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روشك ي هرادا ياه هنحص رد تلم روضح

روضح ي هرتسگ

يگژيو

هجيتن

ترورض

1 هحفص

 تانايب
 راشقاراديد رد
مدرم فلتخم

قادصم

بالقنا زا دعب و لبق تيعضو هسياقم

اه هنحص همه رد

روشك ي هدنيآ نيمضت

ندوب هناهاگآ

نوگانوگ ياه تفرشيپ

قادصم

اه هصرع

للع

هناشن

تاباختنا رد مدرم تكرش

يلخاد

يللملا نيب

يتبسانم ره رد و روشك زا هطقن ره رد مدرم طسوت يا هتسه يژرنا راعش حرط

نوگانوگ لئاسم هب تبسن فلتخم راشقا ندوب ركف ياراد و هزيگنااب

اه هزيگنا و راكفا زا عافد و يراشفاپ

يريگ هجيتن

هجيتن

قيداصم

قيداصم

دوخ تشونرس رد مدرم تلاخد هب ماظن و تلم قيمع داقتعا

ينف و يملع نوگانوگ ياه تفرشيپ

هنحص رد يلم تساوخرد كي هب نديشخب تينيع

تلم ياه تسايس ندش صخاش و يگتسجرب

ناريا تّلم تّزع

يداصتقا و يعامتجا نوگانوگ ياه تفرشيپ

لاس27 يط رد يگشيمه ناشخرد عطقم تيمها

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

ينعم
روشك تشونرس ندركن اهر

ندوبن توافت يب

روشك ثداوح هب ندوبن تبغر يب

قيداصمنتسناد دوخ هلئسم ار روشك لئاسم

بالقنا ياه شزرا هب نالوئسم و ماظن ،روشك يدنبياپ ي هبلاطم

نتسناد دوخ يساسا ي هلئسم ار ينف و يملع ياه تفرشيپ



 نالوئسم يرانكرب و ندمآ راك يور
بالقنا زا لبق رد ناگناگيب طسوت

 روشك تانايرج زا مدرم يعالطا يب
بالقنا زا لبق رد

يريگ ميمصت و مدرم يرايتخا بحاص
بالقنا زا دعب رد روشك لئاسم رد

دهاش

تلم يگژيو

جياتن

قيداصم

 اب هسياقم و تفرشيپ زا يعالطا يب
رگيد ياهروشك

 رد هداتفا بقع يتلم هب ندش ليدبت
نوگانوگ ياه هنيمز

 يا هدع تسد هب روشك ي هرادا
ناگناگيب ياه تسايس ي هچيزاب

 روشك تكرح تعرس زا يعالطا يب
فادها تمس هب

تابلاطم عاونا نتشاد تيمومع
مدرم نيب رد

هنايمرواخ لئاسم هب تبسن تيساسح

تاباختنا ي هلئسم

ام ي هفيظو

داعبا

تيمها

نالوئسم يگژيو
يصخش يگدنز هب يگتسبلد

يجراخ ياه بابرا اب تسب و دنب

قيداصم

قيداصم

هجيتن

فادها هب يگتسبلد و اه فده و اه تساوخ ي هبلاطم

تالكشم اب دروخرب يگنوگچ و تفرشيپ نازيم ي هغدغد

نيطسلف مولظم مدرم و نانبل ،قارع لئاسم

اه هزيگنا نيا لابند هب مادقا عوقو

ناناوج هفيظو

ندوب هدنز

روشك ي هدنيآ يارب ندش هدامآ

ناگربخ تاباختنا

اهاروش تاباختنا

تاباختنا رد روضح

ناگربخ تامازلا

مدرم هفيظو

تيمها

اروش تامازلا

تامازلا

تيمها

 و تساوخ اب يباختنا دروم تقباطم
اه نآ ياه نامرآ

تيرثكا رظن ققحت

مدرم روضح لصا

ام شقن ندوب هدننك نييعتدهاشفلتخم ياه ناديم رد تفرشيپهناشن
دهاشهقطنم لئاسم رد

ندوبن نكمم رب ينبم ناربكتسم فارتعا
ناريا روضح نودب هنايمرواخ لئاسم لح

 دربشيپ يارب يناهج تردق ياه هاگتسد ي همه يناوتان
قادصمدوخ فرح رب تلم يراشفاپ لباقم رد دوخ فرح

