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سرد و يزاس گنهرف

حوطس
امرفراك شرگن

تّلم يادرفِ نتخاس يارب شالت مدقم فوفص زا يكي

تّلع

رگراك شقن

ا رد رگراك
س

مال

1 هحفص

مالسا ربمايپ طسوت رگراك تسد نديسوب

تيمها هناشن

مالسا رد ديلوت و راك هلسلس نالاعف همه ليلجت و ميركت

خيرات لوط رد ،يمالسا تما رد رگراك يسانش ردق

هداس رگراك

رهام رگراك

سدنهم

حارط

قيداصم

هللا ليبس يف تدهاجم ناونع هب رگراك هب هاگن نأش

 ناونع هب رگراك تيلاعف و شالت هب نداد تيمها
وا يدام تابلاطم ندرك هدروآرب رانك رد داهج كي

ار گرزب لمع كي هك دنك ساسحا رگراك
دنك يم داجيا ار شزرا كي و دهد يم ماجنا

داعبا

رازبا كي ناونع هب رگراك هب شرگن لباقم هطقن
ديلوت و راك نارازگتسايس شرگن

داعبا
يتسيلايسوس شرگن

يراد هيامرس شرگن

دنك لوپ ديلوت دناوتب هك ينامز ات رگراك ندوب دنمشزراهجيتن
يهلا رجا كي نتفرگرظن رد

رگراك يارب يدام ياهرجا همه زا رتارف هجيتن

روهمج ماظن رد رگراك
ا ي

س
مال

ي

نونكات بالقنا يادتبا زا دوخ تاناحتما رد تيقفوم همانراك

سدقم عافد يماظن ينابيتشپ و يماظن ياه هصرع رد روضح

 يروهمج ماظن هب راشف يارب نمشد شالت ربارب رد تمواقم
 رگراك رشق قيرط زا يمالسا

قادصم

ايند ياج همه رد اه تموكح دض رب راشف يارب رگراك رشق ندوب مرهاتيمها

1357نمهب ،نارهت برغ تاجناخراك رد اه تسيسكرام  هئطوت لباقم تمواقمقادصم

مالسا نانمشد هب ام نارگراك هلاس يس ينهدوتهجيتن

هجيتنناميا ي هياپ رب ،رگراك رشق و يمالسا ماظن نيب تيميمصتّلع
روشك يديلوت ي هعومجم تكرح نتفر شيپ

لالخا رد نمشد يناوتان

مالسا رد امرفراك و رگراك هطبار

يدام تفرشيپ

فعاضم راك و فعاضم تمه

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش
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داعبا

يعيبط ياياضق

لباقم طاقن

يتسيلايسوس ركفت رد امرفراك و رگراك هطبار
امرفراك و رگراك نتشادنپ نمشد تيهام

دش داجيا ههد دنچ زا سپ هك يتحاضف نآهجيتن ديلوت رازبا و عبانم همه رب تلود تيكلام مسيلايسوس لح هار

