
مینانورکا
 تسین مولعم .دیآ یم رس تشپ زا رتویپماک یکا یقیسوم .مراد یریظن یب تینما ساسحا رتویپماک تشپ زا
 .هرادن یبیجع زیچ مارب شتسار .کش یب .دیهاوخب امش یچره هشاب بخ .مشاب سالک رس تسا رارق .ماجک
 .منک یگدنز ار اه هدیا اج نآ و مشاب هتخت یاپ تسا رارق .دینک ربص هن اما .منک یم یگدنز ار ییوجشناد نارود
 نادنچ بخ و .تسین یربخ اما باوج زا .ییامنهار و ییامنهار و ییامنهار .منک ظفح ار لاور مریگ یم میمصت
 مادک .تسا نیا لاوس تبحص یب ای تبحص اب .اما درس و تسا درس .دنک یم ادیپ همادا سرد .تسین بجاو مه
 هب ار هتشون و منیشنب توکس رد ای .تسد رد یچگ اب منزب فرح و مور یزاجم ی هتخت یاپ .مدزن مریگب رتالاو
 نادنچ .مرادنپب یهیدب زگره دیابن هک مسولم ینهذ یاضف زا توافتم .دبلط یم توافتم یجازم ودره .مروآ نابز
 مه هب ار دوخ میوگ یم .راگنا تسین سوملم .منک یم مه یروآدای و ما هدرک ررقم بش قشم .تسین یخساپ
 هلصاف و .تفرگ دای هلصاف زا دیاب هلب .دیوگ یم میوگب هچ رگید سپ دنسانش یم همه هک ارم .یتح دینک یفرعم
 نیا الصا اه ندوب یتلاجخ همه نیا .یا هدیا بجع یلاخ تاج و .تسین یخساپ .دوش یم قشمرس دوخ مه
.دوش یمن رپ یروج
 و تدش و بات و بآ اب روج نآ صخش نالف تلصخ نالف هرابرد دوشب رگا هک تسا نیا مرکف اه نیا همه اب
 لاثم یارب هک مه یعیبط هدیدپ نالف تلصخ نالف هرابرد تفگ نخس ییوررپ و رنه و قایتشا و هلصوح و ماود
 دش یروج هچ دیسرپ دیاب طقف .هن هک ارچ نویزیولت و نفلت تشپ زا ثحب ییاپرب .ناوت یم هدرک شناونع کیزیف
 نخس ماود و ییوررپ و تدش و رنه و هلصوح و بات و بآ و قایتشا اب روج نآ صخش نالف تلصخ نالف هرابرد
.لوا هنوخ رس میدیسر هرآ .تفگ
 .دش دراو رازراک هب ناوت یم مه وراد اب هک تسا ربخ رد .یم مایا هب میآ یم
 نیشفا


