
هب یدنورهش نوناق تارییغت  
لیب هجیتن ناونع  C-6

و ناگدنها﮹نٮ ،تر﮳حاهم :زا  
اد﮲اٮاک ی﮲دٮورهش

همدقم
Bill C-6، حالصا یا﮳رٮ ن﮲وٮ﮴اڡ ﮵کٮ  

تاحالصا دا﮵﮳حٮا و ی﮲دٮورهش ن﮲وٮ﮴اڡ  
﮵خٮر﮴اٮ رد ، یر﮵گٮد ن﮲وٮ﮴اڡ ﮳اٮ ﮳ط﮴ٮٮرم  

یتنطلس ت﮴ڡ﮲ڡاوم 2017 ٔنٮوژ 19  
رادو﮲مٮ ﮵نٮا .درک ت﮲ڡ﮵اٮرد ار  

ی﮲دٮورهش ن﮲وٮ﮴اڡ ﮳هٮ هک ار ﮴یٮا﮵ر﮵ٮٮ﮴﮲عٮ  
و دهد یم نا﮲شٮ ،تسا هدش هداد  
یم را﮲طتنا تا﮵ر﮵ٮٮ﮴﮲عٮ ﮵نٮا هک ﮲یٮامز  

﮵دٮآرد ار﮳حا ﮳هٮ دور

دییأت زا سپ اروف هک تارییغت  
نئوژ 19 خیرات رد یتنطلس  

دش لامعا 2017

ن﮲وٮ﮴اڡ  
ی﮳ل﮴ٮڡ ی﮲دٮورهش

ن﮲وٮ﮴اڡ  
﮳اٮ ی﮲دٮورهش  



ن﮲وٮ﮴اڡ  
ی﮳ل﮴ٮڡ ی﮲دٮورهش

ن﮲وٮ﮴اڡ  
﮳اٮ ی﮲دٮورهش  
﮵ل﮳ٮٮ تاحالصا  

C-6
ار ی﮲دٮورهش  
زا نا﮴وٮ یم  
نا﮲دٮورهش  
موکحم ﮲هٮاگود  
،﮲تٮ﮵اٮ﮲ح مر﮳ح ﮳هٮ  

و یسوسا﮳ح  
و﮲عل م﮵سٮرو﮴رٮ  
﮳هٮ هت﮳سٮ ،درک  
ت﮲ڡ﮵اٮرد مکح  
یش﮳﮲حٮ ﮵اٮ ،هدش  
حلسم یو﮵ر﮲ٮٮ زا  

﮵اٮ روشک ﮵کٮ  
نامزاس هورگ  
﮳اٮ ی﮵رٮگرد هت﮲ڡ﮵اٮ  

اد﮲اٮاک .

و﮲عل هدام ﮵نٮا  
.تسا هدش  
نا﮲دٮورهش  
رد هک ﮲هٮاگود  
یگ﮲دٮز اد﮲اٮاک  
زا و دننک یم  
ت﮵اٮان﮳ح ﮵نٮا  
هدش موکحم  
مت﮵سٮس ﮳هٮ ،﮲دٮا  
اد﮲اٮاک رد یلدع  

یم درو﮲ح﮳رٮ  
دننام ،دننک  
نا﮲دٮورهش ر﮵گٮد  

هک ﮵یٮاد﮲اٮاک  
ض﮲﮴ڡٮ ار ﮵ن﮲ٮٮا﮴وڡ  

دننک یم .
﮵دٮ﮳اٮ ن﮵اٮضا﮴ڡتم  

همادا د﮴صڡ  
رد ﮵لٮص﮴حٮ  
هتشاد ار اد﮲اٮاک  

دنش﮳اٮ .

و﮲عل هدام ﮵نٮا  
.تسا هدش  
ر﮵گٮد ن﮵اٮضا﮴ڡتم  
د﮴صڡ ﮳هٮ یز﮵ا﮲ٮٮ  
رد یگ﮲دٮز همادا  



هتشاد ار اد﮲اٮاک  
دنش﮳اٮ .

