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)(

هنالوسر یاور هرظن مهف یفسلف عناوم

)ناگرزاب یلعلادبع ریخا هتشون رب یدقن اب(

 نآ هک دراد یکیسانش تفرعم و کیسانشدوجو زا معا یفسلف ینابم ،یناسنا مولع رد ییا هرظن ره

 زج تسین نکمم ییا هرظن ره فرژ و تسرد مهف .هناهاگآان ا هناهاگآ ولو تسا راوتسا اهنآ رب هرظن

 مرکلادبع »هنالوسر یاهاور« هرظن.هرظن نآ راتخاس لک اب ناشدنویپ و تبسن مهف و ینابم نیا مهف

 یفن و دقن هب رجنم ،هرظن یفسلف ینابم مهف مدع و تسین ینثتسم یلک هدعاق نیا زا زین شورس

.دوش یم هرظن صقان مهف ،تلاح نیرتهب رد و یلوصاریغ

 )کیسانشدوجو( یفسلف یانبم ود هب ،لقتسم یراتشون ناونع هب ات دوب ددصرد روطس نیا هدنراگن

 یلعلادبع ریخا هتشون اما ؛دامن حرطم ار دوخ یاهشسرپ و تاظحالم و دزادرپب هنالوسر یاور هرظن

« ناونع اب نوتز تاس رد ناگرزاب

 یاهدقن زا یضعب یتسردان هشر ،نآ دقن ماقم رد ات دش یبوخ هناهب

 هک ییاهحرش و اهدقن عومجم نونک ات ،هچ .دامن حرطم مه رانک رد ار هرظن مهف یفسلف عناوم و یو

 ینابم هب یسک و هدوب ینتم نورد -یریسفت-یمالک رظنم زا تسا هدش هتفگ و هتشون هرظن نیا رب

 ساسحا نادب نتخادرپ یلاخ یاج ورنزا .تسا هتخادرپن دقن ماقم رد هچ حرش ماقم رد هچ یفسلف

.دوش یم

دوجو تدحو :تسخن یانبم

 یاور« هرظن وً امومع شورس مرکلادبع هناسانش یحو تارظن کیسانشدوجو و مهم ینابم زا یک

 و ینافرع یلک تشادرب ود ،مالسا ملاع رد دوجو تدحو .تسا »دوجو تدحو« ً،اصوصخ »هنالوسر

 رد رثکت ،ملاع رثکت و تسا مدع ،دوجو یاوسام و تسا یک دوجو ،ینافرع تشادرب رد .دراد یفسلف

 همه و تسا کیکشت هب لوقم دوجو ،دوجو تدحو یفسلف شناوخ رد اما .دوجو هن و تسا دوهش

 تدش زا هدمآرب ،ملاع تادوجوم نایم عونت و توافت و ؛کدنا ولو ،دنا هدرب دوجو زا یظح ،تادوجوم

.تسا دوجو زا ناش هرهب فعض و

(»؟ربمایپ نخس ا یهلا مالک ؛نآرق

http://zeitoons.com/51825(
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« هلاقم رد غابد شورس

 زا شورس یقلت هک دنک یم هراشا

 تسا یقیقح دحاو دوجو یلجت و روهظ یمامت هب ملاع ینع .یفسلف هن و تسا ینافرع ،دوجو تدحو

 زا غابد شورس حرش اب هدنراگن دنچره( .تسین روصتم اوسام و ادخ نایم یراقن و فاکش و هلصاف و

 دوجو تدحو ،هنالوسر یاور هرظن رد بلاغ شناوخ هکنا رد اما تسین لدمه ینافرع دوجو تدحو

).تسا ناتسادمه ،تسا ینافرع

 اب هک تسادخ نیا و تسین دنوادخ زج یزیچ ،ربمایپ و لوسر ناونع هب )ص( دمحم ،انبم نیا ساسا رب

 رد مهم لصا نیا هب تانع یب ،ناگرزاب یلعلادبع دننام یسک هک تساجنا .دوگ یم نخس مدرم

:دسون یم نینچ هرظن

 طیحم زا ربمایپ هتفرگ ریثأت »ِسفن« اب نآ طابترا رّوصت زا ،نآرق ندوب »هللا مالک« لصا رد کیکشت«

