
 ♥ناهارمه يهمه ياهشالت تباب رکشت و مالس اب

 

 .ننکیم هیبشت غود هب ور ناسنا ،مراهچ رتفد زا یلیثمت رد انالوم بانج

 .تسا هدننک نشور رایسب میارب لیثمت نیا ،يرادماد اب ییانشآ يهطساو هب و مدمآ ایند هب اتسور رد نم

 غود نیمه رد نغور هک مینودیم اّما ؛هشیمن هدید نوا رد نغور و هرک زا يرثا چیه ،ینک هاگن غود هب یتقو

 .تسه

 میتفرگ دای انالوم بانج زا اّما ؛تسین ندید لباق روضح يرایشوه ،دعب راهچ نیا رد هک هراد دعب راهچ مه ناسنا

 .تسه ناهنپ دعب راهچ نیمه ریز رد روضح يرایشوه هک

 

 شاف و ادیپ نت غود نیا اهلاس

 شال و ّیناف وردنا ناج نغور

 3032 تیب ؛انالوم يونثم مراهچ رتفد

 

 ندش ادج زا دعب غود هک يوحن هب .هشیم لصاح شزا هک هیاهرک رد غود يهدیاف و دربراک مامت رادماد کی يارب

 هشیم لیدبت و ننکیم هیلخت یناکم رد ور نوا و دایم باسح هب شزرا یب و هفاضا عیام کی دراوم رتشیب رد ،هرک

 .اهسگم يهیذغت و عّمجت لحم هب

 طقف ،هشن هدنز ادخ هب یناسنا رگا و ؛هروضح يرایشوه هب هناهاگآ ندش هدنز رد مه ناسنا يهدیاف و دربراک مامت

 .هینهذ يام و ینهذ نم ياهسگم يهیذغت و عّمجت يارب یلحم

 ؟هشیم لصاح هرک غود زا روطچ اّما

 .ندیم نوکت یتّدم يارب و نزیریم کشم رد ور غود

 .هدب نوکت ور ینهذ نم غود هک هداتسرف ور انالوم لثم یگرزب ،شدوخ دادتما ندرک هدنز يارب مه یگدنز

 

 ياهدنب ،یلوسر قح دتسرف ات

 ياهدننابنج ،هرمُخ رد ار غود

 3033 تیب ؛انالوم يونثم مراهچ رتفد

 

 کشم تکرح هک هّمهم نینچمه ؛هشب رارکت صاخ يوگلا کی قبط کشم تکرح هک هّمهم ینز کشم دنیآرف رد

 .هشیمن مبیصن ياهرک ،منک تحارتسا عبر کی مرب ،مدب نوکت ور کشم هقیقد جنپ رگا ینعی .هشاب موادم

 .تفرگ هجیتن ات داد همادا اه هام ور رارکت نیا و درک رارکت ور يدیلک یتایبا دیاب مه يرایشوه لیدبت دنیآرف رد

 شالت و يژرنا فرص هب زاین و هرب ولج یصاخ متیر و گنهآ اب دیاب و هرب نامز راک نیا .مدز کشم هصخش هب

 .هراد يدایز



 دیاب .هنکیم اهر یگدینامه زا وشدوخ دادتما یگنهآ کی اب هراد یگدنز .هراد ربص هب زاین مه يرایشوه لیدبت راک

 .درک تیاعر ور يونعم ناربج نوناق و تشاذگ يژرنا

 

 داهتجا ردنا تسیاب یشبنج

 داد زاب لد زا نغور نآ غود هک ات

 3045 تیب ؛انالوم يونثم مراهچ رتفد

 

 مشابن هدنز یگدنز هب هنارایشوه زونه هچرگا ؛متسه ادخ دادتما و یگدنز سنج زا نم هک مرادیم هگن میهاگآ رد

 .هنک ییامندوخ ینهذ نم و

 

 مدع نوچ دشاب غود ردنا نغور

 ملع هدروآ رب یتسه رد غود

 3046 تیب ؛انالوم يونثم مراهچ رتفد

 

 سابعردنب زا یلع

 


