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رگراك و راك

سلجم تاباختنا مود رود

رگراك شزرا زار

يهلا و يونعم شزرا

يّلم شزرا

يبالقنا شزرا

فياظو

هناشن

قادصم

طيارش

يريگ هجيتن

حلاص لمع رب نآرق ي هيكت

 »تاحلاصلا اولمع و اونما نيذّلا اّلا«حلاص لمع نتفرگرارق ناميا لدع

يگدنز ي هرادا يارب راك و بسك

تيلوئسم ساسحا و يراك نادجو

شالت و تيدج

يروآون

رگراك ندوب تدابع  لاحرد

ام ماظن رد رگراك ليلجت ندوب يقيقح

راك هب روشك لالقتسا يگتسباو

ام يرگراك ي هعماج يّلم و ينيد نادجو تابثا

تيمها

طابترا

تامازلا

تربع سرد

يقالخا هجيتن

راك هليسوب زج لالقتسا تّزع ندوب ينتفاين تسد

يداصتقا لالقتسا هب يگنهرف و يسايس لالقتسا يگتسباو
راك و ديلوت هب يداصتقا لالقتسا يگتسباو

راك فلتخم ياه شخب رد ييافوكش و يروآون

شالت و راك هب هجوت يب ياه تّلم لالقتسا و تّزع مدع

رگراك تسد نديسوب ندوب حيحص و باوث

اه هاگشيامزآ و يتاقيقحت زكارم
اه هاگراك طيحم

اه هعرزم

الاب دمآرد مغر يلع
شوخ رهاظ هب يگدنز مغر يلع

يجراخ تالوصحم روفو مغر يلع

اه هصرع

!دنا مدقم فوفص رد ؛دنشاب هدوبن نارگيد زا رتولج رگاهاگياج

سدقم عافد

يمالسا بالقنا
راك و نت ،ناج لذب

افص و قدص تابثا

روشك لالقتسا لماع زا ليلجت

مدرم

نالوئسم

ديلوت نالاعف

يرگراك ي هعماج زا ينادردق

همه يارب يعطق رواب هب ليدبت ترورضرگراك ي هملك  يارب ندش لئاق تسادق

يرگراك ي هعماج لئاسم لح

لاغتشا مدع و يراكيب لكشم لح

رگراك و راك ميركت

يهافر

يقوقح

هميب
نكسم

امرفراكربارب رد رگراك فياظو
رگراك ربارب رد امرفراك فياظو

راك طيحمربارب رد فياظو
رمتسم يريگيپ ترورض

لاغتشا هب نداد قنور

نانيرفآراك قيوشت

يراك ياه هاگنب داجيا

ام قطنم رد امرفراك و رگراك شزرا مزالت

يدام ياهروشك قطنم

يمالسا ماظن قطنم

يراد هيامرس

يتسيلايسوس

رگراك زا يرازبا هدافتسا ءوس

اعدا

شور

همانراك

رگراك قوقح زا عافد

امرفراك و رگراك  داضت

رگراك مان هب يلام داسف و فارسا ،يراد هيامرس

شور

لباقتم يراكمه

تلود شقن

نيفرط ي هفيظو

هجيتن

يراكمه يارب هنالداع ّطخ داجيا

ملظ عوقو زا يريگولج

رگراك قوقح هب ضّرعت مدع

راك زا نتشاذگن مك

امرفراك

رگراك

افص و تمالس اب هارمه هعماج تفرشيپ

يور هدايز و يروخرپ ،فارسا ندشن گنهرف

صاخ هقبط كي يارب تيمورحم ندشن  گنهرف

راظتنا

 نابطاخم

ديلوت هعومجم تفرشيپ يارب شالت

رگراك

امرفراك

يراك نادجو  هنيمز رد

اه همانرب ي همه سار رد

يراك مكحم هنيمز رد

يراك تسرد هنيمز رد

دننك يم راك روشك تفرشيپ يارب هك يناسك ي همه لماش

دننك يم راك روشك ديلوت هعسوت يارب هك يناسك ي همه لماش

دننك يم راك روشك رد راك عضو دوبهب يارب هك يناسك لماش

!دش يمن هديشك مود رود هب تاباختنا شاك ياهتكن
لاملا تيب رب هنيزه ليمحت مدع
مدرم تقو فالتا زا يريگولج

مهم داعبا

ناديم رد مدرم روضح لصا

حلصا باختنا

هجيتن

هنومن

نارگيد دزن ناريا مدرم ي هرهچ هوكش

مدرم يوق  هزيگنا ندش نشور اب نمشد ساي

لوا رود رد ناريا مدرم ميظع تكرح

رت حلاص دارفا

يمدرم دارفا

يلدمه و داحّتا هب لئاق دارفا

داعبا

ترورض

نيلوئسم و مدرم داحّتا

نيلوئسم نيب داحّتا

ام مدرم يرايشوه  هناشن مدرم نيب داحّتا

داحّتا هب روشك تفرشيپ يگتسباو

ماظن نالوئسم نيب ريخا فالتخانمشد ندركن راوديما

دربهار
دراوم

هجيتن

هجيتن


