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تاباختنا

 دنچ خيرات لوط رد تلم يريثأتيبيخيرات رورم
روشك تيريدم ماظن رد دوخ ينرق

قيداصمراِكرس رب درف فاصنا و محر هب تلم عاضوا يگتسبهجيتنمدرم ريثأت مدع رب ينبم يدادبتسا ياهتموكح تيصاختلع
دنز ناخ ميرك نامز رد مدرم عضو ندش رتهب

رگيد نيطالس و هاش نيدلارصان ،ردلق ناخاضر نامز رد نتسناد دوخ كلم ار روشكو تيعر ار مدرم

قيداصمهطورشم زا دعب نارود خيراتدهاش

هطورشم يرهاظ ندمآ دوجو

يولهپ نارود رد تاباختنا ندش يشيامن

قدصم نامز رد تلود هب سلجم تارايتخا نداد و سلجم يليطعتتالاكشا يهنومنناوارف تالاكشا دوجو اب يلم تضهن نارود رد هاتوك ياههربانثتسا

قيداصم
سلجم هب اهنآ يبايهار و تردق ياههاگتسد عفانم نيمأت يارب ريز هب رس و عيطم ياهدع نتفرگ رظن رد

تاباختنا زور زا مدرم يعالطا يب

بالقنا زا سپ تيعضو يّلك رييغت اب مدرم ندرك اديپ شقنفطع هطقن

قيداصم

سلجم هدنيامن باختنا

 ناگربخ باختنا

روهمج سيئر باختنا

رهش ياهاروش باختنا

تيمها

تيمها

ناگربخ طسوت ربهر باختنا

اهاروش طسوت اهرادرهش باختنا

ساسا نيا رب يساسا نوناق نيودتدهاش

 ياهفرح راركت و ناتسود يخرب يساپسان
تاباختنا رد هشدخ يارب نمشد

 ينمشد تّلع
بالقنا زا لبق ِناريا ِندوب ناگناگيب يارچ عترملباقم هطقنمدرم ندمآ راك ِيور و بالقنا اب نمشد عفانم عطقنانمشد

ناريا لوصحم و رازاب زا ناگناگيب يهدافتساقيداصم

ناريا تفن زا ناگناگيب يهدافتسا

ناريا يناسنا يورين زا ناگناگيب يهدافتسا

ناگناگيب هنومن
سيلگنا

اهتسينويهص و اكيرمآ

نمشد تسايس

يسانشبيسآ

يساركومد يعدم ياهروشكرثكا هب تبسن ام تاباختنا ندوب مدرم رتهزيگنا رپ روضح اب و رتروشرپ ،رتدازآام خساپروشك يهرادا رد مدرم ينيرفآ شقن شزرا اب ي هديدپ راكنا

دنتسه تّلم اب هك يناسك طسوت اهفرح نيا ندركن راركتو نتفگن غوردام هيصوت

 تمالس دهاش
تاباختنا

ندوب ملاسان رب ينبم اههرود يضعب رد هعياش ندش اديپ دراوم رد قيقحت

هجيتن

هتكن

تاباختنا تمالس و هشدخ دوبن دييأت

قودنص دنچ رد هشدخ اب تاباختنا ندشن بارخ

اههرود يخرب رد راك ِرس رب ِحانج ررض هب تاباختنا هجيتن ندش مامت

يميمص و هقالع و روش اب تكرشينيبشيپ
نمشد ندش ينابصع و نيگمشخهجيتنتاباختنا رد مدرم


