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روان است. یا از دل سخره ها و سنگ ها چشمه، بینیم در بلندترین جای آن گاهی می، به کوحستان می رویم       

.کنندگونه توسیف میاین ، خدای مهربان را زیبایی های آفرینش ، یکی از نویسندگان، ی زیرتهشنودر       

بیب بزرگ شهر ط رضتصمیم گرفتند ن، گو وو گفت جووپس از پرص ،کرد. بزرگان شهر پیشنهاد می راکس مکانی هر ، خالسه     

 را نیز بپرسند.

 درخت آویظان یاز شاخه ی شهر،طبیب بزرگ شهر دستور داد تا آن ها را در چند نقته ، هاگوشتبا رسیدن  ، به هر هال      

زده شدند .همه از این فرمان طبیب شگفت .کنند

 کار هایی را باید انجام دهیم؟چه ، ایران ، خود و سربلندی میهن عذیزمانت قّیاکنون من و شما برای موّف ، دوستان عذیز      

سایش زندگی به مقصد نرسد. هرکس از کار و تالش روی بگرداند نه اثباب آ ، لت ، کاحلی بورزدصهرکه در این چند خ      

تواند از دیگران مراقبت نماید.تواند فراهم کند و نه میخود را می

و هنرمندی جمله بگوید. انتخاب این جمله نیازمند تفکر حرف های بسیار مهم و ارزشمندی را در چند خواهید ر کنید میتسّو     

؛ به خسوس اگربخواهید آن ها را موذون و زیبا بگویید.فراوان است   

شود.کشور ها نواخته میسرود مّلی پیروزی قهرمانان در مسابقات ورزشی ، شاید دیده باشید در مراصم بزرگ و هنگام ائالم      

خوانند.گزارند و با غرور و افتخار آن را میشناسند و آن احترام میی مردم کشور این سرود کوتاه و شورانگیز را میهمه     
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