
 یمارگ ناتسود و زیزع يزابهش ياقآ تمدخ ریخب تقو و مالس اب

 

 هب زیزع ناتسود امش اب ور هشاب يدربراک هنوتیم نم هرمزور یگدنز رد ،منکیم رکف هک یتایبا زا يدادعت ماوخیم

 .مرازب كارتشا

 

 

 ياهقافتا هکنیا ای ،مسرن ماوخیم هک يزیچ هب هکنیا ای ،نتسه عون ود الومعم ماسرت هک مسرتیم هک ییاهتقو

 .نتفویب مارب يدب

 

 3087تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 تس یهت نان زا تسد هک هدرم مغ ز يا✅

 ؟تسیچ سرت نیا میحر و تسروفغ نوچ

 

 2851تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 تسد و اپ نازرلم ،نک لکوت نیه✅

 تسا رت قشاع وت ز وت رب وت قزر

 

 2853 تیب ،مجنپ رتفد،يونثم ،يولوم

 يدمآ قزر يدُب ربص ار وت رگ✅

 يدز وت رب ناقشاع نوچ نتشیوخ

 

 

 .هشاب هظحل رد روضح هارمه هب دیاب ندرب تذل نوا منودیم و مربب تذل میگدنز وت قافتا هی زا ماوخیم یتقو

 

 3079تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 ادخ ياهتفص ياشامت یب✅

 ارم دنام ولگ رد نان مروخ رگ

 

 

 



 نم زکرمت عنام شادص و رس اب منهذ و مدیم ماجنا يا هگید دیفم راک ره ای(منوخیم سرد مراد هک یتقو

 ).هشیم

 

 

 2726 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 وت ناج رب ات ریذپب اوتصنا✅

 اوتصنا يازج ناناج زا دیآ

 

 

 ،بوخ هنوخ ،بوخ نیشام الثم( ماوخیم یگدنز مرادن نالا هک ینهذ زیچ هی زا و مراد تمواقم منیبیم هک یتقو

 .هظحل نیا وت هلماک میگدنز نالا هک یلاح رد )مقالع دروم درف

 

 2724 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 وک زور نتفگ زور نایم رد✅

 وج زور يا تسا ندرک اوسر شیوخ

 

 

 منکن ارجا ور ماه همانرب و منک یلبنت ماوخیم هک ینامز

 2047 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 دیدپ دش یجنگ دید یجنر هک ره✅

 دیسر يّدَج رد درک يّدِج هک ره

 

 3145 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 دوب نوزفا وت دهج رگ يا هرذ✅

 دوب نوزوم ادخ يوزارت رد

 

 

 مسریمن مفده هب یلو مدرک مدوخ يارب يراذگ فده یتقو

 4467 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم



 تشهب زووالق دش يادرم یب✅

 تشرس شوخ يا ونش هّنَجلا ِتَّفُح

 

 3387 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 دیهن وا شیپ هب اه يدیما ان✅

 دیهج نوریب اود یب درد ز ات

 

 

 374 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 شیامنن دوخ ،داد مهاوخن رگ✅

 شمیاشگب ،لد هتسب مدرک شنوچ

 

 

 1759 هرامش یعابر ،يولوم

 تسه ملاع رد هچ ره تسین وت ز نوریب✅

 ییوت هک یهاوخ هچنآ ره بلطب دوخ رد

 

 لرتنک ومیسنج زاین ماوخیم هک ییاتقو ای مروخن رضم ياهاذغ هک منک لرتنک ومدوخ ماوخیم هک ییاهتقو

 )هراد دربراک مه ندرکن تبیغ يارب هتبلا(منک

 3703 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 دشن مک ندنار هب يران توهش✅

 دب چیه یب ،دوش مک ندنام هب وا

 

 3704 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 یشتآ رب یهن یم مزیه هک ات

 یشک مزیه زا شتآ دریمب یک

 

 

 .منوشکب میگدنز هب مه ور يرتشیب يداش هشیم ثعاب هک مشاب داش و الاب مرایب ومَّیحور همزال هک زور زا ییاتقو



 712 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 دناد زار هک ره هک شاب شوخ✅

 دناشک یشوخ یشوخ هک دناد

 

 رکاش شاب وت رکش وچ نیریش

 دناتس رکش مد ره رکاش

 

 یمارگ ناتسود همه و زیزع يزابهش ياقآ تامحز زا رکشت اب

 زاریش زا سابع


