
تيمها

راثآ

تانايب
 و نالوئسم راديد رد

ماظن نارازگراك

ناريا يا هتسه يروانف

تاياور و نآرق رد هيصوت نيرتشيب

ندرك لمع و نايب تسرد

نديمهف تسرد

اه هصرع

قيداصم

ترورض
 تيلوئسم ندوب نيگنس

يّلم رادتقا زا يشخب  نتشاد رايتخا رد

يدازآ و لالقتسا

يهلا بهاوم زا دارفا ندرب هرهب يارب يياضف داجيا

اهدادعتسا دشر يارب يياضف داجيا

يناسنا تمارك يهتسياش يهطقن هب روشك نديسر

يقالخا يلاعت

مدرم ترخآ و ايند نتخاس

يونعم و يدام دشر
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 نالوئسم ي هلئسم نيرت مهمهاگياج

بالقنا فادها يريگ يپ

يعامتجا ياه تيلوئسم

نابطاخم

سلجم ناگدنيامن

لوئسم نويناحور

يبالقنا ياهداهن

حّلسم ياهورين

تلود ياضعا

هيئاضق يهوق نالوئسم

تاباختنا

شلاچ

رظان

نالوئسم ي هفيظو

يرجم

نابهگن ياروش

روشك ترازو

هتشذگ تاباختنا ي هبرجتدهاشتاباختنا ميرحت يارب نمشد تاغيلبت

تاباختنا رد روضح هب مدرم ندرك قيوشت

تاباختنا ندرك رازگرب نوناق قباطم و ملاس ،دازآ

يمالسا ماظن حلاصم هيلع ندركن تبحص

تيقّفوم ندوب  يمتح هجيتن

قيداصم
 اهتيلوئسم نتفريذپ رد يصخش عفانم نديدن

يمالسا ماظن نمشد هب ندركن كمك

 ماظن اب اهتردق ينمشد هب نتشاد هجوت

يياناوت مدع تروص ردتيلوئسم نتفريذپن

اهشخب يهمه رد ينوناق دودح تياعر

 هجو نيرتهب هب اهتيلوئسم يادا

ترورض

يداصتقا گرزب تالكشم زا يريگولج

زيگنا هدسفم و رضم ياهوگموگب و تّتشت زا يريگولج

فلتخم ياههاگتسد نيب ضراعت زا يريگولج

لوئسم ياههاگتسد داسف زا يريگولج

 ينمشد تّلع

 يرابكتسا ياههاگتسد طباور رب مكاح دعاوق ضقن

ايسآ و هنايمرواخ يهقطنم رد يهاوخ مالسا ساسحا ندرك راديب

مولظم و تلادع زا عافد و لدع ،مالسا هب داقتعا مالعا

حوطس

ندوب دوقفم تروص رد نآ نيمأت

ندوب صقان تروص رد نآ ليمكت

نتشاد دوجو تروص رد نآ ظفح

تاباختنا رد مدرم رتشيبتكرشهجيتن

نابهگن ياروش فياظو رد تلاخد مدعهفيظو

روشك ترازو فياظو رد تلاخد مدعهفيظو

نالوئسم هب هيصوت

لاس جنپ و تسيب نيا رد تيقفوم اب تاباختنا23 يرازگربدهاشمدرم روشرپ تكرشام ينيب شيپ

 اوقت تياعر
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نالوئسم هب هيصوت

ناريا ياهتسه يروانف
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تاركاذم ي هلئسم

عنام

ام ينونك تيعضو

يگژيو

ريگ مشچ ياه تفرشيپ

 يموب

 دنمشزرا و هتسجرب
هناشن

تلع
اه ميرحت ي همه دوجو اب نآ هب يبايتسد

اهيبرغ ليم مغر يلع نآ هب يبايتسد

ديؤم

هجيتن

نآ هب تبسن نانمشد يالاب تيساسح

يروانف نيا يراگدنام

فده

قيداصم

غيلبت

ناريا يمتا ياه تيلاعف هيلع  يناهج عامجا داجيا

اكيرمآ ينونك مكاح تئيه

بصاغ ياهتسينويهص

يگژيو

هجيتن

زمرق ّطخ
روشك يلخاد روما رد تلاخد

زيمآ تملاسم يهار

اهتسينويهص نيغورد تاغيلبت ندش يثنخ

 يمالسا يروهمج ّتزع هب هشدخ

يزاس ينغ تايلمع زا ديدزاب يهزاجا

هدمع و مهم ي هلئسم

يياهن ناريگ ميمصت

يربهر شقن

تلود اب مدرم يهارمه حالس

ناميا حالس

هدارا حالس

يجراخ ياهفرط هب ناريا تيهام رييغت ندنامهف
يمتا حالس زا رت هدنّرب و رتالاب يحالس هب ناريا ندوب حّلسم ندنامهف

اهروشك نيب ي هدش ميسقت و يسيلگنا يرامعتسا ناريا اب ناريا توافت ندنامهف

نابهگن ياروش

يمالسا ياروش سلجم

هصخاش

نوناق اب نديجنسهصخاش

عرش اب نديجنس

يجراخ ياه هاگديد

يلخاد ياه هاگديد

تاركاذم ي همادا رد لباقم فرط تساوخ هب لمع

هدش ماجنا تاركاذم رد تلود  ميلست
يبايزرا

نيلئاق

رّكفت نيا ندوبن تسرد

رويغ و نمؤم دارفا

تكرح نيا ندوب  كيتاملپيد و يسايستّلع

تّلع

يبايزرا

اه نآ ندرك يريگ هناهب زا يريگولج

رّكفت نيا ندوبن تسرد

رّكفت نيا ندوب ماخ لايخ و يلايخ شوخام خساپتاركاذم رد ناريا يمالسا يروهمج نتشادن هراچ

وگتفگ ياهفرط ي هفيظو

نالوئسم ي هفيظو
نآ يور رب هلماعم مدع و يروانف نيا ظفح

لئاسم نيا دروم رد تافالتخا و اهوگموگب زا زيهرپ

يهاوخ هدايز تروص رد ندروخ ينهد وت

ناريا تّلم طسوت ليمحت و روز لوبق مدع

دارفا نيا يگژيودارفا يضعب شوخرهاظ و رابخا هب ندشن ّهرغ

دارفا نيا تيهام

تيهام

نالوئسم ريبدتناريا تّلم هب يمتا حالس ديلوت ماهتا

بالقنا زا لبق رد يجراخ نارگرامثتسا و يلخاد نادبتسم دركلمعتّلعنآ مدقم طوطخ ات نتشاد هلصاف

ايند  هتفرشيپ ياه هاگشناد اب ام قيقحت و يملع راك حطس يربارب

روشك رد سأي و يديماان جيورتقادصم

هصخاشتهج ظفح

يّلم تّزع

طباوض

ماظن يريگ تهج و فادها

تفرگ دهاوخن و هتفرگن تروص يا هلماعم ًاعطق

درادن يداريا داقتنا و دقن

ندوب مدرم و يمالسا يروهمج تّنم رابريز

سكعلاب و مدرم اب ندوب رهق

روشك يارب نارحب داجيا زا يلاحشوخ

بالقنا و ماما نادورطم و يسايس ناگتسكشرو

شيدنا رگد يلعج ناونع ياراد

تاباختنا

قيداصم

هتكن

تيعضو

قيداصم

تانايب
 راديد رد
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ماظن نارازگراك
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