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تيناحور

شياديپ خيرات

يلعف طيارش

تيلوئسم

اه تصرف

يسوط خيش نامز زا

مالسا زا يرادساپ

اه ناسنا داحآ مارتحا دروم

دمآراك

يناكما و يلام نّكمت

هزوح روما ندش رت هتفرشيپ
 ليلد هب رتشيب تيلوئسم

اهديدهت و اه تصرف

قيداصم

همزال

ترورض

سفن بيدأت

يمالسا ماظن دوجو

لوا ماگ

 لبق هسفن ميلعتب ءادبيلف ًاماما ساّنلا يف هسفن بصن نم"تياور
"هريغ ميلعت

سفن حالصا هب هنالوئسم شرگن

نانمشد اب ههجاوم

اهديدهت

يمك ظاحل زا يگرزب

ايند رد تيفورعم

يعامتجا و يسايس تردق بحاص
اه هناسر

اهربنم

تاعوبطم

نانمشد ترثك

نانمشد يماظن و يعامتجا ،يسايس هاگياج

نانمشد دايز تردق

رثا

انعم

قيداصم

دوخ حالصا

دصقم هب تيلوئسم راب ملاس ندناسر

ركف حالصا

شنيب حالصا

جوعم ي هقيلس حالصا

. . . و يسايس و يمالك،يهقف برشم و قاذم حالصا

حور و قالخا حالصا

تاكرب

تعيرش و نآرق يايحا

مالسا هب اه تّلم شيارگ

مالسا ّتزع

نيملسم يدنلبرس

مالسا ندرك حرطم

اه تّلم يدازآ

نيد تيمكاح و اوقت ،دشر ،حالص

هدش ريقحت ناملسم ياه تّلم نتخادنا مالسا داي هب

هويش

بالقنا زا دعب هقف زا تموكح لئاسم جارختسا

بالقنا زا لبق يدرف يلمع ماكحا جارختسا
رثا

تّلع

هنومن

تّلع

همزال

نيدّلقم يگدنز زا يكچوك شخب ييوگخساپ

زور ياه تسايس و تائاضتقا

يمالسا داصتقا ماظن نيودت

تيناحور تيمكاح

يشزومآ ماظن رد لوحت

تيناحور راك تعسو شيازفا

تّلع

قيداصم
اه همانرب لكش و داوم ميظنت و يزير همانرب

زورما لئاسم يناوارف و يگديچيپ

زاين بسح هب هزوح مولع ميسقت قادصم

ينمشد عطاقم

يناهج رابكتسا

بالقنا زا لبق

بالقنا زا دعب

ينمشد فده

نانمشد دربهار

ينمشد تّلع

ينمشد ي هنماد

ينمشد تّلع

ينمشد ي هنماد

ينمشد فده

مالسا و بالقنا ّطخ هب يكيدزن

تيناحور ي هشير ندنك

مالسا ياملع ي هعماج فذح

هزرابم ناديم رد املع ندش دراو

املع زا رفن ود اي كي اب ينمشد

بالقنا تسار هار زا املع  فارحنا

مدقم فوفص رد روضح

مالسا ياملع ي هعماج اب ينمشد

قيداصم

قيداصم

رثا

رازبا

رثا

تيطورشم

دنه يهاوخ يدازآ تضهن

اه سيلگنا ربارب رد فجن ياملع تكرح

گنج

بالقنا

تسايس

بالقنا اب هلباقم رد رابكتسا يناوتان

لوپ

تمه

راكتبا

يزير همانرب و يحاّرط

بالقنا اب فلاخم نويناحور شياديپ

بالقنا هب تبسن توافت يب نويناحور شياديپ

بالقنا زا لبق تايصوصخ

بالقنا زا دعب تايصوصخ

عجترم

نويناحور رياس و مدرم هب وگروز

تموكح تيامح دروم

تفص ركون

يقالخا داسف هب ندوب راچد

يمالسا يروهمج ماظن اب فلاخم

يجراخ ياه هاگتسد تيامح دروم

رگ هئطوت

سدقم ناناوج و ناگدنمزر هب رگ تناها

فعاضم تازاجمتامازلانيفلاخم تازاجم

عطاق دروخرب

ضامغا و وفع نودب

تايصوصخ
يمالسا ماظن تالكشم هب تبسن ندوب زيت

توغاط تاركنم و تالكشم دروم رد توكس

غيلبت

اه تصرف

رازبا

غيلبت يارب دعم مايا
قادصم

تّلع

ناضمر هام

مدرم يگدامآ

ربنم

هناسر

تيمها

قيداصم

مالسا و بالقنا ّطخ هب يكيدزن

مدقم فوفص رد روضح

همانزور

نويزيولت

ويدار

تامازلا

مدرم زاين نايب

لادتعا تياعر

لاح ياضتقا تياعر

بالقنا ينابم

يبالقنا قالخا

يبالقنا رّكفت

مالسا تيعماج و تيمكاح

قيداصم

يسايس  اي  يقالخا ثحابم رد دارفا يضعب يور هدايزقادصم

انعم
ندرك تبحص يوق

قيداصمبطاخم مهف حطس هب هجوت
بالقنا اب فلاخم نويناحور

بالقنا هب تبسن توافت يب نويناحور

عبانم

نآرق

ثيداحا

)هر(ماما تاشيامرف

هجيتن

شلاچ

ام هفيظو

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش


