
 »ینکیم گرزب ار تاینهذنم يراد سپ«

 

 اب هسلج ،مناراکمه اب هسلج رد .دش دراو فلتخم ياههچیرد زا و فلتخم نیوانع هب ینهذنم زور لوط رد زورما

 مدق ره رد روطچ ینهذنم هک مدید ینیع روط هب نم .مراد متسد رد هک یمهم یلیخ شرازگ يور راک و مسییر

 مه يرابدنچ هکنیا امک .متفیب ماد نیا رد تسا نکمم تحار هچ مشاب هتشادن مزح و زیهرپ رگا و دنکیم نهپ ماد

  .مداتفا

 
 يرب دب نظ هک دشاب نآ مزح

 يرب دب زا يوش و يزیرگ ات

 

 لوسر نآ تسهتفگ نظلاوس مزح

 لوضف يا نادیم ماد ار مدق ره

 267 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 كارتشا هب ینهذنم هب ار میاهنظلاوس و دمآ مغارس هب زورما هک ار ینهذنم زا میاهيریگچم زا یشخب همادا رد

 :مراذگیم

 

 سرتسا و سرت قیرزت اب ار تاینهذنم يراد سپ !؟ ینکیم سرتسا و سرت ساسحا شرازگ نیا ماجنا رد ⁃ 

 .ینکیم رتگرزب

  

 .ینکیم گرزب ار تاینهذنم يراد سپ !؟ییآیمنرب راک نیا سپ زا ینکیم رکف و ینکیم یتیافکیب ساسحا  ⁃

  

 .ینکیم گرزب ار تاینهذنم يراد سپ !؟يریگب هجوت و دییات هک تسا مهم تیارب  ⁃

  

 .ینکیم گرزب ار تاینهذنم يراد سپ !؟ینکیم هسیاقم نارگید اب ار تدوخ  ⁃

  

 .ینکیم گرزب ار تاینهذنم يراد سپ !؟يوشیم لاحشوخ وت و دنکیم فیرعت وت زا یسک  ⁃

  



 ار شدوخ و دیایب الاب ات یهدیم تصرف تاینهذنم هب يراد سپ !؟یخرچیم یکلا یعامتجا ياههکبش رد   ⁃

 .دنک گرزب

  

 گرزب ار تاینهذنم تداسح اب يراد و يدوسح سپ !؟يوشیمن لاحشوخ نارگید یلاحشوخ و تیقفوم ز ا ⁃

 .ینکیم

  

 .ینکیم گرزب ار تاینهذنم و ینکیم ییازفاراک يراد سپ !؟تسا مهم تیارب نارگید رظن ⁃

  

 هبهب ییوگیم !؟یهدیم تیدرک و ینکیم راختفا تدوخ هب عیرس یهدیم ماجنا تیفیکاب و بوخ راک کی یتقو ⁃

 .ینکیم گرزب ار تاینهذنم يراد سپ !؟مدرک يراک هچ

  

 گرزب ار شدوخ و دیایب الاب هک یهدیم تصرف تاینهذنم هب يراد سپ !؟ینکیمن شوگ روضحجنگ همانرب هب ⁃

 .دنک

  

 تایبا ؟ینکیمن لمع يزابهش ياقآ ياههیصوت هب !؟ینکیمن قیمع هجوت روضحجنگ همانرب تاکن و اهسرد هب ⁃

 .ینکیم گرزب ار تاینهذنم و ینکیم ییازفاراک يراد سپ ؟ینکیمن لمات تایبا يور ؟ینکیمن رارکت ار

  

 .ینکیم گرزب ار تاینهذنم و ینکیم ییازفاراک يراد سپ !؟منک راک مدوخ يور مرادن تقو ییوگیم ⁃

  

 .ینکیم گرزب ار تاینهذنم يراد سپ !؟تسا سب روضحجنگ و يراد يدایز مهم ياهراک ینکیم رکف يراد ⁃

 

 وت رادیب و یشاب بقارم رگ

 وت رادرک خساپ مد ره ینیب

 2460 مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 تدوخ يور هنادهعتم و یشاب دهعتم مدع زکرم هب یهاوخیم رگا هک منکیم يروآدای مدوخ هب مرازه دص راب يارب

 هظحل نیا رد ،متین ،ملمع ،مراک ایآ هک دشاب تیاهراک و تدوخ يور تساوح دیاب هظحل ره و هظحل ره ،ینک راک



 ییازفاراک و ماهدش نهذ بذج ایآ ؟مایلصا ناج ندش کچوک ای دنکیم کمک ماینهذنم ندش کچوک هب دراد

 ؟متفین شاهلت رد هک متسه منهذ رظان و متسه اشگاضف هن ای منکیم رتگرزب ار ینهذنم و منکیم

 
 تسم قاتشم يا تسا راک نآ راک

 تسا شوخ ،تگرم دسر را ،راک نآ ردناک

 

 ناوج يا نامیا قدص ناشن دش

 نآ ردنا گرم ار وت شوخ دیآ هکنآ

 

 نینچ ناج يا وت نامیا دشن رگ

 نید لامکا وجب ور ،لماک تسین

 4608 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 مارتحا و رکشت اب

 ��اداناک زا هرهز


