
 کرویوین بالقنا یشورفباتک ردربماتپس 25 ھمانرب ھب نمفراد لیرآ یگتسبمھ مایپ
 ھنالداع ریغ روطب  ناریا یاھنادنز رد ھک منادیم نانآ هراب رد اما مسانش یمن ھک، ار ،یدنبرد نازیزع ھب
  .یدازآ دنشاب ھک نآ یارب یدازآ و نایب یدازآ رطاخ ھب طقف ،هدش سوبحم یا
 روشک کی ھب روشک کی زا و دننک یم ھنخر نادنز یاھراوید نورد ھب تاملک ھک مناد یم ھک اجنآ زا 
 ۔نارگید شوگ ھب رعاش کی زا و دنور یم رگید
  ۔منک وگ زاب  تسا یرادا تمارغ شمسا ھک دوخ دیدج نامر رد ھک ار ماغیپ نیا مھاوخ یم نم 
 و اھناسنا یدازآ یارب شقشع و تازرابم لیلد ھب ھک تسا هدش ینز قشاع ینابھگن ھتشرف نامر نیا رد 
 تسا یزیچ نیا تسا ناناجابلآ دض نیا مسا ۔ تسا گرم لاح رد اھلگنج و تعیبط تاجن یارب صوصخب
 ۔دروآ یم رطاخ ھب  گرم لاح رد  ناناج ابلآ زا نابھگن ھتشرف نیا ھک
 :ھک دیوگ یم ناناج ابلآ 
 هراوید زا ھک تسا ینانخس نیلوا نیا ،دننک دوبان ار مقشع ھک دنتسین رداق اما دنشکب ارم دنناوت یم اھنآ 
 ۔دوش یم هدینش اناج ابلآ کاندرد یولگ یاھ
 ۔دوبن ھنوگنیا ھن ھن اما  ،دشاب درد و رفنت زا ولمم  تسیابیم شنانخس  ھک مدرک یم رکف نم
 یارب ار اھنآ ھکنیا ھن تشادن یدودح و دح شنانمشد ھیلع رب  شرفنت ھک ،مدوب وا گرم رگ هراظن نم 
 ۔ھن ھن هدرکن شومارف ار اھنآ زگرھ و ھن ھندشاب هدیشخب دنا هدش بکترم ھک ییاھ تیانج
 لق رد ار یو ندب و باتک ھک یراوید ھنزور زا  تسناوتیم ھک اجنآ ات درک عمج ار دوخ یژرنا مامت وا
 ۔دیشک یم رون یاھهرارش ییانشور  فرط ھب  ،تشاد وا یدوبان ھب یعس و هدرک روصحم ریجنز و
 ۔منیبب مھاوخ یم منتفر زا لبق نم ھک یزیچ نیا ،تفگ هدش هریخ راوید رد دوجوم فاکش ھب ھک مدید ار وا
 باتفآ رون یاھهرارش ھب مھاوخیم ۔منک کرت ار اجنیا اھنآ متس و روج دای اب مھاوخ یمن  مرخآ تاظحل رد
 ھب ھک دناوخ یم ارف ار ناھایگ ھک یناراب  ،تسا شراب لاح رد غاب رد ھک یناراب و ناھایگ و منک هاگن
 ارم رگا ھک درک رکف  ۔دریم یمن زیچ چیھ عقاو رد درک رکف ھک دوب اجنآ و  ۔دیوش عمج نیمز رد مھ رود
 رکف دعب و ۔دش مھاوخ هدیعلب ناکدوک ناھد نوردب تبقاع و دش مھاوخ نایھام یاذغ دنزادنایب سونایقا رد
  ۔درک دنھاوخ لیدبت لگ ھب هرابود ارم نانآ و دش مھاوخ اھ مرک ھب لیدبت دنزادنیب لادوگ  رد ارم رگا درک
 یژرنا ھب لیدبت ار دوخ، موش هدروخ اھ لاغش طسوت و دنزادنیب  بآ یب و کشخ یاھنابایب رد ارم رگا و
 و دننزب کون  نمرب ناگدنرپ و دننک نفد غاب رد ارم رگا ای و تفر مھاوخ اھ گنس یالبال و درک مھاوخ
 ۔تشگ مھاوخ زاب نیمز رب هرابود اھنآ عوفدم اب  و منک زاورپ  اھ نامسآ ھب اھنآ اب نم
 ۔دنک یمن کرت یناشیرپزا رپ ییاھنامز نینچ رد ار وا تقو چیھ غاب  ،غاب یرآ 
  زا یمور زا ماھتخومآ یسراف تایبدا زا نم ھک هدش ھتشون نم نازیزع امش یارب صوصخ ھب  مایپ نیا
 کیزا  ھک مسیونب امش یارب ار تاملک نیا مدرک رکف ھک دوب نیا و رگید ییاھ ھمجرت و یفوص راعشا
 زا و نم قشع زا و نم ناھد زا و  رگید راوید ھب یراوید زرد زا و دنکیم زاورپ رگید روشک ھب روشک
 روصحم ار امش ھک ییاھورین ھیلع ھکنیا ھب نانیمطا و نم یگتسبمھ و ھقالع اب و امش یارب نم رکف
  .دننک شوماخ دنناوت یمن زگرھ و زگرھ اما ار امش یادص دش دیھاوخ زوریپ دنا هدرک
 


