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 *نابآ ِراگن نابآ
 

                                                                                         ناشونبآ ِنابآ ،نابآ ِنامک ِریت
                                                                           ناشوج ِنوخ ِنابآ ،نابآ ِدننام نابآ

 ناریا ِمشخ ِتشابنا ،ناج رھ ِناشفشتآ

                                                                      ناتسزوخ رب یبآ یب ،ناگریت ِریت ی ھنشِت
                                                                         ناتسوب ِناج ِشزیر ،ناتُسا هد رد بالیس
 ناشورف ناریا زا داد ،ناوید ِدادیب زا داد

 ناتسد ِهآ ِراشبآ ؛نایرگ ،دوُرس ھنیگبآ

                                                                            ار نوخ ِراگن ،نینوخ ِنابآ ِراتُشک زونھ
                                                                                      دناخرچ یم یھاگن رھ رب

                                                                                               یمالسا ییادگ ِیگنسرگ
                                                                                          ینیچ ِسوریو راتُشک و

                                                                                   نیچ و سور ھب نھیم ِشورف
                                                                                            یتسین ار نایناریا یتسھ
                                                                                                 ار یمالسا ِیمتا ِبُمب
                                                                                              اھ هوک نیریز ِریز رد

                                                                                              اھناتسوب و اھزیراک
 دننادرگ یم ھتخادرپ و ھتخاس



                                                                                             رگید یا ھماگنھ ِهاگنزب رد ات
                                                                        نوگژاو ار ناھج ِنایک ،ناگورگ ار ناریا

                                                                                  ار یتسین ،نوگنرس ار یتسھ
                                                                              یتیگ ی هرتسگ رب مالسا ِناغمرا

 دننادرگب ماگنھ ،رالاسنوخ

                                                                                            ِهوک درز و هوک اِند ؛سرگاز ِماب ِبآ
                                                                               اھ ھناخدور ِهارھاش ؛ناتسزوخ ِرای تخب

                                                                                 ار ناشخرِد و ناشخَر یاھبآ ِهرُفس
                                                                                           نیمز ِریز و  یور رب

                                                                        ؛نتخادرپ یاھوتسپ رد نتخاتِ جارات اب
                                                                                          یوس ھس ار ناشورُخ ِنادور یاھ ھناخ
                                                                           ؛ناتسروش ِشوماخ ِباوخ ،تسار یوس
                                                                        ار یمالسا ِکاپان یاھدرواتسد و اھ ھشیپ

  دنا هدنادرگ نورب و نورد ِنامرم ِبوکرس ِدالوپ

                                                                              باریس ار اونیب ِناگنشت یاونین یاھنابایب ،پچ یوس
                                                           بایماک ار ناھنپ ِناور ،جارات ِشکچ ،نازورمین یوس و

 دنا هدناتشگ یگتسسگ ِلُسگ ِناشونبآ

                                                                               اتمھ یب ِهاگیاج ی ھگلُج نآ رد ات
                                                                                                ناھج و ناریاِ جرخردام

                                                                                                      ندیشون یارب بآ
 ددرگن تفای ندروخ یارب نان و

 دننادرگِب شتآ ،بآ ِرس رب رابرگد ات

                                                                     ار ینادرگ دوبان و یناماس یب ی ھناماس ات
 دننادرگ هار ی ھشخن ِشخبماجرف ،ناباتش

                                                                          ناگنسُرگ و ناگنشت ؛نابآ یپ رد نابآ
 دننادرگ یم اپرب ناتسزوخ رد ار یشزیخ

                                                                                   ِنینوخ ِنابآ ِدننامب نابآ یاوآ ات
                                                                                    ار مالسا ِناوید ِینادرگ نوگژاو

 دنادرگ اھ ھناشن ِناشن

                                                                              ناگِداش ِناتسروش ِنایشروش ناسنیدب
                                                                                   ناتساد ِناتسبآ ِیباداش یوزرآ رد

                                                          ِنوراک ِندناتشگرب یارب ناشوزرآ یوھآ اب نایزاوھا و
                                                                   دنا ھتشگ رادبرس ،ناریا ی ھنھپ ِدور نیرتالاب دنلب

