
شقن

رصانعماكحتساهمزال

تيمها

تيمها

هاگياج

تيمها

نآيورزيچهمهندشانب

تهاقف

مامامالكردهزوحتالكشميهدننكلحرصنعودزايكي

هنامزياهلاؤسواهماهفتسانتشادانعم

اهيگژيويرهاوجهقفقادصم
يهقفدعاوقردلماكناقتاوتّقد

يلوصاويهقفدعاوقزاعورفّمظنمجاتنتسا

مامامالكردهزوحتالكشميهدننكلحرصنعودزايكي

ديؤم

يمالساماظنومالساتمدخردناسنايتسهمامتنتفرگرارق

فالساوگرزبياملعزيگناتفگشتشذگرس

دهاش)هر(ينيمخماما

راثآ
ناهجيدامياهشزراناينبينوگرگد

يمالسابالقنا

يجراخويلخادنانمشدفارتعا

مشچهباثمهب

نآدوبنتروصردرگيدرصنعودندوبهديافيب

نآابايندهجوت

اهتصرف

اهناسناداحآمارتحادروم

يناكماويلامّنكمت

هزوحروماندشرتهتفرشيپ

اهديدهت

يمكظاحلزايگرزب

ايندردتيفورعم

يعامتجاويسايستردقبحاص

نانمشدترثك

نانمشديعامتجا،يسايسهاگياج

نانمشددايزتردق

اههيامرس
يوزوحروماردنّانفرباكايدايزدادعت

ناوجلسنروضح

هنيمزندوبمهارف

ينالوطيملعهبرجتو)ناوارف(ريزغملع

ملعتوميلعتبوخياهتنس

هتشكراكديتاسا

تباجن

يروآون

يخاتسگ

دويقنتفريذپن

ديما

طاشنوروش

كرحت

يناوجياهيگژيولمكم

اجيبيخاتسگزايريگولج

فارحنازايريگولج

رتگرزبهبمارتحا

داتساهبمارتحا

توسكشيپهبمارتحا

هزوححالصايلصاطرش

بالقناهبتبسنيتوافتيبزايريگولج

گنجمدقمفوفص

ناربكتسمونانمشدزاترفنراهظا

تيلوئسمساسحا

تيلوئسمتخانش

تيلوئسمرانكردسردهبنتخادرپ

يسايسيشخبيهاگآوغيلبت

يسايس

يماظن

يعامتجا

دهاش

رثا

)هر(ينيمخماماقالخاوبيذهتقادصم

بالط

ساسحينارودردنتشادرارقيگژيو

يسردداوم

يشزومآياضف

ديتاسا

تلع

هاگياج

شقن

تيناحور

تيمها

امهفيظو

دهاش

شور

دهاش

تيمها

تيمها

يگژيو

رثا

رصانع

طيارش

نكر

هيملعهزوح

هيملعهزوحهارهشقن
هيملعهزوحبالطوديتاساعمجردبالقنامظعمربهرتانايبيلكياهروحم

فياظو

تارمث

اهشزرا

ورشيپلئاسم

بوخيسردباتكنيودت

هزوحتاليطعتندركمك

مهرانكاهسرديقطنموحيحصندادرارق

بسانميشزومآياهتصرفداجيا

يقطنموتسرديشزومآماظنداجيا

ملعبسكياربيتصرفرهزاهدافتسا

اههزيگنانياندركراگدنامامهفيظو

اهفعض
نامزاببسانتمهزوحشرتسگمدع

يلعفهزوحيناسنايدوجومزاهدافتسامدع

بولطم

دارفايدرفشالتوراك

هدشيهدنامزاسوميقتسم

يمالساتاررقمنيودتوميظنت

مالسايشزراماظننيودتوميظنت

مالسايمومعقالخانيودتوميظنت

بالقناهدنيآناربهرتيبرت
روهمجسيئرتيبرت
هدنيامنوريزوتيبرت
يسايسزادرپهيرظنتيبرت

بالقناتمظع

يوروشبالقناقيداصم

هجيتن
اهروشكرگيدناركفنشورطسوتاهبالقنانياينابمشرتسگ

اهبالقنانياهبتبسناهروشكرگيدمدرمهاگآدوخانيهاگآ

يوروشبالقنايركفينابمدرومرداهينارياتافيلأت

يمالساناگدنسيونوناركفنشور،هزوحيراكمك

بالقنالياوارددوخناركفنشوريخربنددادتسدزا

ييارجاياهراكهبركفتمياهورينلاغتشا

هصقومليف،قيقحت،هوزج،باتكاههدراشتنا

