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

اهرصع و راودا ي همه رد ناناملسم همه يارب

 تانايب
نالوئسم راديد رد
 و ماظن نارازگراك و

 ياهروشك يارفس
يمالسا

دنشيدنا يم مالسا مايپ رد تسرد هك يياه ناسنا همه يارب

مالسا مايپ قيفوت ندش رت لمتحم

يناسنا تاساسحا بوكرس

لباقم ي هطقن

گرزب نشج كي و ديع كي

»روّنلا ىلا تاملّظلا نم مكجرخيل هتكئالم و مكيلع ىّلصي ىذّلاوه«

رفك و كرش

تريح و لهج

ضيعبت و يتلادع يب ،متس

يقالخا داسف راز نجل هب ندش هدولآ و يمالسا قالخا زا يرود

.... و يمهف جك و يمهفدب

يشُك ردارب

فده

يريگارف

يوبن مايپ قيداصم

هجيتن

رازبا

هنوگ عبس و يناويح ياهرازبا زا ملاع نادنمتردق رتشيب هدافتسا

ناناملسم ي هفيظو

هجيتن

راتفگ

قادصم

تيمها

هجيتن

اه ناسنا تاجن هار

هقباس

تيمها

اه ناسنا ندشك ريخست هب

رشب هب اه تردق ملظ ندش رتراكشآ

فادها

تكرح و ميمصت

يوبن تثعب

زورما تيعضو

ناوت دح رس ات نيطسلف مدرم هب كمكناملسم ي هفيظو

مالسا يايند بولطم تمس هب هلئسم نيا ي هيواز رييغت يارب يتصرف دوجو

هلئسم نيا اب مالسا يايند ينرق مين زا شيب ي ههجاوم

هرتسگ

هيآ

تاملظ قيداصم

للع

رشب ملع ندش رتشيب

تامازلا

تصرف

تّلع

راتفر

ناهج مدرم مشچ لباقم رد مايپ نيا نداد رارق
تلذ ،فعض شيامن اب مالسا نأش شهاك

مالسا تما داحآ زا يگدنام بقع و

تليضف اب هارمه تكرح ره ماجنا

 هدارا و مزع

قيداصم

نيطسلف ي هلئسم

رشب لباقم رد ون يهار ندوشگ

رون يوس هب خيرات همه رد يگدنز تاملظ زا ناسنا تياده

عناوم تخانش

نديشيدنا تسرد

يوبن مايپ مهف يارب ملاع زورما دوجوم تيفرظ شيازفا

تقيقح كرد و نيطسلف رد زورما لسن يراديب

اه ينيطسلف هب نيطسلف نتشگزاب رد اه هنيزه ندرك مك و نامز ندرك هاتوك

يناسنا تمارك

تلادع

تيونعم

ديحوت

يللملا نيب ياه كمك

هجيتن
 رد مالسا ندش رت بولطم و ينارون

مدرم مشچ

هژيو نابطاخم

املع

نارادمتسايس

ناركفنشور

نابيدا و ناگدنسيون و نادنمرنه

هلئسم نيا ربارب رد مالسا يايند نالوئسم يهاتوك

لوئسم
اه تّلم

اه تلود

تقيقح
ايند نادنمتورث و نارادمتسايس ،نادنمتردق زا يا هدع ميمصت

ايفارغج هشقن زا نيطسلف وحم رب

قيداصم

مادقا

يياهن ي هجيتن

يناهج نادنمتردق و ناراد يناپمك

اه تسينويهص

اكيرمآ

سيلگنا

مدرم زا يا هدع بوكرس و ندرك نوريب ،نتشك

تّلعميمصت نيا رد اه نآ تسكش

ينيطسلف گرزب ياه تيصخش و ناشخرد ياهدادعتسا

يمالسا ينغ و قيمع گنهرف

نيطسلف تّلم ناشخرد ي هقباس

يلام ياه كمك

يسايس ياه كمك


