
تلع
مدرم يگنادرم و تداشر

نيد هب يكتم لقتسم تردق كي شياديپ زا يريگولج

ناتسدرك

نمشد گرزب ياه هئطوت ندرك يثنخ
فده

هقباس

هئطوت هشير

مدرم يهاگآ و يلقع دشر

يمالسا بالقنا يادتبا رد يلخاد گنج داجيا يارب نمشد شالت

رگيدكي زا يناريا ماوقا ندرك ادج يارب نمشد شالت
يياهن هجيتن

اه نآ ندرك نيكرچ لد تهج فلتخم ماوقا اب يناطيش ياه نيقلتقادصم

دهاوشناتسا ندوب يگنهرفيگژيو

مدرم نابرهم هيحور

زبسرس و ابيز تعيبط

املع دوجو

رنه و گنهرف لها و ارعش دوجو

اه شلاچ

توغاط نارود رد نوگانوگ ماوقا نتسناد هناگيب

ناتسا ياضف ندرك يتينما يارب نمشد شالت

يمالسا ماظن عضوم

دهاش

يياهن هجيتن

رگيدكي زا ناريا تلم ءازجا ندرك ادجفده

نمشد تسكش

توغاط نارود رد يگنهرف و ينارمع دركلمع ندوب رفص

رگيدكي ليمكت يارب ماوقا عونت نتسناد تصرف

دهاش

تلع

قيداصم

قيداصم

تلع

همزال

مدرم و ماظن يهارمه

درك مدرم لد رد روشحلس ناناوج داي ندوب هدنز

ناتسدرك رد روشك طاقن يصقا ناناوج روضح

قيداصم

درك مدرم هب ندش هتسبلدهجيتن

يمظاك رصان ديهش
يمظاك دمحا ديهش

نايلسوتم دمحا
يدرجورب ديهش

رايص ديهش
هواك ديهش

ناتسا رد وجشناد390 اهنت دوجو

داوس يدصرد29 رامآ

تسرد تادوارم

لماك داحتا

مالسا زا ماظن نتفرگ ماهلا

بالقنا هب درك مدرم نتسناد رادافو

ناملسم درك ناگرمشيپ هعومجم ليكشتدهاشدرك مدرم نتسناد ماظن زابرس

مدرم تدهاجم و يرايشوه اب نمشد هئطوت ندش يثنخ

 ناناوج هب هيصوت
اه هداوناخ و

بالقنا ياه هئطوت ربارب رد يرايشوه

نمشد دركلمع زا عالطا و خيرات هعلاطم

ترورض

قادصم

فده رد تابث نيع رد نمشد ياه شور رييغت

 هجيتندننزب فرح درك مدرم مان هب دنتساوخ يم هك يناسك

درك مدرم هب ندز هبرض

ناتسا زا نارمع تصرف نتفرگ
قادصم

قيداصم

هجيتن

ادهش ياه هداوناخ ندرك رادغاد
ناگدروخ بيرف ياه هداوناخ ندرك رادغاد

بالقنا ياروش يمازعا ينارمع هورگ زا راك تصرف نتفرگ

اهراك ينالوط تسرهف مغر يلع تالكشم ندنام يقاب

تالكشم قيداصم

يمالسا تلود دركلمع

لاغتشا هلئسم
يراذگ هيامرس هلئسم

 هب يگديسر و رفس
طاقن نيرت هداتفارود
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يمالسا هعماج تخاس يارب تايصوصخ زا يكي تيمها

يلم تزع

قيداصم تلم ندركن تراقح ساسحاانعم

دوخ ِياه هيامرس

دوخِ رخافم و ناگرزب

دوخ يابفلا و نابز

دوخ ثيراوم و خيرات

دوخ ِِيركف و يناسنا يدوجوم

دوخ  ننس و بادآ

جياتندوخ ياه هتشاد هب تبسن ندش نيبدبيسانش بيسآ

ناگناگيب هطلس ي هربنچ رد نتفرگ رارق

يبرغ گنهرف ربارب رد تراقح ساسحا

روشك يسايس ياه هاگتسد ندش بĤم ركون

رادمدرس

هجيتن

قادصم

هجيتن

ام زيچ همه هب سيلگنا رامعتسا طلست

تزع هكيرا زا تلم ندمآ دورف

تلم ربارب رد ندوب راوخنوخ گرگ

نمشد ربارب رد ندوب مار ي ّهرب

يولهپ اضردمحم و ناخاضر تنطلس

يمالسا بالقنا زا سپ ناريا مدرم تزعهنومن

دهاش

رهظم

قادصم

ملاع نادنمتردق فارتعا

بالقنا و ناريا هب يناريا راختفا

اكيرمآرادتقا جوا نارود رد »دنكب دناوت يمن يطلغ چيه اكيرمآ« شيامرفقادصم)هر( ينيمخ ماما

لماوع

ناميا

هناعاجش مادقا و لمع

راكتبا

يبهذم و يلم تدحو ظفح

قيداصم

بهذم هناهب هب تدحو ندز مهربشلاچ

تلم اب تلود يهارمه و ينادردق

تلود يتسود مدرم و ينادردق

تلود طسوت مدرم هسامح و ناميا ينادردق

قيداصم

لماع

مكح

مالسا نانمشد

يفلس و يباهو يتسيروت تايلمع

 تنس لها تاسدقم هب ،ضرغم اي لفاغ هعيش تناها

تيباهو طسوت تيب لها بحم تنس لها و نايعيش نتسناد رفاك

يعرش مارح

يروهمج تساير تاباختنا

ناتسدرك
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يروهمج تساير تاباختنا

اهدزمان هب ركذت

مهم لئاسم

تيمها

تاغيلبت و دركلمع رد فاصنا تياعر

حلصا باختنا

تاباختنا رد مدرم روضح

ام يّلم دشر صخاش

يّلم تزع هليسو و وربآ

نمشد مشچ رد ناريا تلم گرزب نومزآ

شلاچ

دهاش

تيمها

جياتن

اه صخاش

لباقم هطقن

تاباختنا نيا هب نمشد تيساسح

لوا هجرد هلئسم

تاباختنا ندرك درس و كبس يارب نمشد شالت

تاباختنا ندرك ليطعت يارب نمشد شالت

روشك هب يزرو عمط زا نمشد فارصنا

اه ينمشد ربارب مدرم تماقتسا شيازفا

ناريا تّلم يوربآ شيازفا

نآ ياه هياپ و ماظن ميكحت

روشك درد نديمهف

داسف زا يرود

مدرم اب يگناگي و تيميمص

مدرم درد نديمهف

يرگ يفارشا زا يرود

نارگيد هب نداد فالخ تبسن اب يمومع ناهذا بيرخت

تيمها

قادصم

فعاضم تيمها

قادصم

متفه سلجم تاباختنا يليطعت يارب شالت

فارسا زا يريگولج يارب اهراك نيرت يساسا زا

فرصم يوگلا حالصا تمس هب تكرح لاس هب لاسما يراذگمان

روشك عاضوا دروم رد حيحصان تاغيلبت

داصتقا عاضوا دروم رد تسردان تاغيلبت

تروص رد لمجت هب مدرم شيارگ
نيلوئسم ييارگ لمجت تلع
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