
 Q R .متسه اماOالآ تلا,ا ،یرمHتنوم رEش  رد A@? قوقح عفادم ل7کو نم .تسا نوس2وی/سا نا,ارب نم مسا .مالس
 و deلادع bc .ما ەدرک عافد دنا ەدش موکحم _ا^/شا و هنالداعان هک نانآ و مادعا هZ[\ Oموکحم ،ارقف زا نم ،هتشذگ لاس
 هک brالoو دوجو ور نیا زا  .دراد ار ناEج لo رد دارفا سmح دصرد نjkتالاO ەدحتم تالا,ا .دنک7م داد7ب نم روشک رد یرباربان

bc لادعde ار Oشلاچ ه Oدنشک u\دم قوقح یاه ت7لاعف ی ەرمث نم دوخ .تسا یروb\ دادجا .متسه yنیا رد نم یرد 
 یداژن ض7ع^ت  روطنیمه و هناتسرپداژن یاه لتق و \d|ارپ تشحو و بعر ،یراد ەدرب نا,اy زا دعO اما دنا ەدوب ەدرب روشک
 قوقح یاهنامرآ و ل,اضف ،اه شزرا ققحت یارب یا ەزرا^م \]Zنچ .درک ەزرا^م هO روبجم ار ام و تفا, همادا روشک نیا رد
?@A ا7ند �ا� رد u\نت عماوج  .تسا یروEب و دننک7م دشر هنوگنیا اEدنبا, � دوب.   

 نA، 2@k@? قوقح عفادم و هتسجرب ل7کو رانک رد ات متشاد راختفا ش�پ ەام دنچ هک م�kگ7م نخس نیا رطاخ هO زورما نم
 نودO یا هعماج چیه دراد رواO نم نوچ هک تسا ]�ظن b\ bcاس2ا وا .منک تفاkرد ار »حیحص تس�ز« ەزیاج ەدوتس
 تقو \�عO ل7کو ک, ناونع هO وا .دس]�من لامo هO بصعت و ض7ع^ت عفر نودO و دارفا یدا�7ب قوقح هO ما�eحا و تظفاحم
 �س نارگ,د ر�ا deح دنزب فرح د,اO وا اه تقو \�عO .دننک7م \Zeسش2 هO راداو ار وا نارگ,د ر�ا deح د\]�خرب تس�اO � اه
 deسرد ەار بوک� مjkیذ�ب هک دوش� ققحم deقو اEنت هعماج ک, ناونع هO ام تردق .دننک شوماخ ار ش�ادص دنراد
  .تس�ن

 .مkراد زا7ن وا هO ام همه هک دشاO �فادم ل7کو نآ ات دهد ەزاجا ەدوتس نk@2 هO ات مدنمشهاوخ ناریا تلود زا زورما نم
 همه یارب مراود7ما هک - تلادع یرارقرب هO دEعت و اه شزرا زا  و دنک ەزرا^م A@? قوقح یارب وا ات دنهد ەزاجا مدنمشهاوخ
 تسmمه نم .دنک یرادساy - دشاO مEم ام

¡
 یرما تلادع مدقتعم وا نوچمه هک ارچ منک7م مالعا ار ەدوتس نk@2 اO دوخ 

.تسا یرو\Z[\ uمز یور عماوج ی همه رد یربارب ،تسا beا7ح همه یارب تمارک و ت�ناس2ا ،تسا beا7ح  

2@kهب یوزرآ ت,ارب و منک7م ت,امح وت زا نم ،ن�ekمراد ار اه ن.  

  

 


