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فعاضم طاشن

هناگ جنپ ياهزامن رد بلق روضح  رازبا

 سدق زور رد مدرم هدرتسگ روضح

قيداصم

 يهلا ترفغم بلط

يمالسا تما روما حالصا

 يهلا تبحم بلط

هوجو لوا هبطخ  لاسما ناضمر هام يگژيو

يسايس

دومن

 نانبل هللا بزح يزوريپ تلع

يونعم

 روشك رسارس رد يبهذم مسارم واههاگتدابع رد  فلتخم راشقا روضحدومن

 هيصوت

اه هنيمز

 مود هبطخ

ور شيپتاباختنا

 هدش بسك تينارون و ادخ اب هطبار ظفح

گرزب تاجاح زا ندركن تلفغ

ناگربخ سلجم تاباختنا

اتسورو رهش ياهاروش تاباختنا

ناگربخ تيمها

نمشد تاغيلبت

 يربهر باختنا

يربهر رب تراظن

لبق هرود فده

هرود نيا رد  تيعضو

 مدرم روضح شهاك

  تاغيلبت مجح شهاك

هجيتن

 مدرم رب يراذگ رثا زا سأيتلع

 تاباختنا رد مدرم هدرتسگ روضح

اهاروش يگژيو
مدرم دوخ تسد هب يگدنز هرمزورو يرهش روما تيشمت

يرالاس مدرم دامن

اههيصوت

نالوؤسم

نارگ غيلبت

مدرم

تاباختنا ملاس يرازگرب يارب شالت

يتاباختنا ياضف ندركن هتفشآ

فارسا نودبو فراعتم غيلبت ماجنا

 تاباختنا رد تريصب اب تكرش

دامتعا دروم دارفا باختنا

تخانش مدع تروص رد علطم دارفا زا نتفرگ يراي

يرامشرس

رامآ تيمها

مدرم يهفيظو

 روشكرد يزيرهمانرب هياپ

روشك يگدنزاس و ينادابآ و يزير همانرب رد تيقفوم ناكماندش رتشيبرثا يرامشرس رما رد كمك

هنايمرواخ لئاسم

 رابكتسا تيعقوم

ناملسم للم يهفيظو

 ياهنايمرواخياهتسايسرد تسكش

تلع

تسايس

هزور33 گنج رد هللا بزح يزوريپ

هتشذگ دولآتثابخ ياهتسايس موادت

هتشذگ زا رت بقع يا هطقن رد نداتسيا

يرايشوه ظفح

اهروشك رد يلمداحتا ظفح

ناملسم ياهتلم همهبطاخممسينويهص و اكيرمآ هنانئاخ ياههشقن تيقفوم تهج رد يتكرح ندادن ماجنا

صاخ بطاخم

حانج و هورگ ره زا ينيطسلف ناردارب

نانبل تمواقم هدنبوك ياهراعشرازبانانبل تلم

 يزوريپ لماوع نيرتمهمزاداحتا تيمها

ام هقطنم تالكشم لح هارتيمها

قادصم
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:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

ناملسم ياه تلم همهماع بطاخم

يا هفياط و يا هقرف تافالتخا زا زيهرپهيصوتقارع تلم

هجيتن
گرزب يتازايتما نداد تسد زا


