
الل احمد مادر زحمتکش ه  متن آهنگ جدید  

 بدو ماما که مه هستم غالمت 

 به رو چهمو و دلوم هستن مکانت 

 به هر امر تو دستوم به رو سینه ن 

 تو تاجی بر سروم سایه ت بمونت 

 بدو ماما که مه هستم غالمت 

 به رو چهمو و دلوم هستن مکانت 

 به هر امر تو دستوم به رو سینه ن 

 تو تاجی بر سروم سایه ت بمونت 

دت بهترن از گنج دنیا وجو  

 بشی تو ماندگار همتو به سر ما 

 دل تو خَش بشت از غمون دور

 نگهدارت خدا باشت به هر جا 

 وجودت بهترن از گنج دنیا 

 بشی تو ماندگار همتو به سر ما 

 دل تو خَش بشت از غمون دور

 نگهدارت خدا باشت به هر جا 

 وجودت بهترن از گنج دنیا 

ما  بشی تو ماندگار همتو به سر  

 دل تو خَش بشت از غمون دور

 نگهدارت خدا باشت به هر جا 

 اکنم مه بخو قربون سر تو 

 اگینوم دلخوشوم ماما مه پی تو 

 بیا دست تاکه مه دستت ببوسوم 

 فراموش ناکنم مه زحمتون تو 



 اکنم مه بخو قربون سر تو 

 اگینوم دلخوشوم ماما مه پی تو 

 بیا دست تاکه مه دستت ببوسوم 

مه زحمتون تو  فراموش ناکنم  

 امیدوارم که تو صد سال بمونی 

 نه یک روزی بگینی دل گرونن 

 تَمنا از خدا هستن مه ماما 

 تو برای ما ثروت کل جهونی

 امیدوارم که تو صد سال بمونی 

 نه یک روزی بگینی دل گرونن 

 تَمنا از خدا هستن مه ماما 

 تو برای ما ثروت کل جهونی

 امیدوارم که تو صد سال بمونی 

ک روزی بگینی دل گرونن نه ی   

 تَمنا از خدا هستن مه ماما 

 تو برای ما ثروت کل جهونی

 بدو ماما که مه هستم غالمت 

 به رو چهمو و دلوم هستن مکانت 

 به هر امر تو دستوم به رو سینه ن 

 تو تاجی بر سروم سایه ت بمونت 
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