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 ام لامغا ندنامیكاة و یزهاظ یاهتیػكىم ندىة ارذگ
لیلد

 یمالضا ماظن و هػماج رد تمدخ تؾزف ندىة منتغم

ترىؾ رد تیلىئطم هرود رد دزف ندزکن ررض
 بىخ تین اة کین لامغا ماجنا 

 دىتن ترىؾ رد تیلىئطم هرود رد تغىنرس نیزتدة ندرىخ مكر اه صرد
یدرواتضد چیه

تیلىئطم و یگدنس صاطخ ؼطالم رد ظکزه عشغل ناکماترورض

یربهر تیلىئطم و یتلود یاهتیلىئطم ،ظلجم یگدنیامن صاطخ ؼطلم قادؿم

لاجزلا زهاىج ملغ لاىخالا ثللت یفدیؤم

صاطخ ؼطالم نیا رد دزف زه تضرد ندرىخ کدمهجیتن

ذفان دید اة نادتما ؼضاىم و ؼكاىم ییاضانغهلةالم هار

لىمػم طیارش رد اه ثیغ ندیدن و تانطدم ندزمغ گرشة لیلد

 اهـلن و اهفػض تخانغهزمث

 تیمها رىػک و مالضا ،مدزم هة تمدخ یهلا تیػكىم ینادردك

 تیلىئطم تازطخ هة هجىت
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ظلجم رد عىنتم یاهـؿخت رىضخ

 تاسایتما
فلتخم یاههنیمس رد ظلجم یاجة و تضرد یضایض ؼضاىم

هزمث نىگانىگ یاهحزط ندیضر زمث هة و ندغ هتخپ

ییاناىت اة ؼناد یناتیتػپ ترىؾ رد لىؿدم ندغ رتهة
تمدخ یهفیظو صاطخا و  لیلد

تیمها ناگدنیامن و راتفر رد تلم لد فزخ و اههتضاىخ یلجت

 دىخ راتفر و ؼنم زة لماک تتكازم

تاماشلا

اهحزط و ذیاىل یور زة راک

 ظلجم رد یتلك رىضخ و ینامطج رىضخ هة مامتها

 مدزم زة ظلجم تالماػت زیثأت ندىة یجیردتیگژیو هػماج داخآ ؼنم و راتفر زة ظلجم تالماػت هىدن و راتفر زیثأتلیلد

 ناگدنیامن زة مدزم مختیمها

 ظلجم یاهنىیطیمک رد هدغ هئارا یاهحزط ای و ذیاىل رد تكد
قادؿم

 ینلغ ندؾ رد حزطم یاهحزط و ذیاىل رد تكد

 ندىة نف لها ترىؾ رد هدنیامن یداهتجا راک
راکهار

 ندىتن یأر ثخاؾ ترىؾ رد نازگید سا  هدنیامن نتفزگ هرواػم

 ؼنتمم ای و هن ،یرآ یاهیأر ندىتن ههتغ سا یلاخدمایپذیاىل و اهحزط هة تتطن تیلىئطم صاطخا مدغلةالم هطلن

