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ماع ألم رد فنع هب نازواجتم زا رفن 3 مادعا

و رازآ دروم فنع هب ار وا ،رھش جراخ هب يو لاقتنا و  هلاس 17 ناوجون كي ندوبر اب هك يدرف هس :سراف يرازگربخ
.دندش مادعا ماع ألم رد دندوب هداد رارق يسنج تيذا

و يمومع ناتسداد ،ناھفصا ناتسا يرتسگداد يمومع طباور زا لقن هب و ناھفصا زا سراف يرازگربخ شرازگ هب

نازواجتم اب دروخرب رد يياضق هاگتسد تيعطاق رب ديكات اب مكح نيا يارجا لحم رد روضح نمض ناھفصا بالقنا

هك تسا دنسپان و تشز يردق هب ناموكحم نيا هنامرجم لمع :تشاد راھظا مدرم قوقح هب ناضرعتم و

.دراد مرش نآ تاييزج ركذ زا ناسنا

اب بش 9 تعاس رد ديآ يمرد ارجا هب نانآ دروم رد يھلا مكح هك يمرجم هس نيا :دوزفا يبيبح اضردمحم

يراوتم و هداد رارق يسنج تيذا و رازآ دروم فنع هب ار وا ،رھش جراخ هب يو لاقتنا و يا هلاس 17 ناوجون ندوبر

.دنوش يم

ليلد هب ،نامرجم هنادرمناوجان مادقا نيا زا سپ هانگ يب ناوجون هك تسا نيا تسا كاندرد هچنآ :درك هفاضا يو

.تسا هدرك توف و هدز يشكدوخ هب تسد ،يناور و يحور مالآ تدش

تسناد تيمھا زئاح هبنج ود زا ماع ألم رد ار مكح نيا يارجا تلع همادا رد يبيبح بالقنا و يمومع ناتسداد

و يتينما ،يياضق ياھ هاگتسد يارب مدرم تينما دننادب ات تسا نيدتم مدرم يارب نآ تيمھا نيتسخن :تفگ و

.درك دنھاوخن و هدركن يھاتوك زگرھ هفيظو نيا يارجا رد و تسا هغدغد نيرت مھم يماظتنا

و لام و ناج هب زواجت و يدعت هك يناسك و نكش نوناق و راكھزب دارفا و نامرجم هب تسا يمايپ مود :دوزفا يو

دھاوخن هحماسم هجو چيھ هب نانآ اب دروخرب رد يياضق هاگتسد هك دننادب ات دنناد يم دوخ قح ار مدرم سومان

.درك

هك يسك :درك حيرصت ماع ألم رد يھلا دودح يارجا دروم رد تاھبش زا يخرب هب هراشا اب ناياپ رد يبيبح

هك دنادب دياب و هدوبن رادروخرب يتمرح چيھ زا دنك زواجت و يدعت نارگيد قوقح هب و درادن هگن ار نارگيد تمرح

.دور يم نيب زا يمومع راظنا رد زين وا تيثيح و وربآ ،مكح يارجا زا يشان يندب تازاجم رب هوالع تسا نكمم
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