 هچنآ زا ربخ یب و هدناوخن سرد ینع ،»یُّما« ار ربمایپ تاّرک هب نآرق هک نآ لاح ،دوش یم یشان دوخ

 زا شیپ وا هک دنک یم دیکأت و دراد رارصاً اصوصخم و درامش یم دوش یم هدیمان »هبرجت و ملع بسک«

».تسا هدوبن اه یداو نیا ردً ادبا تّوبن

 و تییود هتشادن و هتفرگ هددان ار دوجو تدحو یانبم ،هدنسون هک تسادیپ ینشور هب اجنا رد

 تدحو زا شورس راتخم تشادرب ساسا رب هکنآ لاح .دراد دوجو دنوادخ و دمحم نایم ییا یگناگود

 زا لقتسم یتلاصا و درادن دوجو دنوادخ اجنا و دوجو زا نوریب یزیچً اساسا ،تسا ینافرع هک ،دوجو

.تسا نکممان ادخ

 دنوادخ مالک نآرق هک دنک یم هراشا اهراب یو هک تسا نیا ناگرزاب هتشون رد گنرد هتساش هتکن

 یمن ناعذا و هراشا تسا دوجو تدحو نامه هک ندوب دنوادخ مالک نیا یلصا یانبم هب اما تسا

:زارف نیا رد هلمج زا .دنک

 اهدص دوجو اما ،تسا هدشن لزان مولع شزومآ یارب و تسین یملع باتک نآرق دنچره ،نآ رب هوالع«

 اه هد و هدش هتخانش رتهب ددج تایفشک و ملع تفرشیپ وترپ رد زورما هک فلتخم یاه هنیمز رد هآ

 ینانخس نینچ هدنوگ دهد یم ناشن ،تسا هدش هتشون یبرغ ناناملسم ریغ طسوتً اضعب هک باتک

».دشاب هدوب یروما نینچ رب هاگآ دناوت یمن یّمُا یربمایپ و دشاب یتسه ملاع راگدرورپ زج دناوت یمن

 هک تسدوجو تدحو زا یرگد نایب عقاو رد ،دشاب دناوت یمن ادخ زج ،نانخس نیا هدنوگ هکنا

.دراد رواب نادب شورس

 ،تسا ینافرع دوجو تدحو رب ینتبم هک یتارظن تسرد مهف یلصا عناوم زا یک دسر یم رظنب

 رب ،هرظن نیا غلبم نیرت صخاش ناونع هب یبرع نباً اساسا ،نخس رگد هب .تسا نآ زیرگ لقع تشرس

 ،دوج یم دوس یفسلف تاحالطصا زا دنچره ،حاضا ماقم رد و دراد رواب نادب دوهش و فشک ساسا

 یراشفا ینافرع دوجو تدحو مهف یارب یلقع و یفسلف لالدتسا زا یورارف و سفن تیبرت لصا رب اما

.دنک یم

(»هنالوسر یاؤر ات یوبن هبرجت زا

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/233.pdf(
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هدام و تروص فاکش :مود یانبم

 مالک ،نآرق« :دوگ یم شورس هکنا .تسا هدام و تروص فاکش ،هنالوسر یاور هرظن مود یانبم

 رظنب .دوجو تدحو اب داضتم ییانعم هب هن و تسا هدام و تروص فاکش لصا رب ینتبم »تسا ربمایپ

 اب دنک یم شالت هک ارچ ؛هدوبن بایماک ،لصا نیا نتفرگ هددان اب ،هرظن مهف رد ناگرزاب دسر یم

 تدحو لصا ساسا رب زین شورس هکنآ لاح .تسا دنوادخ مالک نآرق دنک تباث ینتم تاداهشتسا

 یم یراشفا نآرق ندوب دمحم مالک رب هک تسا مود لصا رب ینتبم اما دراد رواب هقیقد نیدب دوجو

.دنک

 تدحو یانبم هب انب ،هتفگ نیا اما ،تسا دمحم مالک نآرق دوگ یم شورس هچرگا ،نخس رگد هب

 مالک ،دمحم دوگ یم شورس هک تسا مود لصا ساسا رب لب ؛تسین نآرق ندوب ییادخ یفان ،دوجو

