاوخ

 وا ناهارمه و واقس هچب تكرح ايآ :ديسرپ يقطنم لكش كي روطب يورسخ هدازبحاص زا دياب اجنيرد
 ؟رضم اي دش تباث ديفم ناتسناغفا يارب

 و عفانم فلاخم رضم تكرح كي ينعي  ،تسا يفنم ايند و ناتسناغفا مدرم مامت قافتاب نيا باوج
 .دوب ناتسناغفا تايقرت

 :مود لاوس
 ؟دوبن ليخد سيلگنا رامعتسا نانكراك  تسد يراكبارخ و شاشتغا نيرد ايآ
 _ندنل ياه فيشرآ رد هكيدانسا مه و يجراخ بتك و ديارج دنتسم تارشن يور زا لاوس نيا باوج

 رگيد و لباك رد سيلگنا ريفس و دنه يارسياو و سنرال هك تسنيا دندوجوم هريغو وكسم_ناتسكاپ_دنه
 .دنا هدوب عياقو يلصا دجوم و دنتشاد يوق تسد نارد يسيلگنا دنه تموكح نانكراك

 :موس لاوس
 هلا ناما موحرم ترضحيلعا و ناتسناغفا رسب يزور نينچ ندروآ يارب ،دنه يچرامعتسا سيلگنا ايآ

 ايآ و ؟تشاد يبلطم تكلمم نيا تفرشيپ راتفر عطق و ناتسناغفا يقرت تكرح دومجو دوكر زا ريغ ،ناخ
 ؟دوبن دنه رب سيلگنا رامعتسا ماود و ميكحت يارب سياسد نيا مامت

 دياش هك  ،دنا هدوب ياه هقلحزا يكي ،سياسد هتشر نيرد وا ناهارمه و واقس هچب هك مينيب يم نونكا
 .دنشاب هدمآ سيبلت ماد رد هتسنادان اي و ،دنشاب بناجا نارودزم ًاميقتسم اي

 لوگ هداس هتسد كي اهنآ لهج و تيودب ببسب ار تريصب و شناديب و ناوخان نادزد هورگ نآ ام رگا
 ار يناحورو يرادا و يگنهرف ياهنادناخ رد هدرورپ و لقاع و داوساب صاخشا ،ميرامشب هتفيرف و هدروخ
 .مينك باسح لهاج و هداس ناگتفيرف راطق رد ميناوت يمن

 تلم فرط زا و دنك وفع ار اهنآ ياهاطخ ادخ ،دنشاب هدروخ بيرف و هدش وهس رگا مدرم هورگ نيا
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 رامعتسا يراگتمدخ و بناجا يرودزم رب انب راك نيدب رگا اما .دنتفر تافاكم رادرب دنديد ار دوخ يازج
 نكمم زيرگ تواضق نيزا يتروص چيه هب يلو ،دنكيم تواضق دانسا هظحالمب خيرات هتبلا ،دنشاب هدرب تسد
 .تسين

 !يعقوم مه دماع و دراد يياج هدننك وهس خيرات رد يلو
 ،موش عياقو نيا دانسا مامت بيرقنع هك دننك نيقي يلو .دنشاب لوا راطق رد يورسخ هدازبحاص دنك ادخ
.تسيندش رشن و يندمآ تسدب


