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يناوج و توارط

اه هنومن

رگيدكي هب ناردارب يشكرس يقرش يديع

قيداصم

اه يگژيو

زورون

لاس ليوحت تعاس رد يونعم زكارم رد روضح يارب ام مدرم مسرقادصم

نارگيد و دوخ يارب تكرب و ريخ و بوخ يلاس بلط فده

:امنهار
تانايب روحم

هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش

تسويپ رد حرش

زاتمم و هتسجرب ياه شزرا دامن و لماح

رگيدكي اب ينابرهم

يروآون

مه هب دنواشيوخ ياه هداوناخ تبحم

ينابرهم و يتسود طباور ميكحت

اه هنيك ندودز راهب ندوب طاشن و توارط رهظم

تّلع

راهب رد يناعم نيا همه دوجو

تيمها دنداد رارق لاس زاغآ ار زورون هك يياه تّلم يارب يزايتما

ام سدقم عرش ناگرزب طسوت دييأت ديؤم

نآ ندوبن ينيد دايعا ءزج و زورون ندوب يّلمتيمها

ددعتم تاياور رد زورون زا ليلجتقيداصم

ادخ داي اب لد توارط و تيدوبع راهظا يارب زورون ندش هليسورثا
اه هاگترايز

زكارم قيداصم

اه هاگتدابع

يونعم

يّلمداعبا

دنراد يم يمارگ ار زورون هك يياهروشك نايم يللملا نيب ظاحل زا

ناوج ياه تّلم هب ام ياه تّلم گنهرف لاقتنا تصرف يعونتيمها
يبرغ ياه تّلم و

يللملا نيب ينشج ناونع  هب زورون تبث ينونك تصرف

 يبرغ ياهروشك فرط زا يگنهرف نايرج ندش تداع
قرشم و ام ياهروشك هب گنهرف رودص و ملاع ياه تّلم هب يقرش ياه تّلم خيرات زاتمم ياه شزرا لاقتنا و هيدهرييغت ترورضتيمها

هقطنم ياه تّلم و اه تلود رتشيب يكيدزن يارب يا هليسوتيمها
 نداد رارق و ينيرفآ نارحب يارب گرزب ياه تردق شالت

مه لباقم ردارب ياه تّلم شلاچ

نالطب تّلعاه تّلم نيا عفانم لباقت هب ندرك     دومناوتسايس

اه تّلم نيا ندوب ازفا مه و هدننك كمك

رگيدكي رانك رد شزرا اب يا هعومجم ليكشت ناكما

دعب ياه لاس رد نآ همادا و زورون نشج يئامهدرگ تصرف

يللملا نيب تردق ياراد

يگنهرف شزرا ياراداه يگژيو

يناهج شزرا ياراد

 يروهمج عضوم
يمالسا

هياسمه و هقطنم ياهروشك طابترا تيوقت زا لابقتسا

كرتشم گنهرف يارادناگياسمه يگژيو

ناوت ي همه اب  كمك ام تسايس

قرش

برغ
هرتسگ

لامش

بونج

هياسمه ياهروشك تيوقت نتسناد دنمدوس

ندرك  كمكام تسايس
 طسوت هتسجرب تيوه شيامن تروص رد يزارفارس ساسحا

يناهج عياقو و اهارجام رد ناگياسمه

يامهدرگ
بسانم هب ي

ج ت
ش

ناهج ن
زورون ي