 مالسا ربمایپ ،شورس رظن زا .هدناشوپ تروص سابل ،یحو هدام رب و هدرک یدنب تروص ار یهلا

.تسا یو مالک ،نآرق ،رظنم نیزا و هدوب یحو هدام هب »روصلا بهاو«

 هبرجت طسب« باتک رد اما هدشن هراشا هدام و تروص فاکش هب ًاتحارص هتبلا شورس تارابع رد

 ،هنالوسر یاور هرظن رد .تسا هدش دیکأت هدوب یحو هدنهد تروص ربمایپ هک هتکن نیا رب »یوبن

 و اههروس ینع( نآرق باتک هک یحو و اور لصاح تروص ًاعطق .هدد هک تسا ییاهاور یوار ربمایپ

 یم هنوگچ هکنا مهف ،عقاو رد .تسا دمحم مالک نآرق ،انعم نیا هب و تسا دمحم ِنآ زا ،تسا )تاآ

 فاکش نیا ضرف اب و تسا هدام و تروص فاکش هب رواب مزلتسم ،تسناد دمحم مالک ار نآرق ناوت

 و یتس هک تسا ساسا نیا رب .دنوادخ هن و تسا دمحم مالک نآرق ارچ تفگ ناوت یم هک تسا

 نادب ناگرزاب هک یرما .دوش یم هیجوت و مهف لباق هنالوسر یاور لصحام رد تاعوضوم و مالک یدنلب

 فاکش یفسلف لصا هب ندرب یپ اب هکنآ لاح .دهد یمن حیضوت ارنآ لیالد و ییارچ اما تسا فرتعم

 ندناشوپ رد دمحم .دوش یم نشور سدقم نتم یمالک-یبدا یاهتوافت و تامطالت ،هدام و تروص

 و هدرک هدافتسا ،هدوب دوجوم و موهفم شنامز رد هچنآ ره زا ،اور و یحو هدام نت رب تروص سابل

 نیا ناوت یم هک تسا هنوگنا .تسا هدرک یحو هدام نت رب یدنلب و یتس اب هارمه و مهف لباق یسابل

 یم اهر ،سدقم یرگ یرداال یعون اب و هیجوت نودب ناگرزاب لدم رد هک یرما ؛داد حیضوت ار تامطالت

.دوش

:دروآیمن نآ یارب یلیلد اما دنک یم ناعذا سدقم نتم یدنلب و یتس و عونت نیا رب ناگرزاب هکنآ هفرط

 لوا لاس ود ات و هدش زاغآ تمایق ربخ اب ،بیغ هدرپ تش زا ،راظتنا دروم لئاسم نامه اب نآرق«

 خیرات زین نآ زا س .تسا هتفا صاصتخا لوزن نیرصاعم یارب عوضوم نیرت هبرغ هب تاآ ۴۹/۶٪

 بیغ هدرپ تش زا ار ،اه تُما و ءایبنا تشذگرس ینع ،فلس ءایبنا و حون و مدآ زا رشب ینالوط هبرجت

 و تولوا رد ار تایقالخا و دیحوت لوصا تثعب ینایم یاه لاس رد ،تسا هتشاذگ شامن هب ام یارب

 هعماج زاین دروم ییانبور یاه هبنج هب تثعب رخآ لاس ود یک رد ماجنارس و هداد رارق شزومآ زکرمت

».تسا هتخادرپ دهد یم لیکشت ار نآرق ٪۴ طقف هک ماکحا ینع ،یمالسا هتفرگ لکش

 هدام و تروص نایم هدیشوک هچرگا »یحو ریفص و قح ریفس« باتک رد مه یرظتنم هللا تآ
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 یم لزان نآ عبات و مدرم نابز و گنهرف ظاحل هب یحو« هکنا هب ناعذا اب اما ،دنک داجا ینامهنا

 یم ناعذا هنالوسر یاور و یوبن هبرجت هب یهد تروص رد دمحم تیلخدم رب ًاموهفم و ًالمع ،»دوش

 رد ار اطخ ناکما ،لوسر تمصع لصا هب عاجرا اب ،هدام و تروص فاکش لصا نتفریذپن لیلدب اما ،دنک

