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لیلد تیرشب همه و مالسا یایند ،دوخ یارب ناریا تلم یاهنامرآ

ناریا تلم اب تسرپایند یاههعومجم و روز و رز یاهیناپمک هلباقم شلاچ

ام خیرات گرزب یاهتبسانم همه دننام یلوصا و یساسا یاهلئسمتیمها

یلبنت و ناطیش هسوسو هطساو هب ندش تسس

ملظ زا تی5ح

ندرک رکف

تارطخ لباقم رد ندرک رپس هنیس

اهنآ تسرد ندرک حرطم و بان یاههشیدنا ;خودنا

بان یاه هشیدنا دربشیپ یارب ریبدت و یگداتسیا

خیرات رد  ید۱۹ مایق یراذگرثا قادصم

 هحلسا تارداص و تخاس
یزورفا گنجو

ناوج لسن طسوت تکرح یخیرات هقباس و هشیر یروآدای

اهتدهاجم و ت5حز ینادردقام هفیظو

 نکل و رهاظ رد توغاط میژر طوقس ندوب لاحمقادصملاحم رهاظ هب یاهراک ماجنا رد یزومآسرد
 بالقنا ندش راگدنام و ققحم ،نکمم

ایند یاج ره رد تایانج ماجنا و یماظن مازعاقادصم

ناشدوخ عفن هب للم نامزاس ندناخرچ

تیرشب هب ملظ

ادخ هار رد یگداتسیا اب ناریا تلم یاهنامرآ ققحت سرد

دیؤم
 .اbصن ال و اّيلو نودجي ال ّمث رابدألا اّولول اورفك نيّذلا مكلتاق ولو

اليدبت هللا ةّنسل دجت نل و لبق نم تلخ دق ىّتلا هللا ةّنس

عنام

دوخ باسح فرح ندرکن حرطم و ;سنادن

یگداتسیا مدع

 یهلا ترصن ندش یمتح و یعطق ببس ادخ هار رد تدهاجم

مکرصنی هللا اورصنت نا دیؤم

لیلد

قادصم

روهظ یزاسهنیمز و ملظ زا خیرات ریسم رییغت هجیتن
تلم مزع و تفرعم ققحت طرش

دهاش تدم هاتوک ردیهلا یاههدعو یخرب ققحت

ناریا رد توغاط ماظن ندش هدیچرب
قادصم

اهنآ فادها فشک و  یرایشوه اب نمشد کرحت دصر طرش

وا زا ندروخ هبرض ببس نمشد  تکرح زا ینیبشیپ دوبن ترورض

یا هیشاح لئاسم اب مدرم ندرکن مرگرس

طرش
یتنرتنیا یاه تیاس و اه هناسر

اه همانزور و تاعوبطم
بطاخم

دوش یم ماجنا یراک هج هکنیا رد تقدینعم;شاد یعمج یاوقت
تسه ندروخ هبرض ناکما اجک زا و

ناریا میرحت یارب رابکتسا یماt یعس فدهقادصم
نیلوئسم و مدرم لباقت

یتآ تاباختنا یارب نمشد همانرب ینیبشیپ

ملظ و یریذپهطلس و یرگهطلس رب خیرات یلعف ریسم ;شادرارق

uهدنیآ رد یهلا یاههدعو ققحت هب اهلد ندش صرقهر

یهلا هدعو هب انب شردام شوغآ هب مالسلا هیلع یسوم ترضح تشگزاب

مق مدرم راديد رد يمالسا بالقنا مظعم ربهر تانايب رب يرورم
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تاباختنا ندوب هدیافیب ءاقلا

دراوم

هثداح داجیا اب رگید لئاسم هب مدرم ندرک مرگرس

 تیمها

نمشد یارب زین و ام یارب تاباختنا ندوب مهم لیلد

یمالسا یروهج ماظن رد تاباختنا یس زا شیب یرازگربخساپ

دازآ تاباختنا زا ندز مد اب نمشد دوصقم ندرکن لماک مازلا

تاباختنا تمالس مدع نیقلت

دراومتاباختنا  ندوب هفیظو مه و قح مه

دوخ تیحالص نداد رارق باختنا ضرعم رد

تاباختنا ندو{ روشرپ و ندرک باختنا هنحص رد روضح

تاباختنا تمالس ظفح یارب بوخ رایسب ینوناق یاههار دوجوخساپ

نوناق قبط رب لمع

نیلوئسم هفیظو

یتسدکاپ و اوقت لماک تیاعر

نوناق یارجا رد لماک تقد تیاعر

خساپ تریصب و شوه هطساو هب ناریا تلم ندروخن بیرف

یتینما و یداصتقا ،یسایس یاهارجام هب مدرم ندرک مرگرسقادصم

تکلمم هرادا نیگنس داعبا ندادن صیخشتیسانشبیسآ

همزال

روشک ییارجا راب ندیشک ییاناوت

یساسا نوناق و ماظن هب ندوب هتسبلد

یساسا نوناق رد هدش رکذ یاهتیحالص

یناگمه روش نودب یتاباختنا یارب نمشد شالتشلاچ

نیلوئسم تابساحم رد رییغت داجیا


