
(,حان/ ب#ا0 جز فسا0 , ب/ بند , با(& چ#ز& نم#شه !!!43

حام-ا, '+حانی )' یک نگا!
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نمایش )'ختی 4مت-ا3  3ما, 4یجا)  مرتب سا3: بر 4سا6: 

tarahomiy شنبه ۵< خر)4) - =۵:<=

چه 4شکاP )4'! با 4تحا)شو, به 4ینجا 'س-د, چ-ز: که ما تو 4ین سایت ند4شت-م تا3! 4)عا: مذDبی

بو), Dم )4'یم.....

=>:۵R - (4(شنبه ۵< خر vbfgg

+4قعا که ....

چجو': تو خ-ابو, '4! بریم ؟

=R:۴W - (4(شنبه ۵< خر sniper

ما کا'مو, '+ با حجت شرعی 4نجا\ )4)یم +)ل-لی بر4: سر4فکندگی ند4'یم

کسانی باید خجالت بکشن که بر4 شکم '4: )4),

عز` + _لت )ست خد4ست

raminirani شنبه ۵< خر)4) - ۵=:۶=

4ین حرg جنابعالی )ق-قا حرg )+ '+3 پ-ش پسر شا! مخلوعه.لطفا بفbم-د چی م-گ-د + به

شعو' مر)\ توD-ن نکن-د

moride110 شنبه ۵< خر)4) - ==:۴=

با 4فتخا' ب-شتر '4! م-ریم + به 'Dبرما, 4ما\ خامنه 4: 4فتخا' م-کن-م + )عا م-کن-م تا bkو' حضر`
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سایه 4یشا, بر سر 4ین مملکت مستد4\ باشد.

arman2000 شنبه ۵< خر)4) - ۵۵:<=

4گر به )+' )+\ نکشه خ-انت + جل-لی به ما کر) که خو)m '+ کنا' نکش-د 4ال, چbا'\ شد خ-لی Dا

بر4: 4ینکه جل-لی '4: ن-ا'! 'فتن سمت '+حانی خوo 4+نا: که م-گفتن 4ین nقا حب قد'` ند4'!

چشمشو, ب-شتر با3 کنند.

=R:pp - (4(شنبه ۵< خر vbfgg

ببخش-د4 ...

4ما شما حرg نزنی بbتر! ....

نخو4ستم توD-ن کنم ....

چر4 +الیتی یا قال-باg به خاqر جل-لی کنا' نکشن ؟

=R:p= - (4(شنبه ۵< خر tarahomiy

4ستا) تو 4ئتالg قر4' به موند, قال-باg بو)....

=R:>> - (4(شنبه ۵< خر danesh

بر4 4ینکه 4+نا خ-لی خ-لی بbتر 34 4+نن.حد4قل پ-ش مر)\

=R:۴u - (4(شنبه ۵< خر sniper
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مالxy 4صلح بو)نه نه مقبوP بو),

=R:RW - (4(شنبه ۵< خر basijiegomnam

ببخش-د خ-انت '+ +الیتی + 'ضایی بی شعو' + نفbم کر)ند 

شعو'شو, نرس-د که 'فسنجانی 4\ 4لفتنه بخاqر چی به 4+نا م-گه 4نصرg4 ندید

بعدD mم 4ما\ خم-نی ('!) مگه نگفت که Dر کی )شمن 34 4+ ترس-د 4صلح 4ست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پس چر4 باید 4صلح به نفع )یگر4, کنا' بر+) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پس چرn 4قایا, +الیتی + 'ضایی 4نصرg4 ند4)ند؟؟؟؟؟

=R:۴~ - (4(شنبه ۵< خر sniper

مو4فقم +لی فحش ند!

=۶:=u - (4(شنبه ۵< خر raminirani

4قا: نه چند4, محتر\ Dم-ن 4\ 4لفتنه سالbا )' عنفو4, جو4نی بخاqر 4نقالo )' 3ند4, بو),.شما

4گه یه شب پد'` نز4'! بر: ب-ر+, م-زنی 3یر گریه

=R:۴۵ - (4(شنبه ۵< خر omran89guilan

مسئله مbم پ-ر+3: بز'Ä بر4: نظامه x 4صولگرD4ا 4شتبا! تاکت-کی کر)ند متاسفانه nقا: جل-لی

به نظر خو)\ ( شاید بعضی Dا قبوP نکنن4xلبته نم-گم مو4ضع 4یشو, بد! یا خوo ) 4ما با شن-د!

