
نیریز دیاوق رب یدنبیاپ مالعا و هتسب نامیپ هلیسونیدب تسیلاسروینوی نیرتینوی یاهنمجنا یاضعا ام  
:مینک یم

اهناسنا همه یتاذ قاقحتسا و شزرا هب مارتحا ـ ، 

تلادع و یربارب ٬فاصنا ٬یدردمه  و تقفش لوصا ساسا رب یناسنا هطبار هب مارتحا ـ -  

٬اهنمجنا یاضعا مامت نایم رد یونعم دشر هب قیوشت و رگیدکی شریذپ  ـ

ینعم و تقیقح تفایرد و لیصحت یارب هنالؤسم و هنادماع ٬هناهاگآ یوجتسج ـ   

اضعا مامت نایم کیتارکومد لمع و وگتفگ ظفح یارب شالت و صخش ره ینادجو تیناقح هب مارتحا ـ  
رتگرزب هعماج رد و

و یرشب هعماج مامت یارب تلادع و یدازآ ٬حلص لین هب فده اب ریذپان یگتسخ ششوک ـ 

..مینآ زا ییزج ام همه هک سدقم و یناهج هتفات مه رد دوجو تیلک هب مارتحا ـ    

:دننام .دریگیم یعونتم عبانمزا همشچرس تسام ِک رتشم دِاقتعا و رواب هک یلوصاو موسر  

یوس هب ار ام هک ٬اهگنهرف همه رد روهظم ٬یلاعتم یتفگش و زمر رد میقتسم دوهش و هبرجت ـ  
٬دنکیم یرادهگنو هدرک قلخ ار تایحَ هک دناوخیم ارف ییاهورین زا لابقسا و یونعم تایح دیدجت  

.نمیرها یاهورین ربارب رد یگداتسیا هب ار ام شیوخ روعش وترپ رد هک یبن نامدرم رادرک و راتفگ ـ   
٬دنناوخیم ارف قشع و یدردمه ٬لدع یورین زا هدافتسا اب  

.دنتسه ام یقالخا و یونعم دشر رب ذفان و شخب ماهلا هک یناهج بهاذم مامت زا هتفرگرب تینالقع ـ   

هیاسمه هب تبحم زاربا طسوت یهلا قشع هب توعد ار ام هک یحیسم و یدوهی بهاذم یاه هزومآ ـ  
٬دننکیم دوخ  

هب و دننکیم ینالقع و یملع براجت یریگدای هب توعد ار ام هک یرادم ناسنا دیاقع یاه هزومآ  ـ  
.دننکیم دزشوگ ام هب ،دودحم نهذ و شوه یتسرپ تب زا نازیم نامه  

لداعت قبط رب یگدنز هب ار ام و هدرک نیسحت ار تایح هخرچ هک ارگ تعیبط یاهتنس  هزومآ و  ـ  
.دننکیم توعد یعیبط

مینآ رب ام هدرک رترابرپ ار ام نامیا و رواب هک فلتخم یاهگنهرف و بهاذم یگناگسب درخ زا رکشت اب  
ییاضعا ناونع هب ام .میزاس رت هدرتسگ ار شیوخ رظن و دید ناوت و هدرک رتقیمعار دوخ کاردا  هک  
دهع رگیدکی اب ار لباقتم دامتعاو تیامحو میوشیم یناسنا نامیپو قاثیم نیادراو ممَّصُم و دازآ  



ییاضعا ناونع هب ام .میزاس رت هدرتسگ ار شیوخ رظن و دید ناوت و هدرک رتقیمعار دوخ کاردا  هک  
دهع رگیدکی اب ار لباقتم دامتعاو تیامحو میوشیم یناسنا نامیپو قاثیم نیادراو ممَّصُم و دازآ  
.میدنب یم


