
»امش بلق« کینیلکياه یگدامآ
19-دیووکيریگ همه نامز رد

مرتحمي هدننک هعجارم

یتمالس يوزرآ و مالس اب

19-دیووک يرامیب و انورک دیدج سوریو ،دیناد یم هک روط نامه

 ندنام هناخ رد و اهدمآ و تفر شهاک و هتشاد يا هدنیازف يریگ همه

.تسا همه يارب یتایح ترورض کی ،یتشادهب تاکن قیقد تیاعر و

 يارب »امش بلق« کینیلک رد ام ناراکمه همه ،روظنم نیمه هب

 و اه تیزیو ماگنه رد سوریو نیا لاقتنا رطخ ندناسر لقادح هب

 و هدرک تیاعر قیقد تروص هب ار ریز تاکن ،یصیخشت تامادقا ماجنا

.میراتساوخ زین ار نازیزع امش يراکمه



،رتشیب ساوسو و تقد اب هتبلا و هشیمه دننام اه تبون میظنت

 اه تبون هلصاف ،تدم نیا رد هک نیا نمض ؛دشدهاوخ ماجنا

 نارامیبندوبن مه اب و راظتنا لقادح ات دوش یم هتفرگ رظن رد تعاس کی

.دوش تیاعر ،راظتنا قاتا رد



 ي هعجارم تلع دننک یم رکف هچنانچ دوش یم هتساوخ مرتحم نارامیب زا

 ،دوش فرطرب تسا نکمم ینفلت تروص هب کشزپ اب وگتفگ اب اهنآ

 .دنشاب هتشاد ینفلت يوگتفگ تساوخرد ،هعجارم زا لبق امتح

 ،هنیس درد لثم یبلق داح تایاکش دننام دراوم یضعب رد تسا یهیدب

 یصیخشت ياه یسررب و يروضح هعجارم هب زاین تیاهن رد الامتحا

 دننام یسناژروا ریغ تاعجارم دوش یم هیصوت هلمج زا و .دوب دهاوخ

 رتهب طیارش رد ات دوش هتخادنا بقع هب امتح یبلق پاکچ

.دوش ماجنا راک نیا ،رتمک ینارگن اب و



 ،هارمه نتشاد هب زاین تروص رد هک دوش یم هتساوخ مرتحم نارامیب زا

.دنشاب هتشادن هارمه هب ار ناکدوک و دننک هعجارم هارمه کی اب رثکادح



 سوریو اب طبترم مئالع دوجو هرابرد ،هعجارم زا لبق مرتحم نارامیب زا

 هقباس دوجو تروص رد ات دوش یم لاؤس نآ هب التبا هقباس ای و انورک دیدج

 سوریو یلامتحا لاقتنا رطخ شهاک تهج مزال ياه هیصوت ،مئالع ای

.دوش تیاعر کینیلک نانکراک و رامیب طسوت ،هعجارم ماگنه رد



 فلتخم دارفا طسوت تسا نکمم راظتنا قاتا رد هک یلیاسو همه

 ؛دنا هدش هتشادرب راظتنا قاتا زا ،يریگ همه نیا دوجو تدم رد ،دنوش سمل

.هعلاطم ياه هوزج و اه باتک دننام



 ،درک دنهاوخ ادیپ سامت رامیب ندب اب هک یصیخشت لیاسو همه

 ،رامیب ره يارب ماجنا زا دعب ،وکا بورپ و نوخ راشف يریگ هزادنا فاک دننام

 نئمطمتروص هب ،دعب رامیب يارب هک دش دنهاوخ ینوفعدض لماک تروص هب

.دنشاب هدامآ

 ندب اب هک یحوطس هیلک ،کینیلک راک نایاپ رد نینچمه و راب نیدنچ زور ره

.دش دنهاوخ ینوفع دض لماک تروص هب ،هتشاد سامت ناهارمه و نارامیب



 ،کسام دننام یتشادهب لوصا تیاعر يارب زاین دروم لیاسو ،کینیلک رد

ناهارمه و نارامیب يارب تسد ي هدننک ینوفع دض عیام و شکتسد

.دوبدهاوخ سرتسد رد



 هب طوبرم تاکن ات دنا هدید شزومآ لماک تروص هب ،کینیلک نانکراک همه

کینیلک فلتخم ياهراک ماجنا ماگنه رد ار سوریو لاقتنا رطخ شهاک

،تاظحالم نیا قیقد و تسرد ماجنا یگنوگچ رب زور ره و دننک تیاعر

.دشدهاوخ تراظن



 ،نآياه ینارگن و يرامیب نیا ،رگیدکی يراکمه و یهارمه اب میراودیما

.دسرب نایاپ هب تراسخ نیرتمک اب و رتدوز هچره

ناوارف ساپس اب

 امش بلق کینیلک


