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يگژيو

راعش و راتفر رد راكتبا و توارط دوجو

قيداصمنهيم عفادم

ناريا تلم لقث هطقن

تلم تايح هدمع زكارم زا يكي

ناجيابرذآ مدرم

تيمها

وكابنت هيضق

تيطورشم

نمشد فده

يزوريپ زمر

روشك مامت رب طلست

تيناحور و مدرم يگداتسيا

 ناربهر
يريگ تهج

هنومن
ناخرقاب

ناخراتس

يسيلگنا ناهاوخ هطورشم لباقم هطقن

يريگ تهج
لالقتسا

يمدرم ميظع روضح

رادتفا و يگداتسيا

.منك تكرح سابعلا لضفلابا مچرپ ريز مهاوخ يم نم :ناخراتس

نيد طخ

هلودلا قوثو دادرارق

نافلاخم

دادرارق هجيتن

دادرارق نيفرط
اه يسيلگنا

تموكح فيعض لامع

اه يسيلگنا هب روشك يتسد ود ميدقت
يماظن روما

يلام روما

ينابايخ دمحم خيش

56نمهب29 مايق

هناهب

روشك يارب ندوب زاس تشونرستيمها

مق يادهش ملهچ يياپرب

يگژيو

هجيتن
رگيد مدرم نيب بالقنا جيورت

هناركتبم
تكرب رپ

بالقنا يدعب ميظع ياه تكرح

بالقنا لياوا

بالقنا زا دعب

يندم هللا تيآ هرصاحم نمشد هشقن

يندم هللا تيآ زا عافدمدرم لمعلا سكع

بالقنا دض نارودزم يهدنامزاسنمشد هشقن

لمع هجيتن

يريگ هجيتن

ناجيابرذآ مدرم دوخ خساپ

مدرم زا نمشد طلغ ليلحت هناشن

بالقنا زا عافد رد مدرم يگدامآ

قيداصم
سدقم عافد نارود

بالقنا يزوريپ درگلاس مسارم

اه ههبج رد راشقا مامت روضح

نانمشد لباقم رد ماظن تردق بجوم

بالقنا يدنمتردقهجيتن

دهاش

داعبا

ادهش نوخ ياهدرواتسد

بالقنا نانمشد

دراوم

تزعو لالقتسا،يلم تيوه ندروآ تسد هب

لقتسم و دازآ يروشك هب ليدبت

نالوئسم ندوب مدرم رازگ تمدخ

دوخ يتاذ شزرا هب ناناوج ندش فقاو

ناريا تلم هب ييوگروز ناكما دوجو مدع رب ينبم نانمشد تبحصدهاش

اه هاگشناد و يملع ياه طيحم

ينيد يملع ياه طيحم

يراجت و يتعنص ياه طيحم
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يدهتجم داوج ازريمآزيربت مدرم ربهر

دهاش
 ناناوج ندوب فشك و ملع لابند

 دنلب ياه هلق مخ و چيپ رپ ياه هار ندوميپ

 ناناوج تمه و قوش و اهدادعتسا ردق نتسناد

 نالوئسم هفيظو

گرزب ياه هلق تمس هب تكرح و تفرشيپ زا نديسرتن

نمشد زا نديسرتن و لاح همه رد طايتحا

تلم و دوخ لد زا نتفر ولج مزع ندركن جراخ

اه هصرعاه هصرع همه رد تكرح و ندشن فقوتم
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ناجيابرذآ مدرم

ادهش نوخ ياهدرواتسد

بالقنا نانمشد

فده

نمشد لباقم رد ام هفيظو

 هابتشا

ياهتسه هلئسم رد نمشد دركلمع

نمهب22 يياميپهار رد مدرم هدرتسگ تكرششيوخ زا عافد يارب بالقنا يياناوتقادصمبالقنا راگدنام قياقح نتخانشن

سدقم عافد رد فلتخم ياهرشق زا ناناوج روضح

گنج نارود ناناوج زا موس لسن ناناوج ندوب رتولج

ديدهت ماگنه رد يناسنا تيعقاو ندمآ ناديم هب ينعم

قيداصم

تلع

راثآ

تيوه زا عافدفده

يبالقنا و ينيد تيوه زا عافدهصرع

ندوب يناهج هدكهد يادخدك

ينعم

تسايس

دوخ هدارا قبط راك ره ماجنا

تاماهتا عاونا هب نافلاخم ندرك مهتم

نمشد ربارب رد فعض راهظا مدع

تلع

دارفا يخرب طسوت فعض طاقن ييامنگرزبيسانش بيسآ

نمشد ندش رت يرج

فده

تلع

 هلئسم نتخادنا مدرم مشچ زا يارب شالت

يسانش بيسآ

تيمها

نيلوئسم عضوم

مدرم عضوم

نمشد فرط زا ديدهت ساسحا

نمشد مشچ رد روشك تردق دومن

تاديدهت شهاك

روشك رد ينارحب تيعضو دوجو تابثا

تلود اب ينمشد

بالقنا ميهافم اب ينمشد

يمهف جك

يبلط تردق

دارفا يخرب طسوت فعض طاقن ييامنگرزب
تلع

تسايس

اهزرم يوس نآ هب يگدادلد

ياهتسه يژرنا ندوب جرخرپ و تمحزرپ نوماريپ يلئاسم نايب

ندشن ميلست و يگداتسيا

هنازوسلد و هناهاگآ يريگيپ

يا هتسه يژرنا نابحاص تسدرد ايند يژرنا تشونرس نتشادرارقتلعروشك يارب ندوب تشونرس ي هلئسم
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