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 ظلجم تطگیة هزیجنس سا یزگید هللح لیکػتتیمها
 ینید یرالاضمدزم دامن ناىنع هة

 متػه ظلجم لیکػت نتطناد یهلا هیعع
نآ سا هناضانغرذك یراذضاپ و ناگمههفیظو

 نانمغد هذیچیپ یاهذنفزت زة نازیا هدارا اة تلم یسوزیپ
نآزك و مالضا ییامنهار اة یگداسآ و تشع هار ندزک یظ و

تیمها تلع
 تاتث و یراذیاپ دامن ؛زةذم و عاجغ ،للتطم ،نمؤم ظلجم

باللنا یرالاضمدزم یىگلا

 و اهتلم تیىه و لاللتضا هة نازگهعلض هلمحغئارش
 اهنآ یلم مشع زة هؾزع ندزکگنت

ذنواذخ هة لاکتا
تاتث لماع

مدزم خضار مشع

 مدزم سا زکػت

یربهر عضىم

 تاةاختنا یراشگزة نالىئطم سا زکػت
ناتهگن یارىغ و رىػک تراسو رد

هذننککمک یاههاگتضد سا زکػت
تینما و مظن نارىمأم و یلم هناضر هژیىة 

یضایض و ینید یاههزهچ و اهنایزج سا زکػت

 هة دىخ ؼنم و راتفر ،نخض اة هک یناطک همه سا زکػت
ذندزک کمک تاةاختنا یراشگزة

 ،هناسزف ظیئر هژیىة متفه ظلجم ناگذنیامن مىمع سا زکػت
مرتحم هطیئر تیئه و نآ راةدزة و عالتزپ

تاةاختنا یلم نىمسآ رد تلم طاػن و ذج
لیلد

 نانمغد هة دىخ یراذیة و یهاگآ ؼیامن

 تاةاختنا یراشگزة رد یضانغتیلىئطم و یرىتؾلیلد

 یناگمه قىغ و رىغ ؼیاشفا هة کمکلیلد
 دىخ عالت و رىضح هلیضىة

فاؿنا و یضانغرذك یاضتكا

متفه ظلجم شیگنازةنیطحت همانراک
لیلد

 یلم و یناهج لئاطم رد هناعاجغ و یغسرا دزکیور

 قاذؿم

 ناگناگیة زةازة رد تلم قىلح سا عافد

 مدزم تالکػم عفر هار رد عالت

یضایض یاضف ؼمارآ هة نداهن تمزح

تلم یاههتضاىخ رذؾ رد ،بىخ ظلجم لیکػت
زیخا لاض ذؾکی رد یلم و ینید سراتم ناربهر و 

تیمها ذهاغ

 و ترىػم حور هک یطلجم ملحت یازة کاپ یئاه ناج نذغاذف
دزیگ راکة یمالضا یلاعت و رىػک تفرشیپ هار رد ار یعامتجا للع

 مدزم تکراػم سا هذمآ ذیذپ

 یگژیو
بىخ ظلجم

 اهتیزیذم یذنمنىناك هذننکنیمضت

 نازیذم یزیذپتراظن هذننکنیمضت
و اهفذه ملحت هذننکنیمضت

اضر و فافغ نیناىك ثلاك رد مالضا غةاىض 

یزیگ هجیتن

صرذم و یناهتهة ،هللالضف خیغ هة ندىة نىیذم
ظلجم یاذهغ و باللنا یاذهغ ات 

 دىخ تیفزظ و ناىت همه یزیگراک هة
یگذنیامن تمعن زکغ ناىنع هة

 و هناعاجغ تکزح تهج رد لمع و هػیذنا یزیگراکةتاماشلا
 نمغد اة هلةالم رد تلم هنازةذم

یگذنیامن هفیظو لخم راک زه هة نذغ مزگرسؼلاچ

ظلجم ؽاخ و ماع تاطلج همه رد لماک رىضح همسال

 ذیاهدارا اة و عاجغ ،نمؤم یتلم ناگذنیامن  امغتلع

ترورض
 ههتج نیذنچ رد نازیا تلم سا نمغد تطکغ

نمغد زةازة رد نازیا تلم لاللتضا و راذتكا ،تاتث ؼیاشفا

قاذؿم
 ایند رد ظلجم و تلود سا ذحاو نخض نذغ هذینغ

 ایند رد نیلىئطم لمع و فزح رد یلم مشع رىلتت

 باللنا یلؾا نامتفگ سا ندزکن تلفغ
 تلاذع و تفرشیپ ینعی مراهچ ههد رد

»یمدزم« ؼنم سا یراذضاپ

 هناذنمرنه یراذگنىناك و یطیىننىناك

ناىنع هة هنامیمؾ یراکمه و تراظن رصنع ود هة هجىت
زگید یاىك اة لماعت رد زیذپانکیکفت ؼخة ود 

ینیزفآلاجنج و یساضهتفغآ سا شیهزپ
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ناگذنیامن عود زة نیگنض یكالخا و یكىلح فیلکت دىجو

