
 ...درک بلج یلیخ ار مرظن تیب نیا هک مدوب مراهچ رتفد زا یهام هس ناتساد ندناوخ لوغشم
 
 منز دوخ رَب و مشیدنن نآز کیل
 منک هدرُم نامز نیا ار نتشیوخ
  915 همانرب زا ،2288 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هب ار نات ینهذ نم دیدرک ادیپ تصرف اج ره هگیم يزابهش ياقآ .تس ینهذ نم هب ندرم طقف لح هار هک هراد مهم مایپ کی تیب نیا
 .دینک کچوک دمع
 
 لاح هظحل و هدنیآ تمس هب نتفر ینعی هتشذگ رد ندنام .دیروخن ترسح هتشذگ هب هک هنیا هزادرپیم نوا هب انالوم ترضح هک یمهم هتکن
 ماجنا ناتساد نوا رد لقاع مین یهام هک یبلاج راک .هریذپ ناکما لاح هظحل رد طقف ندش لیدبت و ینهذ نم هب ندرم .نداد تسد زا ار
 و متفرن لقاع یهام هارمه هک هتسرد هگیم رطاخ نیمه هب ،هنکیم هدافتسا لمع رد یبوخ هب ار ندروخن ترسح هتشذگ هب هک	هنیا هدیم
 ناهج دایص هک منکیم رفص نانچنآ ار ماینهذ نم و منزیم ندرم هب ار مدوخ هتشذگ هب ندروخ هصغ ياجهب یلو مداد تسد زا ار تقو
 .هرادرب مرس زا تسد و هنک مراکش دناوتن هگید
 
 منز دوخ رَب و مشیدنن نآز کیل
 منک هدرُم نامز نیا ار نتشیوخ
 915 همانرب زا ، 2268 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 باطخ رتهب یهام ار لقاع مین یهام انالوم مه نیمه يارب .دوب هدرک ادیپ شاینهذ نم هب ندرم رد ار شدوخ تاجن زار لقاع مین یهام
 ار مرف ناهج لقاع مین یهام .درمب رتهب یهام فیح هک ،دندروخیم هصغ و دننکیم دیص ار لقاع مین یهام نادایص هک ینامز ،هنکیم
 .هریگیم راکب لمع رد یبوخ هب انالوم طسوت هدش هداد ياهراک هار اب هارمه ار اهنآ و هدرک هبرجت

 
 نانچنآ ار شدوخ .هنکیم يراکمه لکش نیرتهب هب یگدنز اب و هدرک كرد الماک مه ار ناکف نک و اضق هب دوخ ندرپس و میلست نمض رد
 .هنک شتیاده و هربب نییاپ و الاب اهشلاچ اب دهاوخیم هک روط ره ار نوا یگدنز بآ هدیم هزاجا هک هراپسیم ایرد بآ هب

 
 رگد یگنهرف چیه ندرُم ریغ
 رگهلیح يا ،يادخ اب دریگن رد
 3838 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 رواب و میشاب میلست .مینک رفص ار نامینهذ نم ،مینزب دوخ رب طقف هراذگیم نامهار رس یگدنز ناکفنک و اضق هک یشلاچ ره رد مه ام سپ
 .نک يرای تدوخ هار نیا رد ار ام اراگدرورپ .هنک هرادا هناوتیم مه ار ام ،هنک هرادا هرداق ار تانئاک مامت هک ییادخ ،میشاب هتشاد
 
 منز دوخ رَب و مشیدنن نآز کیل
 منک هدرُم نامز نیا ار نتشیوخ
 2268 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 �� دنله زا هدیرف رکشت اب-