 دنناکچِب ار نایناریا ِیولگ ی ھلولگ ِریگ ات



                                                                          بآ ی ھلایپ ِنامیپ اب ،نھیم ِرساترس رد ات
                                                                     ار یمزرمھ و یماگ مھ ،یگتسویپ ی ھنامیپ
                                                                      ،رادنپ یانھپ رد ینوگنرس ِشزیخ ،ناشورُخ

 دننارتسگِب ماجنا یافرژ ،رادرک ِششوک و راتفگ یوگ

                                                       یتیگ ی هراوھگ ِیرادناھج ِتختیاپ نیتسخن رد نایشوش ات
                                                              ،نھیم ِرود ھن ی ھنارک ِراگن ؛رھشمرُخ ِناشورُخ ِمشخ

                                                                  ،بشََخن ِهام ِنانوچ نایرھش هام ِزیخاتسر ِشزیخ
 ،درگنسوس ِناگدیرفآدُرگ ِهاگدروآ اب

                                                                   ؛یرادبرس ِدوُرس اب نادیم ی ھپت تفھ ِنارگراک
                                                                   هرادن بآ ھکچ کی ،راچیب ِناتسزوخ یاوآ

                                                                            یناسربآ ی هزاس اھ هد اب نایرتشوش
                                                                                  ناریا ِناگنابآ ؛ناھج رد ھناگی ِنیتسخن
                                                                       زاگ و تفن یاھریش ِننتسب اب ناینادابآ و
                                                                            دنناکشُخِب ار ناوید ِیراگدنام یاھ هزاریش

                                                                             ار هدناکشُخ ی ھگلُج نیرت بآُرپ ات
 دننادرگ نادابآ ،یناسربآ

                                                                                           ناتُسا هد یاھبالیس و اھبآ ات
                                                                              ناتسبآ ِهاگدروآ ؛ینییمز ریز یاھ زیربآ رد

                                                                                            ار ریش مارھب و زد ،ھخرَک ،نوراک یاھ ھناخدور یاھِبالات
 دننادرگ ناشخر یاھارس بآ ،نتسبآ

                                                                                      نامِداش ِناتسبآ ناگِداش رابرگد ات
                                                                          دیشروخ ِشخر ِبالات میطعلاروھ و

 دندرگ ناھج ناگدنرپ ِزاوآ ِنایشآ و ناشیمواک ِتختیاپ

                                                                   :دیاشگ یم خُر نایامش و نایام رب گنن نیا ھنرگو
                                                             ٢*هدش هدناچوک ی ھنشت ؛روالد یاھبرع رب ھک ماگنھ رھ

                                                                          ،یناتسچولب ِناربتخوس ی ھتخوس یاھلد رب
                                                                             یناتسدُرک ِناربلُوک ی هھتخات یاھاپ رب

                                                                            دنناشن یم ھنیس و رس ،ولگ رب ھلولگ
                                                           )یناھفصا( یناھپسا ِنازرواشک ی ھتخاب یاھغاب رب

                                                                                                        یناتسزوخ ِرس یب ی ھنشت یاھ لخن رب و
 دننادرگ یم باروش ار بآ

                                                                             ناشومارف ِناشوماخ ،امش و ام ماگنھ نآ
                                                                 میتخاون یم ار نایناریا ِیتسین و یگتسسگ ِزاس

 میدنادرگ یم ناشکشیپ ار یمالسا ِناوید ِیراگدنام



                                                                                                  دور ناریا هاگنآ
 دوُشگ دھاوخن یور ،نایامش و نایام رب هاگچیھ

                                                                                        ماگنھ بش بآ هد یاھ ھماگنھ رد
                                                                                                  ُلباز ِناتسراز رد لاز

                                                                                                      غرمیس ِموس ِرپ
                                                                           بآ )ِبالقنا( ِنیرپھار ماجرف ِنامیپ
                                                                                    تخاون شتآ رد ار هللا ِناوید ِینوگنرس
 دناشنِب اھ ھناشن ِناشن ،نایناریا ِرواب رب ات

