
  قشع مان هب

 

 تبش نوچمه هیس دشوپ اضق رگ

 تبقاع دریگب تتسد اضق مه

 

 یگدش تیوه مه ياه کنیع و دورب مرف ناهج هب یتدم يارب ناسنا هک هدرک یحارط روطنیا یهلا ریدقت و اضق

 هرابود و دنک رادیب ار ناسنا ات .تسا درد اب هارمه ییادج ي هبرجت نیا .دنک هبرجت ار ییادج و دنزب شمشچ هب

 هجوتم ای دوشن یهلا ياضق هجوتم رگا یلو .دنک اشامت ار ایند یمرف یب کنیع اب و ددرگ رب وا تمس هب هناهاگآ

 ،رتشیب ياهدرد داجیا اب یهلا ياضق تقیقح رد .دنوش یم رت دیدش و دیدش اهدرد دنک تواضق و تمواقم یلو دوش

 ام هب ات مینک اهیگدینامه زا یلاخ ار نامزکرم ام دهاوخیم .تسام قاتشم یگدنز .دراد ار ناسنا هب کمک دصق

 یگدنز ياهریت ،رت قیمع ام ياهیگدینامه باوخ هچ ره .دنک نایب ام قیرط زا ار دوخ درخ و دنک ادیپ یسرتسد

 .رت كاندرد

 

 تدناسرت یم هک نیا ناد مرک زا

 تدناشنب ینمیا کلم هب ات

 

 نم هب ات دنا هدمآ اهسرت و اهدرد ،اه هصغ .دیا هدیبسچ لفآ ياهزیچ هب دنامهفب امش هب ات دناسرت یم ار امش ادخ

 رگا .تسا هدش نیگنس و درس مدوجو ،ما هتفر ورف اهیگدینامه باوخ رد ،متسین قداص ،مگنرز ،مراد لاکشا دنیوگب

 هنوگچ .منک رفس نما نیمزرس هب هنوگچ .موش مدوخ يراک جک هجوتم هنوگچ نم دروخن نم هب اضق ياهریت

 .مریگب دای ار ندش میلست هنوگچ و منک كرت ار مرف ناهج هب دایتعا

 

 دنسر یمن هار زا اهدرد .دهد ناشن نم هب ار میاهیگدینامه اضق ریت ات مرظتنم هظحل ره و موش یم رازگ رکش سپ

 طرش .دنهد یم ام هب ار دنوادخ نما ي هناخ سردآ اهدرد .دننک راتفرگ مغ و جنر هب ار ام دبا ات و دنشاب ام زکرم ات

 و هزیتس .تسا تواضق زا لبق هظحل نیا قافتا طرش و دیق یب شریذپ و ییاشگاضف ،تسود نما ي هناخ هب دورو

 ياه هچوک سپ هچوک رد هرابود ار ام و دوشیم تسود ي هناخ رد ندش هدوشگ عنام هظحل نیا مرف اب تمواقم

 و میرادرب دوخ ياه تنطیش زا تسد رتدوز هچ ره تسا رتهب سپ .دنک یم هدز مغ و نادرگرس نازوس نهذ

  .دنک نامیاهر قارف جنر و درد زا و دوش نامبیصن یگدنز ي هریش ات میوش وا رما میلست

 

 �� سابعردنب زا هرهاط ناوارف ساپس اب


