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دنمرنه و يوار طسوت سدقم عافد ميظع ي هنيجنگ ساكعنا

هجيتن

يسانش بيسآ

نمشد همه نآ ربارب رد ندروخن تسكش

 ،اه شخب ي همه رد لماكت و تفرشيپ
تاراظتنا ي همه ندشن ققحم مغر يلع

قيداصم

قيداصمتّلع

هشير

راثيا

ليلد

تعاجش

افص و قدص
دور يمن راظتنا ناوج زا هك يياهريبدت زورب

قيداصم

بالقنا ياه هيامرس هب ههبج ناناوج ليدبت
اه نآ زا روشك ي هدافتسا و

يلعف تيعضو

سدقم عافد راثآ ندركن اديپ  ناكما
يللملا نيب ساكعنا يارب

دنرادن بطاخم ،سدقم عافد راثآ هكنيا روصت

 و نيماضم عيسو ناديم ندنام هتخانشان
سدقم عافد ميهافم

رادتقا

سفن هب دامتعا

تّزع

سدقم عافد رنه و تايبدا

تيمها

سدقم تدهاجم كي

يرنه ياهراك نيرترب زا يكي

سدقم عافد فراعم يشومارف يارب يا هدع شالت تّلع

هعماج رد ناگدنمزر تيونعم زا يشان ياه تلصخ ظفح يارب شالت انعم

تيمها

سدقم عافد رد يناسنا يالاو ياه تلصخ و فراعم ،تافص زوربترورض

هعماج رد لسن كي رد سدقم عافد راثآ نامه داجياهجيتن

صالخا

اه هنيزه

زيزع ياه ناج

تقو تورث
لام تورث

اهزاين

يتاقيقحت ياه شخب شالت

نادنمرنه شالت

نيلوئسم شالت

قيقحت زا سدقم عافد رنه ي هدافتسا
ترورض

قيقحت زا سدقم عافد تايبدا ي هدافتسا

دانسا شزادرپ و نيودت
قيداصم

دانسا يرادهگن

رگامنيس ناتسود راديد رد هدش ركذ دراوم دهاش

نادنمرنه طسوت وجتسج و ركفت لح هار

ايوگ و ركب نيماضم هب نديسرهجيتن

 دناوت يم هعماج كي هك يتافص نيرترب رد سدقم عافد ندوب رهظمترورض
دشاب هتشاد راظتنا ناناوج زا و دلابب نآ هب

هسلج رد راضح ناتسود تارظن هب نالوئسم هجوت موزلركذت

قيداصم

يهاوخ نامرآ

يراد نيد و تيونعم

تمواقم و يرادياپ

تمكح و ريبدت

يگتشذگ دوخ زا و راثيا

هسامح

تيمها

زكرم هب نارادساپ هاپس ليدبتقادصم
بالقنا يارب ورين رودص

يمالسا يروهمج هيلع يللملا نيب ياه هراونشج تسايس  ياه شزرا و بالقنا ،سدقم عافد يوار ًاعقاو هك يراثآ نتفاين هارهجيتنيلصا تّلع
دنشاب روبجم هك ينامز رگم ،دنشاب ماظن

بوخ و تسرد ي همجرت
لح هار

اه هراونشج هب ام نابطاخم نتشادن صاصتخا هب هجوت

شحاف هابتشا و گرزب ياطخ تيساسح

نالطب دهاش

اهراك يخرب يرنهِ مك ياه هيام و تيفيك ،بلاق ،تخاس رد لاكشا يعقاو تّلع

قادصم

سدقم عافد هب اه باتك نيرتژاريترپ صاصتخا

سدقم عافد هب اه مليف نيرت هبذاج رپ و نيرت شورفرپ صاصتخا

اهراك يخرب ندركن اديپ بلاطهجيتن

لح هار
نادنمرنه طسوت ديما و قوش اب راك ندرك لابند

يتقو و يتيريدم ،يلام يراذگ هيامرس

هدامآ و باكر هباپ ،سانش تيلوئسم دارفا دوجو

يگدولآ باوخ و يلبنت زا يرود

قيداصم
»كشوك مرن ياه كاخ« باتك

»اد« باتك

قيداصم

»يا هشيش سناژآ«

»اه يجارخا«

»تسا نم اب يليل«
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