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ترورض

تسا ماظن نیلوئسم شود یور هک ینیگنس راب

 زا کی ره هک ییاه شخب رد اهدوبمک و تالکشم دوجو
میهاوخب ادخ زا دیاب هک یلماوع هب زاین و دنا لوغشم نیلوئسم

همزال

ناریا تلم ریخ ای هلب یقلت و ناریا تلم میسقت زا زیهرپ
عوضوم کی هب

تسا لاعتم راگدرورپ دزن عرضت ام تاجن هار

 کَیِلا ُعَُّرضَّتلا َِّالا َکنِم یجُنی ال َو :هدمآ هزمحوبا یاعد ردثیدح

لیلد
تسا لد تینارون نیا و دنک یم ینارون ار لد عرضت

 دیما ناسنا هب دنک یم زاب ناسنا یور هب ار اه هار هک
دنک یم تیاده تسرد و حیحص یاه هار رد و دشخب یم

تواسق راچد و تخس یاه لد یارب راکشآ یهارمگ

هیآ

 نیبُم ٍٰللَض  یف َکِئٰلُوا ِهللا ِرکِذ نِم ُمُهبوُلق َِةیِسٰقِلل ٌلیََوف
)۲۲ /رمز(

 ًةَوسَق َّدََشا َوا ِةَراجِحلاَک َیِهَف َِکلٰذ ِدَعب نِم مُُکبوُلق تََسق َُّمث
)۷۴ /هرقب(راهنَالا ُهنِم ُرَّجََفَتی [َل ِةَراجِحلا َنِم َِّنا َو

لیلد
تساهنآ بلق تواسق یهلا تنعل رهظم
راگدرورپ اب دوخ هدهاعم ضقن و یشومارف

لاعتم دنوادخ زا دنراد بلق تواسق هک یدارفا ندش رودتیمها

میسر یم الاو فادها هب یتروص رد
لد طابترا و لد تینارون شیازفا ،لاعتم یادخ هب هجوتهمزالمینک لابند ار یا هناقداص و هنانمؤم شالت کی میناوتب هک
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 تیمها
۹۶ تاباختنا

یمالسا ماظن هب د[تعا راهظا رد ناریا تلم کرتشم راک
۹۶ تاباختنا رد

تردق هدنهد ناشن۹۶ تاباختنا هکنیا هب mخادرپننمشد همانرب
یناهج تاغیلبت رد دوب ماظن ذوفن قمع و

ایند هب نآ شیاo و ناریا تلم کرتشم راک ندیدام هفیظو

اهوگموگب و تاظحالم و اه فرح ندروآرد زا زیهرپ
تاباختنا هب هشدخ یارب۹۶ تاباختنا یال هبال زا

 تشادرب
دندرک نیعم ار صاخشا طقف۹۶ تاباختنا رد مدرمحیحص

نالطب لیلد
دنفلاخم تلم تفرشیپ نانمشد اب ناریا تلم ی همه

 ،میرحت ناگدننک لیمحت اب ناریا تلم همه
قادصمدنفلاخم ینماان و گنج

اکیرمآ تلود طسوت اه میرحت شیازفا
 اه ییاکیرمآ شیپ زا شیب ندیبوک
دانع و هزرابم و تفلاخم لبط رب

 شالت و راک ،یراکمه دیدج یاضف کی داجیا
زاتسا ترابع هک ناریا تلم کرتشم فده یارب

یمالسا یروهمج ماظن و روشک تفرشیپ

شالت و راک دیدج یاضف رد ناریا تلم ی همه ندوب میهسهرتسگ

ترورض
،روشک تیعضو ،ناریا تلم اب یاه ینمشد

تسا ناریا تلم لباقم هک یدنلب فادها و اهزاین
یمالسا ماظن فادها هب یبایتسد یارب یناگمه شالت هب زاین

یمالسا یروهمج سدقم ماظن دصاقم ماy هب ندش کیدزنفده

 هیصوت
یربهر

 هملک یعقاو یانعم هب ار مدرم بناج روشک نیلوئسم
دننک تیاعر

دننک یراکمه مه اب دیاب فلتخم یاه شخب نیلوئسم

دننک یراکمه و کمک روشک نالوئسم هب یتسیاب همه
دننک راک دنناوتب هک

 عضوم
یربهر

 دعب منک یم تی[ح دنراک رس هک ییاه تلود همه زا هشیمه
۵زا۱ هحفصدوب دهاوخ یروجنیمه میتسه هدنز ات هللاءاش نا مه نیا زا
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ترورض

