
 
  

  ۱۹ - دیووک نارود رد نیدلاو

 
 
 

 !میزاسب یدیدج راتخاس
۳ 
 

 !دینک کیلک ار اجنیا ندوب ردام و ردپ هب طوبرم لئاسم ةرابرد رتشیب ییامنهار یارب

 نیع رد اما تباث هنازور نیتور کی
 دینک داجیا فطعنم لاح

 و اهتیلاعف مه هک دینک هیهت ناتناکدوک و دوخ یارب همانرب کی •

 دناوتیم نیا .تسا هدش هتفرگ رظن رد نآ رد تغارف تاقوا مه

 رتهب و دkشاب هتشاد رتشیب تینما ساسحا ات دنک کمک ناکدوک هب

 .دننک راتفر

 

 هنازور نیتور همانرب میظنت رد دنناوتیم ناناوجون و ناکدوک •

 کمک نآ میظنت رد رگا اههچب .هسردم ةمانرب کی لثم -دننک کمک

 .دننکیم یوریپ نآ زا رتهب دننک

 

 نیا -دیهد اج زور ره همانرب رد ار شزرو •

 رد یژرنا زا رپ هک یناکدوک و سرتسا هب

 .دنکیم کمک  دنتسه هناخ

 .تسا هداد رییغت ار هسردم و هناخ ،یراک یاههمانرب مامت یداع لاور انورک سوریو

 .دنک کمک امش هب دناوتیم دیدج یاهنیتور داجیا .تسا تخس امش یارب و ناناوجون ،ناکدوک یارب نیا

 

 هب
 ناتناکدوک
 دیهد دای

 هلصاف
 اب ار ینمیا
 ظفح دارفا

 دننک

 نوریب ار ناکدوک ،دراد ناکما امش روشک رد رگا

 .دیربب

 

 و دیشکب یشاقن و دیسیونب همان دیناوتیم امش

 نوریب ار اهنآ .دیراذگب نایم رد دارفا رگید اب

 !دننیبب ار اهنآ نارگید ات دیهد رارق دوخ هناخ

 

 ظفح یگنوگچ دروم رد تبحص اب دیناوتیم

 .دیشخبب بلق توق دوخ نادنزرف هب ،تینما

 یدج ار اهنآ و دیهد شوگ اهنآ یاهداهنشیپ هب

 .دیریگب

 هدننک مرگرس ار تشادهب ظفح و اهتسد نتسش

 دینک
 نتسش یارب یاهیناث ۲۰ گنهآ کی

 کی ماحنا اب ار راک نیا .دیزاسب اهتسد

 هب !دیهد ماحنا تاکرح یرس

 هب ار اهنآ و دیهد زایتما نادنزرف

 ناشیاهتسد بترم نتسش رطاخ

 .دینک قیوشت

 هب راب دنچ دینیبب هک دیهد بیترت یزاب کی

 هک سک ره یارب و مینزیم تسد دوخ تروص

 رظن رد یاهزیاج دنزب تسد شتروص هب رتمک

 رگیدکی تاعفد دادعت دیناوتیم امش( دیریگب

 ).دیرامشب ار

 ناتدنزرف راتفر یارب وگلا کی امش
 دیتسه

 دوخ تشادهب و دینک ظفح ار یعامتجا هلصاف هک دینک نیرمت رگا

 ییاهنآ  ًاصوصخم ،دینک راتفر نارگید اب تمحر اب و ،دینک تیاعر ار

 دای امش زا ناناوجون و نادنزرف -دنتسه ریذپبیسآ و ضیرم هک

 .تفرگ دنهاوخ

 زور نآ هب یقیاقد ،زور ره یاهتنا رد

 کی هرابرد ناتنادنزرف اب .دینک رکف

 رد هک هدننک مرگرس ای تبثم راک

 .دینک تبحص دنداد ماحنا زور لوط

 ماحنا زورما هچنآ رطاخ هب ار ناتدوخ

 هراتس کی امش .دینک قیوشت دیداد

  !دیتسه


