
داعباماظن نانمشد طسوت هدش داجیا یاهشلاچ

قیداصمیمالسا ماظن رد یمالسا یاروش سلجم تیمها و هاگیاج

 بالقنا یارب هدننک نییعت و یساسا زکرم کی ،یمالسا یاروش سلجم

یداصتقا و یسایس یاههنحص رد مدرم یهدارا و روضح رهظم ،سلجم

تاررقم و نیناوق رد تلم یهدارا و تارظن ساکعنا رد سلجم هاگیاج
روشک ییارجا یاههگر و

ایند رد ام یلم و یمالسا تزع هاگیلجت و تلم یهناخ ،سلجم

نیلوئسم تکرح لماع و یمومع عفانم هدننک نیمأت ،سلجم

نانمشد یزرو عمط و ضرعت ربارب یلم تینما ظفاح ،سلجم

 ،تلود زا معا روشک یاههاگتسد یهمه درکلمع رب سلجم یراذگرثا
حلسم یاهورین یتح و هیئاضق یهوق

دهاش
بوخ سلجم طسوت بوخ تلود باختنا

مئاد تراظن و بسانم نیناوق یهلیسو هب هیرجم یهوق تیاده

سلجم هب روما یاههتشررس یهمه تشگزاب تلع

 دوخ هدارا نداد روبع اب یراذگنوناق رد مدرم ریثأت
ناگدنیاQ نابز زا تلع

یبالقنا و نRیا اب ،یوق یسلجم دوجو ندوب مهم

تاباختنا رد مدرم هدرتسگ و روشرپ روضح اب رابکتسا ینمشد

 مدرم قوقح رادفرط ،حلصا یاهمدآ باختنا اب رابکتسا ینمشد
یمالسا یاهشزرا و ینابم هب دنبیاپ و دبعتم و

تاباختنا لصا اب اهنآ یلخاد لماوع و رابکتسا ینمشد

قیداصممدرم و یمالسا ماظن یارب تاباختنا راثآ

هعماج رد تبثم تباقر هلیسوب تفرشیپ و لمع تعرس هب عیجشت

ییارجا ماظن یهندب هب مدرم یارآ و راکفا لاصتا

اهنامرآ و فادها ققحت تهج رد یمالسا ماظن هب یشخب نانیمطا

ناریا یمالسا یروهمج یللملا نیب تهبا و وربآ ،یدنلبرس شیازفا

Qروشک تابث و رارقتسا شیا

Qیا هب ماظن یاکتا شیاRمدرم قیالع و اهن

Qمدرمهدارا و تاساسحا ،ءارآ هب ماظن یگتسباو شیا 

نآ ینونک تینما و روشک یهدنیآ نیمضت

 یمدرم دض ای ینید دض یاهلدم ندیشک شلاچ هب
 تیمالسا و تیروهمج نایم یلعجیراگزاسان یاغوغ رد

Qناریا تلم طاشن و یرایشوه ،ییاناد ،تماقتسا ،دشر ،مزع شیا

 روشک و بالقنا رکیپ هب هزات نوخ ندیمد

ماظن یریذپان تسکش ِّرستیمها

أشنم

ینید یرالاس مدرم رهاظم نیرتمهم زا یکی ؛تاباختنا

نمشد زواجت و ضرعت ربارب رد تلم تینوصم و ظفح

یمالسا یروهمج ماظن یللملا نیب و یلم رادتقا شیازفا

Qیهزیگنا شیا fنمشد یارب مدرم یندشان ما

مدرم یاهلد و سوفن هجوت رد یونعم و یهلا ّرس

هجیتن
هعماج رب یناوج حور ندش مکاح

مجاهت دیدشت و مدرم یهزیگنا فیعضت زا نمشد سایهجیتن

اه حانج لاجنج و یقالخادب هلیسوب تلم یوربآ و ماظن فیعضتلباقم هطقن

درف ود و درف کی هب ماظن یگتسباو رب ینبم نمشد تاغیلبتیسانش بیسآ

Qینید یرالاس مدرم ماظن هب ناریا تلم یدنبیاپ شیا

هعماج هب یشخب طاشن

لیالد

انعم
ناریا رد هقرفت و دوکر ،فعض ،ینماان اب هقطنم یاه تلم سأی

ناریا رد یمومع تکراشم و تفرشیپ اب اه تلم تکرح تیوقت

 یخیرات ظاحل هب ساسح تیعقوم کی رد ام روشک lشاد رارق

ایند تردق ىاه هنزاوم و ىسايس ىاه هنزاوم و طئارش ندوب رییغت لاح رد

رگید یاهتلم یارب مهن سلجم تاباختنا ندوب هناشن

هقطنم یاه تلم یراودیما رد ناریا روشک ثداوح یراذگرثا

لیلد

مهن تاباختنا بیرخت یارب رابکتسا یاههاگتسد شالتدمایپ

 یمالسا یروهمج و ىمالسا تكرح اب هلباقم رد uاهج ىرابكتسا زكارم
!دننكيم ار ناشدوخ ىاهشالت نيرخآ

یخیرات گرزب چیپ کی رس رب تیرشب lشاد رارق

سلجم لالقتسا و تعاجش طرش

)هر(ینیمخ ماما یهدومرف هب سلجم ندوب روما سأر رد دیوم

یلم و ینالقع ،ینادجو ،یعرش یاهفیظو ،تاباختنا

تاباختنا رد مدرم روضح ندوب داهج

یریگ هجیتن
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دوخ یخیرات میظع تکرح رد ساسح هطقن کی هب مالسا ندیسر