 در ار هدام و تروص فاکش ،ضقانت مدع لصا زا ییاهر یارب یرظتنم یاقآ موحرم .دنک یم در تروص

 هب عوجر اب هکنآ لاح .دنک دییات و روصت ار ندوب یک ،لعاف و )اریذ( لباق نایم دناوت یمن و دنک یم

 و لباق ًاساسا ،تسا هدرک یدنب تروص »مکحلا صوصف« رد یبرع نبا هک نانچنآ یرظن نافرع ینابم

.دنتسه یک لعاف

 شزاغآ ،تسوا زا همه رما س .تسین وا سدقا ضیف زا زج اریذ و ،)لباق( اریذ زج دنامن یزیچ س«

»دزاغآ وا زا هک نانچمه »هلک رمالا عجری هیلا و« ،شماجنا و

 مدع لصا( یفسلف لوصا اب ،ینافرع یانبم اب ییا هرظن هک تسا نیا رد یدقن نینچ یشور یاطخ

.تسا هدش هدیجنس )ضقانت

 ندناشوپ رد دمحم شقن نتفریذ ،سدقم نتم تامطالت مهف هار نیرتدنمشور دسر یم رظنب ،ورنزا

هدام رب تروص سابل

.تسا یحو

 یرگد و »یگدز ملع« یک .دوشن هراشا رگد هتکن ود رب رگا دنام دهاوخ مامتان ،هاتوک بلطم نیا

.»ینتم نورد درکور یاه یتساک«

 »« ناونع اب یبلطم رد هدنراگن

 .تسا هداد ناشن سدقم نتم مهف رد ار هدز ملع یاهدرکور یدج یاهللخ و اهفعض ،افوتسم وحن هب

 یملع هاگن نادنمقالع هلمج زا ناگرزاب یدهم سدنهم زا یوریپ هب ناگرزاب یلعلادبع دسر یم رظنب

:دنک یم ناعذا نادب یزارف رد زین ریخا راتشون رد .تسا نآرق تاآ هب )یبرجت ملع(

 اهدص دوجو اما ،تسا هدشن لزان مولع شزومآ یارب و تسین یملع باتک نآرق دنچره ،نآ رب هوالع «

 اه هد و هدش هتخانش رتهب ددج تایفشک و ملع تفرشیپ وترپ رد زورما هک فلتخم یاه هنیمز رد هآ

 ینانخس نینچ هدنوگ دهد یم ناشن ،تسا هدش هتشون یبرغ ناناملسم ریغ طسوتً اضعب هک باتک

».دشاب هدوب یروما نینچ رب هاگآ دناوت یمن یّمُا یربمایپ و دشاب یتسه ملاع راگدرورپ زج دناوت یمن

 هنمیه ربارب رد ندوب فعض عضوم رد و لاعفنا یعون زا ادج ،سدقم نتم هب هاگن عون نیا مهم تفآ

 هرگ ورنزا .تسا ددج تایفشک ساسا رب یملع یاه هتفا مامت ندوب ریذ لاطبا ،یبرجت ددج ملع

 نآ ره و تساطخ ساسا زا ،یبرجت دشر هب ور ملع هب یملعریغ و نردمریغ ینتم تیمها و تقاثو ندز

 هاگن هکنآ لاح .دوش ظوحلم اطخ سدقم نتم یرکف ماظن لک ،ددج ییا هتفا ساسا رب تسا روصتم

 هب یزاینً اساسا ،هچ ،دوب دابن یبرجت ملع اب تاآ قباطت لابندب لیلد یب ،دنک یم اضتقا دنمشور

.تسین مزالً اقطنم یزاس ینامهنا

 رد مه ناگرزاب یلعلادبع .تسا نتم داجا و ققحت تشرس مهف رد ینتم نورد درکور ،رگد ود

)http://zeitoons.com/22752(نآرق زا دنمشورریغ مهف و یگدز ملع
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 لدم ات تسا شالت رد شاه هتشون رتشیب رد مه و یس یب یب رد شورس مرکلادبع اب شا هرظانم

 هتفر شیپ شور نیدب زین ریخا هتشون رد .دامن نییبت ینتم نوردً افرص تادنتسم اب ار یحو ققحت