و﮲عل هدام ﮵نٮا  
.تسا هدش  
ر﮵گٮد ن﮵اٮضا﮴ڡتم  
د﮴صڡ ﮳هٮ یز﮵ا﮲ٮٮ  
رد یگ﮲دٮز همادا  
.﮲دٮرا﮲دٮ اد﮲اٮاک  
اه ﮲یٮار﮲گٮ ﮵نٮا  
﮵یٮاد﮲اٮاک زا ار  
ی﮵دٮد﮳ح یاه  
تسا نکمم هک  
یگ﮲دٮز ﮳هٮ ز﮵ا﮲ٮٮ  

زا جرا﮲ح رد  
راک یا﮳رٮ اد﮲اٮاک  

﮵لٮالد ﮵اٮ و  
﮲دٮراد یص﮲حش  

دنک فذح .
تار﮵اٮت﮲حا ﮵رٮزو  
یا﮳رٮ ار دو﮲ح  
یض﮳عٮ و﮲عل  
د﮳نٮ رد تامازلا  

ن﮲وٮ﮴اڡ )1( 5  
زا﮳حم ی﮲دٮورهش  

،ت﮲سٮاد  
﮵کٮ ﮵نٮا﮳رٮا﮳نٮ  
﮲دٮا﮴وٮ یم در﮲ڡ  

﮵کٮ نو﮳دٮ  
اد﮲اٮاک ﮵نٮدلاو  
ار ی﮲دٮورهش  
دنک بسک .

یا﮳رٮ نونکا  
نس ﮵رٮز دار﮲ڡا  
رتناسآ ﮲یٮ﮲وٮ﮴اڡ  
اد﮲اٮاک ﮵نٮدلاو زا  

تساو﮲حرد  
هدش ی﮲دٮورهش  
ز﮵ا﮲ٮٮ ا﮵رٮز ،تسا  

یا﮳رٮ نس  
﮳رٮ ﮵تٮ﮳عٮ﮴اٮ  
5 د﮳نٮ ساسا  

هدش فذح )1(  
هک یدر﮲ڡ .تسا  



اد﮲اٮاک ﮵نٮدلاو  
ار ی﮲دٮورهش  
دنک بسک .

یا﮳رٮ نونکا  
نس ﮵رٮز دار﮲ڡا  
رتناسآ ﮲یٮ﮲وٮ﮴اڡ  
اد﮲اٮاک ﮵نٮدلاو زا  

تساو﮲حرد  
هدش ی﮲دٮورهش  
ز﮵ا﮲ٮٮ ا﮵رٮز ،تسا  

یا﮳رٮ نس  
﮳رٮ ﮵تٮ﮳عٮ﮴اٮ  
5 د﮳نٮ ساسا  

هدش فذح )1(  
هک یدر﮲ڡ .تسا  
ترا﮲﮲طٮ ت﮴حٮ  
﮳هٮ ﮵اٮ نامهتم  
﮳هٮ نآ ب﮳حوم  
مکح ب﮳حوم  
ق﮲ڡا﮴وٮ ،هاگداد  
﮵اٮ ﮳یٮتک هم﮲اٮ  
﮲یٮ﮲وٮ﮴اڡ درکراک  
ترا﮲﮲طٮ ت﮴حٮ  
،د﮵رٮگ یم را﮴رڡ  

یم نونکا  
﮲بٮا﮳ح زا ﮲دٮا﮴وٮ  
یا﮳رٮ هرمعتسم  

ی﮲دٮورهش  
،دنک تساو﮲حرد  
﮵نٮا هک﮵نٮا رگم  
طس﮴وٮ دروم  
دوش و﮲عل ﮵رٮزو .

یداهن﮵ش﮹ٮٮ ﮵چٮه  
ی﮵رٮگول﮳ح یا﮳رٮ  

لامعا زا  
رد تازا﮳حم  
روتسد( هعما﮳ح  
)یعرش مکح  
هک درا﮲دٮ دو﮳حو  
ی﮲دٮورهش زا  
،دش﮳اٮ رادرو﮲ح﮳رٮ  
تداهش دنگوس  
﮵اٮ دوش هداد  
یا﮳رٮ نامز ﮵نٮا  

﮳هٮ یگ﮵دٮسر  
روضح ﮵طٮارش  
یا﮳رٮ ی﮵کٮ﮵زٮ﮲ڡ  

ی﮲دٮورهش  
دش﮳اٮ .

﮳هٮ هک یدار﮲ڡا  
طورشم مکح  
یم تمد﮲ح  

،دننک  
ی﮲مٮ ی﮲دٮورهش  
دنگوس ،دنهد  



)یعرش مکح  
هک درا﮲دٮ دو﮳حو  
ی﮲دٮورهش زا  
،دش﮳اٮ رادرو﮲ح﮳رٮ  
تداهش دنگوس  
﮵اٮ دوش هداد  
یا﮳رٮ نامز ﮵نٮا  

﮳هٮ یگ﮵دٮسر  
روضح ﮵طٮارش  
یا﮳رٮ ی﮵کٮ﮵زٮ﮲ڡ  

ی﮲دٮورهش  
دش﮳اٮ .

