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 تفرشیپ نابدرن هب اه یتخس و اه تنحم لیدبتیریگ هجیتن
تریصب و ربص رثا  رب

رشب نیب رد قح ی هملک و دیحوت راشتنا و یزوریپ زارتیمها

)هر(ماما طسوت مدرم هب هدش قیرزت تریصبام توق هطقن

ریت متفه هثداح نایرج رد مدرم یگداتسیاقادصم

میداد سپ خیرات هب یلمع سرد ناونعب هک یتریصب و ربص ظفحام هفیظو

1360 ریت متفه اب هسیاقم رد ناریا تلم رادتقا شیازفا و تفرشیپدرواتسد

 مدرم راکفا رد یهلا یایبنا مایپ ندش رت هدنزدیؤم
تریصب و ربص رثا رب هدننکدوبان یاهدابدنت مغر یلع

قادصم
سفن هبدOتعا ندادن تسد زا و ندشن دیماان

مدرم ندشن رسکنم و فیعض

Xاع و هعماج رد مالسا ققحت فده یاراد یتلم یارب دایز ثداوح عوقوترورض

نارگید و دوخ هب ییوگروز و ملظ فلاخم مالسا هب لمعانبم

فرشيپ
يقفوم و ت

ق هوق ت
هيئاض

لماوع

هیئاضق هوق رادتقا و تردق

هیئاضق هوق هب مدرم دOتعا

قیداصمینف و یناسنا یاه تخاسریز تفرشیپهمزال

یروآون و زور هبزور راکتبا

ایند همه ینامزاس و ینف یاه تفرشیپ زا یریگ هرهب

دایز یریگیپ و شالت

تسرد نیناوق عضو

بسانتم یاه تراظن

هوق ینورد ماکحتسا

راکتسرد و نیما ،هتسیاش یاه ناسنا یریگراکب و تیوقت

همزال

نوناق هب هنOیکح و قیقد لمع

ریگارف و یfاد نایرج کی هب نآ لیدبت و هیئاضق هوق طسوت تلادع نیمأت

مدرم طسوت تلادع یارجا رد دوخ لوق هب هیئاضق هوق لمع هدهاشمیشخبرثا طرش

تامازلا
اوقت

نوگانوگ ثداوح رد هنافرط یب هاگن

ماظن نیلوئسم یمسر یاه شرازگ ِلیلد یب کیکشتفیعضت لماع

یعمج طابترا لیاسو یریگارف و ریثکتتیوقت لماع

قیداصم

سلجم و هننقم هوق بوخ یاه مادقا دروم رد ههبش ءاقلا

هیئاضق هوق یاه شرازگ رد ههبش داجیا

هیرجم هوق یاهرامآ ندرب لاؤس ریز

دروم یب  و اجیب ههبش کی اب لاعف یناسنا هعومجم کی تOحز ندرک هل اپ ریزهجیتن

ام هفیظو
اه نآ هب ندرک هاگن هنارایشوه نیع رد یمسر یاه شرازگ ندرک لوبق هب یقلت

اه شرازگ ماq هب هابتشا ای غورد شرازگ کی میمعت زا زیهرپ

 رادشه
یعمج طابترا لئاسو رد مرجم و مهتم ندرک وربآ یب زا زیهرپیربهر

نوناق هار زا مهتم درومر د صحفت و قیقحتهوق هفیظو

لیلد

 سدقم عراش هک یدراوم ندوب دودحم
هدرک نیعم ار هدنوش تازاجم sخانش و ندید

یمومع راکفا رد راکهانگ اب هانگ یب مهتم ندشن کیکفت

فلتخم دارفا تاماهتا زا یمومع راکفا عالطا ندوب هدیاف یب

بطاخم
نالوئسم

اه هناسر

اوقتهمزال

تیمها

اه نآ نیرتکچوک یتح لOعا همه تبث

 میهد سپ باوج نآ رد دیاب هک یهلا لدع هاگداد دوجو

اه یریگ تهج و راتفر ،راتفگ زا تبقارمانعم

»هري اّرش ةّرذ لاقثم لمعي نم و .هري ا}خ ةّرذ لاقثم لمعي نمف«هیآ

 تیعضو
زورما

ینامز هرود ره رد شزرا اب یاه تفرشیپ بسک

ماجنا لاح رد یاه تفرشیپ ندوب هدننکراودیما

یرگاشفا یارب اهراشف زا sفرگن رثاهمزال

زورما هنارکتبم و هناملاع تکرح ندوب هدننک دنسرخ


