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یگژیو

یونعم و یدام تفرشیپ داعبا همه هب نامزمه هجوت

ناریا تلم فده و هارتیمها

فده
ایند رد یملع نابز ناونع هب یسراف تایبدا ندش حرطمایند رد نوگانوگ تاهج رد ناریا تلم ندش وگلا قادصم

تفرشیپ موهفم رد ترخآ و ایند هب نامزمه هجوت
ایند رطاخ هب ترخآ ندرکن کرت

هدنیآ یاهلسن یارب یزیرهمانرب
قادصم

صخاش

یلم سفن هب د:تعا و تزع

تلادع هب ندیسر

یلم تزع صخاش رد ناریا دایز تفرشیپ یبایزرا

یمومع عبانم عیزوت رد بالقنا زا لبق هب تبسن تلادع رد ناریا تفرشیپ

اهروشک ریاس اب هسیاقم رد ناریا تفرشیپ یبایزرا

مالسا بولطم هب تبسن هدش ققحم تفرشیپ ندوب مک

ندH یرازفاتخس  یاهتفرشیپ

یگدنز کبس

رازبا

اه هصرع
یللملا نیب و یماظن ،یسایس رادتقا

ندH یرازبا شخب رد یمالسا ماظن بوخ تفرشیپ یبایزرا

یگدنز کبس رد تفرشیپ مدع تروص رد یرازفاتخس یاهتفرشیپ یرPیب

یمالسا ندH یقیقح و یلصا شخب
تیمها

یمالسا تایبدا رد شاعم لقع اب رظانتمهقباس

یع:تجا یاهراتفر رد اهبیسآ یخرب دوجو
یبایزرا

بالقنا زا دعب یگدنز کبس رد ام تفرشیپ ندوبن ریگ مشچ

Hیمالسا بالقنا و ناریا تلم فدهیمالسا نیون یزاسند تیمها

یناهج یایاضق اب ههجاوم رد نالوئسم و مدرم یلم سفن هب د:تعا قادصم

یمالسا فراعم و ماکحا ،مالسا اب ام مدرم یئانشآ أشنم

روحم

ناگبخن هفیظو

 راک و بسک هلئسم

نابز و طخ هلئسم

فرصم یوگلا

سابل و نکسم عون

جاودزا کبس و هداوناخ هلئسم

...و هداوناخ ،هسردم ،هاگشناد ،هناسر ،تسایس رد راتفر هلئسم

رهاظم

اه بیسآ عفر رب رظان یع:تجا طیحم رد ن:تفگ داجیا

جالع یاهراکهار و اهتلع ندرکادیپ و یسانشبیسآ

نآ یاهرازبا و غیلبت

داصتقا و تعنص

 عارتخا و ملع

۲زا۱
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ام ییاراد

گرزب عناوم اب یئورایور رد ناریا تلم یئاناوت و تردق ساسحا
یعیبط عناوم

نمشد فرط زا یلیمحت عناوم
عناوم عاونا

مدرم هفیظو

نمشد رکم زا ندرکن تلفغ و ندشن رورغم

روشک هدنیآ هب تبسن تیلوئسم ساسحا

روشک تیریدم هب تبسن هفیظو ساسحا و تکراشم هیحور

یگنهرف و یداصتقا ،یماظن فلتخم یاههار زا نمشد دورو لیلد

نمشد kسنادن فیعض همزال

تاباختنا رد مدرم یالاب تکراشم

یلخاد یالاک فرصم هیحور kشاد
قادصم

هلاس۲۰ زادنامشچ نیودت

کرحت و شالت

دیما و خسار مزع

تمواقم و ربص

هناربدم یزیرهمانرب

تالکشم اب ههجاوم یارب یگدامآ

 گربوزاس
یلصا

ناریا تلم رترب دادعتسا و مزع ،دیما

نادیم رد شالترپ و هزیگنارپ ناوج لسن روضح

بوخ تعیبط ،یمیلقا عونت
یناهج طسوتم زا روشک یساسا یعیبط عبانم ندوب رتشیب و

 ،عاجش و هدامآ نایماظن ،زوسلد نالوئسم ،بوخ مدرم
تیعمجرپ سرادم و اههاگشناد ،دنمهقالع و زوسلد ،لضاف تیناحور

انبریز

یساسا نوناق۴۴ لصا ریظن داصتقا ینوناق یاهانبریز

 روشک یسایس تابث

... و اههار نوچمه داصتقا ینیع یاهانبریز

یروآنف و شناد ،یمدرم تامدخ ،تایونعم رد روشک تفرشیپ

روشک شمارآ kخیر مهب یارب نمشد یهئطوت زا یریگولج

هدنیآ یروهمج تسایر تاباختنا ات نیلوئسم طسوت روشک یسایس شمارآ ظفحتامازلا

هنحص رد ناریا مدرم روضح

مدرم ن:یا و تریصب ،یدنمشوه ،شالتلماع

Pیرشب گرزب هقباسم رد یزاتشیپ  و تلم یاهدادعتسا زوربهر 

لباقم هطقن

یماظن هصرع و تورث ،یروآنف و ملع رد تفرشیپ رهظم

برغ یدام ندH قطنم رد تفرشیپ

یدام تهج رد طقف تفرشیپ ندش هصالخ
لاکشا

 تورث و تردق دوجو اب  یبرغ یگدنز کبس رد  ناوارف یاهصقن

عنام
دوخ هدنیآ و تلم هب ،نامدوخ هب ریقحت رظن

نمشد طسوت یبرغ رصنع ندوب ورشیپ یاقلا
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