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تانايب
ياه هبطخرد
هعمجزامن

نارهت

 ياوقت تياعر
يهلا

بجر هام مايا

 عم اناميا ودادزيل نينمؤملا بولق يف هنيكسلا لزنا يذلاوه"
"اميكح اميلع هللا ناك و ضرالا و تاومسلا دونج هللا و مهناميا

انعم

لواي هبطخ

يهلا ي هنيكس
حلص دراوم زا يضعب رد)ملسو هلآ و هيلع هللا يلص(ربمايپ ندمآ هاتوك

راگدرورپ سدقم تاذ لباقم رد دوخ روضح ندربن داي زا

ندش يهلا كمك و تمحر ،تاكرب لومشم هجيتن

هنومن

"نينمؤملا بولق يف هنيكسلا لزنا يذلاوه" هيآ

همان حلص يادتبا زا ميحرلا نمحرلا هللا مسب فذح قادصم

"بولقلا نئمطت هللا ركذب الا"

تلع

نانمؤم ناميا ندش رت قيمعهجيتن

ميلعت

هيكزت

ندوب تفرعم زا ييايرديگژيو

رطف ديع زامن مسارم رد تكرش

يدام يايند نيا رد تيونعم هب تّلم ي هيكت اب يمالسا بالقنا يزوريپ

ناناوج

رثا

بجر هام ياهاعد

"مهناميا عم اناميا ودادزيل"هيآ

هكم هب هيبيدح ندوب كيدزن و هنيدم زا نانمؤم ندوب رود

دنوادخ هب اه لد ندرك هجوتم

صاخ بطاخم

دهاش

قيداصم

يليمحت ي هلاس تشه گنج رد تّلم يزوريپ و يزارفارس

 هب هك يناسك يتح يونعم مسارم رد اه ناوج تكرش
تسين اه نآ ياميس رد يونعم شيارگ رهاظ

تصرف

هتفه ره هعمج زامن رد اوقت زيگنا تفگش يانعم رورمهنومن

اعد تقويگژيو

هعمج زامن

نانمؤم لد ندش ينافوط و هيبيدح حلص عياقولوزن نأش
ترجه مشش لاس رد نوگانوگ تاهج زا

"هللا ركذ يلا اوعساف"هيآ

ام تاكرح و نابز ،لد رب ادخ داي ندش بلاغرثا

 نوگانوگ ثداوح ربارب رد يمالسا بالقنا ظفح
 لاس يس زا سپ

نانمشد فرط زا ندش هرصاحم

نينمؤم رب يحور شمارآ و يهلا ي هنيكس لوزنتاجن هار

يهلا ي هنيكس و تمحر لوزنتّلع

هيآ

ام ي هفيظو

)مالسلا مهيلع( همئا زا روثأم ياهاعد

دنوادخ ركذ هب تّلم ينارون لد ندوب يكتمهناشن

يهلا تمحر ظفح

هعماج يونعم ياضف نتسناد ردق

تامازلا

يهلا تمحر نديد زا سپ ندشن رورغم

 فادها مامت هب يهلا ي هوق و لوح و قيفوت هب تّلم نيا نديسرهجيتن
دوخ دنلب

 و يسايس ياه ناجيه ي هليسو هب دنوادخ زا ندشن لفاغهمزال
نوگانوگ ياهوگموگب

قداص و كاپ ياه ناميا ي هياپ رب بالقنا ندوب راوتساتيمها

نامفياظو زا ندركن تلفغ

اه لد زا ادخ داي ندربن داي زا

ميراد زاين يگدنز رد هك يقياقح يفّرعم

نهذ ي هدننك نشور

يهلا ركذ ندرمش منتغم همزال

هيآ

قيداصم

ركذ تقو

نانمشد ياه شيوشت داجيا ربارب رد ناناملسم ِيحور شمارآ ظفح و ناميا نتشادهگن راوتسا

ادخ داي اب يگدنز ياه نافوط و اهارجام رد اه لد ظفحهعماج رد هنيكس و شمارآ داجياهمزال ترورض