روشک تسرد هرادا
اهدیدهت و اه تصرف تیریدم

 یلم یاه هیامرس تسرد یریگراک هب
 یاه تیفرظ ندناسر تیلعف هب و

روشک هتخانشان
 نیلوئسم لباقم رد اه ههاریب دوجو
فلتخم یاه شخب و اه تلود ،روشک

لوا لماع
 زا هدمآرب یلم عفانم« نداد رارق انبم

 کالم ناونع هب »یلم تیوه
اه تلود یریگ میمصت و یزاس میمصت

 تیهام
یلم عفانم

 دنتسه یلم عفانم یتقو نآ یلم عفانم
 ناریا تلم یبالقنا و یلم تیوه اب هک

دشابن ضراعت رد

 رظن رد یلم عفانم ناونع هب ار یزیچ هک ییاجنآ
 مینک یم ل[یاپ ار یلم تیوه نکل میریگ یم
 تسین یلم عفانم نیا میا هدرک هابتشاً اعطق

یریگ هجیتن

 هقباس
یخیرات

 بسک هناهب هب یلم تیوه ندش لام دگل
بالقنا لبق ات هطورشم نارود زا عفانم
یولهپ نارود لوط رد و راجاق رخاوا رد

ناریا تلم یارب تیوه کی فیرعت
یلم عفانم جارختسا و نآ رب یراشفاپ و

بالقنا زا هدمآرب تیوه زا

قادصم
 هکنیا رب ینبم هداز یقت هلمج

 میوشب یگنرف دیاب اپ نخان ات رس قرف زا ام«
»مینکب یقرت و تفرشیپ میناوتب هکنیا ات

ییاهن هجیتن
،فقوت و یلم عفانم هب یبایتسد مدع

 نداد تسد زا رطاخ هب ینیشن بقع و دوکر
بالقنا ات هطورشم هلصاف رد یلم تیوه

همزال
 ی هبئاش هک یمیمصت هنوگره زا زیهرپ

 ای بالقنا ،مالسا اب یگناگیب ایّتیّدض
دشاب نآ رد ناریا تلم یخیرات یاه هشیر

تلم ندرک تیدوجوم یب و تیوه یب  هجیتن
نادقف

 قیبطت یلم تیوه اب یتسیاب یلم عفانم
 عفانم عبات یلم تیوه هکنیا هن دوش هداد

تسا یلیختً ارهق هک دریگب رارق یا یلم

 یلصا رصانع
 هدنزاس
ام  تیوه

ناریا تلم یخیرات قمع

ناریا تلم ین[لسم

ناریا تلم ندوب یبالقنا

 مالسا لوصا و اه شزرا
تسام تیوه هدنهد لیکشت انعم

 یاراد ،خیرات لوط رد ام یناسنا یاهورین
 :فلتخم یاه هزوح رد دندوب یدنلب راکفا

یروانف و ملع ،هفسلف رد  بسح هب خیرات لوط رد ام ناگتشذگانعم
 دنا هداد ماجنا یگرزب یاهراک ینامز تیعقوم

دنا هداد تکرح تیرشب هب و
 یروانف رد ناریا تلم یزاتشیپ

هتشذگ یخیرات یاه نارود رد قادصم

یقیمع یلوحت تکرح نآ ینعی بالقنا
 تیعضو تسناوت مالسا هب ی هیکت اب هک

 هیشاح زا ار ناریا تلم و دنک ضوع ار روشک
درک روشک هرادا mم دراو و دروآ نوریب

انعم

نآ یاهرایعم و یلم عفانم رییغت
بالقنا زا دعب

هجیتن
یرالاسمدرم هب یروتاتکید رییغت

 تشادرب
تسردان

 ی هقباس یاراد و ن[لسم ،یبالقنا نوچ
 زا هدافتسا باب میتسه یخیرات

 نامدوخ یور هب ار یرشب یاه تفرشیپ
مینک مورحم ار نامدوخ و میدنبب

 یانعم
حیحص

 یاه تسایسنیقلت لیذ دیابن یلم عفانم
 ار یلم عفانم نامدوخ دیاب ؛دریگب رارق یجراخ
دشاب هتشاد دوجو دیابن لیمحت ؛مینک فیرعت

