
ناریا یکشزپ مولع هاگشناد رواشم داتسا دنیارف دنور

 هب روشک شزومآ شجنس نامزاس زا نای وجشناد یفرعم
 هاگشناد

اه هدکشناد هب هاگشناد فرط زا نایوجشناد یفرعم

 تهج شزومآ دحاو زا نایوجشناد یماسا تسیل هیهت
 داتسا یفرعم اب اههورگ رد نایوجشناد يدنب میسقت
 و دیدج يدورو نایوجشناد هفراعم مسارم رد رواشم

وجشناد ره يارب هدنورپ لیکشت

 یگنهرف،شزومآ(فلتخم ياه دحاو اب یگنهامه
 رد )مسارم رد روضح تهج رواشم دیتاسا،ییوجشناد
 اب دیدج يدورو نایوجشناد هفراعم هسلج يرازگرب
 دیتاسا روضح اب رواشم داتسا دحاو و دوخ هدکشناد

 یناسر عالطا و هیعالطا هیهت و مرت ره عورش رد هطوبرم

نایوجشناد هب

 لیکشت و هرفن .... ياههورگ هب نایوجشناد يدنب میسقت
 یماسا تسیل لاسرا و نایوجشناد يارب هدنورپ

 مرتحم نیلوئسم و  هطوبرم رواشم داتسا هب نایوجشناد
 تامادقا يریگیپ و مزال مادقا و عالطا تهج هدکشناد

هدش ماجنا

 هب دحاو تاعالطا درب قیرط زا یناسر عالطا
 رواشم داتسا یفرعم صوصخ رد نایوجشناد

یلیصحت عطاقم هیلک(دوخ )  

و1 تیولوا يدنب نامز لودج مرف لاسرا
 تعاس مالعا تهج رواشم دیتاسا هب2

 نآ يروآ عمجو هدکشناد رد ناشروضح
  رد دیتاسا روضح تاعاس تسیل میظنت و
 نایوجشناد هب یناسر عالطا و هدکشناد

صوصخنیا رد

 هطقن انایحا و تاشرازگ يروآ عمج
 تالکشم و لئاسمو دیتاسا تارظن

 یسررب و نایوجشنادو دیتاسا
 لاسرا هطوبرم نیلوئسم هب شرازگ

ددرگیم

 رواشم دیتاسا تاسلج يرازگرب رد یگنهامه
هدش داهنشیپ تعاس و زور رد نایوجشناد و

 لاسرا و تاسلج ياه همانرب و همانتوعد و همان هیهت
 و رواشم داتسا تاسلج صوصخ رد رواشم دیتاسا هب

 و دشابیم نایوجشناد و دیتاسا اب نآ یگنهامه
).دوش شرازگ تسیابیم تاسلج و راک شرازگ

 مالعا تهجرواشم دیتاسا ي هیلک هب همان مرتره نایاپ رد
.ددرگیم لاسرا دحاو هب درکلمع شرازگ

 تارظن هطقن انایحا و تاشرازگ يروآ عمج
 و نایوجشنادو دیتاسا تالکشم و لئاسمو دیتاسا

 لاسرا هطوبرم نیلوئسم هب شرازگ یسررب
.ددرگیم

 نایوجشناد رواشم دیتاسا هب همان لاسرا
 داتسا دحاو نیلوئسم هب عالطا و يراطخا

 هب وجشناد یفرعم و يریگیپ تهج رواشم
 دیدحالص اب زاین تروص رد هرواشم زکرم

رواشم دیتاسا

نایوجشناد نیب یجنس رظن ياهمرف عیزوت

 هیلک هب رواشم دیتاسا تاصخشم مرف لاسرا
 تهج ینیلاب و هیاپ مولع ياههورگ ناریدم

 تئیه ءاضعا ،اه همانرب دربشیپ و يزیر همانرب
 هب يراکمه هب دنمقالع و دییات دروم یملع
 هارمه هب ار نایوجشناد رواشم دیتاسا ناونع
 هب)رواشم داتسا تاصخشم( هدش لیمکت مرف

دنیامن یفرعم دحاو نیا

 هیلوا هعجارم مدع لکشم عفر تهج یتاداهنشیپ هئارا
 تبث ندش یتنرتنیا تلع هب رواشم دیتاسا هب نایوجشناد
 مرف ای هدش ءاضما دحاو باختنا مرف يرابجا ذخا( مان

 رپ مرف يرابجا لیوحت و رواشم داتسا فرط زا  يرگید
)رواشم داتسا هب وجشناد طسوت تاصخشم هدش

 ثحابم نینچمه و هاگراک تهج یگنهامه و يزیر همانرب
 دیتاسا یشیدنا مه و يرکفمه اب هاگراک رد طوبرم

رواشم

 هیاپ مولع و ینیلاب دیتاسا تاسلج يرازگرب و یگنهامه
 صوصخ رد ثحب دروم دراوم هک ازجم تروص هب
 صوصخ رد دیتاسا تایرظن و رظن لدابت و ییانشآ
 رد ثحب دروم دراوم و نایوجشناد اب رثوم طابترا

دش حرطم اههاگراک

 رد دیتاسا اقترا تهج یشزومآ ياههاگراک يرازگرب

نایوجشناد اب رثوم و رتهب طابترا ياتسار

 رواشم ناداتسا يزکرم هتیمک لیکشت تساوخرد يریگیپ
 هدکشناد شزومآ مرتحم تنواعم زا