﮳هٮ هک یدار﮲ڡا  
طورشم مکح  
یم تمد﮲ح  

،دننک  
ی﮲مٮ ی﮲دٮورهش  
دنگوس ،دنهد  
یم ار تداهش  
رد﮴اڡ ﮵اٮ ،﮲دٮ﮵رٮگ  
﮵نٮا شرامش ﮳هٮ  

یا﮳رٮ نامز  
﮳هٮ یگ﮵دٮسر  
روضح ﮵طٮارش  
یا﮳رٮ ی﮵کٮ﮵زٮ﮲ڡ  

ی﮲دٮورهش  
دنت﮵س﮲ٮٮ .

یاراد ﮵رٮزو  
نداد ر﮵اٮت﮲حا  
ی﮲دٮورهش نداد  
یا﮳رٮ ص﮲حش ﮳هٮ  

دراوم ع﮲ڡر  
﮵رٮ﮲ع و ت﮲حس  
نداد ﮵اٮ و یداع  

تامد﮲ح  
دنمشزرا  
﮳هٮ ﮵یٮانثتسا  
تسا اد﮲اٮاک .

﮳هٮ یرار﮵﮴ڡ﮳ٮٮ  
﮵کٮ ناونع  
رامش ﮳هٮ ﮵نٮمز  
یم هک دور یم  

یا﮳رٮ ﮲دٮا﮴وٮ  
یاطعا  
تار﮵اٮت﮲حا  
﮳هٮ ی﮲دٮورهش  

دور رامش .

هرادا ﮵نٮا  
تاما﮴دڡا  
یا﮳رٮ لو﮴ڡعم  

﮳اٮ ﮵ق﮳ٮٮ﮴طٮ  
یاهز﮵ا﮲ٮٮ  
ن﮵اٮضا﮴ڡتم  
هد﮳وٮ ی﮲دٮورهش  
﮵نٮا ﮳اٮ .تسا  
ع﮳حرم ،لاح  
یا﮳رٮ ﮵حٮرص  
دار﮲ڡا ی﮵نٮز﮵گٮا﮳ح  

رد لولعم  
ن﮲وٮ﮴اڡ  
ی﮲دٮورهش  
درا﮲دٮ دو﮳حو  .

ر﮲﮲طٮ رد تامازلا  



هرادا ﮵نٮا  
تاما﮴دڡا  
یا﮳رٮ لو﮴ڡعم  

﮳اٮ ﮵ق﮳ٮٮ﮴طٮ  
یاهز﮵ا﮲ٮٮ  
ن﮵اٮضا﮴ڡتم  
هد﮳وٮ ی﮲دٮورهش  
﮵نٮا ﮳اٮ .تسا  
ع﮳حرم ،لاح  
یا﮳رٮ ﮵حٮرص  
دار﮲ڡا ی﮵نٮز﮵گٮا﮳ح  

رد لولعم  
ن﮲وٮ﮴اڡ  
ی﮲دٮورهش  
درا﮲دٮ دو﮳حو  .

ر﮲﮲طٮ رد تامازلا  
نت﮲ڡرگ  
یاهر﮵اٮعم  
یا﮳رٮ ی﮴ڡطنم  

﮳اٮ ﮵ق﮳ٮٮ﮴طٮ  
﮵کٮ یاهز﮵ا﮲ٮٮ  

یضا﮴ڡتم  
هک ی﮲دٮورهش  
لولعم در﮲ڡ  
رد نونکا ،تسا  

ن﮲وٮ﮴اڡ  
ی﮲دٮورهش  
هدش ه﮲دٮا﮳حنگ  

تسا  .

تاموزلم  
یا﮳رٮ ن﮵اٮضا﮴ڡتم  

﮵طٮارش ظ﮲ڡح  
یا﮳رٮ مزال  
زا ی﮲دٮورهش  
یا﮳رٮ هک ﮲یٮامز  

ی﮲دٮورهش  
یم تساو﮲حرد  
﮲یٮامز ﮴اٮ دوش  
دنگوس هک  
ار تداهش  
یم ت﮲ڡ﮵اٮرد  
ط﮴ڡ﮲ڡ ،دننک  

یا﮳رٮ  
یاه تساو﮲حرد  
هدش ت﮲ڡ﮵اٮرد  
11 ﮵خٮر﮴اٮ رد  
﮵اٮ 2015 ٔنٮوژ  

نآ زا د﮳عٮ  
دوش لامعا .

