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۱زا۱ هحفص

روشک رد یراک و یدیلوت داصتقا تارقف نوتس رگراک
تسوا هتسیاش هک یقوقح و تازایتما زارگراک یرادروخربققحت همزال

یلم دیلوت رد نارگراک مهم شقنهجیتن

یلم دیلوت تیوقت و قنور  هجیتن

تیمها
 داصتقا عضو ندیسر ناماس هب یارب تسرد هار رگراک میرکت

لیلدیداصتقا تالکشم هرگ ندش زاب و روشک

تامازلا

همزالراک گنهرف جیورت و راک تیمها جیورت
 راک عون <فرگ رارق مود هجرد رد

راک هب قایتشا و هقالع سفن <فای تیولوا و

قادصم
تراقح ساسحا مدع و دوخ لغش هب رگراک راختفا

مدرم یمومع شنیب رد »راک« یارب بسانم هاگیاج داجیافده

لیلد
 ایند یاه تورث همه ندوب هدیاف یب
دشابن راک یارب یرگراک هک یتروص رد

هسلج رد راک ریزو طسوت هدش حرطم بلاطم یریگیپهمزالنارگراک تشیعم نیمأت

 رگراک و راک ی هلئسم رد یناگمه تیلوئسم ساسحا
بطاخملوئسم یاه شخب زا کیره طسوت دوخ فیاظو هب لمع و

تلود

امرفراک

رگراک

نانیرفآراک

یمومع تساوخ و یمومع رکفت کی داجیا
هنو]مدرم طسوت هدش حرطم فادها هبلاطم و

نآ ندش لیدبت یارب یتمواقم داصتقا ناونع رارکت
تساهلد و لمع و نابز رد نآ ققحت و یمومع صاخ هب

ترورض

تسین تحیصن و هظعوم هدش حرطم بلاطمتسردان تشادرب

تیمها
یداصتقا مهم یاه هبرض دناوت یم ایند رد اهرگراک باصتعا

دنک دراو اه تلود هب یسایس و
یمالسا یروهمج هیلع یرگراک هعماج زا هدافتسا یارب نانمشد شالت

یرگراک هعماج زا ماظن ناراکدنا تسد ی همه ینادردق و یرازگساپسماظن هفیظو

 دیوگب راختفا اب تسا هراک هچ تردپ دنسرپب یناوج زا رگا
تسا ریدم الثم تفگ یم راختفا اب هکنیا dک ؛»رگراک«

یتلود نیلوئسملوئسمرگراک یلغش تینما نیمأت

 حرط فده
ثحب

 ترورض
فعاضم

یمالسا ماظن زا نارگراک یگشیمه تیdح
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لاغتشا هلئسم دننام یلئاسم لح رد ریخأت ندوبن زیاجلیلد

 لح هجیتن
هلئسم

اه ناوج نوگانوگ تالکشم شهاک

تیمها

یعdتجا یاه بیسآ شهاک

یگراکیب و یراکیب هب طوبرم ناوارف یاه تفآ شهاک

 لح هار
یلصا

 هملک  ماع یانعم هب دیلوت ؛یلم دیلوت هب نداد تیمها
اهنآ یارب یزیر همانرب و تامدخ و یزرواشک ،یتعنص دیلوت
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 رادشه
نیلوئسم

تاباختنا رد مدرم هدرتسگ تکرش تروص رد نمشد ینیشن بقعهجیتن

ام هبرجت
 هتشذگ یاه لاس رد ناریا تلم هب ضرعت رد نمشد یناوتان

مدرم روضح رطاخ هب

 میدمآ ام هکنیا رب ینبم نیلوئسم یضعب تسردان یریگ عضوم
میرادرب روشک رس زا ار گنج هیاس میتسناوت و میدرکادیپ تیلوئسم

یریگ هجیتن
 دراد تسود ار روشک تینما و یمالسا ماظن و روشک سکره

دنک تکرش تاباختنا رد دیاب

تروشم و هعلاطم و لمأت و رکف یور زا نداد یأرمدرم هفیظو

تاباختنا هلئسم هب ندرکن هاگن یرسرسهمزال

لاعتم دنوادخ شیپ ندوب روذعمهجیتن

مدرم و ادخ شیپ ندوب لوئسمنادقف هجیتن

 هب هیصوت
اهدزمان

تیمها
نیمورحم صوصخ هب و مدرم هب تمدخ یارب یسک رگا

تسا هنسح وا هملک و تکرح ره دوش نادیم دراو

 دینک باختنا یروج ار اهراعش و دینک دهع لاعتم یادخ اب
 صوصخ هب روشک یاه تیولوا هب دیدش باختنا رگا هک

دینک یم هجوت نیمورحم لکشم لح

ترورض
 دسر ی] نوخ هک ییاج هب دیاب تسا ناسنا رکیپ لثم هعماج

درک یگدیسر تسا مورحم و

اه تیولوا تیاعر مدع رطاخ هبتیمها

 یبالقنا و یداهج راک اب زج هک دینادب
دناسر ناماس هب ار روشک ناوت ی]

اه تسب نب ندش زاب و اهراک نداتفا هارققحت هجیتن

 راک یانعم
یبالقنا و هنادهاجم تیفیک اب ناوارف راکیبالقنا و یداهج

تسردان تشادرب
یبالقنا مییوگ یم یتقو دننک یم لایخ یضعب

مظن یب ینعی
 تسرد یانعم

یرگیبالقنا
ندشن مرگرس لاح نیع رد و مظن تیاعر

اهربنایم یوجتسج و یتافیرشت و یا هیشاح یاهراک هب

نآ هب یزارد تسد زا یریگولج و مدرم یارآ تناما ظفح

بطاخم
 dیس و ادص ،نابهگن یاروش ،روشک ترازو

تفرگ دنهاوخ یأر یریگ یأر زور هک یفلتخم یاه شخب و

ناراک ردنا تسد همه طسوت نوناق یناگمه تیاعرهمزال

رادشه
تسا سانلا قح مدرم یأر

هدرک سانلا قح هب ضرعت دنک ضرعت نآ هب یسک رگا

تسا مدرم روضح رطاخ هب روشک زورما تفرشیپتیمها

 هب هیصوت
 یرازگرب نیلوئسم

تاباختنا


