د هْالًا ععیذ افغاًي  :آصادٍ  ،ټْلٌیضٍ ،علوي  ،فشٌُګي اّ ًششاتي اسګاى تَ ښَ ساغالعت!
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تاسیخ ًشش  :اّل عپتوثش  ۲۰۱۴م

تشحن تش پلٌگ تیض دًذاى
عتوگاسی تْد تش گْعفٌذاى
» ععذی «

طفغاج خاى اص هلْک ایلک خاًیَء هأّساالٌِش ( اتْالوظفش عوادالذّلَ اتشاُین طفغاج اتي ًصش دس
حذّد  ) ۴۶۰ – ۴۴۰یک سّص دس شِش عوشقٌذ اص تاصاسی عثْس هی کشد شخصی دعتَء گلی تشعن
تحفَ تقذین کشد.
خاى اص اّ پشعیذ :
ایي گلِا سا اص کجا آّسدٍ ای؟
صفحَ »1 « :

گفت:
اص ُویي تاغِا کَ دس اطشاف شِش اعت چیذٍ ام !
خاى پشعیذ :
آیا تاغ تَ خْدت تعلق داسد؟
آى شخص گفت :
ًَ هي هشد فقیش ُغتن تاغ ّ صهیي ًذاسم .
پشعیذ  :آیا اص صاحة تاغ خشیذٍ ای
جْاب داد  ، ًَ :دس عوشقٌذ سعن ًیغت کَ گل سا تخشًذ ّتفشّشٌذ !
خاى گفت :
کغی کَ تی اجاصٍء هالک تاغ  ،تثاغ هیشّد تذّى ارى هشدم تَ خاًَء هشدم ًیض هی تْاًذ تشّد ّ هي
ًوی خْاُن کَ دس هولکت هي چٌیي کغی ّجْد داشتَ تاشذ .
آًگاٍ اهش کشد تا دعت اّ سا قطع کٌٌذ .
اهیشاى ّ هقشتاى شفاعت کشدًذ کَ هشدی تیچاسٍ اعت ّ تاهیذ ایٌکَ اًعاهی اص پادشاٍ دسیافت کٌذ تایي
عول دعت صدٍ اعت اهیذ کَ تشّی سحوت آسًذ ّ اص قطع دعت هعافش ًوایٌذ .
خاى تَ پاط خاطش اهیشاى اص قطع دعت آى شخص دس گزشت ّ اهش ًوْد تا یک اًگشت اّ سا قطع
کٌٌذ اص آًشّص تثعذ ُیچکظ جشئت ایٌکَ دعت توال غیش دساص کٌذ ًذاشت ّ ُشکظ کَ هشتکة دصدی
هی شذ تشذت جضا هی یافت ّ اکثش اُل فغاد د چاس عقْتت خاى شذًذ ّ ُالکت یافتٌذ .
سّصی تشای خاى خثش آّسدًذ کَ تش دسّاصٍء عوشقٌذ ًْشتَ اًذ کَ ها هاًٌذ گٌذًائین ُشقذس کَ هاسا
تیشتش دّا کٌٌذ تیشتش سشذ هی کٌین .
خاى اهش کشد تا دس صیش آى ًْشتٌذ :
هاُن هثل تاغثاى چاتکذعت دس اًتظاس عش تش آّسدى شوا ُغتین کَ دسّ کٌین .
علغلَ ایي حکایات جالة اداهَ داسد…
www.24sahat.com
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