
ناشيا يروهمج تساير هرود ود ذيفنت مكح و تانايب نتم زا هتفرگرب ،يمتاخ مالسالا تجح زا بالقنا مّظعم ربهر تابلاطم ياهروحم

تيمها
گنج نارود و بالقنا رد يزوريپ لماع

مدرم ترخآ و ايند تداعس لماع

ترورض
مدرم تمواقم ظفح

نالوئسم زا مدرم ينابيتشپ بجوم

تامازلا

ييارجاءازجا

يداتس

يتامدخ و يديلوت

ترورض

يضتقم ريبدت

ناوارف راك يورين

دمآرد و تورث عبانم

اه هنيمز

يلام و يلوپ

يتامدخ و يديلوت

ايند تاناكما و تورث عبانم همه ندرك هضبقفده

نالوئسم هفيظو

دوخ يراك ياه تيعقاو هب هجوت

يساسا نوناق تانيب رب هيكت و تيدج

شالت و يروآون

تسا هتسباو مدرم داصتقا هب هچ نآ ره

اه تصرف

يرگيحابا غيلبت يارب نمشد شالت اب هلباقم

تّلع

مدرم ناميا ظفح و يهلا ماكحا يارجا يارب شالت

ترورض

يداصتقا و يلام داسف اب هزرابم

نمشد ياه شالت و اه هسوسوشلاچ

داعبا

لماك تيدج اب هفقو نودب تلود راك هب عورش

تاركنم جاور و يقالخا ياهداسف اب هزرابم

ناسنا ِينادرگرسهجيتنينعم

داعبا
يداقتعا

يلمع

داسف اب هزرابم

روشك يمومع گنهرف هب هجوت

تيعقاو كرد رد اه هناسر نيا يناوتان

تيفيك ظاحل زا ندوب شودخم

»ضرالاو تاومسلا تماق لدعلاب«تياور

اهدادعتسا فالتخا و يناسنا ياه توافت هب هجوت موزل رّكذت

تيمك ظاحل زا ندوب زيچان

تلادع نتسناد لصا

»مهقلخ كلذل و ...نيفلتخم نولازيالو«هيآ

يراد هيامرس ماظن اب يمالسا ماظن توافتتروص نيا ريغ رد اهراك ندوب صقان تّلع

تردق ساسحا

هدنيآ هب يراوديما

تيلوئسم ساسحا

تّلم تخانش تهج شالت

يتلادع يب و رقف ينك هشير تهج شالت

تّلع

تصرف

ترورض

هتشذگ ميژر نارود لوط رد اهراك يضعب ماجنا لباقم ي هطقن

قادصم

تيونعم و ناميا لماوع

يريگ هجيتن

يمدرم ميظع هناوتشپ

يگنهامه و يردارب

اه يگژيو

دهاوشهتشذگ ميژر تسايس ساسا ندوب يگتسباو راچدتّلع

 ناخاضر طسوت يتفن دادرارق ندنازوس
اه يسيلگنا رطاخب

 و اه ناسنا ينالقع دشر ،ملع تفرشيپ ،تورث ديلوت هب هجوتانعم
تلادع يريگ تهج اب تعنص و تراجت

نآ ينارون ماكحا و مالسا هارينعم

تيمها

هعماج فيعض راشقاتيولوا

يدبا و گرزب راختفا كي

ندوب ادخ ياضر يارب و تين صولخ همزال

بالقنا نارواي نيرتراكادف و نيرت قداص يگژيو

يعامتجا تلادع رارقتسا هار رد تدهاجم

ربكتسم و وگروز ،رگمتس نانمشد ربارب رد يگداتسيا

نافعضتسم و نامولظم زا عافد

ميقتسم طارص رد تكرح

تيونعم و تفرعم ءاقترا يارب شالت

تلادع طسب يوس هب ناگمه تمه و مزع يريگراك هب

لمع رد صالخا

تّلم زا ينادردق

بالقنا و نيد يالاو ياه شزرا ندرمش يمارگ

دارفا لد رد هسوسو تروص هب عقاو فالخ غيلبتقادصم

يلاخ تسد اب رابكتسا لباقم رد تّلم تيقفوم

بالقنا ياه مايپ نتفرگ هديدانفده

تيمها

قيداصم

يرشب خيرات تاراختفا زا يكي

اه تّلم ي همه نايم رد يروابدوخ داجيا

يمالسا ياه شزرا و ادخ مان هب يبالقنا

مدرم نامياأشنم

هدارا و مزع نداد ناشنهمزالاه تّلم طسوت عناوم نيرتگرزب رب يزوريپ  ناكما ِروابينعم

تيونعمقيداصم

يدازآ

يناسنا تمارك و شزرا

داقتعا و ناميا نودب هار ي همادا ندوب نكممانتيمها

تاداقتعا رد هشدخ

همزال

روشك يداصتقا شياشگ هب كمكهجيتن

يدج يا هزرابم و تخس يراكيگژيو

تّلع

نيدسفم مجاهتتّلع

مالسا ميلاعت ءزجتيمها

نآ هب رهاظت و تاركنم عويش اب هلباقمقادصم

داعبا
دح يارجا

قادصم

تياده و تحيصن

نابز فرص هب هيصوت ندوبن يفاكتّلع

هطورشم نارود لياوايخيرات هنومنترورض

تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

:امنهار

مزال باتش و يهاگآ
اه تيولوا نييعت
راكتشپ و راكتبا
تيدج و شالت

دمآراك ياهركف و اناوت ياه تسد يريگراكب

لخاد رد يا هدع طسوت نمشد تاغيلبت نامه ِماجنا

 تابلاطم

بالقنا مّظعم ربهر

بانج زا

يمتاخ مالسالا تجح


