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مادص رايتخا رد اميپاوه نداد رارق

نايناهج يارب رابكتسا ماظن ندوب ديدهت

دهاش گنج نامز رد مادص زا تيامح

 نداد هولج ديدهت يارب قياقح نداد ناشن هنوراو
نايناهج يارب يمالسا يروهمج ماظن

دهاش ايند قطانم بلغا ينمَاان هيام ،يناهج رابكتسارما تقيقح

تيرشب يارب يمالسا ماظن مايپ

 كي ركف رد طقف هك ماظن هنوگ ره اب توافتم
تسا ييايفارغج يهدودحم

ماظن يگژيو

مادص رايتخا رد ييايميش ياه حالس نداد رارق

مادص زا يسايس تيامح

دربن هنحص زور هب تاعالطا نداد رارق

قارع رد تيانجقيداصم

سدق رگ لاغشا ميژر زا تيامح اب نيطسلف رد تيانج

ناتسكاپ رد هنازور تايانج

ناتسناغفا رد راتشك اه لاس

ناريا هب هلمح يارب مادص زا تيامح

تيناسنا هب هجوت داعبا

اه شزرا هب هجوت

 رگ هلخادم ياه تردق دنمك زا اه تّلم تاجن
بلط هطلس و

نآ هب ناهج ياه تّلم ندوب هنشت يگژيو

 هب هدولآ و هتخيمآ يياه ناسنا ندوب سأر رد
اهماظن رگيد رد يرشب نوگانوگ تاوهش

ناريا تلم لباقم رد ملاع ناراوخناهج نداد رارق تيمهاييورايور لوا زور رد نتشادن رارقهجيتن

 ياهييورايور ربارب رد تلم يگداتسيا لاس كي و يس
هتشذگ

 لد دوب نكمم دوب نمشد اب ييورايور لوا زور زورما رگا
دزرلب يضعب

قيداصم

يسايس هلمح ربارب يگداتسيا

يداصتقا هرصاحم ربارب يگداتسيا

يماظن يهلمح ربارب رد يگداتسيا

 نوگانوگ ياهديدهت ربارب يگداتسيا
رگيد

ناريا تّلم نتخانشن

هار نتخانشن

 زورما تابساحم طلغ هسياقم
شيپ لاس لهچ ،يس تابساحم اب

اهتلم يراديب و ايند رييغتتلع

قادصم
40 رد اهتردق ربا بيقريب يهطلس نارود اب ايند هسياقم

هتشذگ لاس50اي

 و يگداتسيا مايپ نديد اب اه تّلم يگداتسيا و يمرگلد
اه هصرع همه رد يمالسا يروهمج تيونعم

 ناناوج و تلم هب اه تلود و اه تّلم ديما
 يمالسا يروهمج هتسجرب

اپورا و اكيرمآ،اقيرفآ،ايسآ يهراقهرتسگ

ركذت
 لها يمالسا يروهمج دنناديم هكنآ دوجو اب يمرگلد

تسين اهروشك رد يهلخادم

يمالسا يروهمج يانب ندش رت مكحتسم
نمشد هناديماان شالت و

قادصم


