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︣ا﹩ ﹜﹢گ﹢ ︉ وک︀رو دارن، از ا﹨﹞﹫️ ︵ ︣ادی ک﹥ ﹇︭︡ ︫︣وع ﹥ ک︧ ﹝︐︃︨﹀︀﹡﹥ ︠﹫﹩﹙ از ا﹁
﹥ ﹜﹢گ﹢ی و﹇﹩︐ درا﹟ ︋︀ره ︋︀ اون ﹨︀ ︮︊️ ﹩﹝ ک﹠﹫︡، ︋﹥ ︫﹞︀ ﹩﹝ گ﹟ ︨︀︠️ . آگ︀ه ﹡﹫︧︐﹟

.️ا﹝︀ وا﹇︺﹫️ ا﹠﹥ ک﹥ ا﹟ ︵︣ز ︑﹀ک︣ ک︀﹝︀﹙ ا︫︐︊︀ه ﹨︧. ︠﹢ب او﹜﹢️ ا︮﹩﹙ ﹝︀ ﹡﹫︧️
گ﹥، ︋︀ ︋﹥ ︻︊︀رت د. ﹜﹢گ﹢ی ﹝﹠︀︨︉، ︋︡ون گ﹀︐﹟  ︐﹩﹥ ک﹙﹞﹥، ﹨﹞﹥ ︤﹫ رو ︋﹫︀ن ﹩﹝ ک﹠﹥

، ا﹟ ︻︀﹙﹝️. ا︨︐﹀︀ده از ﹜﹢گ﹢، ︫﹞︀ ﹨︡ف ︠﹢د︑﹢ن رو ︋﹥ ︮﹢رت ︋︭︣ی ︋﹫︀ن ﹩﹝ ک﹠﹫︡
︣﹡︡ رو ﹡︪︀ن ﹩﹝ ده ﹡︪︀ن ︑︖︀ری ︫﹞︀، . ا︧︀س ︻︤ت، ا︻︐﹞︀د، ︾︣ور، ︑︺︀﹩﹜ و ︮︡ا﹇️ ︋

، ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ارزش ﹨︀ رو ︋︡ون ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹝︐﹢ا﹨︀ی ﹝︐﹩﹠ ︵﹢︀﹜﹩﹡ و ︑﹫﹩﹞ از ﹡﹢︧﹠︡گ︀ن
.  ﹝﹠︐﹆﹏ ﹩﹝ ک﹠﹥

﹝﹠︷﹢ر از ﹜﹢گ﹢ ﹫︧️؟
،︣﹢︭︑ ︣ک﹫﹩︊ از ﹝︐﹟ و︑ ︩︀﹝﹡ ︀︋ ﹤ک ﹤︣ ﹡︀م ︑︖︀ری ﹜﹢گ﹢ ︀ ﹡︪︀ن ︑︖︀ری، ﹥ ﹡﹞︀دی ︋︭
︑﹢ی . ︫﹞︀ رو ︋﹥ ﹝︣دم ا︵︀﹙ع ﹩﹝ ده و ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ۀ ﹡گ︣ش و ﹨︡ف ︑︖︀رت ︫﹞︀︨️

﹤︫︀︋ ﹤︐﹀﹡ ﹩︀﹠︺﹞ ︡︀︋ ک﹥ ارزش ﹨︀ی ا︮﹩﹙، ﹨︡ف، ﹝︃﹝﹢ر . ﹡︪︀ن ﹨︀ی ︑︖︀ری ﹩︀﹠︺﹞ ️
.  و ︪﹛ ا﹡︡از ︫﹞︀ رو ︑﹢ی ︠﹢دش ︗︀ داده ︋︀︫﹥

︉ ︑﹢︗﹥ ک﹠﹥ .﹜﹢گ﹢ ﹩﹝ ︑﹢﹡﹥ ︗﹙
﹝︡ت ز﹝︀ن ز︀دی ︵﹢ل ﹡﹩﹞ ک︪﹥ ک﹥ ︑﹢︗﹥ و . ا﹟ روز﹨︀ دا﹝﹠ۀ ︑﹢︗﹥ ﹝︣دم ک﹢︑︀ه ︫︡ه

︀ن ︋︧﹫︀ری از ︋︀زار︀︋. ︑﹞︣ک︤ ﹝︭︣ف ک﹠﹠︡ه ﹨︀ از ︑︊﹙﹫︼ ︀ ﹝︭﹢ل ︫﹞︀ ﹝﹠︣ف ︋︪﹥
 ︳﹆﹁ ︀﹨ ️ ︔︀﹡﹫﹥ و﹇️ دارن  ︑︀ ﹝︪︣︐︀ی 2﹝︺︐﹆︡ن  ︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ و︲︺﹫️ ﹝﹢︗﹢د، ︫︣ک