بطاخم

 روشک نیلوئسم

هجیتن

روشک یولج هبور تکرح ندوب سوسحم
بالقنا زا دعب هرود رد

 یتخاسریز یاه هنیمز رد روشک یاهدرواتسد
یناسنا یورین و

یملع ظاحل زا ایند یولج هبور تفرشیپتیمها
هرود نآ رد یروانف و

یسایس لالقتسا هب اه یگتسباو لیدبت
یاه تفرشیپ هب اه یگدنام بقع لیدبت

هجوت لباق

 ،تسا همه لام یرشب یاه تفرشیپ
 نیا زا هدافتسا قح تیرشب ی همه

دنراد ار اه تفرشیپ  زا دشاب رت گنرز و رت لقاع سکرهیربهر خساپ
 امو دنک یم هدافتسا رتهب یرشب یاه تفرشیپ
درک میهاوخ هدافتسا رتشیبورتهبهللاءاش نا مه

 لیمحت یارب فلتخم یاه هویش زا هدافتسا
 فیرعت ی هلیسو هب دوخ یاه هتساوخ

یللملا نیب یاهراجنه
 همانرب
نمشد

 اکیرمآ عفانم هک مکح نیا mخادنا اج
دوش تیاعر دیاب �اع طاقن ی همه رد

قادصم

 تحت یزیچ هب یمالسا یروهمج ندرک مهتم
 طسوت »هقطنم یزاس تابث یب« ناونع

 ار شعاد ناشدوخ هکیلاح رد اه ییاکیرمآ
دننک  یم ینابیتشپ نآ زا و دندروآ دوجو هب

 ینابیتشپ هب یمالسا یروهمج ندرک مهتم
 یتسیرورت ثادوح تبسانم هب مسیرورت

اکیرمآ روهمج سیئر طسوت ریخا
رشب قوقح ضقن هب ناریا ندرک مهتم
 ییاطسو نورق ماظن یاسؤر اب هکیلاحرد

دنا هتسشن یدوعص ناتسبرع
مرتحم تلود
هیئاضق ی هوق
هننقم ی هوق

 روشک یارب ار نالک یاه میمصت هک یناسک
دنریگ یم

مود لماع
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 تلم مکارتم یاه هبرجت زا هدافتسامود لماع
نونکات بالقنا یادتبا زا ناریا

 نیرت مهم
 قیداصم
اه هبرجت

 رد یلم داحتا و ماجسنا ریثأت هلئسم
تامازلایلم یاه تیقفوم

هجوت قیرط زا ماجسنا و داحتا ظفح
تاکرتشم هب

 نیع رد اهوگموگب و اه شکمشک زا زیهرپ
 دنناوت یم اه تسایس یخرب نیفلاخم هکنیا

دننک زاربا ار دوخ فلاخم رظن
 مدرم ندرک هتسد ود و یبطقود زا زیهرپ

 طسوت۵۹ لاس رد هک یتلاح دننام
داتفا قافتا زور نآ ِروهمج سیئر

 راکشآ تروص هب نمشد اب حضاو یراذگ هلصاف
 رد نمشد یهاگ هکنیا mفرگ رظن رد اب زراب و

۸۸ لاس دننام دنک یم ذوفن روشک لخاد

یلخاد یاه تیفرظ هب نداد تیولوا
لاغتشا و دیلوت هنیمز رد صوصخ هب

 و روشک رد ناوج یناسنا یورین بوخ تیفرظ
 شهج و روشک تفرشیپ یارب هک یدارفا یناوارف

دننک افیا شقن دنناوت یم ولج تمس هب نآ
قادصمترورض

 وجشناد ناناوج کرد و مهف یالاب حطس
روشک لئاسم زا

 فلتخم یاه شخب رد روشک تفرشیپ
 طسوت یا هتسه یژرنا هزوح لثم یتعنص

لاس و نس مک ناناوج

وا یاه هدعو و نمشد هب ندرکن د[تعا

روشک تینما و یماظن رادتقا هلئسم هب هجوت

لوا لماع

ترورض

ام هب وا ی  هدعو و نمشد هب د[تعا
دنز یم هبرض

 تسا ناگناگیب اب راک ثحب هک یتقو
 درک هظحالم تایئزج یور ماy تقد اب دیاب

داد جرخ هب طایتحا و ساوسو و

هقباس

میدرک د[تعا نمشد هب ییاهاج کی
میدروخ هبرض و

 یا هلئسم رد هداتفا قافتا یعطاقم رد یهاگ
 هیضق نالف رد هکنیا ناونع هب میا هدمآ هاتوک
 هدشن هتفرگ دوش هتفرگ نمشد تسد زا هناهب

