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 و مدوب هدرک عطق ار مدمآ و تفرً الباقتم و هتساوخ ادخ زا مه نم .دندمآیمن ام لزنم و دوب هدرک رهق ام اب مرسمه ردام هک دشیم یلاس هس

 منزب نفلت ناشیا هب مناوتب منک یضار ار مدوخ مدرکیم يراک ره ،مدزن گنز مه ینفلت ،متفرن ناشیا لزنم مه رابکی لاس هس نیا رد

 !دشیمن

 دب ملاح يدحرد ،دشیم دب ملاح تداسح و لخُب تدش زا نم و ،دندرکیم تبحص مه اب و دندزیم نفلت ناشردام هب بش ره مرسمه یلو

 مدیدیم ار منورد ِمنهج شتآ ياههلعش نامزمه و مونشن ار اهنآ يوگوتفگ ات متسبیم مدوخ يور ار رد متفریم قاتا هب هک دشیم

 باوج نم ،دروخیم گنز نفلت یشوگ هک ردقچ ره ،دنسرپب ار شلاح ات دندزیم گنز ام لزنم هب ،دندشیم مرسمه نارگن ناشیا هک یتقو

 .دوب عوضوم نیا ریگرد مئاد منهذ و متخیریم مههب ،دشیم دب ملاح مه نفلت گنز يادص زا یتح !مدادیمن

 یلو ،متسه هدینامه اهصقن نیا اب منورد رد هک متسنادیم ،مدوب هدرک ییاسانش مدوخ رد ار يرظنگنت و تداسح ،لخب ،صرح

 اهیگدینامه نیا زا دوشب هک مدرکیم يراک ره !منک اهر ار اهیگدینامه نیا دیاب روطچ هک مدوبن دلب ًالصا ،منک اهر و مریذپب متساوخیمن

 .دشیمن موش اهر

 نیب زا ار اهسح نیا ینهذنم اب مدوخ متساوخیم عقاو رد ،مدرکیم تمواقم ناشلباقم رد و متسین اهدرد نیا نم هک مریذپب متساوخیمن

 .مربب

 .دنک اهر تداسح و صرح شتآ نیا زا ار نم ات متساوخیم کمک ادخ زا و مدرکیم رارکت ار نآ مئاد و تیب نیا هب مدروآ هانپ هکنیا ات

 

 دش راثیا امش زا صرح ِشتآ

 دش رازُلگ ،ُدب راخ نوچ دسح نآ و

 2563 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 مه نم و نوریب دندرک توعد راهن يارب ار نم زور نآ يادرف ،دندوب ام شیپ ار بش و ام لزنم دندروآ فیرشت ناشیا هک دوب شیپ هام کی

 ار یگدینامه نیا موشب هجوتم نم هکنیا نودب یگدنز ،دوبن نم رد زیزع نیا هب تبسن رفنت و تداسح ،لخب همه نآ زا رگید و مدرک لوبق

 .دوب هتسش

 .دروآ دوجوهب میارب ار هزجعم نیا تیب نیا رارکت

 

 يزابهش ياقآ زا مرازگساپس و انالوم ترضح زا مرازگساپس ،یگدنز زا مرازگساپس و نونمم

 مارتحا اب-

 نارهت زا اراس-


