
ناوجرتشيب يورينو يياناوت

ناناوج هفيظو

تلع

يمالسا و يمدرم ماظن  يياپرب و رابكتسا رگنس نتخيرورف

همزال

ترورض

رهاظم

نارگيد هب تبسن ناوجرت نيگنس تيلوئسمتيمها

سدقم عافد

ناناوج طسوت يخيرات گرزب هزجعم نديرفآيمالسا بالقنا

ناوج ندمآ ناديم هبو يتحار كرت

هجيتن

هجيتن

 هشير

سدقم عافد بتك هعلاطمسدقم عافد هب نالك هاگنهمزال

حالسو لوپ رب ناميا و  هدارا يورين يزوريپ

هدنيآ ياه تيلوئسم نتفرگرايتخارد

همزال

قيداصم

يرورض ياه يگژيو

داعبازورمازا يزاسدوخ
تريصبو يهاگآ تيوقت

اوقتو ناميا تيوقت
يملع تيوقت

روشك هدنيآ ياه تيلوئسم

يزير همانربو تريدم

ترازو

يروهمج تساير

تريصب

ينمادكاپو نيدت

ملع

اكيرمآاب فالتخا

يمالسا يروهمج يلخاد تالكشمزا يرايسب لماع ،اكيرمآ

ايند نوگانوگ لئاسمرد ناريا هب اكيرمآ هجوت

اكيرمآ فرطزا

يمالسا يروهمج فرطزا

ناريا تلم يزوريپ و اكيرما تسب نب

يمالسا بالقنازادعب هقطنمرد هطلس هاگياپ نداد تسدزا

هجيتن

تلم هدنيآ نتخاس يارب تيلوئسم ساسحا

تيلوئسم ساسحا

يياهن هجيتن

هشير

تيمها

زورما يايند كرحت شخب تايح نوختيمهاناريا تفن نداد تسدزا

فلتخم ياه هصرعرد ناريا ياه تفرشيپ

 يسوساج هنال لاغشا

يملع

تلع

يمالسا ماظن هب اه تلم يگتخابلد

يماظن

روشك رد اكيرما ترافس داسف

ام هيلع اكيرما تثابخو يرگيذوم لاس50زا شيب

بالقنا ياهراعش

ليلد

اكيرما فيعضت

نوگانوگ ياه هصرعرد ناريا تفرشيپ
ناوج تيعمج تيرثكا

يماظن ناوت ندشربارب نيدنچ

اه تلم نيبرد ذفان نابز نتشاد

قيداصم

يساركومد

رشب قوقح

دهاش

دهاش
بيرغوبا نادنز

ناتسكاپو ناتسناغفارد نوگانوگ ياهراتشك
وماناتناوگ نادنز

ناريا رد يساركومد هب  نمشد فارتعا

يلاغشا نيطسلفرد يمدرم تلود ندادرارقراشفريز
قارعرد تينما ندادرارق ليمحت

تدحو ظفح

تيمها

ام هفيظو

ام يزوريپزمر

نوگانوگ فياظو رد روش رپ تكرح

رگيدكياب تقادص

نوزفازور شالت

ديما ظفح

تاباختناقادصم

تيمها

تاباختنا هب نتخادرپ دوز بقاوع

 يمالسا ياه شزراو ليصا طخ ندرك يوزنم

فالتخا داجيا
يديماان داجيا

تاباختنا هصرعردروضح

يلصا لئاسمزا اه نهذ ندش فرحنم
مهزا ييوگدب

رگيدكي هبدارفا ندش لوغشم
مهاب ندشزيوالگ

ديؤم

تامازلا

تماقتساوربص

تريغ

تلم تكرح

ناميا

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

ناوج هدنيآ يزير همانرب هب كمكرثا

حالس و لوپ هب ناميا و هدارا يورين يزوريپ يسررباوتحم

فده
ريخا نرق ود يكي ياه يگداتفا بقع ناربج

تلم نيا يالتعا

فده
ناريا تلم ندرك هتسخ

ناريا مدرم ددجم يگتسباو

هطلس رهاظم
سيلگنا و اكيرما يارفس زا هاش تعاطا

روشك ساسح طاقن رداه يياكيرما روضح

ناهج رد اكيرما هنميه نتخير ورفتلعيمالسا بالقنا زا رتمهمتيمها

هناشن

زورما ات هثداح نيا زا اكيرما يرپ لد دهاش

يسوساج دانسا زا باتك دلج دص پاچ

داعبا

 هجيتن

يسايسو يعامتجا

يريگ هجيتن

قيداصم

ناهج رد اكيرما يزيروربآدهاش

اه شزرا و فادها هار رد يگداتسيا ام مدعماظن ياه يناماسبان و تالكشم تلعركذت

للعناهجرد اكيرمآ يرابكتسا هنميه تسكش

اه تلم قوقحزا عافد

رابكتساو ملظ اب هلباقم

يلم تزع و ،لالقتسا نانمشد اب ام هلباقم

ام ندوبن رگ هزيتس

قيداصم

ناريا تلم رب اكيرما راشفهجيتن

 اكيرما روهمج سيئر هيلع اهروشك مدرم ياهراعشدهاش

نمشد فده
شور

ييوجشناد ياه سالكوسرادم  يليطعت 

تايوغلو سوهو يوه هب ناناوج يمرگرس

 تلم يمومع تكرحزا ناناوج لافغا