میا هداد تسد زا مه ار ییاهزیچ کی و

 نمشد یدهعدب هب تبسن داعبتسا
:مییوگب هکنیا و

»دوشن یلمع ناشیاه هدعو تسا دیعب هن«
 قادصم
 د[تعا
نمشد  هب

نایب تیفیک رد هن و لمع رد هن د[تعا مدع  هب رکذت داعبا
نیلوئسم

 یتسیاب نارادربنم و نالوئسم نایب نحل رد
دوشن نمشد هب د[تعا ساسحا
 نمشد هب د[تعا یاراد نایب نحل
 نیب رد شساکعنا مه و لخاد رد مه

دراذگ یم یفنم ریثأت ناریا تلم نانمشد

 ماجرب هیضق رد ییاهألخ ندنام یقاب
لباقم فرط هب د[تعا رطاخ هب

تاعوضوم یخرب زا یناریا فرط هحماسم و
 قادصم
نادقف

 لابند ار ماجرب و دنتفر هک ینیلوئسم هب
 ،یدوخ دارفا ار اهنیا و میراد د[تعا دندرک

میناد یم نمؤم و دنمقالع
رکذت

 ییاپورا لوئسم هب فیرظ رتکد یاقآ همان
ماجرب مسج و ماجرب حور ضقن رب ینبم دهاش

 تفرگ یo ماجنا حماست نیا رگا
 دش یo نمشد هب د[تعا و

دش یم هتسب ماجرب ضقن یارب نمشد هار
تیمها

 یدراوم تیاعر و ارجا هب تبسن تقد و تبقارم
 ناونع هب بوتکم تروص هب یربهر طسوت هک

هدش رکذ حیرص تروص هب ماجرب لوبق طیارش
 هبلاطم
یربهر

 هناحیقو عضاوم لباقم رد ام ندمآ هاتوک
 دهاوخ ام یراچان و فعض رب لمح نمشد

 هکنیا هب دنک یم عیجشت ار نمشد و دش
دیازفایب دوخ قحان یاهراشف هب

نالطب لیلد

بطاخم

 مزال فیاظو هک یتینما و یماظن نیلوئسم
یبوخ یاهراک و تساهنآ هدهعرب

دنهد یم ماجنا
 روط هب هک روشک نالوئسم زا یا هدمع شخب

 یماظن و یتینما لئاسم اب یطابترا میقتسم
دنشاب راذگرثا میقتسمریغ دنناوت یم نکل دنرادن

 رادتقا لماوع نوزفازور تیوقت و ظفح
 ،جیسب ،هاپس ،حلسم یاهورین و روشک

یهلا بزح و نمؤم رصانع
همزال

دنک یم رپس هنیس نمشد لباقم رد هکنآ
 رصنع ،دنک یم لمحت ار تخس طیارش و

 تسا یهللا بزح و یبالقنا و نمؤم
ترورض

 رد یهللا بزح رصانع یریگراک هب و تیاعر
یتامدخ و یملع ،یتعنص فلتخم یاه شخب قادصم

 رادتقا لماوع ندرب نیب زا یارب یزیر همانرب
روشک رد یلم

 همانرب
قادصمنمشد

 ام رادرس نالف زا یرازیب
تسا لاعف سدق یورین هنیمز رد هک

 یاه شخب رد mشاذگ طورش و طرش
رادتقا لماوع فیعضت یارب فلتخم

یا هقطنم لئاسم رد جیسب و هاپس تکرش مدع

 یداصتقا لئاسم لح یارب لمع و مادقا
یلم دیلوت هنیمز رد صوصخ هب روشک
 صوصخ هب و یزاجم یاضف هب هجوت

تاعالطا یلم هکبش هلئسم
هزوح نیا تیولوا نیرت یلصا ناونع هب
 لصا اب اکیرمآ لکشم ندوب لح لباقریغ
روشک لالقتسا و یمالسا یروهمج ماظن
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 یداصتقا لئاسم لح یارب لمع و مادقا
یلم دیلوت هنیمز رد صوصخ هب روشک

