
 تسود ترضح مان هب

 �🌱� روضح ِجنگ یمارگ ناهارمه و زیزع يزابهش داتسا رضحم بدا ضرع و مالس اب

 

  ؟ياهراچ وک اضر و میلست هک زج

 ياهراوخنوخ ِرن ِریش ِفک رد

 577 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،انالوم ِترضح

 

 مندرگ ردنا میلست هقرخ

 مندروخ یلیس درک ناسآ نم رب

 1484 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،انالوم ترضح

 

 مامت ِمیلست هک زج لکوت زج

 ماد و تسا رکم همه تحار و مغ رد

 468 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

  لوا رتفد ،يونثم ،انالوم ترضح

 

🌱🌱🌺🌺🙏🙏💚💚  

 ياهزاورد حتف میلست .تسین مه تسکش ،تسین ندرب الاب تسد میلست .تسین یلمع یب میلست ؟تسیچ میلست

 .تسا شمارآ

 یتردق هب نداد هیکت و ندش لصو ینعی میلست .تسا ییاتکی ياضف هب ندیسر لپ و يزوریپ ِرثوم ِرازبا میلست

 ،لک ِدرخ هب نتشاد نامیا و ندرب یپ ینعی میلست .دنکیم لرتنک ار تانئاک هک تیاهنیب و قلطم یتردق ،لازیال

 .دنکیم تیاده ار ناهج هک يدرخ

 �🌱�ظفاح ترضح هدننک هدنز و ابیز ِتیب نیا ینعی میلست

 

  تسوا ِریخ دیآ کلاس ِشیپ هچ ره تقیرط رد

 تسین هارمگ یسک لد يا میقتسم ِطارص رد

 71هرامش لزغ ،ظفاح ناوید-

 

 نهذ زا ندش جراخ هسورپ نیمه ام تقیرط ،تسا ندش لیدبت کلاس راک اهنت ،میتسه یگدنز هار کلاس ام همه

 يرایشه لیدبت ام يدج و مهم تیرومام اهنت و ام میقتسم ِطارص .تسا ییاتکی ياضف هب ندرک ناکم لقن و



 ،تسا یگدنز هب ندش هدنز تفده تیاهن هک کلاس يا :دیامرفیم .تسین هارمگ سدقم هار نیا رد یسک و تسا

 طسوت و نابرهم دنوادخ هدارا تحت تاقافتا شاب نئمطم و ،نکن هاگن تاقافتا هب یمسج يرایشه کنیع اب

 �🌱�.نکن بوخ و دب ینهذنم اب و شاب میلست سپ .دوشیم هتشاذگ  ام ياپ شیپ یهلا ياضق

 

 ییزاس برط درک نامز رخآ رد رای

 ییزاب وا ِرهاظ ،دج ِدج وا ِنطاب

 3013 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 �💚�ناج يانالوم

 

 .تسین شیب ياهچیزاب و یعرف اهراک یقب ام تسا ندش لیدبت ام يدج راک اهنت

 

 رتبوخ لکوت زا یبسک تسین

 رتبوبحم دوخ میلست زا تسیچ

 916 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 �💚�ناج يانالوم

 

 قلطم ِياناد هک میراپسیم یسک هب ار دوخ و ،مینکیم ناعذا دوخ ینهذ نم ینادان هب ام عقاو رد ندش میلست اب

 .تسا

 .دنادیم ار ام ِرش و ریخ هک تسیگدنز طقف ،ینهذ نم سکع رب تقیقح رد

 �🌱�دیامرفیم 216  هیآ هرقب هروس رد دنوادخ

 و تسا رش امش ِيارب نآ و دیراد تسود ار يزیچ اسب و ،تسا ریخ امش يارب نآ و دیرادن شوخ ار يزیچ اسب و

 .دینادیمن امش و دنادیم روما همه رد ار امش تحلصم ادخ

 ینهذنم ینادان هب نینچمه و ..یهلا نوکیف نک و اضق ربارب رد میلست رما هب دراد میقتسم هراشا هفیرش هیآ نیا

 .دراد دیکأت        رش و ریخ صیخشت رد

 

 هب وا تیاده رون و هدننک هدنز يژرنا هک مینکیم يراکمه یگدنز اب ام هظحل ِقافتا ِشریذپ و میلست اب 

 .دباتب نامزکرم

 شتردق هک میاهدرک هیکت یعبنم هب نوچ ؟ارچ دوشیم رتهب و رتهب ناملاح ییاشگاضف و شنکاو مدع ،میلست اب

 .تسا دودحمان



 و هظحل نیا ِقافتا هب رظن ِدید و روضح ِيرایشه اب و میوشیم میلست یهلا ِتیشم و هدارا ربارب رد هکیماگنه

 یطرش زا هتفرگرب ام راکفا یتلاح نینچ رد .مینکن راکهچ و مینکب راکهچ مینادیم یتسارب مینکیم هاگن ناهج

 و تینما و لقع و تیاده و هدوبن یشنکاو ام میمصت صوصخب و لامعا ،تسین نامیاهیگدینامه و اهیگدش

  زاب ِياضف زا هطساویب و میقتسم هکلب ..راد نم ِنهذ و رکف زا هن ،اهیگدینامه زا هن ،نوریب ناهج زا هن ار تردق

 و میوشیم قالخ ،ددرگیم يراس و يراج ام ِدعب راهچ رد هدننک هدنز يژرنا و میریگیم نورد ِلالز و هدش

 .مینیرفآیم کین راتخاس

 .یناف ِمالقا و اهببس زا دیما عطق و تسا دنوادخ هب ام زاین زاربا میلست

 .میراپسیم یگدنز هب ار نامدوخ مدع ِزکرم اب و ییاشگاضف اب هک ،یگدنز و ام نیب تسا هتشونان يدادرارق میلست

  ......لکوت ینعی میلست

 

 �💚🙏🙏🜺🌺🌱🌱�جرک زا یمالغ ماظن ناوارف ساپس اب

 

 داب هب ار نیریش ِرمع يداد نهذ ِسالک رد

 لد  ِهاگرد  رد ،زومآ تفرعم يزور دنچ

 

 شاب میلست  وگب منادیمن نم کئالم نوچ

 لگ هب تانیبوچ ِياپ ناطیش ِلثم دنامن ات

 رادهگن ادخ ،رکشت لامک اب ،ریقح زا رعش

   یمالغ ماظن-

 


