
ییوخ ِناج لیعامسا ِتشذگرد ِگوس رد  
دنبرد هدنام مھزاب ِنھیم ِگرزب ی هدنیارس   

 

  ھنییآ نیتبآ زا یا هدوُرس
ھمان شوروک ِرتفد زا ھتفرگرب  

 
*ناج ییوخ نامب  

 
ناگدش باترپ ِنانیشن سیدرپ ِورَس  

:وزرآ ِباتفآ ی ھتسشن ھنایشآ  
 

ار وزرآ ِسیدرپ ی ھناورپ   رگم  
هآ ِراشبآ ِزارف  

شوروک ِیناھیک ِناتسرھم ِرھم  
ار کدزم ِخُرس ِناتسداد ِداد و  

؟یا هدنادرگن ناھج ِمشچ رب گنژرا ِناتسراگن اب  
 

ار هرازھ ی هرازگ رگم  
رذگ و یوک رھ ِچیپ رد چیپ ِراذگھر رد  

٢*دیما زا هدناتشگ رود  
؟یا هدوُرسن دیما یب  

»دنخ ھیرگ« ار »دیپسوسیگ ی هزیشود«  
ییاھر یارب یھار ِهار  ھب مشچ  

،تسا نیمز نیمز اریز  
؟یا هدرکن یناشک هار  

 

تنیرذآ یاھ هدورس ِشخرذآ رگم  
نانید نمرُخ ی ھناش رب ار خُرس ُلگ  



؟تسا هدناشنن دنب رد هدنام مھ زاب ِنھیم ِماب رب ار نادنپ ھس  
 

تیاھ ھنابش ِشراب رگم  
ار ناگتخابلد ِنازرل ِرواب  

؟تسا هدزن دنویپ ،دنب دنب ،مد  رب مد  رھ  
 

راگزاسان ِپچ ِفرژ ِلُسگ رگم  
ار راک شزاس ِتسار اب  

؟یا هدرکن ییاشگ هار ،نیون ِگناب اب  
 

َتیوناب تخرد یاھ گرب رگم  
موس ی هرازھ یاھ ھگرب رد  

ار نیمز یاھا هدرپ  
توشیک ُند ی هراوھار رد  

؟تسا هدوشگن ،ناگتسشن تسب یارب  
 

ار دیما ی ھتفاب ِرواب رگم  
؟یا هدیشوپن ،نت  رب شا ھلاس رازھ ِشوپ نت رد  

ادرف  ھب ار دادماب ِماب  
دارھب یادرف  ھب ار ادرف و  

؟یناشک یمن ،گنھآشیپ  
 

یاپ شتآ و تسد شتآ ،نیشتآ یناھد اب رگم  
ار تھار  رد ٣*ِگنھن ِخُرس یاھ هدورس  
؟ییاُرس یمن ،تشھد ِشیخ یاجکان رد  

 

وزرآ ِناگتفر داب رب ِرواب اب رگم  
؟یدنارتسگن ،اجک  رھ ی هرتسگ  رب دابآ اجکان رد  

 

تسا نایوپ و ناور ھچنآ رھ ِناج  ھب ار وت  
گنھآ و هدورس ِنیون ِناردپ ِدای  ھب ار وت  

نامب ،ابس ِگنوآ ُرپ ِلد ِزاس و  
 

ناشووایس ھن  رگ   و  
دوردب هدنیاز رد ھبادوس ِ◌یھاوخ نیک ماک رد  

شووایس ِگوس رد متسر  
هدیکشخ ِنوماھ رد تشپ  رب نیز  
دندرگ یم راخب ،ھتسسگ و هدنام  

 

ار ظفاح ِلزغ ِدنب دنب ھن رگ        و  
دنیوش یم دنویس ِ دنب رد  
راسگنس داگراساپ رد ات  



ار »شوروک ی ھمان یدازآ«  
نارکمج ِ◌یارس وید رد  

دننک یم باترپ ناریا ِیتسین ھب یتسھ زا  
 

یشِک هژاو ار ھمانھاش ھن  رگ   و  
ار درخ و داد ِشیاتس  

دندنب یم )لقع(رتش ِدنبوناز رب  
ار مایخ ِخُرس ِمد و ھمانھاگ  
دننک یم ناراب فت ،یرامش هاگ  

 

!نامب !ناج ییوخ نامب  
 

مبوک یم نیمز  رب رس ھن  رگ  و  
ناگژاو ی هژا ریت یوناب ادخ ات  

دشاپ  ورف تیاجک ردیب زا  
 

نیمز ِلُسگ  رب شخرذآ ھن  رگ  و  
دزورفا یم نامز  رب شتآ  

 

ماک ان ِبش ِشون رد ،نیزربرذآ هاگنآ  
دشک یم گنچ ،ناگژم  رب گُوس ِکاوژپ  

دنزاون یم پچ ِزاس لد یاھ ھناد  
دنیاشگ یمن مشچ نایور شتآ رب اھ ھنییآ  

دندرگ یم زاب گنس  ھب اھ ھنیگبآ  
دزاب یم گنر نامک نیگنر  

بابک ار بشََخن   ِ هام  
نامز ِ ماما اقآ ِ◌ییامرف لیِم یارب  

دنناشِک یم ،نارکمج ِهاچ رد  
ابس  یناورسخ ِهاگپ  

ار ھیارُس  یناشکھک ِهاگن و  
دننارد یم هدرپ ھتسب  راگنز  
دزیر یم داب  رد اھ ھیاس ِرھش  

دچیپ یم مشچ  رد داب  
 

کاخ ِمشچ رد یدازآ یوزرآ هاگنآ  
دزادرپ یم هایس ِگنس  یبور درَگ  ھب  

... و  
 

!ناج ییوخ نامب  
ینام یم ادخ دوخ ِراک رد وت  

!ناج ییوخ نامب  



 
 

یناریا ٢۵۵٢ هامریت  
)یدالیم( ییاسرت ٢٠١٣ نوج  

دیوس ـ گربنتوگ  
 

!ناج ییوخ ینامب ی هدوُرس ھب هاگن نیگن *  
ییوخ ِناج لیعامسا ِزور داز ِتشگلاِس نیمجنپ و داتفھ یارب  

ھمان شوروک ِرتفد زا ھتفرگرب  
 

                                    ناریا ی ھتسجرب ی هدنیارس )دیما .م( ثلاث ناوخا یدھم ھب هاگن نیگن ٢*
.تسا ییوخ ِناج لیعامسا ِداتسا  

 

 
 

؛»ارحص رد گنھن« ِرتفد ھب هاگن نیگن *  
      تسا ییوخ ِناج لیعامسا ِرعش ِرتفد نیمتسیب 

٠٣٢٠ هامرویرھش ار رتفد نآ زا ینیشتآ ییاھ هدوُرس ھک   
دناوخ دیوس ِگربنتوگ رد دنبرد هدنام مھزاب ِنھیم ِناگتخابناج ِنامدای   

  .دشاب یم نامدای نآ زا یا هراگن نیا ؛درک اپرب یروش ھک 
 
 

 
 

 
 