 ناشیراک میت و یناحور رتکد
مهدزاود تلود رد لوئسم

 رکذ ار یدراوم روهمج سیئر یاقآ هکنیا
 بطاخم دوش ماجنا راک نیا دیاب هک دندرک

 رد ناشیراک میت و ناشدوخ اهدیاب نیا
دنتسه مهدزاود تلود

یریگ هجیتن

 تیوقت قیرط زا اتسور یلصا لئاسم لح
ییاتسور عیانص

اه تیولوا

روشک زاین ی هنیمز رد قارغا زا زیهرپ
یجراخ و یلخاد یاه هیامرس هب

 رایسب یغلابم اب ییاز لاغتشا ناکما
دننک یم مالعا نالوئسم هک هچنآ زا رتمک

ناموت نویلیمدص زا رتمک غلبم ابً الثم
دیؤم

عیانص تیوقت هنیمزرد لبق یاه تلود یهاتوکترورض
 اهرهش ینیشن هیشاح تالکشم لح هار

تسا ییاتسور عیانص تیوقت نآ دسافم و

 زا ؛تنرتنیا هب دندرک هراشا یتلود نیلوئسم
تسا دمآ و تفر تاناکما و هار رت مهم تنرتنیا تیمها

 هبلاطم
یربهر

 لوصحم تمیق مهد کی هک دشابن روجنیا
دسرب ییاتسور هدننکدیلوت تسد هب

ییاتسور دمآ و تفر هار و تاطابترا لکشم لح

 یلخاد دیلوت هب هک یتادراو زا یریگولج
دنز یم هبرض

 تادراو زا یلخاد ناگدننکدیلوت تایاکش
دنتسه لخاد رد نآ دیلوت لاح رد هک ییاهالاک

 قادصم
نادقف

اهزاین هب دراد یگتسب تادراو
روشک تاناکما و انبم

 نآ فرصم رثا رب یلخاد یالاک تیفیک دوبهب
ً اتدمع هک یلخاد ناگدننک فرصم طسوت
دنتسه یتلود هبش و یتلود یاه هاگتسد

لیلد

قاچاق هلئسم اب یدج دروخرب

یلم دیلوت تیوقت یارب مولع ترازو شقن یافیا

۴۴ لصا تسرد یارجا

روشک رد یراذگ هیامرس تینما ندرب الاب

قادصم

یرتکد یاهزت تیاده و یی[نهار
 هکنیا یارب دشرا یسانشراک و

دنریگب رارق یلم دیلوت و داصتقا تمدخ رد
هاگشناد و تعنص نیب طابترا تیوقت
راک هب هدامآ ناناوج یریگراک هب فده اب

اه تسایس مالعا و یراذگاو طیارش نییعت
هتشذگ یاه لاس رد زاین دروم نیناوق عضو و

 هنیمز
بسانم

۴۴ لصا حیحص یارجا مدع
لبق یاه تلود رد تیمها

اه یگدنام بقع ناربج
۴۴ لصا یاه تسایس یارجا هنیمز رد

 هبلاطم
یربهر

دنک یم کمک اه تسایس یارجا
یلخاد داصتقا هب هدیاف

هیئاضق هوق لوئسم
روشک نوگانوگ یاه هاگتسد

هیرجم هوق

 نیرت مهم
 قیداصم
اه هبرجت

 هک دنراد یعیانص هب جایتحا اهاتسور
تسا ییاتسور یگدنز عضو اب بسانتم

 میهاوخب روطنیمه ام رگا
 میرخب و مینک دراو سکول سنج

دسر یo ییاج هب تقوچیه یلخاد دیلوت
ترورض

 تلم مکارتم یاه هبرجت زا هدافتسامود لماع
نونکات بالقنا یادتبا زا ناریا

لوا لماع

 رد یلم داحتا و ماجسنا ریثأت هلئسم
یلم یاه تیقفوم

 هب یلخاد یاه تیفرظ هب نداد تیولوا
لاغتشا و دیلوت هنیمز رد صوصخ

وا یاه هدعو و نمشد هب ندرکن د[تعا
روشک تینما و یماظن رادتقا هلئسم هب هجوت
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 صوصخ هب و یزاجم یاضف هب هجوت
تاعالطا یلم هکبش هلئسم

هزوح نیا تیولوا نیرت یلصا ناونع هب
 لصا اب اکیرمآ لکشم ندوب لح لباقریغ
روشک لالقتسا و یمالسا یروهمج ماظن

ترورض
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 صوصخ هب و یزاجم یاضف هب هجوت
تاعالطا یلم هکبش هلئسم

هزوح نیا تیولوا نیرت یلصا ناونع هب

 لصا اب اکیرمآ لکشم ندوب لح لباقریغ
روشک لالقتسا و یمالسا یروهمج ماظن

روشک هرادا ییاناوت رد هجوت لباق ریثأت تیمها

 تاعالطا یلم هکبش هلئسم رد هنافسأتم
هتفرگن ماجنا دیاب هک یراک و هدش یهاتوک ام تیعضو

