
 امش هب تیناسنا شرورپو تیبرت راک نیا رد هک ینازیزع یمامت و ما یگدنز ملعم و امنهار نیرتهب هب  توق ادخ و مالس ضرع اب �🌹�
قشاع ناورهر یمامت و دننک یم کمک  🙏🙏 

 
 
 
تسا مدع مزکرم اریز  ،ار تسلا تسه مدای و مناد یم  » ارهز « نم .  

 
مراک یم ار  قشع رذب ،یئاشگ اضف و قشع اب و تسا لوا تشک ،لصا هک مناد یم .  

 
 ای ماسجا هب ار مرایتخا نیا رب انب  ،هدش اطع نمب دازآ هداراو باختنا و رایتخا تردق  ،ناسنا ناونع هب متقلخ ودب رد هک مناد یم نم
 منهذ رب رظان هظحل ره اریز  ،منک یم زاب ار اضف هظحل نیا قافتا فارطا رد و منک یم هدافتسا هناهاگآ نآ زا و منک یمن ضیوفت اهیگدینامه
 هسیاقم نارگید اب ار مدوخ نوچ مراذگ یمن اپ ریز ار نآ و مراد رواب ار ناکف نک و اضق نوناق و مشاب هتشادن تمواقم و تواضق ات  متسه
منک یمن .  
 درد و ما هدرک ملظ اهنآ هب هک یناسک مامت و مدوخ  ،یگدنز زا هلصاف الب و هدوب ما ینهذ نم زا نیا هک مریذپ یم مدش بکترم یهابتشا رگا

تسا یهاوخ رذع ،هظحل نیا هب ینهذ نم زا نتشگرب طرش نیلوا هک مناد یم اریز  ،منک یم یهاوخ رذع ما هداد   . 
 
 يوک ره رس رب مشاب نارگید دنیاشوخ ات ما هتخاس ما ینهذ نم اب يراوجمه رد تیلهاج ياهلاس نیا یط رد هک ار ما یلدب يوربآ و تیثیح
 یم مه مدوخ یتقو ،متسین مراذگ یم شیامن هب هک ار ییاه نیا نم دناد یم ادخ یتقو اریز منکیم شیاوسر و مراپس یم داب جارات هب ،رازاب و
دننادب ار اهنیا مه مدرم هک دراد یتیمها هچ رگید ،تسه ما ینهذ نم يراک ایر زا یشانو غورد اه نیا  مناد .  

 
 
 مراک یمن دب مخت رگید درد و مشخ  ،شجنر  ،هنیک  ،تاعقوت هب ندادن تیمها و اهنآ هب ندادن ناشن شنکاو و اهیگدینامه هب ندرکن رکف اب
 لمع برتقاو دجساو هب هنوگنیا و مراکب يرگید زیچ رهم و قشع مخت زجب دیابن كاپ هعرزم نیا رد هک مدیمهف و دنکن میاوسر یگدنز ات
منک یم . 

 
 شوگو مشچ ياه هدینش و اه هدید هب نداد تیمها رطاخب  هک ،اهنآ اب یمشچ مه و مشچ و تباقر و نارگید زا ندرک دیلقت هک  متفرگ دای
  ندوب لاحشوخ و میلست ياجب اهیگدینامه نداد تسد زا ماگنه تیاکش و هلگ و یتیاضران و یتحاران ،  تمواقم  ،تواضق  ، تسا ما یسح
 يونعم هچ و يدام روما رد هچ نارگید اب دوخ هسیاقم و ناکف نک و اضق نوناق نتشاذگ اپ ریز و روضح و لیدبت هار رد يربص یب و هلجع ،
 ، دشاب نارگید نداد رییغت و لرتنک هب  مساوح ، مدوخ يور ندرک راک ياجب رگا و  ،  نهذ شک طخ اب ما يونعم تفرشیپ يریگ هزادنا و
 تیاعر اب سپ ،تسین هدنزغل و روبعلا بعص ياه هار نیا زا رذگ و يدرونهوک بسانم میاه شفک هک منادیم نوچو تسا شزغل ياهاج همه
 مچرپ نتفرگ تسد هب اب ات منک یم یط ار رطخ رپو بیش رپ ریسم نیا ینات اب و مارآ منهذ رب هفقو یب تراظن و روضح اب زیهرپ و طایتحا
 نماد ندرک نهپ و نآ رون کمک اب ات مراد هگن نشور و منک نشور ار تیناسنا لعشم نیا مناوتب وا تیاده و کمک اب و دنوادخ يرای
 نت کی  ،میتسه یکی ام همه هک ما هدیسر رواب نیا هب اریز مینیشنب اج کی رد مه رانک ردو مه اب ات منک توعد ار نارای همه مروضح
تساریذپ هنوگنیا ار ام وا  ،میشاب رضاح ادخ دزن میناوت یم هنوگ نیا طقف و میا هدحاو .  

 
دناد یم هک تسوا اهنت و مناد یمن هک ار نیا  مناد یم  »ارهز « نم .  

 
هک مناد یم ار نیاو : 

 
ناکف نک مکح ياه ناگوچ شیپ ��☘   

 
 

ناکم ال و ناکم ردنا میود یم   🌸🌸 
 

يونثم          1/ 2466  💥 
 

كاپ هعرزم نیا رد ،كاخ نیا رد ،كاخ نیا رد  ��☘   
 
 

میراکن مخت رگد  ،قشع زجب رهم زجب  🌸 
 

💥 1475  لزغ  
 

نونک مه ناشیا رب ناشفا یتمحر ��☘   
 



نورضحم انیدل هناخناهن رد  🌸🌸 
 

💥 3394/3   
 

نوبز مدوب یمه یهاچ نب رد ��☘   
 
 

نونک مجنگ یمن ملاع همه رد  🌸🌸 
 

💥 2313/5  
برخ نجس نیزا یهاوخ یهر رو ��☘   

 
برتقاو دجساو تسود زا شکم رس  🌸 

 
💥 3607/ 1 

 
دریذپب ار اهنآ نیقلت اب مه منهذ نآ موادم رارکت اب ات متشون همان دهعت تروصب هنوگنیا ار 855 رابرهگ سرد نیا زا یتاکن ،مزیزع ملعم .  

 
 

ناتریذپان یگتسخ شالت و دهعت و تامحز زا ساپس اب . 🙏🙏🌹 
 
 

مراد ناتتسود یلیخ یلیخ  🌹🌹❤❤ 
 
مارتحا اب   
رهشون زا ارهز  
 


