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قادصم

هجیتن ینآرق فراعم زا یدنم هرهبنآرق رد ربدت و سنا

هجیتن لد ندرک ینارونادخ اب تاجانم و سنا

هجیتن هزور اب سفن یافص داجیا

نوقتت مکلعلهیآناضمر کرابم هام هدمع لوصحم ؛اوقت

انعم

دریگ شیوخ نانع هک یتسد

درواتسد
اوقت نیر9  و تسرد هار رد تکرح

روشک هدمآراک یور توارطاب ناناوج طسوت

ناضمر کرابم هام تالوصحم و اهدرواتسد ظفحام هفیظو
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طاشن و کرحت و راک ساسحادراوم

یهلا تمعن کی دننام تاباختنا زا یرادساپ

دوخ خیرات زا یمهم شخب زا ایند رذگتیمهایلدمه و داحتا

سکعلاب و نیلوئسم و مدرم نایماه هصرع

نادقف هجیتن
نامدوخ فئاظو هب لمع رد یناوتان

رگیدکی اب نیلوئسم نایم

رگیدکی اب مدرم نایم

نامدوخ زا یریگنیمز و یناوتان و یلبنت ندرک رودهمزال

نیلوئسم همه و مدرم داحآ همه ،روشک همهبطاخم

راک هب روشک زاینلیلد

شدوخ یارب یراک همانرب کی فیرعت یارب درف ره ییاناوتتوق هطقن

اه هصرع

یعWتجا گرزب یاهراک

یسایس راک

یداصتقا راک

یلمع راک

ام روشک رد تاباختنا یZاد ندوب زیگنارب شلاچترورض

اوقت

یگژیو

»لوئسم مّکلُک«ثیدح

 رمع رسارس هکلب و لاس هرود یارب ناوارف تاکربهجیتن

هجیتنیعWتجا و یدرف یگدنز رد رایسب تاکرب
توهش و ربک ،لخب ،دسح زا سفن ریهطت

ناسنا رد یشیدنا کین داجیا

 ینWیا هعماج رد رگیدکی هب محرت شرتسگ
رگیدکی اب نانمؤم ندش نابرهم و اه لد یکیدزن اب

یونعم و یحور ناما و نما طیحم هب هعماج لیدبت

تیمها
 میریگب میناوت یم یهاگ ار نارگید نانع
تسا نامدوخ نانع gفرگ گرزب fه اما

یرگیشحو و یشومچ زا سفن زیهرپقادصمیهلا زمرق طوطخ زا روبع زا دوخ gشادزاب

یهلا میقتسم طارص رد تکرح یارب دوخ زا تبقارم

تفرعم و تریصب و ملع gفایهمزالتریصب و تفرعم و ملع ساسا رب تکرح

 مدرم فلتخم راشقا gفرگ رارق ؛روشک بلاغ هرهچدهاش
یمالسا تما و روشک هدنیآ یارب گرزب هدژمزاتمم یگژیوکرابم هام رد یهلا تفایض هرفس رسرب

راکهار
 هانگ هقعاص اب کرابم هام تالوصحم دنمشزرا نمرخ یدوبان زا یریگولج

دنز یم فرح Wش اب مه ادخ ،دیدز فرح ادخ اب Wش رگاهدیاف وا اب ندرک لد درد و ادخ اب دوخ هطبار و هجوت هار gشاد هگنزاب
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لبق لاس۳۲ رد مدرم روضح تمظع رادتقا شیاlهنیشیپ
ناریا تلم طسوت

 یلاموس مدرم یراتفرگ گرزب هصغ ندنکفا هیاسرکذت
نانWلسم لد رب

یندرکنزاب یاه لفق و یندوشگان اه هرگ ندشزاب

مینک یم میراد راک هچ هکنیا مهف و تبقارم ،یرایشوهام هفیظو

ناگمه نیب یراگزاسان و یسنجدب و یلددب و ترودک داجیا

 دوجوم ِیساسا اه شلاچ و ثداوح نادقفرکذت
ام روشک رد ایند یاهروشک یضعب یاه تاباختنا رد

 رادشه
روشک تینما هیلع تاباختنا زا نمشد هدافتساءوس رباربرد یرایشوه و تبقارمیربهر

تیمها
ینید یرالاس مدرم و مدرم روضح رهظم ؛تاباختنا

تاباختنا gفرگ رارق تینما هناوتشپ موزل

ریخا تاباختنا زا نمشد هدافتساءوس زا مدرم هدهاشمتوق هطقن

بطاخم
نوگانوگ نالوئسم

مدرم داحآ

یسایس نارادربنم

دننزب فرح مدرم اب دنناوت یم هک یناسک
هشیر

دوخ ناج gفرگ تسد فک اب نادیم طسو رد اه نابایخ رد مدرم روضح

داد رییغت ار ناهج و هقطنم خیرات هک یلوحت داجیا

قادصمدرواتسد
یرگید زا سپ یکی هقطنم رد مسینویهص و اکیرما لماوع طوقس

یهلا رکذ هب یکتم ردتقم تسد ناونع هب یمالسا تما هب هاگن موزلرکذتتسکش ار اه تب هک اه تلم تردقرپ تسد داجیا

 ارجام ندشن ما9 و ینالوط هار کی زاغآتقیقح
 نWلسم یاه تلم یارب

 هدافتساءوس یارب نانمشد تکرح ربارب رد نWلسم یاه تلم یرایشوههمزال
اه تلود رارقتسا و یبالقنا تلاح زا اهروشک جورخ زادعب یراوس جوم و

ناشدوخ یاهدنفرت و اه هویش اب روما ندرک هضبقنمشد فده

یمالسا بالقنا رد ناریا تلم هبرجتدیؤم

نمشد تسد هب اه تلم یزوریپ هرداصم زا یریگولجاه تلم هفیظو

 قباس ناراکمتس یاه هلایپمه روضح هب تبسن یبیل تلم یرایشوهقادصم
نوگانوگ یاه تیعقوم رد

نیرحب مدرم هب ملظ هدننک نارگن تیعضوشلاچ
هدش هداد یاه هدعو هب لمع مدع و نیرحب مدرم هب افجدهاش

دشاب هدارا و مزع اب هارمه هک ادخ یارب ِمادقا ره یعطق یزوریپینیب شیپ

دنوادخ تسد هب لکشم ندش فرطرب ات یلاموس مدرم هب کمکیربهر هیصوت

یلاموس مدرم هب بوخ کمک و نادیم هب ام مدرم دوروبسانم مادقا

نیلوئسم ریغ و نیلوئسمبطاخم