 یاضف یولج دیابن هکنیا ناونع هب ام هکنیا
اه هنیمز نیا رد ،تفرگ ار یزاجم

  دنک یo لح ار یا هلئسم نیا ،مینک یهاتوک
تسین مه یتسرد قطنم و

 رظن
تسردان

 تاعالطا یلم هکبش هک ییاهروشک یناوارف
 عفن هب ار یزاجم یاضف و دنا هدرک تسرد

 لرتنک ناشیاه شزرا عفن هب و ناشدوخ
دنا هدرک

یزاجم یاضف رد اهروشک نیرت یوقترورض
دننک یم لرتنک و دنراد زمرق طخ

دنریگرد یزاجم یاضف اب زورما ایند ی همه

 و رضم ،تسردان تاعالطا زا ینمهب دورف
 تاعالطا هبش

تاعالطا هن تسا ییاo عالطا عقاورد هک
 تشادرب
تسردان

 تیوه فالخ بلاطم راشتنا زا یریگولج
ناهاوخدب طسوت شزرا و یلم

 هک تسین ینعم نیا هب یزاجم یاضف لرتنک
مینک مورحم یزاجم یاضف زا ار تلم ام

دیهد شیازفا ار تنرتنیا تعرس  هبلاطم
یربهر

 یاضف زا یناگمه هدافتسا ندرک ناسآ
 ،روشک ررض هب هک ییاهزیچ نآ رد یزاجم

تسین [ش یمومع راکفا و ناوج

 یزاجم یاضف عفانم زا هک دینک یراک
دننک هدافتسا دنناوتب همه

لیلد

 میتسه ام دوخ ام اب اکیرمآ لکشم
رشب قوقح هن و یا هتسه یژرنا هن

 یدنyورث نیمزرس رد یتموکح کی هکنیا
 دیایب راک رس ناریا لثم

 اکیرمآ لثم یتردق ی»هن و یرآ« هب هک
تسا لمحت لباقریغ اهنآ یارب دشاب انتعا یب

 تلود و یلم تضهن هیلع اه ییاکیرمآ یاتدوک
 اه یسیلگنا هب وا رظن نسح مغریلع قدصم

دوب لالقتسا لابند هب هکنیا لیلد هب اهنت
 هقباس

یخیرات

ناریا یمیلقا و یتسیز ی هقطنم تیمها  هزیگنا
روشک رد یندعم راشرس عبانماه ییاکیرمآ

نآ ییایفارغج تیعقوم و ناریا یاه تیباذج

روشک هداعلا قوف یناسنا یورین

 هب رادشه
نالوئسم

 اه هنیمز نیا رد هک ولهپود و مهبم یاه فرح
دز دیابن دوشب یناسک هدافتساءوس هیام

مییوگب ار بلاطم دیاب نشور و حیرص

 نیطسلف زا عافد و یزیتس ملظ زا ام
مییآ یo هاتوک  یربهر خساپ

 هب
 نامدوخ قوقح قاقحا یارب هزرابم زا اماه ییاکیرمآ

مییآ یo هاتوک

یمالسا یروهمج دننادب اه ییاکیرمآ
دیآ یo هاتوک دوخ یلصا عضاوم زا

،میتسه هدنز تلم کی ام
دوش یo ریپ و تسا ناوج و هدنز بالقنا

 هاگن یبالقنا یاه ناوج نیا هب [ش یتقو
 بالقنا هک دینک یم قیدصت دینک  یم

تسا شیور لاح رد مئاد
دهاش

 نیرت مهم
 قیداصم
اه هبرجت

 تلم مکارتم یاه هبرجت زا هدافتسامود لماع
نونکات بالقنا یادتبا زا ناریا

لوا لماع
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 رد یلم داحتا و ماجسنا ریثأت هلئسم
یلم یاه تیقفوم

 هب یلخاد یاه تیفرظ هب نداد تیولوا
لاغتشا و دیلوت هنیمز رد صوصخ

وا یاه هدعو و نمشد هب ندرکن د[تعا
روشک تینما و یماظن رادتقا هلئسم هب هجوت

 یداصتقا لئاسم لح یارب لمع و مادقا
یلم دیلوت هنیمز رد صوصخ هب روشک

ترورض
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تیمها دهاش