هجيتن

ينيدلئاسمهئارارداميسوادصفعض

ندوبرثامكهناشن

نافرعمانهبچوپوبيجعبلاطمهئاراهنومن

هقيلسجكدارفاطسوتاهنآحرطتلع

تاماهتاندنامخساپيب

قيداصم
يدهملاوهعيشلاباتك

هعيشنآرقندوبيفيرحتياعدا
)هر(ماماهبناربمايپندوبقفومانهتفگباستنا

لحهار

شور

تاعالطاكنابداجياهمزال

زورياهزاينقبط
نردم

رازبا

تلع

قيداصم
باتك

مليف

مالسازارطخساسحا

يگژيو

!تشادربديابارنآرقنيا

وكابنتيهيضق

برغيشزراماظنوتيدوجومندربلاؤسريز

برغهدنيآديدهت

برغهدنيآندركمهبم مالسادرومردركفتموسانشراكتيبرت

نوگانوگبهاذموتايحور،اههشيدنا،اهتلميسرب

مالسادرومردفلتخمياهرانيمسيرازگرب

مالسادرومرديتاقيقحتياهراكماجنا

يرگنهدنيآوينيبشيپتهجرددوخنادنمشيدنايريگراكهب

تدمدنلبلئاسمياربيراذگهيامرس

دنهتموكحهبيبايتسدردناناملسمندوبعنامدرومرداهيسيلگناهتفگ

ليئارساردنارياعيشتومالسارانيمس

مالساهبيرگنزابياربنوگانوگياهزتيهئارا

ريازجلامدرميهدوتمالسا

يعرف

يلصا

هجدوبولوپ
تاناكما

تلوديسايسينابيتشپ

ركفديلوت

هزوحنوريبهبقلعتمياهراك

هزوحدوخهبقلعتمياهراك

يمالسايياضقمتسيسزاين

لاهديا

رارطضا

نارگيدابكرتشم

هزوحصاخ

قادصم

يعرف

يلصا

تسايس

يعمجطباور

داصتقا

ملعهاگياج

گنهرف

قالخا

يدرفطباور

فده

يلصا

يعرف

مالسا

تلاصااببهاذم

نوتسدالگفورعمنخس

زورمولعوفراعمابييانشآ
ندوبيملعناهجنتمرد

ملعزاناهجندومنباريس

ههبشندشدراوزادعبخساپوهرمزورروماهبنتخادرپ

ههبشدوروزالبقخساپواينديملعثداوحنتمردروضح

ماكحاتخانشربمدرميگشيمهزاين

يلخاد

ينوريب

هنومن

هنومن

اوتحم

فده

هنومن

هرمث

تمظع

طابنتسانيونهويشويهقفلئاسمردديدجتاقيقحت

يسردبتكفيلأت

تلادع

دهتجموهيقف

دهتجملالبقنمنودام

يمالسايراديب

يمالسابالقنا

لمعوملع

هقفدشر

نيدتودبعت

داهجوملع

هاگشنادوهزوحتدحو

ماظنابطابترا

لوحت

هجيتن

هدننكنييعتشقننتشاد

يمالسايروهمجماظنيهدعاق
قالخاوبيذهت

يسايسيهاگآ

يتهاقفقيقدويملعدتمزايبيكرتانعم

ناكرا
طابنتسالوصا

هقفروطت

يوقيگژيو
بناوجهمههبهاگآ

لدتعم

قيداصم

طورش

راثآ

قيداصم

هاگياج

رثا

قيداصم

مزاول

داعبا

ترورض

اهتصرف

نادقفهجيتن

قادصم

ناگرزبهفيظو

ترورض

همزال

اهتصرف

عناوم

فياظو

يناوجيهيحورظفح

ييارگهطباض

نيدت

هزوحيقالخاياهتنستياعر

يبالقناروضح

يونعميهينبتيوقت

يركفحالسهبزيهجتوملعبسك

قادصم

هنومن

تلع

تلع

ديتاساوبالطهطبار

بالقنانامزناوجلسن

بالقنا

)هر(ماماهبناجهمهيربهر

)هر(ماماهبناجهمهيربهر

ربمغيپهبدنوادخيهدومرف نيگنسيراكنتشادشيپرد

هيملعهزوحومقيونعمياضف

يناوجنارود

هارطسوردنديزغلونديزرل

نمشدهبنتسويپ

)هر(ينيمخماما

بيذهتوقالخاسردنتفرگيدج

يهلاميلاعتهبناملسمناناوجوايندزاين

تقوفالتازايريگولج

يناوجنينس

هزوحبسانمياضف

