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مینککمکگنجینابرق
ناناوجون /ناکدوک هبهنوگچ

؟تسیچگنجیناورریثأت
یکیزیف مئالع  تسانکممگنجناینابرق .دنشاب هتشادناناوجون وناکدوکتمالس ربییاز بیسآریثأتدنناوت یماه گنج
زورب ،هیرگ ،یگنز هبشوگ تلاح ،بارطضا ساسحااب ودنشاب هتشاد)اهتشانداد تسد زا ،یگتسخ ،دردرس(
،یباوخیب هب التبا ،یجیگ ساسحا ،)ندنام هدنز رطاخب ًالثم(هانگ ساسحا ،نتفر ردهروک زا ،یگدرسفا
هناکدوکياهراتفر هبتشگزاب ،ملکت مدع ،دنزبناشکشخهکنیا ،سوباک
.دنهد ناشنشنکاو )تسشندیکم ًالثم(

ییاهشنکاواهنیاهکدیشاب هتشاددای هب
!دنتسهيداعریغياهدادیور هبیعیبط

.یشاب دوخ بقارم وینک تحارتسا

.دینک لح اهنآياجب ارنارگیدتالکشم همهدیابراگناهکدینکن لمعایرکفروطنیا

.دیشاب هتشادشریذپ ،یهد ماجنایناوتیمنهچنآ ویهد ماجنایناوتیمهچنآ هب تبسن

.دینک هعجارمیتامدخياهداهن هب ،دوبن بوخشلاحینالوط تدمياربناوجونایوكدوکرگا

 اریتاناجیھھچگنجناینابرق
؟دننک ھبرجت تسانکمم

...دنشاب هتشادیتاناجیهنینچ تسانکمم دارفانیا

؟دنوشوربورمشخومغ،سرتاباتمینککمکناناوجونایوناکدوکھبھنوگچ

مشخ مغ سرت

شمارآ یداش دیما

...دننک هبرجت اریتاناجیهنینچهراومهدنناوتب همهرگا دوشیم بوخ

تسا مهمی+*(چهچد%$ی"ب

رگ.د,وضومیورزکرمت
.گنجاب طبترمریغياهزیچ دروم ردندرکرکف هبکمک•

هدایپدننام(دنکیمکمکشمارآ هبهکدیهدهئارا ارییاهتیلاعف•
.)يزاب ،ندناوخزاوآ ،يور

وحیرفتياهتیلاعف رد ارناکدوکهکدیهدداهنشیپناناوجون هب•
.دنهدتکرشیمرگرس

.یتیبرتويا هسردمياهتیلاعفیهدنامزاس•

د%نک دامتعانارگ9د و دوخ ه4

تاساسحا زاربا وکرد
.تسایعیبط ،دیشاب هتشادیساسحا رههکدیهدنانیمطاناتدوخ هب•

یشاقن ،ندرک تبحصقیرط زا الثم(دیراداو تاساسحانایب هب ار اهنآ•
.)نتشون ،ندرک

.»يوش رتهب اتدنککمک وت هبدناوتیميزیچهچ« :دیسرپب•

 »درذگیم دوز درد«،»یشاب هتشادیساسحانینچدیابن« :دننامیتارابع•
.دیرواین نابز هب ار

د<نکەر;اذم
.دینکییاسانش اراهزایننیرتيرورض•

.تسارتمهميزیچهچسکرهيارب هظحل نآ رددینیبب•

.دیراذگب مارتحا دوخياربيریگمیمصت ردسک ره قح هب•

هکنیاای هدادنای هداد ماجنايراکهچناوجونای وكدوکهکنیا دروم رد•
.دینکنتواضق ،درادیساسحاهچ

دIراذگHناشرا<تخا رد ود<نکبسک تاعالطا
.دننکكرد ار تساهداتفا قافتاهچنآ اتدینککمک•

.نساب بسانتم و مهف لباق ،دیهدهیارا حضاو تاعالطا•

 مه رس اردنتسین صخشمهک ارییاهزیچ ودیهدننیغوردياه هدعو•
.دینکن

.دینکهدافتسا مارآییادص نحل زا ،تاعالطانتشاذگرایتخا ردماگنه•

تالKشمیاربIح ەاریوجتسج

تالLشم لح
 ًالثم(دشاب هدشهدروآربناشیرورضياهزاینهکدینک لصاحنانیمطا•

.)یتشادهبسیورس ،بآ ،اذغ ،هانپرس

.دیرادب ظوفحم فعاضمیناوراییمسجبیسآ زا اركدوک•

.درکيراک ناوتیمهشیمههکدیشاب هتشاد رظن رد•

.دیشکن تسد لیاسمكرديارب شالت زا•

MکمHگOPIود MکمHدQ>د
.دیروآ راشفهکنیا نودب ،دینکهیارایلمعتیامح وکمک•

 ًالثم( اه توافت هب مارتحانیع رد ار امش ندوبکیدزن و روضحدیراذگب•
.دنک ساسحإ )تیسنج ،نس ،گنهرف

.دیریذپب ارتوکس ودینکن روبجمندرک تبحص هب ار وا•

 زادنناوتیمهکیناسکابایناشیاههداوناخاب ارناناوجون وناکدوک•
.دینک عمج مهروددننکتبقارم اهنآ

.میاهدروآ اردننکتیریدم وکرد دوخ تاساسحا اتدننککمکگنج ردهدیدبیسآناناوجون وناکدوک ھبدنناوتبنالاسگرزبھکنیایاربراکھاردنچاجنیا رد

،لاسگرزب
دای هب مه وت
...:شاب هتشاد
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