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نارادناتسا

تايصوصخ

فياظو

هاگياج

نمؤم

هيقف يلو ناگدنيامن اب بوخ طابترا ياراد

ركف شوخ

يراك و شك تمحز

هلاس جنپ ياههمانرب

تاباختنا

ندوب قّقحت لباقمهم يگژيو

تّلع

دِّيؤم

يسانش بيسآ

نارادناتسا ناعذا

هتفرگ تروص تابساحم

ماظن ينورد دادعتسا ندوب الاب

ماظن زا مدرم ينابيتشپ ندوب الاب

ماظن ناكرا ندوب مكحم

ماظن تيفرظ ندوب الاب

ريسم ندوب نشور

تكرح توق و هزيگنا ندوب لماك

تّلع نيلوئسم يضعب هناسويأم رظن راهظا

دهاش

تّلع

هيصوت

يناتسا ياهرفس رد يربهر زا مدرم هوكشرپ لابقتسا

هدنيآ هب داقتعا

يمالسا يروهمج هب مدرم داقتعا

مالسا هب مدرم داقتعا

تقيقح نيا ناگدننك ناهنپ ماد رد نداتفين

ينيب هتوك و يرظن هتوك

مزاول

هلاس تسيب زادنا مشچ قّقحتفده

ديفم و هناقداص تيلاعف

هفقو يب ،يدج ،يروف تيلوئسم ساسحا

اهزيچ يرايسب زا يشوپ مشچ و تمه

قّقحت ريسم رد تكرح ندرك هنيداهن

تيريدم تحت شخب اب بسانتم تاناكما بذج

روشك ينادابآ و كّرحت لزاپ رد ناتسا ندناجنگ

يدعب ياهتيلاعف يارب هنيمز ندش مهارفقّقحت ي هجيتن
فالتخا عوضوم

يربهر عضوم

لح هار

نابهگن ياروش تراظن ياهتأيه طسوت اهتيحالص در

تافالتخا رد يفرط يب

هفيظو هب لمع
ساسا

هاگياج

يساسا نوناق

موزل تروص رد و ينوناق لحارم يط زا دعب

نوناق هب لمع
ليلد

نوناق يگژيو

نوناق ضقن و ينوناق يب زا رتهب ،دبِ نوناق

ندوب حضاو و صّخشم

شمارآ و تينما ظفح
نانيرفآ جّنشت زا هناهب نتفرگ

يوق و ملاس ،بوخ تاباختنا يرازگربهجيتن ناتسا ظفح

يتيريدميهزوح زا عافد

روما يگنهامه

ناتسا تفرشيپ

روشك ينادابآ و ّكرحت لزاپ رد ناتسا ندناجنگ

تامازلا

يسانش بيسآ

تيدج

قايتشا

تيمح

ناتسا ره ناريزو تسخن

تّلعيزكرم نالوئسم فرح يلمع قّقحت ّلحم

داعبا

لماوع

يگژيو

نونك ات بالقنا يادتبا زاهقباس

ماظن ينورد لماوع يسايس راكنيرتمهم

يناتسا

يموق

يتديقع

روشك رد اههورگ ينورد يهزيگنا

يجراخ نانمشد

روشك لالقتسا نتفر نيب زا

تموكح ندرك ريگ نيمز

هفيظو ماجنا يارب تموكح يگچراپكي ترورض

تسايس

قادصم

هيزجت شتآ ندرك غاد

اكيرمآ

تافالتخا يخرب دوجو

قادصم

 هيزجت يارب يتكرح ره ندوب تموكح دض بيسآ
تموكح ي هعومجم

 يلصا لئاسم
اه ناتسا

هلاس تسيب زادنا مشچ

 يمسوم يهلئسم
اهناتسا

شلاچ

نارادناتسا فياظو

ناتسا ره نتسناد لقتسم هريزج و يشيدنا يناتسا


