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 سدقم عافد نارودقادصمروآ تفگش يتمه و ناوت اب گرزب فياظو ماجنا

دهاش
 ينيمز  يورين زارفارس نازابناج و ناديهش

ورين زوسلد و نمؤم رصانع

هقباس

سدقم عافد نارود زيمآراختفا شيامزآ زا دنلبرس

 ربكتسم  نادنمتردق

اه تلم  هفيظو
ينورد تيوقت

 فادها

گنج يهصرع هب رشب يگدنز يهمه ليدبت

 روشك زا اهديدهت ندرك رود رد اناوت

دوخ يرابكتسا ذوفن تحت قطانم ي هعسوت

  دوخ يللملا نيب عورشم ان عفانم ي هعسوت

دراوم

باذج و ابيز ياهمان زا هدافتسا ءوستسايس

فياظو

يگدامآ يارب يتصرف چيه ندادن تسد زا

ترورض

دوش يمن هتفرگ راك هب هاتوك نامز رد ًاموزل يگدامآ نياركذت

 يگدامآ مدع تروص رد روشك رب  گرزب يرطخ ليمحت

داعبا
يونعم يگدامآ

يدام يگدامآ

هنايمرواخقادصماه تلم روما رد نوگانوگ ياه تلاخد و ديدهت ،زواجت ،ضرعتهقباس

تيمها
زيخ تفن و دنمتورث ي ا هقطنم

ناناملسم هب قلعتم و يمالسا ي ا هقطنم

اهفعض
هقطنم ياه تردق و اه تلود نايم فالتخا

هقطنم ياه تلم فعض

ناتسناغفا و قارع هانپ يب و حلسم ريغ مدرم داحآقادصمدوخ يونعم تردق و تيوه ظفح زا ناوتان ياهتلمناينابرق

تلع نآ هب يتعنص ياه تردقزاين

 رادتقا بسك و يريذپان بيسآ يارب شالت ام تلم  هفيظو

اه هنيمز

داعبا
 يونعم

يدام

يداصتقا

يگنهرف

يسايس

تهج همه زا دوخ ياه يياناوت زور هب زور شيازفا

قيداصم
تازيهجت رد مزال يياناوت بسك

يهدنامزاس ماكحتسا

يمزر تردق ءاقترا

 يماظن تيلوئسم هيحور نتشادهگن الاب

لوئسم و بوخ ناريدم تيريدم و راكتباهمزال

هيهت
داعبا

ديلوت

ليمكت

يرادهگن

قيداصم

رشب قوقح

يدازآ
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