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نيوزق ناتسا

سلجم تاباختنا

يمالسا ماظن

ريگ مشچ روط هب خيرات لوط رد نيوزق هقطنم بقانم دوجو

دنمتواخس
ريخ ياهراك و گرزب ياهراك رد تكرش لها

تمه دنلب
عناق

رادافو
نيدتم

عبط تعانم ياراد
راكادف

تيمها

نيوزق خيرات رد هتسجرب ياه تيصخش دوجودهاش

قيداصم

ديؤم

ضقنلا باتك بحاص ،ينيوزق ليلجلادبع

زرابم ياهقف زا ،يناغرب حلاصدمحم و يقتدمحم اّلم موحرم

گرزب خروم ،يفوتسم هللادمح

ثلاث ديهش

هتسجرب رعاش ،يناكاز ديبع

ينافرع و يكولس ميظع تيصخش ،يدابآرز يسوم ديس

دهشم ي هزوح ي هتسجرب ديتاسا زا ،ينيوزق مشاه و يبتجم خيش جاح

نيودقلا باتك

»يسدقم« ،فورعم ناد يفارغج ياه هتفگ

لبق لاس دصتشه رد ينيوزق ياه تيصخش لاح حرش رد يدلج هس يباتك

قيداصم

يياجر ديهش

يياباب ديهش

يبارتوبا موحرم

نيوزق ناتسا ديهش رازه هس و نيوزق ديهش رازه ود

يندشن شومارف ي اهرهچ و گرزب يناسنا
ناگدازآ يونعم ِمّلعم

نهك هقباس نيا هب هيكتناناوج ي هفيظو

 مدرم راظتنا

يخيرات هقباس

مدرم ياه يگژيو

هنهك و راد هشير تّلم كي ناونع هب ناريا تّلم يفرعم

يخيرات تاقيقحت

نالوئسم يگژيو

عضاوم

ماظن تفرشيپ داعبا

داعبا

زورما تيعضو

يونعم تفرشيپ

يدام تفرشيپ

صقان رايعم

يقيقح رايعم

هتشذگ لاس25 رد ناوارف ياه تفرشيپ

يمالسا يروهمج ماظن فادها

يّلم يصلاخان ديلوت دادعا و ماقرا ندوب الاب

داعبا

يگژيو

نالوئسم ندوب يمدرم

ندوب راوشد

يرالاس هتسياش

ندوب گرزب

يدام هافر

ندوب سدقم

تيونعم

همه نايم يّلم تورث ميسقت و تلادع يرارقرب

قالخا

هنومن

مه رانك رد اهرايعم ي همه ندرك تياعرتّلع

ناريا تّلم ديما نتفر الاب

سفن هب دامتعا نتفر الاب

ناريا تّلم تريصب نتفر الاب

اه شالت نيا موادت موزل هتكن

رد تانايب
 عامتجا

مدرم گرزب
نيوزق

هتسجرب يادهش ميدقتنآ زا دعب و بالقنا نارود همانراك
يگژيو

ديؤم

يوتحم

ينارگ هب طوبرم لئاسم عفر

يداصتقا تالكشم عفر

روشك تاناكما و دوخ ناوت ي هزادنا هب مدرم ياهزاين هب يگديسر

ناناوج هب طوبرم تالكشم عفر

يياتسور و يرهش نارمع هب طوبرم لئاسم ندش فرطرب

نكسم ي هلأسم

يراكيب ي هلأسم

ليصحت ي هلأسم

جاودزا ي هلأسم

ناريا مدرم نيب ندوب كرتشم

 فادها زا يكي ناونع هب ،نالوئسم هب رّكذت و مدرم تاراظتنا يريگ يپ
اهرفس

اهوگتفگ و اه يجنسرظن قيرط زا مدرم تاراظتنا زا يربهر نتشاد عالّطا

ندوب ديئات دروم و اج هب
اه يگژيو

هتكن

قيداصم

قيداصم

تالكشم عفر