 ي هتفرشيپ لحارم هب نديسر
 ناگمه تعنامم مغريلع راك

يا هتسه يژرنا ي هيضق رد

تيقفوم تامازلا

تيمها

هدرك ليصحت رشقصاخ بطاخم

ناناوج هب هدنيآ قلعت

يلم داحتا

خسار مزع و هدارا

 داجيا يارب يا هدع شالتيسانش بيسآ
يگتسدود و فالتخا

ينيب شيپ

زيمآ هقرفت ياهراعش ندادرستسايس

هتشذگ ياه تيقفوم مدعدهاشنانكفا هقرفت نداد ناشن قفوم

هدافتسا اب هلئسم نيا نيرمت و تابثاام ي هفيظوتلم كي يهاگآدوخ و تايح ي هدنهد ناشنتيمها
نوگانوگ ياه تاباختنا تصرف زا

يگشيمه يگدامآ

مدرم دزن رد نابختنم تيلوبقم و ندوب دامتعا دروم

قاريرضاح و هعماج هاوخريخ ،حلاص ،نيما ياه ناسنا زا ندش ليكشت

هتسياش دارفا باختنا و يياسانش

اهاروش نابختنم ي هدهع رب مهم رايسب يا هفيظو نتشاد رارق

مدرم هب تمدخ و مدرم يارب شالت و راك فده ياراد ،لاعف

حلاص دارفا باختنا رد تقد

خسار مزع اب روضح

ندوب يويند روما ركف هب يسانش بيسآ

هجيتن

ترورض

ترورض

دوعوم ي هظحل رد هفيظو ماجنا

طسوت هتفاي ماجنا شنيزگ شريذپ
هجيتنمدرم دزن رد نابختنم

دوعوم تقو رد ربهر باختناقادصم

 سلجم ندوب باختنا حطس نيرتالاب
هلئسم نيا ندوب مهم تلع هب ناگربخ

راكهار
ندوب يعرش تجح لابند هب

ياه ناسنا ييامنهار زا هدافتسا
نئمطم و نمؤم

يسانش بيسآ

ييادخ تين اب يدارفا ييامنهارتامازلا
هفيظو ماجنا تين و

ايند يارب هك يدارفا ييامنهار زا هدافتسا
دنا هدش هنحص دراو يسايس يشكورگ و

هللا يلا برقت دصق و ادخ هب لكوت اب روضح

نمشد ي هتساوخ فالخرب ندرك لمع
يمالسا يروهمج ندرك مهتمنمشد فده

 ياهدامن ندرك گنرمك يارب شالتنمشد تسايس
يمالسا يروهمج ينيد يرالاس مدرم

و روضح ،دشر نداد ناشنهجيتن
ايند مدرم هب تلم يگدامآ

 ،ام تيلوئسم همه رد ساساتيمها
تقادص و تناما ،نيدت ندوب

 و تين نيا تيمها
خسار مزع

ندش بترتم و لاعتم يادخ كمك
هجيتنبوخ جياتن

ترورض

قادصم

ييآراك ندشن مامت مدرم عفن هب
تقادص و تناما دوبن تروص رد

نيون يلصف ندمآ دوجو هب
اه شخب نيا تيريدم رد

يهلا تاكرب ندش لاح لماش
ناگربخ سلجم و اهاروش رد

 اب يباختنا ياهداهن فيعضت يارب شالت
تاباختنا رد مدرم روضح ندرك گنرمك

 و هناگيب ياهويدار شالت
 ندرك درسلد يارب نانمشد

تاباختنا ره زا لبق مدرم
دهاش

 رد تلم روضح
 ي هرادا ياه هنحص

روشك

روضح ي هرتسگ

ينعم

يگژيو

بالقنا زا دعب و لبق تيعضو هسياقم

ترورض

هجيتن

قادصم

2 هحفص

 مدرم تالكشم زا يرايسب لح
نابختنم ندوب حلاص تروص رد
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:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

لاكشا كي هب خساپ
 يارب طقف ار مدرم ي ههبش حرط

نتساوخ تاباختنا
 ،تاباختنا و فلتخم ياه هنحص رد مدرم روضحخساپ

مدرم روضح ياه هنحص زا يكي اهنت


