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  ربماتپس ٨٠ ھبنشجنپ                                                یرونا دیمح           ٢٠٢٢ 

رادیب نادجو  
:لیذ تشاددای ھب دتفا یم مزال یگنرد (   

نیالنآ نمرج - ناغفا – یزدارم څولرس  

  رشع ونوتیانج د

؛يش Oنر ولکیل د ھنوردنمس وا ھنودنیس ۍړن د ھک  

؛يش ھنوملق ېVوب وا ېنو ،ھنولSنR ایند د   

؛يش نابتاک ھنولسن ينسوا وا يوشرٻت تیرشب د   

،ېک )ناتسناغفا( داویھ ھپ ږنومز وا   

،يکیلو ھنوتیانج يوش هرسرت سال ھپ الم يدرپ د   

)!یوش نایب يو ھن مھ ھب رشع ونوتیانج د وا يو یړSمین تسٻل اد مھ ھب ایب   

.تسا هدیدرگ نایب ابیز ھک خلت تیعقاو کی و ایوگ رایسب و اسر رایسب و ابیز رایسب  

 یشوپ مشچ یروث متفھ مرزآ یب نایچاتدوک و مچرپ و قلخ تایانج زا هرسکی ارچ !یلو و رگم و اما و

!؟تسا ھتفرگ تروص  

یکاولپخ             لالقتسا  
www.esteqlaal.net 
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 و الم یارب ار ھنیمز ھک دندوبن یسور رادقم یب نامالغ و یروث متفھ  مرزآ یب نایچاتدوک نیمھ ایآ

!؟دنتخاس هدامآ یلچ و بلاط و یولوم  

 تنایخ و اطخ و تیانج و مرج ساسا ھک دندوبن هدرم نادجو و ھتخاب فرش یاھ یمچرپ اھ یقلخ نیمھ ایآ

 هدنز و یعمج ھتسد یاھ مادعا و یعمج ھتسد یاھ روگ و ھناف و نیق و ھنالوز و ریجنز و راتشک و لتق و

!؟دنتشاذگ ام روشک رد ار رگید تیانج کی و رازھ و اھ ندومن روگ ھب  

 دروم یولوم و الم اب ناش طحنم میژر طوقس یادرف رد ھک دندوبن نوبز یاھ یمچرپ و اھ یقلخ نیمھ ایآ

 ھب ار یروث متشھ یزیگنا تشحو و ھقلخلا بیجع دولوم و دنتفر ھلجح ھب یزدارم څولرس بانج رظن

!؟دندروآ دوجو  

 و دندرک لدب گنر ھبش کی ھک دندوبن هدنامرش  سور و هدناماو یاھ یمچرپ و اھ یقلخ نیمھ ایآ

!؟دندز تنایخ و اطخ و تیانج و مرج ھب تسد مھزاب و دندش یئاکیرما  

...رگید یا اما و ایآ نارازھ و اھ دص و  

 ھلاوح الم ندرگ ھب مھزاب الب و هللا و ددرگیم یشوپ مشچ ھتسناد ھب هدید رشع ونوتیانج د  ھمھنآ زا ارچ

!؟ددرگیم  

.تسین تیانج و تنایخ و یشورف نطو زا رتمک نآ دوبن ھک تسا یگرزب تمعن مھ رادیب نادجو  

 هداد یرکذت مھ ھنایم و تسار و پچ یاھ یدرپ زا دوب دھاوخ بوخ ،مینکیم دای الم يدرپ د زا ھک ینامز

  .ددرگ ادا تسرد بلاطم قح و دسرب رادقح ھب قح ات دوش

 

 

 


