ای ﻣﺰدا اهﻮرا:
ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﺧﻮاهﺎن ﺧﺸﻨﻮدی ﺑﺘﻮ روی ﻣﯽ
ﺁورﻳﻢ ﺗﺎ ﲠﱰﻳﻦ ﺳﺮود ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮد را ﺑﺪرﮔﺎهﺖ ﺑﺮ اﻓﺮازم .
در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﺳﺎل ﻧﻮ ﺗﺮا ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻳﻴﻢ ای دادار ِ ﺑﺰرگ ﮐﻪ
ﺳﭙﻬﺮ ِ ﺑﻴﮑﺮان را ﻓﺮاز ﮔﺴﱰدی و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﻴﺰ اﺳﺐ ِ
ﺗﺎ ﭘﺮﺗﻮ زرﻳﻨﺶ
ﺟﺎودان ﭘﻴﺮوز را روﺷﻨﯽ ﲞﺶ ﺁن ﮐﺮدی
ﻏﺒﺎر ﺗﺎرﻳﮑﯽ از ﭼﻬﺮﻩ ی زﻣﻴﻦ ﺑﺮﮔﻴﺮد و روﻳﺶ و ﺑﺎﻟﺶ
ﮔﻴﺎهﺎن ،و ﭘﻮﻳﺶ ﭘﻮﻳﻨﺪﮔﺎن را ﻓﺮاهﻢ ﺁورد .
ﺗﺎ درﺧﺘﺎن ﺑﺎردﻩ ﺑﺎر ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮهﺎی ﲬﻴﺪﻩ ﺳﭙﺎس
ﺗﺮا ﲜﺎی ﺁرﻧﺪ.
زرﻳﻨﻪ ﭘﺮﺗﻮش را ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و ﭼﻬﺮﻩ ی
ﺗﺎ ﮔﻠﻬﺎی ﻧﻮﺷﮑﻔﺘﻪ
زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ رﻧﮕﻬﺎ ﺑﻴﺎراﻳﻨﺪ.
ﺗﺎﺁدﻣﯽ راﻩ از ﭼﺎﻩ ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺷﺎﻳﺴﺖ از ﻧﺎ ﺷﺎﻳﺴﺖ
ﺑﺪاﻧﺪ.

ای ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﺳﺰاوار ﺳﺘﺎﻳﺶ:
ﺗﺮا ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻳﻴﻢ ﮐﻪ ﮔﺮدوﻧﻪ ی ﻣﺎﻩ را ﮔﺮدن ﺁوﻳﺰ ِ ﺳﭙﻬﺮ
َش ﻬﭘﻨﻪ ی ﺑﯽ ﮐﺮان ﺟﻬﺎن را
ﮐﺮدی ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ ﭘﺮﺗﻮ
روﺷﻨﺎﻳﯽ ﲞﺸﺪ وﺳﭙﺎﻩ ﺗﺎرﻳﮑﯽ را ﺑﺘﺎرا ﻧﺪ.
ﮔﻴﺎهﺎن را ﺑﺒﺎﻻﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻪ ی زﻳﺒﺎی ﺳﺒﺰﮔﻮن ﺑﺮ ﺗﻦ
ﺗﺎ
زﻣﻴﻦ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
ﺗﺎ درﻳﺎﻧﻮردان و ﮐﺎرواﻧﻴﺎن را راﻩ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺎ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد دﳍﺎی دﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن را ﺑﻠﺮزاﻧﺪ،
و هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺁرش را ﺑﻴﺎد ﺁرد و ﮐﻮهﺴﺎران
را ﭘﺮ از ﺁوای اﻳﺮان ﺑﮕﺮداﻧﺪ.

ﺗﺮا
ﺑﺰرگ:

ﻣﯽ

ﺳﺘﺎﻳﻴﻢ

ای

هﺴﺘﯽ

ﲞﺶ

ﮐﻪ ﺳﺘﺎرﻩ ی ﺑﺎران زای ِ ﺗﻴﺸﱰ را ﺁﻓﺮﻳﺪی ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺁهﻨﮓ ِ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﺁﲰﺎن ﺑﺎﺷﺪ و دﻳﮕﺮ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را در ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﺧﻮد ﮔﺮد ﺁورد.
َر ﺳﭙﺎﻩ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ
ُ ﻨﺪ
َﺧﺶ و ﺗ
ﺗﺎ ﲜﻨﮓ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮﺧﻴﺰد و ﺑﺎ ﺁذر
را ﺑﺘﺎراﻧﺪ.
َﻬﻨﻪِ ﮔﺴﱰ ﻏﺒﺎر ﺧﺸﮑﯽ از ﺗﻦ زﻣﻴﻦ ﺑﺮﮔﻴﺮد و
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺁبِ ﭘ
ِﺸﻤﻪ ی زاﻳﻨﺪﻩ ی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﮕﺮداﻧﺪ.
زﻣﻴﻦ را ﭼ
را ﺳﺮﺷﺎر از ﺁﲠﺎی ﺗﻮان ﺳﺎز
ﺗﺎ رودهﺎ و ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎران
زﻧﺪﮔﯽ ﲞﺶ ﺑﮕﺮداﻧﺪ .