رد دروم ﮵نٮا  
رد رضاح لاح  

همه دروم  
زا ،اه هم﮲اٮ﮳رٮ  
دراوم هلم﮳ح  
هدش ت﮲ڡ﮵اٮرد  
ٔنٮوژ 11 زا ﮳ل﮴ٮڡ  

لامعا ،2015  
دوش یم .



یم تساو﮲حرد  
﮲یٮامز ﮴اٮ دوش  
دنگوس هک  
ار تداهش  
یم ت﮲ڡ﮵اٮرد  
ط﮴ڡ﮲ڡ ،دننک  

یا﮳رٮ  
یاه تساو﮲حرد  
هدش ت﮲ڡ﮵اٮرد  
11 ﮵خٮر﮴اٮ رد  
﮵اٮ 2015 ٔنٮوژ  

نآ زا د﮳عٮ  
دوش لامعا .

رد دروم ﮵نٮا  
رد رضاح لاح  

همه دروم  
زا ،اه هم﮲اٮ﮳رٮ  
دراوم هلم﮳ح  
هدش ت﮲ڡ﮵اٮرد  
ٔنٮوژ 11 زا ﮳ل﮴ٮڡ  

لامعا ،2015  
دوش یم .

 2017 ربتکا 11 رد هک یتارییغت
تفرگ تروص

ن﮲وٮ﮴اڡ  
ی﮳ل﮴ٮڡ ی﮲دٮورهش

ن﮲وٮ﮴اڡ  
﮳اٮ ی﮲دٮورهش  
﮵ل﮳ٮٮ تاحالصا  

C-6
﮵دٮ﮳اٮ ن﮵اٮضا﮴ڡتم  
ی﮵کٮ﮵زٮ﮲ڡ روط ﮳هٮ  
یا﮳رٮ اد﮲اٮاک رد  

راه﮹ح تدم  
شش زا لاس  
﮴لڡادح لاس  
183 ﮴لڡادح  
راه﮹ح ره رد زور  

زا ﮳ل﮴ٮڡ لاس  
تساو﮲حرد  
ی﮲دٮورهش  
هتشاد روضح  

دنش﮳اٮ .

﮵دٮ﮳اٮ ن﮵اٮضا﮴ڡتم  
هس تدم رد  
لاس 5 زا لاس  
1095( هتشذگ  

نو﮳دٮ ،)زور  
داد﮴عٮ ﮴لڡادح  



﮴لڡادح لاس  
183 ﮴لڡادح  
راه﮹ح ره رد زور  

زا ﮳ل﮴ٮڡ لاس  
تساو﮲حرد  
ی﮲دٮورهش  
هتشاد روضح  

دنش﮳اٮ .

﮵دٮ﮳اٮ ن﮵اٮضا﮴ڡتم  
هس تدم رد  
لاس 5 زا لاس  
1095( هتشذگ  

نو﮳دٮ ،)زور  
داد﮴عٮ ﮴لڡادح  
،لاس رد زور  
یاضا﮴﮴ڡٮ زا ﮳ل﮴ٮڡ  
﮵دٮ﮳اٮ ،ی﮲دٮورهش  

ظاحل زا  
رد یمس﮳ح  
روضح اد﮲اٮاک  
دنش﮳اٮ هتشاد .

ن﮵اٮضا﮴ڡتم  
﮳هٮ ر﮳وٮ﮳حم  
ت﮲حاد﮹رٮ  
﮳رٮ ت﮵اٮلام  
رد اد﮲اٮاک دمآرد  
﮳هٮ ز﮵ا﮲ٮٮ تروص  
ت﮵اٮلام ن﮲وٮ﮴اڡ  
یا﮳رٮ دمآرد ﮳رٮ  
شش لاس راه﮹ح  
﮳اٮ ﮳قٮاطم ،هلاس  
روضح ﮵طٮارش  

ی﮵کٮ﮵زٮ﮲ڡ .