.تسین یقطنم یاهللخ زا یلاخ نتم ققحت یگنوگچ مهف یارب ینتم نورد هاگن اما .تسا

 .تسا »مود هجرد تفرعم« و »لوا هجرد تفرعم« ندرکن ادج ،لدم نیا یقطنم للخ نیرت یلصا

 سدقم نتم زا یخسا ره ،هچ .دیسرپ سدقم نتم زا ناوت یمن ار سدقم نتم نوکت یگنوگچ زا شسرپ

 زا شسرپ .دوش یم »رود« هب رجنمً اقطنم و دوش یم شسرپ نامه لومشم دوخ ،شسرپ نیا هب

 دقن هار و تسا نتم یمامت هب رظان و دوش یم ثحب و حرط مود هجرد تفرعم رد ،نتم نوکت یگنوگچ

 رد تایعدم هب یفسلف-یقطنم نتخادرپ لب لوا هجرد تفرعم هب عوجر هن ،زین یداهنشیپ لدم ره

 نرود زا دنک شالت ناگرزاب یلعلادبع دننام یناسک هچره ،نخس رگد هب .تسا مود تفرعم حطس

 زا ،دنهد تسدب سدقم نتم نوکت یگنوگچ هرابرد شورس یداهنشیپ لدم هیلع ا هل یلیالد ،نتم

 دوخ و تسین نتم ققحت کیسانش تفرعم و کیسانشدوجو یاهضرف شیپ هب رظان هک ییاجنآ

.دوب دهاوخن هدننک عناق ،هتفا نوکت مدارا نامه رد مه تادنتسم

 یتاراشا ینتم نورد دهاوش هب دوخ تارظن تابثا یارب مه شورس مرکلادبع دوش هتفگ تسا نکمم

 اهنادب ییا هرظن در یارب ناوت یمن رگا و تسا لوبق و در زا معا نتم نورد هب دانتسا هکنآ لاح ؛دراد

.دومن نینچ زین تابثا یارب ناوت یمن یلوا قیرط هب درک دانتسا

 ینتم نورب تالالدتسا هب نتخادرپ نودب ینتم نورد دهاوش هب فرص هراشا ،تفگ داب خسا ماقم رد

 و هدنآ هب عاجرا و فرص یاکتا ،دنهد یم ماجنا ناگرزاب نوچ ینادقتنم هچنآ و تسام رظن دروم هتبلا

 ینتمارف یداهنشیپ لدم هرابرد یلالدتسا چیه و تسا نتم تقاثو رد ههبش و کش داجا زا ینارگن

 حطس رد نادقتنم تاضورفم هکیمادام دسر یم رظنب .دنهد یمن تسدب سدقم نتم نوکت و ققحت

 یاهاور هرظن رب ناش ینتم نورد تادر و تاداریا ،دشاب هدشن حرط و ثحب مود هجرد تفرعم

.دوب دهاوخن عومسم یشور رظن زا هنالوسر

:تفگ ناوت یم صیخلت ماقم رد

 ،اهنادب هجوت نودب هک تسا )یتخانشدوجو( یفسلف هدمع لصا ود رب ینتبم هنالوسر یاهاور هرظن

 شناوخ اب »دوجو تدحو« ،تسخن یانبم .دوب دهاوخ یفاکان مه نآ دقن اذل و مامتان هرظن مهف

 تسین دوجو زا جراخ یزیچ ،تسخن یانبم ساسا رب .»هدام و تروص فاکش« یرگد و تسا ینافرع

 لصا ها رب اما .تسا دنوادخ مالک نآرق ،انعم نیا هب اذل .تسا یقیقح دوجو ک اهنت ،تسه هچره و

 ار تروص سابل ،هنالوسر یاهاور یوار ناونع هب دمحم و دراد دوجو یفاکش هدام و تروص نایم ،مود

.تسا دمحم مالک ،نآرق تفگ ناوت یم رظنم نیزا و هدرک یحو هدام نت رب

 هب نتم تقاثو قیلعت و تسا دنتسمریغ و قفومان یشور رظن زا ،سدقم نتم زا هدز ملع شناوخ
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.ترورض یب ،ددج یبرجت ملع یاهفشک

 داب و تسین دوصقم هب یفاو هجو چیه هب ینتم نورد ًافرص درکور ،نتم نوکت یگنوگچ مهف ماقم رد

