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)هر(ماما ترضح داي ظفح

يمالسا تيوه يايحا رد)هر(ماما شقن

ام ي هفيظو

هجيتن

ترورض

نيملسم تيصوصخ

)هر(ماما دركلمع

نمشد دركلمع

ملاع تكرح رد دوخ ي هدارا نداد ريثأت يارب يياناوت

هجيتن

تلع
مالسا ريثات تحت ناناملسم تايقلخ و تايحور

قيداصممالسا ينارون ماكحا هب كسمت

هللا ليبس يف داهج

ركنم زا يهن و فورعم هب رما

يزيتس ملظ

هدارا

يهاگآ

هناخ لخاد ات دربن ناديم زا

نوملظت الو نوملظت الو

تامازلا

هرتسگ

تيصوصخ نيا زا ملاع ناملاظ يتحاران و ينارگن

ناريا رد يولهپ سوحنم نادناخ يمالسا ياهروشك رب هناگيب ياه تردق لماع طلست

نتفر نانمشد ذوفن ريز

تلع موس  هجرد ياهروشك هب يمالسا ياهروشك ليدبت

يمالسا ماكحا زا ناناملسم ندرك رود

ناناملسم ي هيحور ريقحت

هجيتن

تسايس

نيگآرهز تاغيلبت قيرط زا)هر(ماما مان ندرك لياز

نيملسم يراذگرثا شهاك يارب شالت

مالسا زا يگدنز ماظن نتفرگ

يدرف تادابع هب لمع

ينعم

دوخ تردق ندرك رواب

هملك يقيقح ينعم هب مالسا هب ندرك لمع

)هر(ماما مايپ

 سفن هب ياكّتا و مالسا هب تشگزاب هب توعد

يمالسا يروهمج ماظن ليكشتقادصم

بطاخم

ايند ناناملسم همه

ناريا تّلم

اه تردق ربا راك ندش لكشم

ناناملسم يدنلبرس و تزع ساسحا داجيا

اه تلم تكرح ندش هدنباتش

)هر(ماما داي ندرك هدنز

)هر(ماما ميلاعت نداد رارق لمعلاروتسد

درگلاس مسارم رد )هر(ماما ميلاعت رورم

)هر(ماما تاروتسد هب رتشيب هجوت

ناهذا يارب)هر(ماما فادها نييبت و ميسرت

ضرالاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل اوقتاو اونما يرقلا لها نا ولويهلا تاكرب لوزن)جع(رصع يلو نينزان بلق تياضر

تانايب
نانامهم راديد رد

       مسارم  يجراخ
 لاحترا درگلاس

)هر(ماما

هيآ

هنومن

ناريا لخاد رد جياتن

روشك زا جراخ رد جياتن

ايند مهم اياضق رد ناريا تّلم ي هدارا ريثأت و يّلم رادتقا

يگدنزاس و شناد و ملع جرادم رد ناريا تّلم تفرشيپ

 ّقح يدوبان ندوب نكممان رب ينبم همه تاراهظادهاش
  يمالسا يروهمج تفلاخم تّلع هب نيطسلف تّلم

نيطسلف تّلم دوخ تكرح و مادقادهاش نيطسلف تّلم يراديبقادصمهتشذگ هب تبسن نانبل و نيطسلف هيضق رد توافت

هجيتن هجيتن
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