قيداصم

فاكتعا مسارم رد تكرش

ردق ياه بش مسارم رد تكرش



ناوجوريپ،اه نز،اهدرم

فلتخمبهاذموماوقانايم

تاباختناردمدرم گرزبراكزاركشت
دادرخ22

روشكي هراداردمدرميوجتكراشمحورميظع شيامنتّلع

داعبا
مدرمءارآهبيّكتمياه يساركومدنايمرد

اه لدندمآناجيههبرثا

ماظنهبمدرميگتسبلدميظعشيامن

روشكتشونرسياربتيلوئسمساسحاميظعشيامن

ندوبريظن يبتاباختنا نيايگژيو

تّلع

داعبا

ايندردندوبريظن يب

58 لاس يسرپ همه زا ريغ يمالسايروهمجردندوبريظن يب

تيعمجنويليملهچومدرم يدصرد85دودحتكراشم

نيغوردياه يساركومدنايمرد

يريگ هجيتن
ادخهجوتي هناشن

ميظع هثداحنيارستشپ)هجرف يلاعت هللا جع(رصعيلوكرابمتسدنتشادرارق

 نيا راثآ
تاباختنا

لوالسني هزادناهبناناوجيسايسدهعتوروعش،روش شيامن
بالقنا

هتكن

هتشذگابزورماتيعضوتوافتتيمها

هقيلسفالتخادوجوابداحآي همهنيبيعمجدهعتكيدوجو

قيداصم

قيداصم

فده

بالقنانارودردبالقناغادي هروكدوجو

گنجنارودابطيارشندوبتوافتم

روشكوماظنظفح

اهاتسوررد

گرزبوكچوكياهرهشرد
نانمشدياربيسايسي هلزلز

يمالسايروهمجياربهزاتيسفنوونيتصرف

ادهشوماماابناميپديدجت

ملاعفانكاردامناتسودياربيخيرات ينشج

نديشكملاعخرهبارينيديرالاسمدرم

تيمها

تيمها

بالقنايگلاس30ردبالقناوماماهبمدرمتدارا راهظا

موسهاركيناونعهبينيديرالاسمدرميفرعم

تيقفومدهاش

لباقمطاقن
نيدوتيونعمزارودياه يساركومد

دبتسمياه ماظنواه يروتاتكيد

مدرمندمآهنحصهبواه لدبذج

 دامتعا و مدرم يباداش و ديما ندش راكشآ
تاباختنا رد يمالسا يروهمج هب اه نآ

رثا

شلاچ

يدازآندوبنتروصردتاباختناردمدرمندركنتكرش

ماظنهبمدرمدامتعانتسكشمهردياربنمشدشالت

نمشدهناضرغمتاغيلبتهبخساپ

بيسآ

تيمها

قادصم

تاباختناي هرابردديدرتداجياتسايس

مدرميدامتعا يبتروصردتكراشمندشفيعض

ماظني هيامرسنيرتگرزب ،مدرمدامتعا

شيپ اه هام زا بّلقت ي همزمز عورش

هسياقملباقريغيتراسخيارادبيسآماظنتيعورشملزلزتهجيتن
رگيديتراسخرهاب

 رد بّلقت رب ينبم نمشد فرح ندركن راركت يارب دهشم رد يربهر رّكذت
مدرمدامتعاندماينتسدهبناسآتّلعتاباختنا

دامتعالماوعهتشذگلاس30رد

ماظننالوئسم

ماظندركلمع
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هجيتن
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تانايب
ياه هبطخرد
هعمجزامن