 تاكوا یخزة رد اهیلدنؾ سا یرایطة ندىة یلاخ
ترورض

 ظلجم رد رىضخ دىجو اة اهیزیگ یأر رد ناگدنیامن یخزة ندزکن تکرش

 ظلجم رد حزطم هلأطم هة هجىت
قادؿم

 ظلجم رد نافلاخم و نالفاىم فزخ ندینغ

 فیخض و دنطپان تازیتػت ندزةراک هة و تناها سا شیهزپ

فاؿنا تیاغر

 هیزجمهىك اة ثضانم لماػت

تین نطخ اة و هیغاخ نودة راک ماجنا زة تمه

 رىتضد سا ؼیپ یاهمطن
میداؿم

 ناگدنیامن یاهىگمىگة و تاراهظا

 ظلجم تازکاذم ِنیمػتطم رد ناگدنیامن نایة یفنم و تتثم یراذگزثا
لیلد

نآ یتغس کرد مغریلغ هػماج رد تغس یاهراتفر رازکت ندغ ناضآ

ظلجم ناراکمه لةالم رد فاؿنا تیاغر
میداؿم

هیئاضك هىك و تلود لةالم رد نایطلجم فاؿنا تیاغر

اىلدػت اّلا یلغ مىك نائنغ مكّنمزجي ال ودیؤم

ثضانتمان راتفر و یفاؿنایةلةالم هطلن

 هػماج دازفا زیاض هة تتطن هػماج رد ظلجم هدنیامن راتفر رتػیة زیثأتلیلد

فاؿنا و تتدم لداتت یاج هة اهیفاؿنایة ندغ جیار

 لةالم فزط رد هةاػم لمػلاظکغ داجیا
دمایپ

 رىهمج ظیئر اة لماػت
میداؿم

ارسو اة لماػت

زگیدکی دودخ ظفخ
طرش

 تلود اة یػیتط یاهیمهافتیة دیدػت و ترودک داجیا سا شیهزپ

 تلود عود هة اههذخاؤم و اهتمالم ،اهراة ندىة
لیلد

یراذگنىناك اة تلود تکزخ یازة یراذگلیر رد ظلجم ؼلن

»ظلجم ندىة رىما صأر رد« سا طلغ رىؿت نتغادؼلاچ

 اههلهاطم و اههدماطم و اهدایس و مک سا یهلا تغذگهزمث

 نىناك لیر رد تلود تخار تکزخ هة ظلجم کمک

 نایزجم فزط سا نىناك و ظلجم مخ تیاغر
طرش
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اههظغىم و ذیاؿن نیا اة هدنیىگ لد نتفزگ رازك زیثات تدت

تلود یمیدلت ذیاىل و اهحزط یػخةزمث هة کمکقادؿم

ناگدنیامن کت کت هن ظلجم دىخ ندىة رىما صأر ردتیػكاو
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نىناك ندىة باطخلالؿف

 تاةاختنا رىغزپ یراشگزة

دراىم

 مدزم فزط سا ذلؾا ـیخػت

 تاةاختنا یمئاد تیمها
لیلد

ؽاخ لیالد هة ور ؼیپ تاةاختنا تیمها

 مدزم رىضخ زهظم ؛تاةاختناتیمها تلغ

 رىػک رادتكا و تینىؿم ،تینما

 ماظن و رىػک تکزة و تشغهزمث

 مدزم تالکػم همه لخ یازة ناکما داجیا

 تاةاختنا رىغزپ یراشگزة زة نالىئطم عالت و تمه همه نتغاد رازكطرش

 مدزم رىضخ اة نمغد تادیدهت نتفر نیة سالیلد

یةزغ نارادمتضایض فزط سا هدغ رشتنم یاهلیلدت یخزةدهاغ

نآ رد تطةنة مدغ و دىجىم نیناىك ندىة لىلػملیلد

 یتیاضران ترىؾرد یتخ نىناك هة نیکمتطرش

ینىناك لاور نتفای نایزج دهاغ

اهتیخالؾ سازخا هلأطم رد ناتهگن یارىغ زظن سا اهدشمان نیکمتقادؿم

یضایض لیاطم رد نازیا مدزم تزیؿة و یهاگآ

ثضانمهنیمس
 مدزم ـیخػت هلیضو ناىنغ هة امیض و ادؾ ندىة رایتخا رد

نآ متط لمغ و ذلؾا ـیخػت یازة عالت طرش

ایند یاهرىػک طضىتم سا نازیا مدزم یهاگآ ندىة زتالاةسایتما

طلغ ای تضرد باختنا ترىؾ رد ادخ دشن ندىة رىجأمهزمث

 مدزم هجىت ثلج یازة اهفزخ یخزة نایة ناکماترورض

 عاضوا تیػكاو اة مدزم ندزک انغآ

داػةا

دشمان دىخ یاهتیػكاو اة مدزم ندزک انغآ

یهلا هدارا کمک و تکزةهزمث
نىػجار هیلا لکدیؤم

اهدشمان دزف زیخ و حالؾ ملدتهجیتن

تیػكاو نودة یگػیمه یاهفزخ ساهلةاض

اهفزخ نیا نتغادن تیػكاویربهر ؼضىم

ـیخػت متط لمغمدزم هفیظو

لیلد

مه اة ءارآ توافت ندىة لاکغا نودة

 هػماج داخآ کتکت اة یربهر یأر ندىة زةازة

یزیگیأر رد دىخ یازة ظکزه ـیخػت ندىة تجخ

هار و فده ندىةـ خػملیلد

 یهاگآ و یرایغىهطرش
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 تضرد تاغالطا زة اکتا اة هناكداؾ راتفگ زة اهدشمان تتكازم

یربهر یأر هراةرد فلتخم یاهفزخ

 هناگیة یاههناضر تاغیلتت رد اهفزخ نیا سا ؽاخ دؾالم ندغ لاتندحزط تلغ
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