ز﮵ا﮲ٮٮ تروص رد  
﮳رٮ ت﮵اٮلام ﮳هٮ  
،اد﮲اٮاک دمآرد  
ز﮵ا﮲ٮٮ تروص رد  

ن﮲وٮ﮴اڡ ﮳هٮ  
﮳رٮ ت﮵اٮلام  
هس ، دمآرد  
ج﮹نٮ زا لاس  
ه﮳ح﮴وٮ ﮳اٮ ،لاس  
﮵دٮد﮳ح ز﮵ا﮲ٮٮ ﮳هٮ  
،ی﮵کٮ﮵زٮ﮲ڡ روضح  
﮵دٮ﮳اٮ ن﮵اٮضا﮴ڡتم  
دنهد ت﮵اٮلام  .

نامز تدم  
رد هدش فرص  
زا ﮳ل﮴ٮڡ اد﮲اٮاک  
﮳هٮ ندش ﮵لٮ﮳د﮴ٮٮ  
ٔمٮاد تم﮴اڡا ﮵کٮ  

ز﮵ا﮲ٮٮ ﮵لٮلد ﮳هٮ  
ی﮵کٮ﮵زٮ﮲ڡ روضح  
ی﮲دٮورهش یا﮳رٮ  
هد﮲شٮ ﮳هٮساحم  

تسا .

یم ن﮵اٮضا﮴ڡتم  
زا زور ره دننا﮴وٮ  
ی﮵کٮ﮵زٮ﮲ڡ ظاحل  



زا ﮳ل﮴ٮڡ اد﮲اٮاک  
﮳هٮ ندش ﮵لٮ﮳د﮴ٮٮ  
ٔمٮاد تم﮴اڡا ﮵کٮ  

ز﮵ا﮲ٮٮ ﮵لٮلد ﮳هٮ  
ی﮵کٮ﮵زٮ﮲ڡ روضح  
ی﮲دٮورهش یا﮳رٮ  
هد﮲شٮ ﮳هٮساحم  

تسا .

یم ن﮵اٮضا﮴ڡتم  
زا زور ره دننا﮴وٮ  
ی﮵کٮ﮵زٮ﮲ڡ ظاحل  

﮳هٮ اد﮲اٮاک رد  
در﮲ڡ ﮵کٮ ناونع  
در﮲ڡ ﮵اٮ ﮵مٮ﮴ڡم  
هدش ت﮲ط﮲ڡاحم  
﮵لٮ﮳د﮴ٮٮ زا ﮳ل﮴ٮڡ  
﮵کٮ ﮳هٮ ندش  
﮳هٮ ،ٔمٮاد تم﮴اڡا  
﮵م﮲ٮٮ ﮵کٮ ناونع  
ه﮳لٮا﮴ڡم یا﮳رٮ زور  

﮵طٮارش ﮳اٮ  
ی﮵کٮ﮵زٮ﮲ڡ روضح  

،ی﮲دٮورهش  
365 رثکادح  
ضرع رد زور  
زا ﮳ل﮴ٮڡ لاس ج﮹نٮ  

﮵خٮر﮴اٮ  
تساو﮲حرد

﮵ن﮳ٮٮ ن﮵اٮضا﮴ڡتم  
هلاس 64 ﮴اٮ 14  
یاهز﮵ا﮲ٮٮ ﮳هٮ ﮵دٮ﮳اٮ  
﮲شٮاد و ن﮳اٮز  
ی﮲دٮورهش یا﮳رٮ  

دنس﮳رٮ .

﮵ن﮳ٮٮ ن﮵اٮضا﮴ڡتم  
لاس 54 ﮴اٮ 18  
﮵طٮارش زا ﮵دٮ﮳اٮ  
﮲شٮاد و ن﮳اٮز  
ی﮲دٮورهش یا﮳رٮ  

رادرو﮲ح﮳رٮ  



ی﮲دٮورهش یا﮳رٮ  
دنس﮳رٮ .

﮵ن﮳ٮٮ ن﮵اٮضا﮴ڡتم  
لاس 54 ﮴اٮ 18  
﮵طٮارش زا ﮵دٮ﮳اٮ  
﮲شٮاد و ن﮳اٮز  
ی﮲دٮورهش یا﮳رٮ  

رادرو﮲ح﮳رٮ  
دنش﮳اٮ .

