
نارهت رهش ياروش ياضعا اب راديد رد بالقنا مظعم ربهر تانايب
17/ 09/ 82

مدرم هب تمدخ

اههيصوت

كرتشم فياظو

هناقداص

هناريگيپ

هناملاع

يناسر تمدخ رد هار يهماداو مدق تابث

ادخ رب لّكوت و تاديدهت زا نديسرتن

يراكمه ظفح

يلمع ياههويش زا هدافتسا

ترورض بوخ عورش ندوبن يفاك

هجيتن

مزاول

تعيبط سيماون و نيناوق نتفرگرارق امش تمدخ رد

يپرد يپ ياهشياشگ
جياتن

ليلد
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