
 ھنییآ نیتبآ زا یا هدوُرس
 تسکش نیسپاو ِپاچ ی هدامآ ِرتفد زا ھتفرگرب

 

                                                                                   )میناتسناغفا( میناسارُخ ِتخبنوگن ِنانھیم مھ یارب
 .دنا ھتشگ هراوآ ،مالسا ِنابلاط ِبوکرس ِراتُشک ِریز ھک

 

 
 

 ناتسناغفا ی ھمانگوس
 
 
 

 
 

 هودنا ی ھیرگ ی ھمشچ
 هوک نآ یاھِمادنا ی هزرل
 یوجتسُج  ِناگراوآ ِهاگدروآ

 ناسارُخ ِشزیر ی ھمانگوس
 تسا ھتشگ نامز ِلادوگ یوگ

 

 ھمانھاش ی ھنایاپ ِگوس رد
 یرواد ِییاناد و یرگداد ِیروالد

 ھتخیرگ نایامش و نایام ِدادماب ِماب زا
 ھتسکش یاھ ھنوگ زا ینوگژاو ِنوگرگد ،نامز

 ددرگ یم داد ِیپ دایرف ؛دزیر یم ورف
 

 رادید ِراوید ِتشپ رد ناگدازوید
 ناسارُخ ی ھتسخ ِکاخ رب

 ار شاخشَخ ی ھناد یوگ
 نارالاسوید ِنامرف اب
 دنراک یم نیمز ِلد رب

 

 ار  شتشادرب و تشاد ِتشاک ات
 رس ِبوکرس ِناج ِشین ،ابُر شوھ ِرگشین
 دننادرگِب رواتشگ ،یتیگ ی ھنھپ و هرتُسگ رد

 

 رگناماس ار ناھج ینادرگناریو ی ھخرچ ات
ِ ؛رتسگ رھوگ ِنیمزرس یدنمناوت و ییاراد



 ار نابات ِدیشروخ ِناسارُخ
 دنناشونِب ناشیوخ و شیوخ ِماک

 

  ِرگادوس ِناراوخناھج ات
                                                                                           ناج رھ ِشین ِکاروخ ِروخ
 نارنامرف ار ناتسِدود ِرتسکاخ
  نامدرَم ِیتسھ رب راوس نانچمھ
 ار یمالسا ِینادان ؛ِندنام ِبادرُم

 دننادرگ راگدنام ی هدنام
 

 نآرق یاھ نج ِنایناج
 یدابآ رھ ِنایشآ و یدازآ رھ رتسب رب

 دنناتسِب یزوریپ ِتمینَغ ات دنبوک یم رد رھ رب
 

 تسا هدمآ غارچ ِنتشُک ھب ،ماگنھابش دبوک یم رد رب ھکنآ
 !درک دیاب ناھن ھناخ یوتسپ رد ار رون

 دادماب .ا
  

 ار رالاسگنج ِمالسا ِناگدازوید
  دنروآ یم راو َخلَم یوس رھ زا 

 دننارِب گنج اھ سیدنت و اھ نت رب ات
 دننازیرُگب ار نامدرَم هدناکشُخ ار یرگداد و یروالد 

 

  *یگنرف ِبیرف ِناگتفر اب یمالسا ِزوریپ ِناگدمآ ات
 ار ٢*مالسا ِنِابلاط ِندمآ ِشبوک زا زیرگ ِسارَھ

 دننادرگِب یگدنیاپ ِیرادیاپ و ندنام ِنیزگیاج
 دنامِب بایماک هدس هدراھچ ی ھخرچ نانچمھ ات

 

 راتُشک ِشبوک ِراتفگ ِزیرگ  
  مالسا ِناگدازوید ِتشھِد زا
 ٣* نادرَم ِندَز  نامسآ ھب لد

  ۴*نانَز ِنداھن نیمز ھب لد
 راسگنَس ِبوک گنس ِمشچ و زیُرگ یوگ

  تسا  ھتشگ رواتشگ یلُسگ
 یروای  ِرواب  و )یرایع( یرای یا

 !تسبرب تخَر نیمزرس نیا ِرتسب زا ایوگ
 

 دنا هدناتُشک نآرق ِنابلاط ِناوید ِهاچ رد ار شخَر و متسر
 یزینَک ِینوگ اب ،ار ناگنمس رد نتمھت یب ھنیمھت

 یشورف  هدرب ِرازاب رد شوپمالسا
  ار شرکیپ ِبوک نت و رس ِبوکرس
 دننادرگ یم یمالسا ِتمینَغ ِییاراد

 



 ار یناملسُم ِبادرُم ِنامدنام ی ھخرچ نیا ات
 دننادرگ راگنام هدزمالسا ِنامدرَم نیا رب

 

 ماب یب ناشَخَدب ،مان یب ناگنمَس ات
 سارَھ رد نوماھ یب دنمریھ و ماک یب نایماب

 ددرگ شوماخ ،ماد رد ناسارُخ ِدیشروخ
 

 ریش یاوآ  اب ،ریش جنپ ی هرد ناسنیا
 دایرب ھتسشن ؛دابرب ھتفر یاھوزرآ اب

 ددرگ یم رادُشھ ،نیمز رب نامز ِکاوژِپ نانوچ
 ددرگن نیون ِگنن ی هرتسگ ،نیرید ِیگتسسگ ِلُسگ نیا ات

 

 لاس رازھ تفھ زا شیب ی ھنیشیپ اب ینامدرم ات
 اھ نشج ِرھش ینامداش و رھشگنھَرف ِشنازَرف اب

 یگراوآ ی ھلان گوس اب هللا ِناوید ِرگنیمز
 دنراپَِسن کاخ رب رس

 

 !دینیب یم نامدرَم یاھآ
 لاس دس راھچ و رازھ َکی نانیا
 لاوَر نیا زا رتکانسارھ راب نارازھ
  ناگدازآ ِناور و ناج رب رگجارات

 دنا هدنار نامرف ،رگراتُشک
 

 !دینیب یم نایناھج یاھآ
 ار نایمالسا ِرادرک و راتفگ ،رادنپ ھنوگچ

 دیھد یم شزومآ یراگدنام ِرتسب رب شروَرپ یناھنپ
 دیزاون یم یراگن  ناج و یرادم مدآ گناب راکشآ رد ھنوگچ

                                                                               نمیرھا دوخ ،ناھنپ رد ھنوگچ و
  ار ناگدازوید و ناوید
 دینارتُسگ یم هدیروَرپ

 

 ار ابیز ِنیمز ِموب تسیز ات
 دینادرگِب  نوگنرس ،نوگریت ِتشز

 

 راتُشک رھ ِشُنک  ،شوماخ ِشومارف ،هاگنآ
 دیرگن یم ار یدادیب زا دایرف و داد رھ ِبوکرس

 دینک یم باترپ ،ناھن یاھوتسپ ھب ناھنپ رد
 

 ؟تسیچ دادیب تسداد گرم رگا
 ؟تسیچ دایرف و گناب ھمھ نیا داد ز

 

 تسین هاگآ ،وت ِناج زار نیزا
 یسودرف :تسین هار ارت ،ردنا هدرپ نیدب

 



 !)یرایع( یرای یا ِیروالد زا دای یا
 !یرگداد ِیرای یب زا داد یا

 

زوس یتسھ ِشتآ اداب ناج نآرب  
زود یتسین درخ یب ِرگدادیب ھک  

 

 دورد ار ام دیآ دیدپ ینامز
 دود وچ ددرگِب دادیب ِنیک نیا ھک

 

 ماگنھ ی ھماگنھ ِسپ رد ھماگنھ
 ۵*ریش جنپ ی هرد ِناریش ِناگدنام یاھراگن  

 نت رب گنج ی ھماج و مزر نیرپھار
 دنا ھتشگ راوسھش ،ناریش ِهاگیاپ رب

 شکَرت یاھریت ی هژاریت نیسپاو نانوچ 
 ار یگدازآ ِیرای یا ،هدنیاپ ار یرادیاپ 

 نازورید ِرود یاھ ھتشذگ زا
 نازورما ِکیدزن ات

 ؟دناتشگ دنھاوخ هاگن نیگن
 

 ناینونکا ی ھتسکش یاھ ھنوگ ات
 .ددرگن ناگدنیآ ِهآ ِراشبآ

 
 )یدازآ( یناریا ٢۵۶٠ دادرَما

 )یدالیم( ییاسرت ٢٠٢١ تسگآ

 دیوس ـ گربنتوگ
 

 
 

.تسا ناتسناغفا رد یگنرف ِبیرف ِناگتفر و یمالسا ِزوریپ ِناگدمآ ھب هاگن ِنیگن *  



 

 
 

 .تسا مالسا ِنابلاط ِندمآ زا مدرم ِسارَھ و زیُرگ ھب هاگن ِنیگن ٢*

 

 
 

 .دشاب یم مالسا ِنابلاط ِندمآ ِتشھِد زا نادرَم ِندز نامسآ ھب لد ،هاگن ِنیگن ٣*

 



 
 

                                                                            .تسا ِناونابرتُخد ِنداَھن نیمز ھب لد ،هاگن ِنیگن ۴*

 .دنتسھ مالسا ِنابلاط ِراتُشک و راسگنس ِهار رب مشچ ؛کانسارھ نانآ
 

 

 .دشاب یم ریش جنپ ی هرد ِناریش ِیرادیاپ ِگنھآ ھب هاگن نیگن ۵*
 

 

 ریش جنپ ی هَرد ِناَھد زا یراگن