نارهت
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نويسايسو اهدزمانفياظو

رابكتسا دركلمع

لواي هبطخ

 مهد تاباختنا
يروهمج تساير

هب اه نايرج و دارفا تباقر قّلعت
يمالسا ماظن

22 ي هسامح ندش يناهج و يخيرات
عنامدادرخ

يّلم يتسكش يتح و كوكشم يزوريپ كي هب يمتح يزوريپ نيا ليدبت يارب نانمشد شالت

يربهر عضوم

نتفرن ينوناق ريغ ياه تعدب راب ريز

تامازلا
اهزمان ناگدنيامن روضح

دزمان4 ِناگدنهد يأر ي همه قلعت
 بالقنا ي ههبج هب

هب تنايخ لها يمالسا يروهمج
تسين مدرم يارآ

يناهج تكراشم باصن نيرتالاب تبث زا يريگولج و تّلم ماك ندرك خلت يارب نانمشد شالت

 هتكن

هجيتن

تبرق دصق اب نداد يأر تروص رد تدابع ماجنا

بالقنا طخ رد يأر نويليم40

بطاخم

دهاش

اهدزمان نارادفرط يخرب

 ههبش هك يتروص رد تاباختنا هب نابهگن ياروش يگديسر
دنهد يم هئارا تادنتسم و دنراد

 ينوناق ياهراك و زاس اب بلقت ندوب نكممان

يأر نويليم11 دح رد يتوافت دوجو

 ينوناق قيرط زا اهنت يگديسر ماجناهصخاش

يگژيو

هدش هتساوخ دراوم رد اه قودنص يرامشزاب رب ينبم نابهگن ياروش زا تساوخ رد

اهدزمان ناگدنيامن طسوتارآ تبثو شرامش

 ندش هتسكش تروص رد هدنيآ رد يتاباختنا چيه نتشادن تينوصم
ينوناق ياه بوچراهچ تّلع

هنيمز نيا رد نوناق ندوب لماك

2هحفص

دهاش

لباقم هطقن

يهلا هاگرد رد ناگدنهد يأر ندوب روجأم

ناريا تلم مان هب ناهج رد يمدرم تكراشم نيرتالاب تبثهجيتن



تاعياش هب هيكت

فافش و يدج ،دازآ
تاباهتلا يخرب داجيا

اه يگژيو
راكرپ و مودخ

مدرم طسوت نآ تاعارم موزل مدعو مدرم هب يربهر رظن ندشن هتفگرّكذت

دهاش اه تباقر يگژيو

تّلع

شلاچ

اه  تباقر رد اهوگتفگ دايز تحارص و تيفافش تّلع هب يا هدع ضارتعا

هب تاباختنا شيامن يارب نمشد شالت
قيداصمماظن نافلاخم و نارادفرط نيب ياوعد ناونع

ثيبخِ سيلگنا يويدار شالت

ماظن هب اهاديدناك ي همه قّلعت

قيداصم
يربهر يروهمج تساير نامز رد اهاديدناك زا يكي  هلاس8 ِيريزو تسخن

اهاديدناك زا يكي ندوب روهمج سيئر

 هرود ود رد اهاديدناك زا يكي سلجم تساير

اهاديدناك زا يكيِ ندوب گنج ِيلصاِ ِناهدنامرف زا و هاپس هدنامرف

شكتمحز
دامتعا دروم

رّكذت

رظن فالتخا دوجو اب ماظن هب اهاديدناك ي همه قلعت

يربهر طسوت اهاديدناك ياه هاگديد ي همه ندوبن لوبقم

كيدزن زا اهاديدناك زا يربهر تخانش

فالتخا قيداصم
همانرب رد فالتخا

يسايس نوگانوگ ياه يريگ تهج رد فالتخا

حوطس

تّلع

 راكفا

يراتفر تايصوصخ
قيالس

اهاديدناك ي همه اب كيدزن زا يراكمه

قيداصم
اهاديدناك ياهدركلمع و اهرظن زا يضعب ِنتسناد داقتنا لباق

تمدخ يارب اهاديدناك زا يضعب نتسناد رت بسانم

ينعمماظن هب داقتعا اب اهاديدناك هب مدرم يأر
تمدخ يارب ندوب رت حلاص و ماظن هب رتشيب يدنبياپ رب ينبم دوخ صيخشت هب يأر
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لواي هبطخ