يونعم و يدام

نالوئسم ي همه تين ،مدرم هب تمدخ

هلئسم نيرت مهم

 ِماظن راظتنا
يمالسا

يّلم تّزع ظفح اب هارمه روشك تفرشيپ يارب اه تصرف زا هدافتسا

 و مدرم هب تمدخ يارب دنوادخ لباقم رد دوخ نديد لوئسم
تلادع رارقتسا

1 هحفص
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نيوزق ناتسا

سلجم تاباختنا

قيداصمعضاوم يگژيويمالسا ماظن

ناهج يمومع ياضف رد اه نآ يسررب و ماظن عضاوم ي هعلاطم نتشاد ترورضهتكن

اه تّلم نيب رد نآ يجيردت شريذپ

ناهج يمومع ياضفديؤم

مادص دروم رد بالقنا راعش

اه تسينويهص حلص  دروم رد بالقنا ِ راعش

اكيرمآ دروم رد بالقنا راعش

اوتحم

شريذپ تّلع

يناهج لئاسم رد اكيرمآ عضاوم

اه تّلم قوقح نتفرگ هديدان

ييايفارغج ياهزرم نتسناد شزرا يب

ايند فلتخم طاقن هب يزادنا تسد

راوخ ناهج يدوجوم ،اكيرمآ

نانمشد

تيبولطم هصخاش

هاگياج

مدرم فياظو

تيمها

روشك ي هلئسم نيرت مهم

روشك تينما و هدنيآ نماض

مدرم طاشن و روشاب روضح

هجيتن

همزال

بولطم يسلجم ليكشت

ينيد يا هفيظو ناونع هب تكرش

يگژيو

يّلم تّزع هاگ يّلجت

يمومع عفانم ي هدننك نيمأت

يّلم تينما ظفاح

مزال رابتعا و يدمآراك

حلصا باختنا هصخاش
تيافكاب

نيدتم

راد همانرب

يبالقنا

مان شوخ

مودخ

ارگناوج

هديد ناحتما

هرمث

هرمث

اه تسب نب ندركزاب

ندش عقاو دامتعا دروم

يروتاديدناك تايصوصخ نتشاد تروص رد ندش اديدناك

ندش هدنيامن يارب يروتاديدناك تايصوصخ دجاو دارفا زا تساوخرد

اوتحم

شريذپ تّلع

داهنشيپ نيا ندوب هناراكاير

يللملا نيب ياهدادرارق ندرك لامدگل

نيطسلف راب هعجاف ياه هنحص

اوتحم

ديؤم

ناسنا بلاق رد يشحو يناويح و دسفم يدوجوم ،مادص

مادص تّلذ و يريگتسد

تربع

هتكن

اه تردق نيا ندوبن يدبا و يمئاد

تّلع

نيبطاخم

يلاشوپ ياه تردق ي هدننك دوبان ،دنوادخ تردق

روتاتكيد نانار مكح

تسينويهص نارادمدرس

هنومن

شور

اكيرمآ روهمج سيئر

رشب قوقح ياعدا

يساركومد ياعدا

نالوئسم

تفرشيپ

فده

عاونا

تبقاع

تاباختنا رد مدرم ندركن تكرش

يجراخ

يلخاد
تسايس

يجراخ نانمشد ناگتسباوتيهام

تاباختنا اب حيرص ريغ تفلاخم

يهلا  هوق لوح هب يماكان

تّلع
تاباختنا رد تكرش رب نالوئسم هملك قافّتا

روشك يمومع ياضف

رد تانايب
 عامتجا

مدرم گرزب

نيوزق

 هحفص

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

 رب ينبم ايكرمآ روهمج سيئر تاراهظا
تسا رتهب رايسب مه نوراش و شوب نودب يايندام خساپمادص نودب يايند ندوب رتهب


