
،اهدرکراک رب تیریدم و الاب عضوم زا تراظنهمزالهیئاضق هّوق هب فاصنااب و �اع ،نمؤم یناسنا یورین بذج
اه ناسنا همه ندوب شزغل ضرعم رد لیلدب

 هناداقن هاگن نیع رد رارقتسا و تابثینعمهیئاضق هّوق یناوید راتخاس ی5اد یزاسون
طلغ یرالاس ناوید یاه هویش هب

هتشذگ ثاریم

اهراتخاس یخرب هطساو هب جیاتن  ندش روآ نانیمطاریغدقن ترورض

اهراتخاس یخرب رد بوخ یاه ناسنا ندش قرغ

اهراتخاس یخرب هطساو هب هعفارم راک ندش لکشم

هیئاضق هوق یلخاد تاررقم و نیناوق هب هجوت

داعبا
 تاررقم و نیناوق دروم رد رظن دیدجت

مزال نیناوق ندمآ نادیم هب

نیناوق همه هب ازج و یسرداد نیناوق حالصا میمعتقادصم

لیلد
توغاط نارود زا هدنامزاب ِطلغ نیناوق دوجو

نیناوق رد ضراعت دوجو

تواضق حیحص یارجم یور رب یسایس یاه یزاسوج ریثأتلباقم هطقن

قیداصم
اه هدنورپ هب یگدیسر هخرچ رب ریثأت

سرپزاب و یضاق نهذ رب ریثأت

 قادصم
هناگیب یاهویدار و نمشد  [فگیزاسوج

 فلتخم یاه حانج ندز فرح

 اه همانزور [شون

تاساسحا ندرکن هبلغ هب نآرق شرافسّدیؤم
تواضق رد نآ ریثأت و

 ،اولدعت ّالا یلع موق نائنش مکّنمرجی ال وهیآ
یوقتلل برقا وه اولدعا

تسا روط نیمه مه یتسود ،هتفگ ار ینمشد هفیرش هیآرّکذت

تبقارم و یوقتراکهار

ریسم زا تبقارمداعبا

تالکشم هب ندش راچد و نداتفاینرد زا تبقارم

دوخ زا تبقارم

بیسآ نودب [فر ولج و تالکشم گنچ زا ییاهرهجیتن

هیئاضق هوق یور هب اه یزاسوج یریثأت یبقادصم

هعماج رد ینهذ لوبق و عانتقا ساسحاهجیتن
مکح زا تیاضر مدع تروص رد ّیتح

 قادصم
یشزرو نیدایم یاه یرواد لباقم رد لوبق و میلستهباشم

همزال

هیئاضق هّوق طسوت ندرک لمع رظن نودب ناکما داجیاهجیتنهیئاضق هوق زا روشک یاه هاگتسد همه تیgحهمزال

یمالسا یروهمج ماظن یارب تاناکما نیرترب زاتّیمها

فادها تمس هب روشک تفرشیپ یارب یلماع

هعماج تفرشیپ یارب اه هلیسو نیرت گرزب زا

م
ئاس

ق هوق ل
هيئاض

یدعب یاه هاگداد اب یودب یاه هاگداد ماکحا قابطنا مدعنادقف هجیتن

هیئاضق هّوق یاهراک نیرت لکشم زالباقم هطقن

هییاضق هوق یارب گرزب تصرف داجیاهجیتن

هیئاضق هوق داk یاه مشچ ندوب هتسبّدیؤم

تسین تایعقاو یور هب [سب مشچ ینعم هبرّکذت

ینعم
هیلع یعدم و یعدم ،نمشد و تسود ندوب  هدیدان

 یصخش تیصوصخ و تیصخش ندوبن ظوحلم

هیئاضق ی هوق نالوئسم و سیئر راديد ردىمالسا بالقنا مّظعم ربهر تانايب رد هیئاضق هوق لئاسم
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