 مهد تاباختنا
يروهمج تساير

هب اه نايرج و دارفا تباقر قّلعت
يمالسا ماظن

3هحفص

دهاش

رثا

تارظانم يرازگرب

اهاديدناك يدج لالدتسا و ثحبتّلع اه تباقر ندناوخ يشيامن هب مكحم خساپ

دقن زا يباليس نداتفا هار هب و اه فرح تحار و فافش نايب  تانسحم
تارظانم

ييوگخساپ هب همه ندوب روبجم

هجيتن
 نتشاد و ماظن رد ندوبن هناگيب رب ينبم مدرم ساسحا

تواضق ناكما

مدرم يأر ندوبن يتنيز ندش صخشم

تامازلا

هنيك و ترودك هب اهوگتفگ ندش ليدبت زا يريگولج

 بويع
ندرك اديپ يبصع و يبيرخت ي هبنج و هرظانم يقطنم ي هبنج ندش فيعضتارظانم

مدرم ركف و نهذ نداد تكراشم

ينعم

قيداصم

اه نهذ شرورپ و باختنا تردق نتفر الاب

اه يدنبياپ

تيمها

يطارفا لكش هب دوجوم عضو ييامن هايس

فعاضم تّلع

تاباختنا تقو رد تارظانم ندركن اديپ يراجفنا تلاح

ليدبت تّلع

اه لاثم

هجيتن

قيداصم

 روهمج سيئر هب اه تناها نيرت حيرص نتفرگ تروص
مدرم ءارآ هب يكتم و روشك ينوناق

تاباختنا زا شيپ هام3-2 زا يياه فرح و اه تمهتهقباس

فاصنا و نوناق ،قالخا نتشاذگ اپ ريز

مدرم ءارآ  هب يّكتم و روشك ينوناق روهمج سيئر

هدشن تابثا تاماهتا حرط

اه يفاصنا يب يخرب ندش هديد

مدرم هب باختنا ّقح قّلعت

اه هناخ لخاد و اه نابايخ هب اهوگتفگ ندش هديشك

هب تبسن ءارآ ينويليم هد شيازفا لماوع زا يكي
هتشذگ ِباصن دح نيرخآ

رّركم يوگموگب و دايز ندرك اديپ همادا

هنارايشه و هناهاگآ باختنايگژيو

هلاس يس نارود و هتشذگ ياه تلود هب تبسن يفاصنا يب

داعبا
تلود هب تبسن يفاصنا يب

ماهبا نودب اه هورگ و دارفا عضاوم ندش صخشم

بويع فذح اب يتيريدم حوطس رد تارظانم ي همادا

بالقنا ي هلاس30 ي همانراك نداد هولج گنرمك

 ماظن هار رد ار يرمع هك صاخشا يخرب زا ندرب مان
دنا هدرك فرص

هاگياج

قيداصم

هجيتن

روهمج سيئر هب نداد يتافارخ و لامر تبسن و يشاحف

اكيرمآ يويدار شالت
يتسينويهص يويدار شالت

اه همانرب
اه تسايس

تهج دارفا و نالوئسم يارب يتصرف داجيا
اه نهذ ندش نشور و ييوگخساپ

درادن ينوريب و ينوردنا ماظنينعم

هجيتن
نايب يدازآ زا ناشيا تّذل مغر يلع تارظانم بويع زا يربهر يدنسرخان

اه باهتلا زا مدرم ينارگن و باهتلا

يگژيو
يدج و فاّفش

حيرص
يراكتبا

 يارآ هب تنايخ لها يمالسا يروهمج
تسين مدرم

 هب دزمان4ِ ناگدنهد يأر ي همه قلعت
بالقنا ي ههبج

22 ي هسامح ندش يناهج و يخيرات
دادرخ

 دامتعا و مدرم يباداش و ديما ندش راكشآ
تاباختنا رد يمالسا يروهمج هب اه نآ

ردمدرم گرزبراكزاركشت
دادرخ22تاباختنا

هتشذگ ياه هرود ييامن هايس

تلود يارب يلعج ي همانراك ندرك تسرد

ييوگ غورد هب روهمج سيئر ندرك مهتم

تاباختنا رد دوخ ياهرايعم قبط مدرم لمع و صيخشت



قيداصم

خساپ

يرونقطانويمشاهناياقآ

يسكطسوتيلامداسفهبصاخشانياندشنمهتم

زايربهركيدزنتخانش
شيپلاس52زايمشاهياقآ

ياه تيصخشزا ،يرون قطانياقآ
بالقناِمودخ

يرمعهكدارفايخربزاندربمان
دنا هدركفرصماظنهارردار

4هحفص

رّكذت

دارفانياناگتسبدرومرداعدارهتابثاترورض
رّكذتينوناقيراجمزا

تابثازالبقهلئسمندشنيا هناسرترورض

تابثاتروصردهعماجداحآنيبندوبنتوافت

هدشنتابثايزيچيتقو،ناناوجوهعماجردتسردانياه يقلت داجيا يسانش بيسآ

 و يعامتجا تلادعنتسناديرورض
يمالسا يروهمجردداسفاب هزرابم

دايزتامدخِماجناهمانراك

ِيگتسبلدرديّكشچيهنتشادندوجويگژيو
بالقناوماظنهبيرون قطانياقآ

ياقآي همانراك
يمشاه

تازرابمنارودردتضهندارفانيرت يلصازا