)يراد هيامرس(يبرغ ركفت رد امرفراك و رگراك هطبار
امرفراك تسد رد رگراك ندوب رازبا

تيهام

ناسنا تيصخش ريقحت هجيتن

رگراك رايتخا بحاص و ناطلس ،امرفراك

امرفراك و رگراك يراكمهتيهام

راك داجيا هجيتن

موس رصنع داجيا يارب ،رگيدكي اب رصنع ود مايتلا انعم

رگيدكي نودب امرفراك و رگراك يناوتان ترورض

امرفراك و رگراك نيب يناسنا و يقالخا ،ملاس هطبار داجيا

همزال

لباقم هطقن

أشنم
يسايس ياياضق

يخيرات ياياضق

يداصتقا ياياضق

تهج نيا رد نايرجم و نارادم تسايس ،ناراذگ تسايس ي همه تكرح

روشك درب شيپ يارب امرفراك و رگراك هناصلخم شالت

هجيتن
ديلوت شرتسگ ياضف داجيا

تيونعم ياضف داجيا

ا رد امرفراك و رگراك هطبار
س

مال

نكش نوناق و ناد نوناق و يچ هدافتساءوس ياه ناسنا

يپ
فرش

دام ت
ي

ديلوت و ملع رصانع

ملع نادقف تروص رد ديلوت نديد همدص

 ناينب شناد ديلوت نادقف و ملع ديلوت تروص رد روشك ندزاجرد
ترورض

ام يگدنام بقع و نارگيد نتفر شيپهجيتن تيغاوط نارود رد ام روشك تيعضو نادقف قادصم

ملع

ديلوت

داعبا

روشك يملع تفرشيپ ياه خرچ ندمآرد تكرح هبام تيعضو

روشك ملع ديلوت ياه خرچ نتفرگ تعرسهمزال

 ديلوت دقاف روشك ندوب هتسباوترورض

نالوئسم هفيظو

 ناينب شناد ديلوت دربشيپ
نايامرفراك و نارگراك كمك اب

ديلوت دقاف و ناوارف رياخذ ياراد ياهروشك راب تبكن يگدنزقادصم

 و  يساسا نوناق44لصا ياه تسايس يارجا رد تقد
نآ يارجا زا هدافتساءوس زا يريگولج

تدابع و بش زامن قيرط زا يتح ناطيش ذوفن ناكما ليلد

تالآ نيشام و نيمز شورف و نآ ندركريگ نيمز ،هناخراك ديرخ

2 هحفص

فعاضم راك و فعاضم تمه

يمالسا يروهمج ماظن رد رگراك

مالسا رد رگراك

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش



3 هحفص

تسا ناريا تّلم نأش هچنآ هب تبسن ام يگدنام بقعترورض

مه
م ت

عاض
م راك و ف

عاض
ف

توغاط نارود رد ام ياه يگدنام بقع قادصم

ميتسه ولج يليخ توغاط نارود هب تبسن ام رّكذت

قيداصم

ديلوت ،تعنص ياه شخب نيرت كچوك رد ام يگتسباو

عيانص ندوب يژاتنوم

ناگناگيب زا يزيچره نتفرگ يارب نتفر هطلس راب ريز

دهاش

يمالسا يروهمج طسوت ينف تامدخ رودص

ايند رد يزاس هاگورين و يزاسدس رد ناريا ندوب هتسجرب

ايند رد ام تامدخ و اهراك زا يرايسب نتشاد يرتشم

رگيد ياهروشك رد يناريا ديلوت طوطخ نداتفا هار

ينعم

!اه هّلق رس هب نديسر يارب تمه

راكتبا و راك ناديم هب هملك يقيقح يانعم هب دورو

 يلعف تيعضو زا ام تيفرظ ندوبرتالابحرط تّلع
نآ ندناسر تيلعف هب ترورض و

!دشاب كي هجرد راكشزرو دناوت يم هك يناوج لاثم

)بالقنا زا شيپ( ام تاعلاطم

يمالسا بالقنا هلاس يس هبرجت
ليلد

همه ِرد هك يتّلم طسوت ژويفيرتناس مراهچ لسن ديلوت
دندنب يم وا رب ار يروانف و يتعنص ياه تفرشيپ

 يداينب ياه لولس زا يديلوت ناويح داجيادهاش
هدركن كمك وا هب يتسيز مولع رد يسك هك يتّلم طسوت

ام طسوت رب هراوهام و ليجس كشوم ديلوت

ايند همه ندش توهبمهجيتن

گنج يادتبا رد ام يارب يج.يپ.رآ كشوم ندوب هتخانشانتيمها

تيمها
روشك9اي8 تسد رد ملع نيا راصحنا

ناريا تّلم هداعلا قوف دادعتسا زا يكاح

اه نآ هدعاق زا ام جورختّلعيراد هيامرس و رابكتسا يايند يشارت لاكشاعنام

يهلا تاقيفوت و فاطلا

هدرك خوسر ناريا تّلم كياكي لد رد هك يناميا
نابيتشپ

دوخ يورين و شالت ندروآ لمع هصرع هبلمكم

هجيتن

ايند رد يزوريپ

ترخآ رد حاجن و حالف

لاعتم يادخ رب برقت

»تاحلاصلا اولمع و اونما نيذّلا ّنا«هيآ
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:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

يمالسا يروهمج ماظن رد رگراك

مالسا رد رگراك

يدام تفرشيپ

مالسا رد امرفراك و رگراك هطبار


