


   ناتنادنزر   ديهاوخ  يم رگا
          دنوشب  قفوم

   ديرادهگن 

     رد
  يگداوناخ نابز  تروص  نآ
         ار  ناتدوخ



  هناخ  رد  يگداوناخ نابز  اب  ندرك تبحص.
  تسا  مهم  نات  نادنزرف  يارب

دشر  ثعاب  يگداوناخ  نابز  ندربراكب  و  نتسناد
   تيوه  رورغ  و  تينما

  ندربراكب  و    نتسناد
  ماوقا   ار  يگداوناخ  نابز
  و  رداموردپ  اب  طابترا
  و  گرزبردام  و  گرزبردپ
  دركدهاوخ  ظفج
  

  مهف  و كرد  یکنهرف
  ثاريم  و اه هشير

 دش دهاوخ  ناتنادنزرف



 نييآ اه   و  تنس ينيد  ياه    دنريگ يم  داي  ار

      يفاضا  ينيب ناهج  كي  ياراد دنتسه

 عيسو  باختنا  قح  ياراد  هاگشناد  شريذپ  يارب
دنتسه  يرت
  دنراد  يرتشيب  ياه هنيزگ  راك  رازاب  رد

  نابز  نآ  اب  و  دننادب  يگداوناخ  نابز  هك  يناكدوك 
  دننك  ملكت



  هب  تبحصیگد
 اوناخ  نابز
  يريگداي   رد 
 يسيلگنا نابز
  امش  نادنزرف  يارب
 دهاوخن داجيا   يعنام
.درك

   يسيلگنا نابز  يريگداي

  تسا  رگيد  نابز  كي  ندرك هفاضا  يانعم هب

  شومارف  يگداوناخ  نابز  هك تسين  انعم  نيا  هب
 دش دهاوخ

  يرايسب  يارب  امش  دنزرف  هك  تسنآ  يانعم هب
  تاملك دمهف يم  و  دس انش يم هك  يياهزيچ  زا
     دريگ يم  داي  يديدج

  هناخ  رد  يگداوناخ  نابز  هب  تبحص
  نابز  يريگداي  رد  ار  امش  نادنزرف
.درك دهاوخ  يراي  يسيلگنا
 



  يريگداي  رد  ار  امش  دنزرف  يگداوناخ    نابز  نتسناد
.درك دهاوخ يراي  يسيلگنا  نابز

  نابز  هب  يناسآ هب  دوش يم هتخومآ  نابز  كي  رد  هچنآ
.دوش يم  لقتنم  رگيد

.دننك يم  لمع  ناماوت  نابز  ود  نيا 



  هناخ  رد   يگداوناخ  نابز  هب تبحص
  يراي  ار  امش  نادنزرف

  هسردم  راك  رد.
دنشاب  قفوم

  دلب  يگداوناخ  نابز  هك  يياه هچب دنرب يم
  راك هب  ار   نآ  و  دنتسه

ردم  ياه تست  و  نومزآ  رددنتسه  رت قفوم  دوخ  هس
دنك يم  لمع  رت زاتمم  ندناوخ  راك  رد
دنتسه  رت يوق  نتشون  و  ندناوخ  ياه تراهم  رد
و  يضاير  رد قطنم  لح  و   دننك يم  لمع  بوخ  لياسم
  رت اناوت  و  رت قاتشم  موس  نابز  يريگداي  يارب
دنتسه



...ناردام  و  ناردپ

  نات نادنزرف   رد  يگداوناخ  نابز  دينك  قيوشت  هناخ
ندرب راكب  رد  ار
  نات  نادنزرف  اب  ملكت  يارب  يتصرف  ره  زا
. دينك  هدافتسا
 دهاوخن  امش  نادنزرف  يمگردرس  بچوم  نابز  ود  ندرب
 راكب دش
  ود  دارفا يارب اه نابز  ندرك يطاقديآ يم  باسح هب  ي  ود  دارفا يارب اه نابز  ندرك يطاقديآ يم  باسح هب  ي
 تسا ینابز ماظن ود رد تراهم هناشن نیا داع  يرما  هنابز
 ینابز یمگ رد رس رب  یلیلد یتلالد هنوگچیه و
تسین



  ود  هك  دتفا يم  قافتا  تردنب
   دننك لمع  ناسكي  تروصب  نابز

 يم  داي  يسيلگنا  نات  نادنزرف

    ناب  نيا  اهنآ  تسا  نكمم  دنريگ

  هدافتسا  دروم  رتشيب  ار يتقو

 رتشي  اهنآ  هك  اريز  دنهدب  رارق

 يم  رارق  نآ  ضرعم هناخ  نابز  زا

  رد  دنريگ

 

  نابز هب  بترم  روطب  نات  نادنزرف  اب
ديناوخب  باتك  و  زاوآ  يگداوناخ



  نامه  هك  يياه  هداوناخ اب
  ملكت  ار  هناخ  نابز
  و  تاسلج  دننك يم
  يارب  يزاب ياه  هورگ
  بيترت  نات نادنزرف
ديهدب

  رارق  يگداوناخ  روما  وزج  ار  ينابز  ثاريم  ياه سالك
ديهدب
 نادنزر  دنوشب  رضاح  اهسالك  نيا  رد  نات                     
 دندنوي هب  اه ردام و ردپ  هورگ  هب  اهرداموردپ                     

  هك  داد دهاوخ ناشن  نات نادنزرف  هب  امش  يراكمه  و  تكرش 
         نابز
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