
   .منکیم نایب ار 1068 تیب لوا رتفد يونثم يولوم تیب ود زا یتشادرب یمارگ ناتسود و زیزع يزابهش ياقآ مالس
 
 ربص و رکُشیب یلهاک زا دْنام هک ره
 ربَج ِياپ دریگ هک دناد نیمه وا

 
 درک روجنر دوخ ،دروآ ربج هک ره
 درک روگ رد ،شايروجنر نامه ات

 1069 و 1068 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 تسرد مراک مادک منادیمن نم تسه یچ محالص هک منادیمن نم دش زاب میارب منادیمن و منادیمن و منادیمن هب فارتعا و منادیمن تیب نیا اب
 مشاب هتشاد ربص و مشاب رازگرکش متسه هک یطیارش ره رد منک زاب ار اضف هظحل نیا قافتا هب دیاب هک منادیم طقف تسا هابتشا راک مادک و تسا
 شوماخ و منک هراظن ار دوخ ینهذ نم مدع مشچ اب دیاب نم و دزاس ادج نم زا ار یگدش تیوه مه مادک دهاوخیم دنوادخ قافتا نیا اب منیبب ات
 و نم هب ندز همدص لابند هب نهذ .دنک ادج ادخ ار نم زا مهوت نیا ،یگدرم نیا ات منکن دهدیم ناشن  نهذ هک ییاهببس هب هجوت و مشاب
 یطرش و تسا ینهذ نم گنهرف ياهتداع و یمیدق و هنهک ياهرواب هک وا هتساوخ قبط نم هک دهاوخیم و دروآیم هیجوت و تسا نارگید
 هاگن طقف ارچ ییوگیمن يزیچ ارچ نک عافد نم زا هک دنزیم داد دریگیم شصرح منکیم شهاگن طقف نم اما  منک لمع اهیگدش
 هب سپ یسانشب ار تدوخ یهاوخیمن رگم متسه وت تشپ نم شاب مارآ دیوگیم منورد زا ییادن و متسه رگهراظن طقف  توهبم نم و ینکیم
 لیاوا .دوشیم هچ هک منادیمن و متسه رگهراظن طقف هنارایشوه درد اب  مهدیم شوگ مود يادن هب مه نم سرتن و نکن هجوت تنهذ تائاقلا نیا
 هک مدرکیم ساسحا هک عقوم ره و مدادیمن شوگ ینهذ نم فرح هب مدع ياضف ندوب سانشان دوجو اب اما .دناسرتیم ار نم ینهذ نم مدع زا
 هب ایادخ متفگیم و مدربیم هانپ یهلا نما ناکم هب طقف دزوسیم دراد مشخ زا ینهذ نم و دنکیم ادج نم زا ار یگدش تیوه مه کی دراد ادخ
 و تسین يربخ سرت و تشحو و ادص و رس نآ زا رگید هک مدید نم یتدم زا دعب و نک رود نم زا ار تشحو و سرت نیا تدوخ مروآیم هانپ وت
         رارقرب طابترا نامسح جنپ اب هشیمه نوچ نیمه رطاخ هب میتفرگن تفلا مدع ياضف اب زونه ام هک دشیم زاب اهنیا میارب ًادعب و مدش مارآ نم
  سنا نیا مک مک ناج يانالوم تایبا ندناوخ اب اما تسا هتخانشان ام يارب تسام سح جنپ و نهذ زا رتارف مدع ياضف اب طابترا نوچ و مینکیم
 . دش رتبسچلد و رتنیریش و رتناسآ نتفرگ يوخ و
 
 550 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم
 دَُنکیم نوریب هدرُم	هدنز ز نوچ
 َدَنتیم یگرم يوس هدنز ِسفن
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