 تلم هنازةذم و هناعاجغ تکزح یگنهاػیپفذه
نمؤم و یةاللنا تلود رانک رد

یربهر هیؾىت
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دىخ تیفزظ و ناىت همه یزیگراک هة
یگذنیامن تمعن زکغ ناىنع هة 

تاماشلا

 و هناعاجغ تکزح تهج رد لمع و هػیذنا یزیگراکة
 نمغد اة هلةالم رد تلم هنازةذم

 باللنا یلؾا نامتفگ سا ندزکن تلفغ
 تلاذع و تفرشیپ ینعی مراهچ ههد رد

 »یمدزم« ؼنم سا یراذضاپ

 هناذنمرنه یراذگنىناك و یطیىننىناك

باللنا مراهچ ههد رد دورو اة ظلجم ساغآ ینامشمه تیمها

تفرشیپ داعةا یگنهزف و یكالخا ،یداؿتكا ،یملع

تلاذع داعةا یىنعم و یدام تاناکما و اهتؾزف عیسىت رد تلاذع

تفرشیپ هزمث
رامغیة یاهداذعتضا هة ام هاگن نتخاض فىععم

 تلم نایم رد هذنکازپ 
 تیكالخ و ذیلىت یاهتیفزظ نذغ هتطجزة

 اههنیمس همه رد اهییاناىت و ؼػخرد و
یاهییاناىت و اهتؾزف سا نارادرىخزةان یرادرىخزة

یمىمع و یهلا ثهاىم نیا سا رىػک  تلاذع هزمث

رىػک تکزح یلؾا راشفامزن هذنروآذیذپ ،ظلجم تیمها تلع

 تتطن اضراپ و ثیجنً الةاض مدزم یخزة یناىتان
یفارشا یىخ گرشة یالة سا یرود هة تیمها ذهاغ

هلةالم هار

 تیلىئطم هرود لیذتت یازة دىخ سا تتكازم
زیگنماد یاهئیض هن و راگذنام یاهنطح هة

لیلد
تضا تلم ظنج سا تلم هذنیامن

ذمآراک

نىناك یگژیو

 ناور

 فافغ

 ذمآسور

تذمذنلة هاگن یاراد

راگذنام و روانهپ هرتطگ یاراد

 یمىمع عفانم و مدزم یاهساین هة فىععم

یؿخغ و یئشج عزگن ندىة راتنایس و دىضیة نالعة لیلد  هاگن و یؿخغ ،یػخة ،یئشج عزگنثیضآ
یراذگنىناك رد شیمآتجاجل

 اهتیىلوا نتفای حیجزت

 نیناىك رد رازکت و ضكانت ینکهػیرتاماشلا

 نیناىك نیوذت رد یضانغراک و یعمج دزخ سا یزیگهزهة

ناىنع هة هنامیمؾ یراکمه و تراظن رصنع ود هة هجىت
زگید یاىك اة لماعت رد زیذپانکیکفت ؼخة ود 

غلغ یللت
تراظن رد لامها ینعی زگید یاىك اة لماعت

ظلجم هفیظو

 تلود هة کمک

 زتالاة تمه ،رتػیة طاػن اة یتلود رىضح تلود هة فعاضم کمک
هنحؾ رد زتیىك ییازگغسرا و تلع

 رىػک رد لمع و راک رىحم ؛هیزجم هىك
تلع

یمالضا یرىهمج یجراخ و یلخاد دامن ؛هیزجم هىك

تلود هفیظو
یراذگنىناك ظلجم ندادرازك لمع یامنهار

نآ سا فلخت مذع و ظلجم نیناىك هة یذنتیاپ

 رادافو و یةاللنا ،نمؤم یاهناطنا دىجو
تلود و ظلجم رد یمالضا یاهعسرا هة ثضانم هنیمس تلود و ظلجم نایم هػیمه سا ؼیة یلماعتیربهر راظتنا

 فزظ ود زه سا ینىناك قىلح تیاعر اة 

هذغ هذناىخ همان ذنگىض نتغاد دای هةیربهر هیؾىت
 نآ اة دىخ میتعت و ّذج و تین اة 

 یگذنیامن نارود یهاتىک

یگذنیامن تیلىئطم ینیگنضترورض
تفگ ،کزت ،لعف زه یراگذنام و تتث

 یهلا ناىید رد ناگذنیامن تىکض و 

یهلا هفیحؾ زة راگذنام یاهنطح تتثهجیتن
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 ،مدزم نتم سا ظلجم هة هذنیامن نذغ لیطگ
یفارشا یاه ناذناخ و عیفر یاهرصك سا هن

ؼلاچ تیلىئطم نتغاگنا همعظ و فارسا هة ؼیازگ ،یفارشا یىخ

 ذنواذخ سا هناعرضتم نتضاىخ کمک

نآ یاه ترورض و اهساین نذینػن و تلود اة تةاكر ینعی تراظن


	13870307.vsd
	Page-1
	Page-2