ﺗﺮا
داﻧﺎ:

ﻣﯽ

ﺳﺘﺎﻳﻴﻢ

ای

دادار

ﳘﻪ

ﮐﻪ زﻣﺎنِ ﺑﻴﮑﺮان را ﺁﻓﺮﻳﺪی ﺗﺎ ﺟﺎمِ ﺳﭙﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎ هﺴﺘﯽ ﺑﻴﮑﺮان را در ﭘﻴﺎﻟﻪ ی ﺧﻮد ﺟﺎی دهﺪ .
ﺗﺎ هﺮ ﭼﻴﺰ را ﺑﺰاﻳﺪ ،ﺑﺒﺎﻻﻧﺪ و ﲟﻴﺮاﻧﺪ.

ﺗﺮا ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻳﻴﻢ ای ﲠﱰﻳﻦ ﺳﺰاوار
ﺳﺘﺎﻳﺶ:
ﮐﻪ ﻓﺮ ﮐﻴﺎﻧﯽ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ را ﺁﻓﺮﻳﺪی
ﺁن ﻓﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺘﻮدﻩ ،و ﮐﺎر ﺁﻣﺪ و ﭼﺎﻻک را،
ﻓﺮی ﮐﻪ ﺑﺪان ﺁ ﻓﺮﻳﺪﮔﺎن را ﭘﺪﻳﺪ ﺁوردی،
ﻓﺮاوان و ﺧﻮب،
ﻓﺮاوان و زﻳﺒﺎ،
ﻓﺮاوان و دﻟﭙﺬﻳﺮ،
ﻓﺮاوان و ﮐﺎر ﺁﻣﺪ،
ﻓﺮاوان و درﺧﺸﺎن .

ﺗﺮا ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻳﻴﻢ

ای ﻣﺰدااهﻮرا:

ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﮐﺸﻮر هﺎ اﻳﺮان را ﺁﻓﺮﻳﺪی:
ﺗﺎ ﺷﻬﺒﺎﻧﻮی ﮐﺸﻮرهﺎ ﺷﻮد .
ﮐﻪ اﻟﱪز ِ ﺑﺎﻻ ﺑﻠﻨﺪ را ﺁﻓﺮﻳﺪی ﺗﺎ ﺁرش ﮐﻤﺎﻧﮕﻴﺮ ﺗﻴﺮش را
از ﻓﺮاز ﺁن ﺑﭙﺮاﻧﺪ و ﻣﺮزهﺎی اﻳﺮان را ﺗﺎ ﻓﺮاﺳﻮی ﭘﻨﺪار
ﺑﮕﺴﱰاﻧﺪ.
ﮐﻪ اﻟﻮﻧﺪ ﺑﺮﻓﭙﻮش را ﺁﻓﺮﻳﺪی ﺗﺎ ﻓﺮ ﺷﺎهﻨﺸﻬﯽ را در
ﮔﻨﺠﻨﺎﻣﻪ ی ﺧﻮد ﺟﺎودان ﻧﮕﻬﺪارد.
ﮐﻪ زاﮔﺮس ﺳﺨﺖ ﮔﺬر را ﺁﻓﺮﻳﺪی ﺗﺎ دﴰﻦ از اﻳﺮان دور
ﺑﺪارد.
ﮐﻪ رود ارس ،و ﮐﺎرون ﻓﺮاخ ﺑﺴﱰ ،و ﺧﻠﻴﺞ ﳘﻴﺸﻪ ﭘﺎرس را
ﺁﻓﺮﻳﺪی ﺗﺎ اﻳﺮان را ﺟﺎودان ﺑﺎﻟﻨﺪﻩ ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ.

ﺗﺮا ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻳﻴﻴﻢ اﯼ ﺳﺰاوار ﺳﺘﺎﻳﺶ:
ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪ هﺴﺘﯽ در ﺁوردی و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺮد ﲞﺸﻴﺪی
ﺗﺎ راﻩ از ﭼﺎﻩ ،و ﺷﺎﻳﺴﺖ از ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ.