بالطبسانمانيتشيعمعضو

قداصقشاع

لابكبس
يگژيو

هزوحياّفصمرازلگزايمالسامولعنديكم

روشكجراخهبنيدقياقحندناسر

)هر(ينيمخمامادوجودركلمع

بالقناهنودرگندمآردتكرحهب

لماوع

رثا

مالساقّقحتياربتيناحورتوعد

تيناحورهبمدرمداقتعا

تيناحورزامدرمعّقوتشيازفا

ضيفواردصالمموحرمنامززاابيرقتشياديپ

هيضيفهسردم

قيداصم

يگژيو

امهفيظو

تلع

قادصم

هسدقمهناتسآ

ناخيشناتسربق

اضفنيارديونعمناكراوباطقاسفنت

اضفنياينادردق

اهلدندوبينارون

تاقلعتندوبمك

يمالسايروهمجيراذگناينبهجيتنهرودنيارد)هر(مامايزاسدوخ

قيداصم

تاهبشهبخساپ

يمالساتايحيوگلايهئارا

بالقنايركفينابمهئارا

يگنهرفمجاهتابهلباقم

هعماجهرادارديسايسشقنءافيا

ناهجويملعيايندابلاعفطابترا

ترورض

هويش

ترورض

شور

هصخاش

راكهار

انعم

ترورض

امدركلمع

قيداصم

يگنهرفمجاهت

تامازلا

قيداصم

هقباس

ترورض

مزاول

فده

دراوم

تامازلا

ءاتفاوتيعجرم

فيلأتوقيقحت

سردمتيبرت

يضاقتيبرت

غيلبت

مظن

راكميسقت

اههارندركهاتوك

يهدنامزاس

تيمها

هصرع

ترورض

هصخاش

تاهبشلباقمردهعماجندركهنيسكاو

لعفنم

لاعف

تلعيمالساتاررقمروحمربماظنيهرادا

اههنومن

فده

اههنيمز

دهاش

تلع

هسياقم

انعم

اههنيمز

عاونا

يلصانوناك

ءانثتسا

قادصم

تلع

دهاش

هجيتن

تيمها

قيداصم

امروهمجسيئرزايوالسگويووياراسمدرمهوكشرپلابقتسا

اكيرمآردناهايسزاربكاهللايادنندشدنلب

ييوگخساپ

نيلوئسم

بالط

يندشنراركتوييالطيتصرف

هرودنياردناگرزبتاقيقحتنيرتمهمنتفرگتروص

هرودنياردناگرزبزايرايسبيركفهيامندمآتسدب

هزوحياربييانثتسايتصرف

يولهپرابجهاگتسدتمحازمدوبن

بالطتقوزايرادقمندشهتفرگ

اههزوحلاعفزغموروحم

اههزوحدبلاكردهزاتيحورنديمد

اههزوحردتيمكاحتمسهبرادتهجيتكرحداجيا

يمالساتاركفتروحمربماظنققحت

)هر(ينيمخماما

هزوحناجرختمرگيد

اههاگتسدتالاؤسهبييوگخساپ

نيمزهلأسم

يقيسومهلأسم

يداصتقامتسيسهلأسم

يجراخطباورهلأسم

نارازگراكياهشزراهلأسم

بالقناابرابكتسايايندمامتييورايور

هنيمزنيارداهبالقنارياسيراكرپ

ندشيلكشهبيلكشزاولوحتحيضوت

بانمالسا

ماوعمدرممالسا

بالقنا

هنوگدهفويرامعتساياههاگتسدهبهتسباومالسا

نيتالياكيرمآيحيسمياهلانيدراك

دندوبهديدمالساردهكيياهزيچ هتشذگ

يمالسابالقناشياديپ يلعف

مالساابهلباقمياربيرابكتساويرادهيامرسيايندمامتيتسدمه

نآهبهزوحءاقبيگتسباو

يمالساهزيگنانتشادريسفت

عرشيعطقكرادمهبءاكتا

يتاقيقحتددعتمزكارمسيسات

بالقناينابمهئارارديراكمك

يمالسابالقنايلصاطوطخوناكرا

يمالساينيبناهجوركفتياههياپ

يمالساماظنينابم

يمالسايروهمجماظنناكرا

ادصنودبوسوسحمان

بالقنايزوريپزادعب

هزوحندوبيناهج

ديؤم

ربمايپراكينيگنستلع

ادخابلاصتاوطابتراماكحتسانومضم

اليقثالوقكيلعيقلنساناديؤم

تلع