Dا: 4ندy خو)\q 34xرفی نتونسته '4: مناسبی جمع کنه + q ,+4 34رg به 'n :4قا: '+حانی

4فز+)! _ به Dر حاP نباید با غرÇ +'3: خو)مو, + Dر کسی '+ که به Dر کسی جز nقا: '+حانی
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'4: )4)! با3ند! + )' مقابل qرg پ-ر+x 3 نقش یک )شمن '+ بگ-ریم x کشو' بد+, )' نظر گرفتن

4صولگر4یی + 4صالq Ñلبی )' کنا' Dم 100 ساP )یگه Dم به جایی نم-رسه + 4م-د+n \'4قا:

'+حانی به '+یه غلط موجو) قبلی )' مو') )+ حزo خاتمه بدDندx به 4م-د 4یر4نی سرفر34

=>:۵W - (4(شنبه ۵< خر hajmojtaba110

4گه غ-ر 34 4ین Dست بگ-د؟

)+'4, خاتمی یا)تو, 'فت که بد حجابی بو) 4ال, 4)4مه 'D4شو '+حانی م-ر!

=R:>R - (4(شنبه ۵< خر danesh

+4ال )+'4, 4حمد: جونتو, که بدتر!

'4ستی کی م-د+نه بو)جه عفاg + حجاo کشو' کجا خرÜ شد....?

=R:p= - (4(شنبه ۵< خر arman2000

Dنو3\ خو4ب-د Dنو3\ فکر م-کن-د بق-ه تو کر! مریخ Dستند + فقط شما تو 4ین مملکت Dست-د 4ین Dمه

n)\ + ندیدید که م-گفتن بریم '4: بدیم که 4ین جل-لی 4نتخاo نشه . بابا 34 4ین خوo4 خرگوشی ب-د4'

بش-د. حاال Dمش منفی بدید. 34 بس که ...

=R:p۵ - (4(شنبه ۵< خر arman2000

با 4ینکه کلی 34 '4یbا 'فت سمت '+حانی DنوD \+( 3ستش + جل-لی چbر\
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=R:=~ - (4(شنبه ۵< خر madyoon

nقا: n'ما, خ-لی خو)` '+ عقل کل ند+, ...

3یا) Dم حرg نز,...

=۵:۴R - (4(شنبه ۵< خر arman2000

n'! نسبت به شماDا عقل کل Dستم 34 '+3: که شو'4: نگbبا, 

Dمچ-ن '+3: + تو پستbا: که 4ینجا گذ4شتم پ-ش ب-نی کر)\ +لی Dمش مثل 4ال, نم-خو4ست-د

گوm بدید.

=W:p۶ - (4(شنبه ۵< خر madyoon

n'! جو, خو)` ...

=R:>> - (4(شنبه ۵< خر amirbest

پسر جا, )'ست صحبت کن تو ما)' + خوD4ر خو)` '+ 34 گناDا, محفوk بد4' مر)\ خو)شو, بلد

Dستند چ-کا' کنند. نمونه با'3تو, فر43) جمش-د: تو, Dستش که 4+, کا' کث-ف '+ کر) ننگ بر 4+ با)

=R:>R - (4(شنبه ۵< خر aflakian1390

4گه 4ینا فر)4 '+3: نه D 34م-ن 4مر+3 '+سر: Dا '+ 34 سرشو, )' ب-ا', م-د+ن-د بر4: ما چا)'یbا چقد'

سخت م-شه 34 4ینکه بی 4عتنا به n'مانbایما, مستانه خوشحالند.
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=۶:>R - (4(شنبه ۵< خر raminirani

شما چا)'یbا لطف کن-د یکی 34 4شعا' 4یرÜ م-ر43 '+ بخون-د خ-لی 4مو3ند! 4ست.چا)' مbم ن-ست

پ-غمبر که nمد P+4 چا)' + کال! + چاقچی با خو)m ن-ا+') P+4 سرå4 قلبbا 'فت .)' 4)4مه چ-زDا:

)یگه Dم )'ست شد.فعال شما )4'ید n 34خر به P+4 م-اید

=R:R۴ - (4(شنبه ۵< خر nafir

nقا سع-د DنوD 3ستش؟ 

nقا باقر با ید خو) کشی کنه با 4ین Dمه Dزینه +4قعا 3شته ؟

seyedalli شنبه ۵< خر)4) - ۴:۴۵=

34 4ین به بعد خو)تو, 'n 4ما)! Dرگونه تbاجمی به 'Dبر: کن-د گوشbایتا, '4 ت-ز کن-د مر4قب باش-د

علی '4 با)ستا, بسته به )4خل کوچه Dا نکشند

به '+3 'سانی نظر4`
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P+4ا: متدD پرسش قو4ن-ن )'با'! 4فسر4,
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