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يليمحت گنج ياهزور رد ناشياه يراكادف و اه يروالد

تيمها

اه نامز نيرت ساسح رد روضح

تّلعنيبملا حتف زيزع يادهش حور هب مارتحا

طيارش نيرت تخس رد روضح
فده

ح
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سدقم عافد نارود رد نمشد تسد زا روشك تاجن قادصم

كش
س

يمه ت
گش

مشد ي
ن

هطساو هب
خ ي

وص
ايص

اناوج  ت
ن

ناتسزوخ مدرم زا نمشد روصت اب توافتم يزيچ ندمآ شيپهجيتن

1 هحفص

:امنهار
تانايب روحم

هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش

تسويپ رد حرش

روالد ناگدنمزر لوا فص ناونع هب روضح و قفوم يناحتما شيامنناتسزوخ مدرم زا ينادردق تّلع

مدرم مكحتسم دنويپ ندرك تسس رد يثعب نمشد يناوتانليلد

ملظ دروم ياهاتسور هب يربهر رفسليلد
مدرم ي هيحور ي هدهاشم و هتفرگ رارق

دنويپ داعبا

يمالسا ناريا هب يگتسويپ

نامرهقو زرابم تّلم هب يگتسويپ

يگنج قطانم نارفاسم زا ينادردق

هك يناروالد اب يحور يگتسويپ شيامن
داعبادنا هدرك يراكادف قطانم نيا رد

اه مدق اب

اه لد اب

دنهاگترايز ،يگنج قطانمتيمهالاس لوا رد يگنج قطانم ترايز تّنس نتفرگ شيپ رد

يثعب ناشوپ همكچ طسوت يمنهج ندشاپرب
نيمزرس نيا ندرك بوكدگل و ترورض

خزود كي هب زيخ لصاح نيمزرس نيا ليدبتقادصمفلتخم تاهج زا فسأت ثعابرثا

ديؤم
نمشد ركشل دنچ قّرفت ي هدهاشم و يربهر رفس

نيبملا حتف تايلمع زا لبق نيمزرس نيا رد

يمالسا نهيم زا يشخب ندرك ادج اب تّلم ريقحت نمشد فده

قيداصم

تّلم هب دوخ تيراهق ليمحت

تّلم سومان و لام ،ناج هب طلست

نمشد هوبنا مجح لباقم يگداتسيا و هدنمزر ناوج ناميا و مزع

نمشد هب زور نآ يوروش كمكتيمها
 رشب قوقح زا مد هك نمشد هب يياپورا ياهروشك كمك

دننز يم

نمشد هب اكيرمآ كمك

سابع تشد رد خسار مزع اب نمشد رب هبلغقادصم

هجيتن
ياه تردق ي همه هك يا هئطوت ندرك يثنخ

دندوب كيرش نآ رد يرابكتسا

هجيتن

ناريا رد مالسا يهتشارفارب مچرپ هب يگتسويپ

تّلع

زرابم و راكادف ياه ناوج و ناگدنمزر روشك نوگانوگ قطانم رد ناشناگدنامزاب روضحتشونرسلماع
 اولدب ام و رظتني نم مهنم وهبحن ىضق نم مهنمف«هيآرگيد يضعب تداهش و

»اليدبت

يدنمشوهاه يگژيو

خسار مزع و هدارا

يراكادف

قيداصم

هاپس

شترا

جيسب

تيمها

هياپ

 تايصوصخ
ناناوج
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نيبملا حتف يتايلمع هقطنم رد روضح

تداعس جوا هب ار ناريا تّلم هك يلماوع
دناسر يم ترخآ و ايند
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2 هحفص

:امنهار
تانايب روحم

هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش

تسويپ رد حرش

تيمها

هجيتن
 يمالسا ماظن ندوب رتاناوتو رتيوق ،رتولج

سدقم عافد نارود هب تبسن

مالسا يايند رد ناريا تّلم ذوفن ندوب رت هدرتسگ قادصم

سدقم عافد عطقم ي هبرجت ندركن شومارف تّلم ي هفيظو

راكهار

يگنج قطانم هب رفس

اه نتفرگ دوبداي و تدارا راهظا

رون نايهار تكرح زا يربهر يدنسرخديؤم
نآ ندرمش تكرباب و

زورما قيال ناناوج تّلع

،سدقم عافد ناديم رد خسار مزع اب روضحتقايل ليلد
يگداتسيا تابثا و فلتخم ياه ناديم رد روضح شيامنليلددندوب رضاح زور نآ رگا

يجراخ ذوفن و دادبتسا ينالوط ياه نارود ياه يگداتفا بقع ناربجترورضفعاضم راك ،فعاضم تمههفيظو

داعباهجيتنملاع حطس رد ندوب ريظن مكيگژيو
يروانف

يملع

يسايس

يللملا نيب ذوفن

قيداصم
راك و شالت ناديم

ملع ناديم

يلم يگتسبمه ناديم

تريصب ناديم

تسا رت ناسآ يركف گنج زا هاگ يماظن گنجتيمها

ياه هصرع گنج رد تّلم يگداتسيا و تريصبيريگ هجيتن
تسين رتمك يماظن گنج زا ،يتينما و يسايس

 تايصوصخ
ناناوج

تريصب و يدنمشوه

خسار مزع

 يگداتسيا

تيعطاق

يمالسا ناميا هياپ

قادصم

ام ناگدنمزر ي هدارا و مزع تنامض رثا

نيد رواب

تمايق روابتلع

ادخ ربارب رد تيلوئسم رواب

تمواقم يياناوت و هعماج يريذپان بيسآ هجيتن

 ياه هئطوت ربارب رد تّلم ياه يگداتسيا
نمشد قادصم

 تعاجش

ريبدت


