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

هفيظو

يداصتقا و يگنهرف ،يملع ديفم تاكن حرط

ناتسا يناسنا يورين تيفرظ شيامن

يمالسا ماظن يسايس-يگنهرف ياه هاگن ساكعنا

دوخ يراذگرثا هطيح رد يرورپ هبخن يارب شالت

اه هنومن

قيداصم

يضاق دمحم موحرم

)راژ هه( يدنك فرش نمحرلادبع موحرم

درك ِرعاش ،هدوتس موحرم

درك ِرعاش ،يناتسدرك نشلگ موحرم

 ناتسدرك يگنهرف ياه ييابيز يدنمشزرا
تيموق هب هجوت نودب ،يمالسا ماظن يارب

ملاع لئاسم رد يمالسا ماظن لقتسم هاگن
اه تردق لباقم رد لالقتسا و

يگژيو

هتسجرب رثا

اه تلع

قيداصم

شلاچ

يعيبط هجيتن

لباقم هطقن

ءاشنم

هتسجرب ياه همجرت بحاص
عصرم و رخاف رثن ياراد

و"يدناگ امتاهم" ياه باتك همجرت
نالور نمور زا"هتفيش ناج"

يسراف هب انيس نبا"نوناق" باتك همجرت

 يگنهرف ياه شزرا ندش هدرمش منتغم
دشاب هك اج ره رد

يملع عجرم ناونع هب يياپورا ياه هاگشناد رد حرطم

يمالسا ماظن رد ماوقا عونت ندش هدرمش تصرف

درك مدرم ياه يريلد

اهدرك شوخ قالخا

الاو تايبدا و فيطل رعش

نشور ركف

ناميا اب لد

 يمالسا ماظن ندوب تّنس لها و درك دض غيلبت
نمشد طسوت

يمالسا ميلاعت

يشارت نمشد زا زيهرپ ي هناهب هب نتفر روز ِرابِ ريز

اه نآ ينمشد و نيربكتسم اب كاكطصا داجيا

نوناق تيمهاراثآ هنومن

همجرت تيمها

يگژيو

"نوناق" باتك يسراف همجرت نيلوا

نوناق ياه يگديچيپ ليلد هب هديچيپ رايسب يراك

مكحتسم و ابيز رثن ياراد

انعم
ماظن شرگن ندوبن هبناج كي و هنايارگ موق ،زيمآ بصعت

قيداصم
نتفرگن رارق نيربكتسم ريثأت تحت

مالسا تما عفانم نتفرگ رظن رد

يمالسا ماظن تواضق رد تيناريا و تيمالسا ندوب روحم

ناتسا ندرك يماظن و يتينمافده

ارجام تقيقح
هاگن نيا ندوب عقاو فالخ

ناتسدرك زورما ياه يگدنام بقع و يداصتقا تالكشمهجيتن

يمسر روط هب قارع ناتسدرك ردCIA يلعف تيلاعفدهاش

توغاط ميژر هب هاگن نيا قّلعت

هجيتن
يّلم تفرشيپ نتفر نيب زا

توغاط نارود رد روشك تيعضوقادصم

يّلم تّزع نتفر نيب زا

دهاش

 ناتسدرك ياه يگدنام بقع
توغاط نارود رد

 ندوب نيربكتسم ريثأت تحت
يلخاد لئاسم رد ميژر نارس

ناتسا نايوجشناد نيئاپ دادعت

قيداصم

ناتسا رد داوس يدصرد29 تبسن

درُك ناگبخن