.︋︀﹜﹆﹢ه رو ﹝︐﹆︀︻︡ ک﹠﹟  ﹝︭﹢︀﹜︑︪﹢ن ﹇︀︋﹏ ︑︃﹝﹙﹥
ا﹟ دا﹝﹠ۀ ک﹢︑︀ه ︑﹢︗﹥، ﹨﹞﹢ن ز﹝︀﹡﹫﹥ ک﹥ ﹝︭︣ف ک﹠﹠︡ه ﹨︀ در ﹝﹢رد ︑︖︀رت ︫﹞︀ ﹇︱︀وت

﹀︹ اگ﹥ ﹥ ﹡︪︀ن ︑︖︀ری ︠︀ص دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡، ﹨﹞﹫﹟ ︑﹢︗﹥ ا﹡︡ک ﹩﹝ ︑﹢﹡﹥ ︋﹥ ﹡. ﹩﹝ ک﹠﹟ 
﹤︫︀︋ ︀﹝︫  .
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.﹨﹞﹫︪﹥ و ﹨﹞﹥ ︗︀ ﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀ده ا︨️
︩ ﹨︀ی ︋︀زار ︀﹝︫ ︋﹩︀ک ﹩﹝ ︫﹥ ︋ ︀م﹝︑ ت. ﹜﹢گ﹢ در﹛︀﹢︭﹞ ︡ی، ︋︡﹡ۀ﹠︋ ﹤︐︧︋ ،

︣ای ︑︊﹙﹫︽︀ت و ا﹡︐﹆︀ل ︎... ︫︊ک﹥ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀﹩︻، وب ︀︨️ و ︣﹡︡ ا﹟ ︻︀﹙﹝️، ﹝﹫︀ن ︋︣ی ︋ ﹫︀م ︋
.  ︠﹢اه در ﹁︣و︫گ︀ه د︡ه ︋︪﹥ ︀ ︠﹢﹡ۀ ﹝︪︣︐ی ﹨︀؛ ﹁︣﹩﹇ ﹡﹩﹞ ک﹠﹥. ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︡اوم ﹨︧️

﹩︀﹨زده ︋︀︫﹫︡، ﹨﹞ۀ ک︀ر ︡﹡﹢﹫︎ ︡﹡︣  ک﹥ اگ﹥ ﹜﹢گ﹢ی ︠﹢د︑﹢ن رو ︋︀ ︎﹫︀م و ﹨︧︐ۀ ا︮﹩﹙ ︋
﹟︫ ﹞﹩ ︳︊︑︣ ﹞ ︀﹝︫ ︡﹡︣ ︋ ️﹢﹨ ︀︋ ،︡﹫﹠ک﹥ ︠﹙﹅ ﹩﹝ ک ﹩︀﹨ا﹢︐﹞ ا﹡︖︀م ﹩﹝ د﹨﹫︡ و  .

︡﹫︣رو ︗︡ی ︋گ ︡﹡︣ ︋ ️﹢﹨ و ا︨︀س ﹤︀︎  .
︐﹥ و ﹡︪︀ن ︑︖︀ری ﹝﹢﹁﹅، روا︐گ︣ دا︨︐︀﹡﹫﹥ ک﹥ ︑︀ک﹠﹢ن ︋︣ ︑﹫﹛ و ︫︣ک️ ︫﹞︀ گ︫︢

︣اره ︋﹥ ﹝︪︣︐ی ︋گ︢ره ️ گ︣ دا︨︐︀﹡﹫﹥ ک﹥ در ادا﹝﹥ ﹇ روا ،﹟﹫﹠︙﹝﹨ !﹩︣ا ︐﹥ ک﹥ ︵ ﹜﹢گ﹢ د︨ر
﹤︨︡︀ز﹡︣ ︋ ︡﹠︣ا ︣︋﹠︀ی ︨︀︠︐. ︑﹠︋ ︀﹩︪ از ﹁ ک، ز﹫﹢ک ︣﹨︀︸ ﹤︋ ︩︋ ﹟﹫﹝﹨ ︀﹞ک﹥ ا ﹤﹫﹡︀﹝

︡︡︋ ﹤︺︨﹢︑ ︀︖﹡︣اره او ︣﹡︡︑﹢ن رو ﹇ ︋.
︣اره ︋گ﹫︡ ︑︺﹫﹫﹟ ﹩﹝ ︫ ️ ﹨︀ی ﹜﹢گ﹢، ︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ دا︨︐︀﹩﹡ ک﹥ ﹇ ︋︺ً︡ا . ﹟ر﹡گ ﹨︀، ﹝︐﹟ ﹨︀ و ﹁﹢﹡

د؛ ﹨﹞﹫﹟ ︻﹠︀︮︣، و﹇﹩︐ روی ﹝︭﹢︀﹜ت ︫﹞︀ ک ﹝﹫︪﹟، دگ﹥ ﹜﹢گ﹢ی ︫﹞︀ ﹡﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢
.︋﹙ک﹥ ﹨﹢️ ︑︖︀ری و ا︮︀﹜️ ︫﹞︀ رو ︑︺﹫﹫﹟ ︠﹢ا﹨﹠︡ ک︣د

﹜﹫﹠ک ا︮﹩﹙ ﹝﹆︀﹜﹥
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