اه فالتخانياِندوبيعيبطيگژيو

رّكذت

يمشاهياقآويربهرنيبرظن فالتخادوجو
ددعتمدراومرد

اه هنيمز

يجراخلئاسم

رديمالسايروهمجياه تيصخشنيرترثؤمزا
يربهرو )هر(مامارانك

عطاقمنيرت ساسحردندوبماظنوبالقناتمدخرد

نيزرابم يارب و بالقناهارردلاومافرص

نتفرشيپتداهشزرماتاهراب

بالقنازاسپدايزياه تيلوئسمنتشاد

روهمج سيئرويمشاهياقآنيبرظن فالتخادوجو
84لاسزا

يريگيپ و تيدجيگژيو

قيداصم
يروهمجتسايرلاس8

يگژيو

سلجمتساير

بالقنازادوخياربندركنتسردهتخودنا

يعامتجاتلادعيارجاي هوحن

يگنهرفلئاسم

يربهرِرظنهبروهمج سيئر ِرظن ندوبرت كيدزن يربهر عضوم

هيئاضقي هوقحوطس

يلامداسفنتشادندوجوربينبمامياعدامدعرّكذت
امِماظنرد

ندشنراهمتروصردهعسوتتّلع

هيرجمي هوق

هننقمي هوق

هوقهسياسؤرهبباطخيربهريا هدام 8ي همان دهاش

يعامتجاويسايسياه ماظننيرت ملاسزا امماظنيگژيو
يتسينويهصيعجرمدانتساهبداسفهبماظنندركمهتم

نيلوئسموصاخشاندربلاؤسِريزتهج يب بيسآ

داسفرداهروشكزايرايسبندشقرغ يعدميبرغياهروشكيخربدهاش
ييوشلوپوداسفابهزرابم وسيلگناتلودياياضققادصم

سيلگناناملراپسلجم قادصم

تارظانم بويع
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:امنهار
تانايبروحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن،لاثم
رگيدهحفصردحرش

مودي هبطخ

تانايب
ياه هبطخرد
هعمجزامن

نارهت

مدرمهبباطخيبلاطم

نويسايسو اهدزمانفياظو

رابكتسادركلمع

لواي هبطخ

 مهد تاباختنا
يروهمج تساير

شلاچ



للعروشك ينونك يخيراتو ساسح طيارش
ملاعيداصتقاتيعضو

ناتسناغفاقيداصم

ترورض

ايندينونكتيعضو

هنايمرواختيعضو

هياسمهياهروشكلئاسم

ناتسكاپ

قارع

مدرمراكفاردتيعجرمياراددارفاصاخ ِبطاخم

تيمها

قيداصم

مدرمزارت نيگنسي هفيظوياراد

بازحاياسؤر

نويسايس

يسايسياه نايرجِنانادرگراك

همزال

ياربتبظاومويرايشوه
هابتشازايريگولج

راتفگ ردتبقارم

يسانش بيسآ

رّكذت

يربهرهيصوت

ريزتروصرد اه تنوشخ لابق رد تيلوئسم
نوناقنتشاذگاپ

يسايسناگبخنيرگ يطارفاي هنمادنديسر
مدرمي هندبردساسحرايسبياهاجهب

يسايسناگبخنبطاخم

نتشادردصي هعس

»ربكا مهرودص ىفخت ام و مههاوفا نم ءاضغبلا تدب دق«هيآيبرغ ياه تاملپيد طسوتيساملپيدباقننتشاذگرانكتيمهانمشدياه تسدي هدهاشم

ندوبرت ثيبخهمهزايگژيو زرابقادصم

دركلمع

سيلگنا

يعقاوي هرهچندادناشنوكيتاملپيدتافراعتنتشاذگرانك

لاعتميادخدزندوختيلوئسمهبندركركف

نوناقِنتسنادباطخلا لصفاوتحم)هر(ماماياياصونيرخآيروآداي

وينابايخييامزآروزهبندادهمتاخ
تاباختنازادعبيشكودرا

بيسآ

هجيتن

تيعقاو

نوناقندوبباطخلا لصفتّلع

مدرمياربلكشمداجيا

جياتنقادصمتاعمجترديذوفن ياه تسيرورتندشناهنپ

!يربهرراعشابهاگشناديوكرديهللابزحنايوجشنادهبمجاهت

يماظتنايورينوجيسب،يداعمدرمزا يا هدعندشهتشك

تاباختنالصانتفرلاؤسريز

 تحلصم يارب نالوئسم هكروصتنياندوبطلغ
دنور يم تاليمحت راب ريز

تّلع

رّكذت

راشفرب ينتبم و ينوناقريغتابلاطمهبندادنتابيروتاتكيدعورش

دوب دهاوخ هنحص تشپ ناهدنامرف هجوتم هبساحم هابتشا نيا بقاوع

موزلتروصردمدرمهبهنحصتشپناهدنامرفندناسانش نوناقهارندوبزابتصرفنتشاذگمهافتويرداربربارانبونوناقتياعر

ينويليم40يزوريپنشجنتشاديمارگ

مدرم اب يربهر رت حيرص تبحص
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:امنهار
تانايبروحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن،لاثم
رگيدهحفصردحرش