                                                                          نایرایتخب ِتخب گناب ،نامیپ نیا یرادیاپ رد
                                                                                              نیز رب رذآ ِنادُرگ نیا نابرع ِدایرف گناب و
                                                                                ار برع و یرایتخب ِدنویپ ی هدنیاپ ی هدیدپ
 دندنادرگ نایناریا ِهاگن نیگن یگتسویپ ِنامیپ

                                                                 ناھج ی ھمین ِناھاپس ،سرگاز ِناتسُرل زا ات
                                                                                     ایرد سراپ ی ھنارک ؛ناتستشد ی ھنارت نایرھشوب

                                                                         زربلا ِنانیشن نماد ،دنوامد ِتخت ؛نارھت ات
 دنزیخ اپرب دنولا ی ھناتمگھ و

                                                                      ،ناتسدُرک ،ناھاشنامرک ھب ناشورُخ هاگنآ
                                                                                ناسارخ ٣*)درِگ نژیب( ِدونُخب ،ناگدابآرذآ
 تشگ ناور ناریا ی ھنایم ِلد )مق( ُمگ ات

                                                                          یرساترس ِیرگنس مھ و یلد مھ اب ات
                                                                                                                                                      ناتسزوخ ِناشورُخ ِرادُشھ

                                                                                         ار نانمیرھا ِینوگنرس
 دننادرگب ۴*نوراک ِشورُخ

                                                                                ناگدازآ ی هرتسگ ِینوگانوگ ات
                                                                                       ناھج ی هراوھاگ ِیگناگی

 دندرگ هاگن رھ ِنیگن ،راگن ی ھناگی رابرگد

                                                                           دندرگرب شیوخ یاھ ھناخ ھب اھدور ات
                                                                         دازآ ،ناریا یاوآ نیرت نینوخ نیا !یدازآ

                                                                      جارات ِسیدنت ی ھنارت ؛لاسناوج نھک ِریش
 .ددرگ ناھج ِنایک ؛ناگنابآ رابرگد

 

 

 

 )یدازآ( یناریا ٢۵۶٠ هامریت

 )یدالیم( ییاسزت ٢٠٢١ یالوج

 دیوس ـ گربنتوگ
 



 
 

 :اھسیوناپ
 

     ،رھشھام ،شوش ،ِرگنسوس ،ناگداشِ ،زاوھا یاھِرھش رد ناتسزوخ ِمدرم ی هدرتسگ ِشزیخ ھب هاگن ِنیگن *

 ،ناسارخ ،نارھت ،زربلا ،رھشوب ،ناھفصا ،ناتسُرل یاھناتُسا ،... و ناھبھب ،لوفزد ،هذیا ،نادنابآ ،رھشمرخ

 .تسا هامریت ینایاپ ی ھتفھ زا ناتسدُرک و ناجیابرذآ ،ناھاشنامرک

         ،ھعرزم یلع ،)یراکوج( مدجم دیمح ،یرصان ِمساق ،یوامیعن افطصم :ِشیِزیخ ناگدنشخبناج زا نت هد ِمان

 ... و شوخرذآ دیما ،یدلاب اسیع ،ینانچ یدھم ،تاسیرف دازرف ،ینمھب یداھ ،رصان لآ نیسح

 
 

 .تسا ناتسزوخ رد بآ ِهار رب ِنامشچ و مدرم ِیگنشت ھب هاگن ِنیگن ٢*

                            بایسارفا ِرتخد هژینم ھک  ناسارخ رد یھاگیاج ؛دشاب یم )دونُجب( درِگ نژیب ِرھش ھب هاگن ِنیگن ٣*

 .دنادرگ یم رھش ار هاگیاج نآ نژیب سپس َدناھر یم هاچ زا ار ویگ ِرسپ نژیب ،متسر کمک اب

 
 

 .تسا ناریا ِدور نیرتالاب دنلب نوراک ھب هاگن ِنیگن ۴*