 هیوناژ 11 خیرات رد هک تارییغت
دش لامعا 2018

ن﮲وٮ﮴اڡ  
ی﮳ل﮴ٮڡ ی﮲دٮورهش

ن﮲وٮ﮴اڡ  
﮳اٮ ی﮲دٮورهش  
﮵ل﮳ٮٮ تاحالصا  

C-6
ی﮵مٮم﮴صٮ ﮵رٮزو  
دراوم رثکا یا﮳رٮ  
ی﮲دٮورهش و﮲عل  

ساسا ﮳رٮ  
یگد﮵نٮا﮲مٮ  
﮵اٮ بل﮴﮴ڡٮ ،غورد  
ی﮲ڡ﮲حم ﮲هٮاهاگآ  
﮵طٮارش ندرک  
.د﮳وٮ یدام  
لارد﮲ڡ هاگداد  
ه﮲دٮ﮵رٮگ ﮵مٮم﮴صٮ  
ه﮲دٮو﮹رٮ دروم رد  

و﮲عل ياه  
﮳اٮ ي﮲دٮورهش  
،طل﮲ع ير﮲گٮز﮳اٮ  

﮵اٮ بل﮴﮴ڡٮ  
﮵ى﮲ڡ﮲حم ﮲هٮاهاگآ  
﮵طٮارش ندرک  
﮳هٮ ط﮳وٮرم يدام  

قو﮴ڡح ض﮲﮴ڡٮ  
قو﮴ڡح ،ر﮳شٮ  
قو﮴ڡح و ر﮳شٮ  
و للملا ﮵ن﮳ٮٮ  
نامزاس ﮵تٮان﮳ح  

تسا هت﮲ڡ﮵اٮ .

لارد﮲ڡ هاگداد  
ه﮲دٮ﮵رٮگ ﮵مٮم﮴صٮ  
ه﮲دٮو﮹رٮ ما﮴مٮ رد  
،تسا و﮲عل یاه  
در﮲ڡ هک﮵نٮا رگم  
دنک تساو﮲حرد  
﮵مٮم﮴صٮ ﮵رٮزو هک  

د﮵رٮ﮳گٮ .



﮵اٮ بل﮴﮴ڡٮ  
﮵ى﮲ڡ﮲حم ﮲هٮاهاگآ  
﮵طٮارش ندرک  
﮳هٮ ط﮳وٮرم يدام  

قو﮴ڡح ض﮲﮴ڡٮ  
قو﮴ڡح ،ر﮳شٮ  
قو﮴ڡح و ر﮳شٮ  
و للملا ﮵ن﮳ٮٮ  
نامزاس ﮵تٮان﮳ح  

تسا هت﮲ڡ﮵اٮ .

لارد﮲ڡ هاگداد  
ه﮲دٮ﮵رٮگ ﮵مٮم﮴صٮ  
ه﮲دٮو﮹رٮ ما﮴مٮ رد  
،تسا و﮲عل یاه  
در﮲ڡ هک﮵نٮا رگم  
دنک تساو﮲حرد  
﮵مٮم﮴صٮ ﮵رٮزو هک  

د﮵رٮ﮳گٮ .

 زییاپ رد تارییغت دور یم راظتنا
دریگ تروص 2018 لاس

ن﮲وٮ﮴اڡ  
ی﮳ل﮴ٮڡ ی﮲دٮورهش

ن﮲وٮ﮴اڡ  
﮳اٮ ی﮲دٮورهش  
﮵ل﮳ٮٮ تاحالصا  

C-6
زو﮳حم ﮵چٮه  
یا﮳رٮ یص﮲حشم  

نارس﮲ڡا  
یا﮳رٮ ی﮲دٮورهش  
دانسا نت﮲ڡرگ  
﮵اٮ ﮲هٮ﮳اٮل﮴ڡتم  
یلع﮳ح کوکشم  
ن﮲وٮ﮴اڡ ت﮴حٮ هک  
ٔهٮارا ی﮲دٮورهش  
دو﮳حو د﮳وٮ هدش  

تشا﮲دٮ  .

زو﮳حم  
یا﮳رٮ یص﮲حشم  

نارس﮲ڡا  
یا﮳رٮ ی﮲دٮورهش  

دانسا ذ﮲حا  
و یلع﮳ح  
رد کوکشم  

ن﮲وٮ﮴اڡ  



ن﮲وٮ﮴اڡ ت﮴حٮ هک  
ٔهٮارا ی﮲دٮورهش  
دو﮳حو د﮳وٮ هدش  

تشا﮲دٮ  .

زو﮳حم  
یا﮳رٮ یص﮲حشم  

نارس﮲ڡا  
یا﮳رٮ ی﮲دٮورهش  

دانسا ذ﮲حا  
و یلع﮳ح  
رد کوکشم  

ن﮲وٮ﮴اڡ  
ٔهٮارا ی﮲دٮورهش  

تسا هدش .