.ددرگ حقنم و نشور ،نتم نورد تانایب و تاراشا زا معا ،نتم هدد ققحت یفسلف ینابم

 لوا هحفص هب تشگزاب )/(

)https://telegram.me/zeitoons(

 ”هنالوسر یاور هرظن مهف یفسلف عناوم“ هب خسا ک

)http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fzeitoons.com%2F53059&t=%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C%20%D9%81%D9%87%D9%85%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87(



)http://twitter.com/share?text=%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C%20%D9%81%D9%87%D9%85%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87&url=http%3A%2F%2Fzeitoons.com%2F53059&via=zeitoons(


)(


)http://zeitoons.com/53034(یلبق بلطم «

.

— 

:تفگ

؟تسا هداد خر زین یرگد دوجوم ره تقلخ رد ناسنا تقلخ رد ادخ حور ندش هدیمد لمع اآ

؟)هدشن دساف زونه یاه ناسنا(تساه ناسنا نورد حور دننام هبرگ و گس دننام یتادوجوم نورد حور اآ

:دوگیم هکنا…دوب دهاوخ یساسا لصا دوجو تدحو یانعم باختنا رد لاوس نیا باوج

 ْمُتْنُک اَمِب ِنوُْهلا َباَذَع َنْوَزْجُت َمْوَیْلاَف اَهِب ْمُتْعَتْمَتْساَو اَیْنُّدلا ُمُِکتاَیَح یِف ْمُکِتاَبَِّیط ْمُتْبَهَْذأ ِراَّنلا ىَلَع اوُرَفَک َنیِذَّلا ُضَرْعُ َمْوَیَو

فاقحا ﴾۲۰﴿ َنوُقُسْفَت ْمُتْنُک اَمِبَو ِّقَْحلا ِرْیَغِب ِضَْرْألا یِف َنوُرِبْکَتْسَت

…تسا یهلا حور ناگدنراد ریغ یارب دوجو زا مهس امش ریبعت هب ا )یمومع( ندش دوهشم دهدیم ناشن

:دناسریم ار تقلخ توافت نیمه دنوادخ دوخ تسد ود اب ناسنا تقلخ

ص ﴾۷۵﴿ َنِیلاَْعلا َنِم َتْنُک ْمَأ َتْرَبْکَتْسَأ َّیَدَیِب ُتْقَلَخ اَِمل َدُجَْست َْنأ َکَعَنَم اَم ُسیِلِْبإ اَ َلاَق

 ناویح حطس رد یتادوجوم هب دوخ درکلمع رثا رد و دوش جراخ یناسنا تسد زا تسا نکمم یهلا کا حور نتشاد تمعن

…دنک لوزن

)http://quranmizan.com(یدارم

)http://zeitoons.com/53059#comment-10749(ظ٫ب ۵۳:۱۱ رد ۱۳۹۷ ,۲۷ ریت
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:تسین مه دنوادخ دوخ اب هیلوا کا حور یاراد ناسنا نیب دوجو تدحو یانعمب زین یهلا حور ندیمد و ناسنا تقلخ هوالعب

فرخز ﴾۱۵﴿ ٌنیِبُم ٌروُفََکل َناَْسنِْإلا َّنِإ اًءْزُج ِهِداَبِع ْنِم ُهَل اُولَعَجَو

فرخز ﴾۱۶﴿ َنیِنَبْلاِب ْمُکاَفْصَأَو ٍتاَنَب ُقُلْخَ اَّمِم َذَخَّتا َِمأ

 ات دوش هدز نآرق کحم هب ادتبا داب )تعامج نیا ناناملسم لقادح( هفسالف و افرع دوخ تاداقتعا دسریم رظنب نیمه یارب

…دوشن ا دوشب هتفریذ یزورما یا هرظن تیناقح نآ ساسا رب ادعب

 هب ”رواب“ طقف ام مهس…تسا مزال بیغ ملاع زا یا هنیب و ناطلس تسین بیغ ملاع یارب کالم ناسنا دوخ ینهذ یوگلا

…دشاب یم بیغ ملاع

)http://zeitoons.com/53059?replytocom=10749#respond(خسا
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