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.بزای ُزچیش راُی اطج ّراٍ بِؼج علن اطج

.علن بِخز اسعبادث اطج

.سکاث علن  هٌخؼز کزدى آى اطج

.کظی کَ بپزطذ، داًا گزدد

.کظی کَ علوی راپٌِاى کٌذ،پض ُواًا اًّاداى اطج

گٌح د اًغ 

لزائج درص