اﻧﺪﻳﺸﻪ ی ﻧﻴﮏ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮاز ﺁوردی ﺗﺎ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺁن ﳘﺴﺎز ﮐﻨﻴﻢ.
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮان ﲞﺸﻴﺪی ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ و ﺟﻬﺶ و ﺟﻨﺒﺶ،
ﺧﺎﳕﺎن -و روﺳﺘﺎ  -و ﺷﻬﺮ -و ﮐﺸﻮری ﺁﺑﺎد ﭘﺪﻳﺪ ﺁورﻳﻢ.
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮان دادی ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺎدی ﭘﺮاﮐﻨﯽ و ﻣﻬﺮ ﮔﺴﱰی
دﺳﺘﻴﺎران ﺗﻮ در ﮐﺎر ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺟﻬﺎن ﲠﱰی
ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺮای دﻳﮕﺮ ﻣﺮدمِ ﺟﻬﺎن ﭘﺪﻳﺪ ﺁورﻳﻢ و ﺷﺎدی و
ﻣﻬﺮ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﮕﺴﱰاﻧﻴﻢ.

ای ﻣﺰدا اهﻮرا:
درﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﺳﺎل ﻧﻮ ﺳﺮود ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﺎ را ﮐﻪ از ژرﻓﺎی دل
ﻓﺮاز ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺸﻨﻮ و ﺧﻮاﺳﺖ هﺎﻳﻤﺎن را ﺑﺮﺁوردﻩ ﺳﺎز.
ﻧﻴﺮوی ﭘﺎﻳﺪاری را در ﻣﺎ ﺑﻴﻔﺰا ،ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﺎﺳﺘﯽ هﺎ ﭼﻴﺮﻩ
ﮔﺮدﻳﻢ و در ﭘﻴﮑﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﭘﻴﺮوزﮔﺮ .
در ﺧﺎﻧﻪ هﺎﻳﻤﺎن ﭘﺴﺮان و دﺧﱰان ﺳﻴﻨﻪ ﺳﺘﱪ و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ و
ﺧﺮد ﮔﺮا را ﻓﺰون ﺑﮕﺮدان ،و ﻣﺎ را ﮐﻪ ﺳﺘﺎﻳﺸﮑﺮان ﺗﻮ
اﻳﻢ ﭘﻴﺮوز ﮔﺮ ﺑﺴﺎز.
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ارزاﻧﯽ ﺑﺪار ﺗﺎ ﳘﻪ ی ﺁن ﭼﻴﺰ
هﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮑﻮﻩ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﲞﺸﻨﺪ ﻓﺮاﭼﻨﮓ
ﺁورﻳﻢ...
ﺑﺸﻮد ﮐﻪ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺗﻮ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻴﻔﺸﺎﻧﺪ...
ﺑﺸﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ هﺎ ی ﻣﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮕﯽ رﻳﺸﻪ
ﺑﮕﺴﱰاﻧﺪ...
ﺑﺸﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ ﻧﻴﮏ ﺑﻴﺎرﻳﻤﺎن ﺁﻳﺪ و ﻣﺎ را ﺑﺴﻮی زﻧﺪﮔﯽ ﲠﱰ
راﻩ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ...
ﺑﺸﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ هﺎﻣﺎن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ زﻳﺒﺎ ﭘﻴﮑﺮ و داﻧﺎ و
ﺗﻮاﻧﺎ زادﻩ ﺷﻮﻧﺪ...
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ زور ﻣﻨﺪ و ﮔﻮﻳﺎ و ﺧﺮد ﮔﺮا و رزﻣﻨﺪﻩ در راﻩ
ﮐﺸﻮر...
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎ هﻮش و داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺶ ،و ﺑﺎ ﻓﺮ و ﻓﺮهﻨﮓ...
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺁراﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻧﻴﮏ ﮐﻪ
در ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ،و ﺧﺎﻧﻮادﻩ ،و روﺳﺘﺎ ،و ﺷﻬﺮ ،و ﮐﺸﻮر
را.

واﻳﻨﻬﻤﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﺎرﻳﻢ:
ﻧﻪ ﺑﺮای ﺁﻧﮑﻪ

ﮔﺎم ﺑﻪ ﺑﻴﺮاهﻪ ﺑﮕﺬارﻳﻢ،

ﻧﻪ ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺶ ﺧﻮد را در راﻩ ﺗﺒﺎهﯽ ﺟﻬﺎن
ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪﻳﻢ !
ﻧﻪ ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﭘﻴﮏ اﻧﺪوﻩ ،و ﭘﻴﺎم ﺁوران ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﻴﻢ !
ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ارادﻩ ی ﺗﺮا ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻧﻮ ﺳﺎزی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
ﺟﺎﻣﻪ ی ﮐﺮدار ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﻢ،
ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ زﻣﻴﻦ را ﺟﺸﻨﮕﺎهﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺎزﻳﻢ .
ﮐﻪ
ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﭘﻴﺮو ﺧﺮد ﺑﺎﺷﻴﻢ و از ﺧﺮاﻓﻪ ﺑﺎوری
دﺳﺘﺎورد اهﺮﻳﻤﻦ اﺳﺖ روی ﺑﮕﺮداﻧﻴﻢ.
ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ رﻳﺸﻪ ی دروغ ﺑﺮﮐﻨﻴﻢ و ﺁﻳﻴﻦ ﻧﻴﺎﮐﺎﳕﺎن را ﮐﻪ
ﳘﺴﺎز ﺑﺎ هﻨﺠﺎر ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ اﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﺗﺎزﻳﺎن
ﺑﮕﺮداﻧﻴﻢ.
ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻴﻬﻦ ﺧﻮد را از ﭼﻨﮕﺎل اهﺮﻳﻤﻨﯽ راﻳﺎت دور
ﺑﺪارﻳﻢ.
ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ هﺴﺘﯽ ﺟﺰ ﺑﻪ داد ﺗﻮ ﳕﯽ
ﭘﺲ ای دادار ﺑﺰرگ
ﭼﺮﺧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺶ ﺑﻴﺸﱰ ارزاﻧﯽ ﺑﺪار ﺗﺎ ارادﻩ
ی ﺗﺮا در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺮدار درﺁورﻳﻢ.
اﻳﻦ ﺳﺎل ﻧﻮ ﺧﻮرﺷﻴﺪی را ﺑﺮ ﳘﻪ ی ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﻪ
هﻢ ﻣﻴﻬﻨﺎن ﺧﻮب ﻣﺎ در هﺮ ﮐﺠﺎی اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﺧﺪاﻣﻦ ﮐﻪ
هﺴﺘﻨﺪ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﮕﺮدان و ﺳﻔﺮﻩ ی ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﻓﺮاروی ﳘﮕﺎن
ﺑﮕﺬار.
اﻳﺪون ﺑﺎد و اﻳﺪون ﺗﺮ ﺑﺎد .
ﺁرش ﺑﺮﺧﯽ از واژﻩ هﺎ:
 -١ﺳﭙﻬﺮ :ﺁﲰﺎن  -ﻓﻠﮏ
 -٢زرﻳﻨﻪ :ﻃﻼﻳﯽ.
 -٣ﭘﻮﻳﻨﺪﮔﺎن :ﺟﺎﻧﺪاران .
 -۴ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ :ﻧﻘﺮﻩ ای
 ) :Tishtarﺗﻴﺮ ( ﮐﻪ اﻳﺰد ﺑﺎران زا اﺳﺖ و
 -۵ﺗﻴﺸﱰ
ﻧﺎم درﺧﺸﺘﻨﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در اوﺳﺘﺎ ﻳﺸﺖ
هﺸﺘﻢ ﺑﻨﺎم او اﺳﺖ .در زﺑﺎن ﻻﺗﻴﻦ  Siriusو در زﺑﺎن
ﺗﺎزی ﺷﻌﺮی ﻳﻤﺎﻧﯽ .در ﭘﺎرﺳﯽ ﺷﺒﺎهﻨﮓ هﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ  .اﻳﻦ ﺳﺘﺎرﻩ در ﺷﺒﻬﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﳕﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۶ﺁذرﺧﺶ :ﺻﺎﻋﻘﻪ.
ُﺮش اﺑﺮ.
َﻋﺪ  .ﻏ
ُﻨﺪر :ر
 -٧ﺗ
 -٨ﻓﺮ ﮐﻴﺎﻧﯽ :ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﻧﺎدﻳﺪﻧﯽ و ﻧﺎﺑﺴﻮدﻧﯽ ﮐﻪ از ﺁن
اهﻮرا ﻣﺰدا اﺳﺖ.
ِ ﻓﺮاوان ) ﺧﻮاﺳﺘﻪ=
ُﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮕﯽ :دارﴰﻨﺪی  .داراﻳﯽ
 -٩ﭘ
داراﻳﯽ(

اﻳﺪون ﺑﺎد:

اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎد ) ﺁﻣﻴﻦ(

ﻣﯽ
در

از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎرﳕﺎهﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ﺧﻮاهﺶ
ﮐﻨﻢ اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎﻳﺶ را
ﺗﺎرﳕﺎی ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ .
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزان رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰوﻬﻧﺎی ﭘﺎرﺳﯽ
زﺑﺎن ﺧﻮاهﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﻳﻦ ﻧﻴﺎﻳﺶ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
دﻋﺎی »ﻳﺎ ﻣﻘﻠﺐ اﻟﻘﻠﻮب« ﮐﻨﻨﺪ