مودي هبطخ

تانايب
ياه هبطخرد
هعمجزامن

نارهت

مدرمهبباطخيبلاطم

نويسايسو اهدزمانفياظو

رابكتسادركلمع

لواي هبطخ

 مهد تاباختنا
يروهمج تساير

5 هحفص

هجيتننويسايس طسوت رگيد يهار باختنالباقم ي هطقن
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قيداصم

فده

نادرمتلودواه هناسريريگ تهج
تاباختنالصاردديدرتداجيايارب

ليخروضحتّلعهبندشهكوش
مدرمميظع

تقيقحندادناشنواه باقننتفررانك
يمدرمتاعامتجاي هدهاشمابدوخ

ويزوسلدناونعهبيياه فرحرودص
يياكيرمآنادرمتلودنابززارشبقوقحزا عافد

ي هدهاشمابيراوس جومياربشالت
اهدزمانيضعبضارتعا

طسوتتاباختناياربجياتننيمهندزسدحتيعقاو
اه يياپوراواه يياكيرمآ

مدرمتكرشندشمك

لئاسمردديدجِلصفرسعورش
يمالسايروهمجهبطوبرم هجيتن

للملا نيبروما

مالساناهجوهنايمرواخحوطس

نمشدهابتشا

يا هتسهي هلئسم

اه تبحصردنحلِرييغتقادصم

قادصم

ياسؤروهجراخيارزوزانتدنچياه تبحص
يياپوراويياكيرمآياه تلود

 هب نتخير يارب مدرم زا اكيرمآ روهمج سيئر راظتنا
اه نابايخ طباورهبهقالعزارباونتشونهمانضقانتقادصم

اه فرحنيااب يريگ هجيتن

بيرخت يارب يجراخ لماوعِ نداتفا هار

يمومعلاوماندز شتآويزوس شتآّطخ

قيداصم

مدرمواهدزماننارادفرطهبهلئسمنياندوبنطوبرم يسوساجياه سيورسناگدناشن تسدونارودزمتيعقاو
تسينويهصويبرغ لوئسم

رالدنويليم10جرخابيلمخمبالقنانتخادناهارهب  عياقورورم
ناتسجرگ ناتسجرگابنارياي هسياقم قادصم امروشكوميظعتّلمنتخانشن

ارجامتمسقنيرت تشزونيرتدبيگژيو

امخساپ

رشب قوقح هب اكيرمآ نادرمتلود ندوبن دنبياپ

قيداصم

ناتسناغفانديشكنوخوكاخهب

ايحومرشنتسناد هفيظوامي هيصوت

ناسناقوقحرد يمالسا يروهمج يرادمچرپتّلعرشبقوقحياربيسكتحيصنهبامِندوبن جاتحم

هطقنرهردمولظممدرمزاامعافددهاش

تّلع

يمالساداقتعا

مالساهبناميا

قيداصم

نيطسلف

ناتسناغفا

قارع

نانبل

يماظنياه همكچريزقارعريقحت

يتسينويهصملاظتلودهبكمك

اه يدووادي هقرفنتفرگرارقبضغدروم
اه تاركومدنامزرد

راكوبسكميرحندركنماان

اه هزاغميضعبلاوماندربتراغهب

اه ناّكدي هشيشنتسكش

ناشدوخلاموناجزامدرمتينماندركبلس

داعبا

يماظن

ّلحم ردهچبودرمونزرفن80ندنازوس هدنز هدنزهجيتن
اه نآنصحت

يسايس

 يياكيرمآ نادرمتلود راتفر توافت
تاباختنا زا سپ و لبق يياپورا و

مودي هبطخ

تانايب
ياه هبطخرد
هعمجزامن

نارهت

مدرمهبباطخيبلاطم

نويسايسو اهدزمانفياظو

رابكتسالمعلا سكع

لواي هبطخ

 مهد تاباختنا
يروهمج تساير

6 هحفص

 ام بحاص ؛ام ىارب نك اعد ،ام ىالوم ،ام ديس
 نيا بحاص ؛ىئوت روشك نيا بحاص ؛ىئوت

 هار نيا ام ؛ديتسه امش ام نابيتشپ ؛ىئوت بالقنا
 ميهاوخ همادا مه تردق اب ؛داد ميهاوخ همادا ار

 تيامح اب ،دوخ ىاعد اب ار ام هار نيا رد ؛داد
.امرفب ىنابيتشپ ،دوخ هجوت اب ،دوخ


