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 هگان هک هاگیب و هگ ،هگا و وش بقارم وت

 دیآ رصب رد ام هش يزیزُع لحُک لَثَم

  

 هچ مناد یم متشاذگ مدوخ نکفا رون يوس ار مدوخ مرادن سک چیه اب يراک ینعی بقارم ، میشاب بقارم دیاب ام

 تباث یسک هب ار مدوخ مهاوخ یمن ،مهاوخ یمن رگید یسک يارب و مهاوخ یم مدوخ يارب و مهاوخ یم يزیچ

 مدوخ لاوحا بقارم هجیتن رد ،منک یمن راک مدرم رطاخهب، منک یمن راک ناهج يارب ،موشب هدید مهاوخ یمن ،منک

 .متسه

 

 یفنم میاهرکف ، منک یم يرکف هچ نم ایآ ، میوش یم نامراکفا رظان میور یم شاوی شاوی میتسه بقارم یتقو 

 رکف هجیتن .رگید تسا نیا بقارم هجیتن ؟ هدش هدوشگ ییاضف زا ای دنیآ یم ینهذ نم زا اهرکف نیا ؟دنتسه

 تبقاع ای هجیتن منیب یم مبقا رم ؟تسا يزیچ هچ نوریب رد سرت و مشخ لثم یناجیه ياه هزیگنا اب یفنم

 مدآ هک صخش نیا فارطا رد منیب یم ؟تسا يزیچ هچ نوریب رد شلمع و دزیخ یم رب روضح ياضف زا ياهرکف

 ندوب دوخ لاوحا بقارم نیا تشاذگن دب رثا نم يور دشن میاوعد دش هچ ، مدرک ییاشگ اضف دوب یلکشم یلیخ

 .تسا

 

 نم میتسه نیا بقارم ام یتح دنیب یم ار اه زیچ همه تسا زیت يرایشوه ینعی مه هاگآ ، هگآ و وش بقارم وت 

 متقو ردقچ ؟ مدوب یعامتجا هناسر رد ردقچ مدرک فرص اجک ار متقو ، مدروخ ياذغ روج هچ ، مدروخ هچ زورما

 لدج و ثحب نیا هجیتن ؟دیشکزارد هب تبحص نیا ارچ ؟ مدرک تبحص یسک هچ اب ؟دش فلت ارچ متقو ؟دش فلت

 طقف منک یمن تمالم ؟ مدرک ار راک نیا نم ارچ ؟ منیگمشخ زونه ؟ دوب هچ نم يور دوب ینهذ نم کی اب هک

 لخاد هشیمه هاگ یب و هاگ یشاب تدوخ بقارم وت رگا دیوگ یم .تسا زیت ما هاگا ،هاگأ و متسه بقارم مراد

 همه ،هگ و هاگ یب متسه بقارم هلب مروخ یم اذغ ، هلب مرخ یم يزیچ مراد متسه مدوخ بقارم متسه هاگشورف

 ام مشچ ینعی دیآ یم ام مشچ رد وا دنک یم نشور ار مشچ هک یلاع رایسب همرس کی لثم دسر یم هعفد کی

 اب دوش یم زاب مدع مشچ نیا و رانک دور یم ما ینهذ نم مشچ ،دوش یم زاب دراد ام مدع مشچ دوش یم زاب

 .دوش یم ایرد یشیدنا یناوارف اب رظن يرایشوه

 

 داباهم زا نیورپ رکشت اب 


