
بالقنا هطساوب تلم تفرشيپ

نمشد يناور گنج هب هجوت

ملاع نايوگروز اب ههجاوم

ناناوج هيلع نمشد ياه هئطوت ربارب  رد رادشه

نمشد غيلبت
تفرشيپ اب يرادنيد داضت

ندش يبرغ رد تفرشيپ هار راصحنا

)هر(ماما مايپ

فلتخم نيدايم رد ناريا تلم يروابدوخ

تسا ولج هب تكرح حور ،بالقنا حور

قادصم
بالقنا ندوب هدنز نازيم  هب راكتبا و يروآون حور ندوب هدنز

)هر(ماما شقن

ناناوج هفيظو

رثا

يگدنام بقع هن و يگدز برغ هن :هنايم هار ميسرت

بالقنا ميقتسم طارص هب كمك

رابكتسا ينمشد نتخيگنارب

دوخ ينورد يورين هب داقتعا
تامازلا

لاعتم دنوادخ هب لكوت

ينمشد تلعيا هتسه ي هيضق رد نمشد دركلمعهنومن
يلم يروآ ون و راكتبا هيحور

يگتسباو دض هيحور

لمع ناديم رد تمواقم تردق نادقفگنج تلع

تلم رد يديماان و سأي داجيا گنج فده

تفرشيپ يارب اه تردق هب يگتسباو ترورض ياقلا

گنج ياوتحم
ناريا تلم ميظع ياه تفرشيپ راكنا

تيعقاو

يربهر نخس

بالقنا طسوت اه هلق حتف و اه تفرشيپ

اه هلق حتف ات هار هدناميقاب  ندوميپ ترورض

ميرحت عناوم

ديدهت

ينكشراك

ناناوج صاخ بطاخم

خسار مزع تامازلا

ناناوج رد هدنرب شيپ تايحور ندرب نيب زا نمشد فده

نمشد تسايس

 بطاخم

اشحف و داسف جيورت

ناناوج

ردخم داوم جيورت

داعبا

توق و يتسردنت ،طاشن

يراد نيد و اوقت

تفرشيپ و راك هب يگتسبلد

نايوزوح

نايهاگشناد

تلم ي همه

ناهج همه هب رگ هطلس ياه تردق يزرو عمط ترورض

دركيور

تمواقم

ميلست

تعنص رازبا

ملع

نردم تاطابترا

اكيرما ناراد مامز راتفر قادصم

تامادقا

رورت

ديدهت

اهروشك هب هلمح

تمهت

رشب قوقح و يساركومد ياعدا

قارع و ناتسناغفا هب هلمحقادصم

هجيتن

يدازآهيجوت

رشب قوقح

يساركومد

اكيرما يارب

مدرم يارب

ينماان

لماك يماكان

ناگناگيب طلست

يگدنام بقع و رقف

رتشيب ييوگروز هب اه تردق قيوشت هجيتن

تبالص و تردق اب يگداتسيا انعم

ناريا تلم بطاخم

نيطسلف زا ام تيامح قادصم

رابكتسا ربارب رد هلاس يس ياه يزوريپ يبايزرا

نمشد يسايس و يناور شالت قيداصملمعلا سكع

رشب قوقح ضقن ماهتا

يا هتسه حالس ماهّتا

 قح يمسر راكنا زا نمشد يناوتانيلصا تلع
ناريا تلم

يا هتسه حالس ندوب رب هنيزه يا هتسه حالس اب ام تفلاخمامخساپ

يا هتسه حالس ندوب هدافتسا لباق ريغ

)هر(ماما  همان تيصو رد ربدت و يناوخزاب

ام هفيظو

لمعلا روتسد كي هباثم  هب همان تيصو هب هاگن

نابطاخم

هژيو بطاخم

رثا

نالوئسم

ناناوج

تلم تزع

يونعم و يدام دشر

رادياپ تينما

بالقنا ندوب يمدرم

مالسا ناهج رد بالقنا شرتسگ

اه سرد

انعم

مدرم مومع هب بالقنا قلعت

بالقنا ظفح هب مدرم ندوب فظوم

 تيكلام ياعدا دناوت يمن سك چيهانعم
!دنكب ار بالقنا

دهاش
)هر(ماما ترضح تانايب

)هر(ماما ترضح همان تيصو

بطاخم

راشقا

اه لسن

دارفا

تاقبط

سدقم عافد و بالقنا لسن اب يلعف ياه لسن تبسن يربارب

يريگ تهج و ينابم ،اهراعش ظفحانعم

 بالقنا ينابم رد رييغت يپ رد هك يدارفاشلاچ
دنتسه

مدق تابث و ناميا ،مزع

داعبا

ندوب يمالسا

يزيتسدادبتسا

يزيتس هطلس

يعامتجا تلادع

نامولظم زا  عافد

ناهج عاضوا رد رييغتهناهب

تامازلا

بالقنا اب دوخ لمع و هطبار ظفحانعم

دارفا هن و بالقنا ندوب لصايريگ هجيتن

بالقنا هب يرادافو طرشتيمها

مالسا ناهج زا نارگرامعتسا تسد ندرك هاتوكتياغ

يمالسا ماظن يزاسوگلا

شور

مالسا ناهج نامولظم زا عافد

يمالسا فراعم جيورت

 هب نارگيد قوش ثعاب هك يدح هب نديسر
دوش ماظن انعم

يمالسا بالقنا يلعف شرتسگدهاش

 ناهج رد يرابكتسا دض ياه راعش شرتسگ
مالسا

قيداصم

ناريا تلم يشخب ماهلا

نيطسلف نامرآ شرتسگ

 تساوخ هب يا هتسه يژرنا تساوخ ليدبت
برع تلم

انعم
ام زا اه تلم نتفرگ هزيگنا و ورين

ناريا تلم هب اه تلم هجوت

داعبا

هطلس و ملظ اب تيدض

مزينويهص اب تيدض

نامولظم زا عافد

شلاچ
نيطسلف زا اه تلود تيامح مدع

ليئارسا زا اكيرمآ تيامح

)هر(ماما همان تيصو

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

ام ينالقع و مالسا يانبم

يلصا تلع

)هر(ماما يونعم ثيراوم نيرتهب و نيرت يوق زا يكيتيمها

قادصم
ناگبخن

نوگانوگ ياه هعومجم

ناناوج

نالوئسم

مدرم

)هر(ينيمخ ماما همان تيصو هرابرد يمالسا بالقنا مظعم ربهر تانايب
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