
 نازخ

تسا نازخِ ماگنه هک دیرآ زَخ و دیزیخ
تسا نازَو مزراوخ ِبناج زا کنخ ِداب
تسا نازگ تشگنا ِرس بجعت هب ناقهد
رانلگ هن و دنام لُگ هن غاب و نمچ ردناک

دیایب هناخ زک ناهاگرحس هب ناقهد
دیاپب چیه هن و دمارایب چیه هن

.تسام ِناریا ِزورما نابز یایوگ یرهچونم ی هدورس نیا *

 ییاه لاهن ماگنه نآ رد .تفرگ ندیزو ام ِناریا رد تفرشیپ ِراهب ِداب ،گرزب هاشاضر ،زاسناریا ِهاشداپِ یهاشداپِ ماگنه هب *
 هک تفر یم و .دنتسشن راب هب تسودناریا هاش یولهپ هاشاضردمحم ،نامدود نیا  ِهاشداپ نیمود نامز رد هک ،دش هتشاک
.دریگ یاج ناهج یاهروشک نیرت هتفرشیپ ِنایم رد ام نیمزرس
 .دماین شوخ ار ینارایسب اه تفرشیپ نآ .… و … و *
.دنراد یاج هورگ نیا ِنایم رد یرواخ یاهروشک هک تسادیپ هتفگان .دندوب یناسک هچ نارایسب نآ *
 و دنسیونب رگید یا هنوگ هب ار خیرات هک دنتسه نآَرب اهنآ ِلابند هب مه اکیرما و ییاپورا یاهروشک .تسا نشور رایسب نآِ ییارچ  
         .دنناریذپب ناگمه هب روز هب
 .چیه رگید و هتساخرب نانوی زا ندمت ای ینیشن رهش هک دنیوگب دنهاوخ یم اهنآ  
 .میگنَجِب هگمزَر نیدنچ رد دیاب یم یهاشداپ ی هناماس ِناراداوه هژیو هب نایناریا ام ور نیا زا  
 .دنراد نهیم ِرهِم ِورگ رد لد هک دنتسه یناگتخوسلد اهنت یهاشداپ ی هناماس ناراداوه  

 یم ناشن  دوخ زا یگتسیاش نانچ نآ ،نآ ماجنا رد تفرگ یم ندرگ هب هک ار یراکره یناوجون زاغآ نامه زا ،گرزب هاشاضر *
       نارگید یتفگش ی هیام هک داد
.دش تفرشیپ یاه هلپ زا َشنتفر الاب ی هیام مه اه یگتسیاش نامه .دش یم  
.دوب نیمزرس ِتفرشیپ ِراهب ِداب ،شوخ ِداب نآ و .تفرگ یم ندیزو شوخ یداب داهن یم اپ هک اجک ره هب گرزب هاشاضر -
 راب و هدش روراب یولهپ هاشاضردمحم یهاشداپ نامز رد هک تشاک ار ییاه لاهن دوخِ یهاشداپ ِزاغآ رد گرزب هاشاضر -
.دنداد



 راب و هدش روراب یولهپ هاشاضردمحم یهاشداپ نامز رد هک تشاک ار ییاه لاهن دوخِ یهاشداپ ِزاغآ رد گرزب هاشاضر -
.دنداد
 دنت و درس داب و هتشگ رادیدپ ناریا یبآ ِنامسآ رد ینادان و یدرخبان ِهایس یاهربا هک دییاپن یرید هک سوسفا دس و غیرد یلو -
  ی همه داب نیا و .تفرگ ندیزو ینادان
.درب دوخ اب و درک ورِد ار اه هتشِک  

.سَب و دنناد یم نهیمِ مام ِرادماو ار دوخ هک دنتسه یهاشداپ ناراداوه اهنت نیا هک میوگ یم مه زاب و هتفگ اهراب *
.دنتسه نیمزناریا ِراب ُرپِ گنهرف ِدنمونت ِتخرد یاه هشیرِ یرایبآِ یپ رد هورگ نیا  
 هریچ ام روشک رب اه یپچِ یراکمه اب اهدنوخآ هک ،لاس یدنا و لهچ نیا یازارد رد اریز میوگ یم اسر ییاوآ اب ار نخس نیا -
          ،دننار یم نامرف نآ رب و هدش
 .دنرادن نآ تفرشیپ و ناریا هب یگتسبلد نیرتکچوک هک دنا هدرک نشور همه رب  
 ینز ای درم زورما ،هدوشگ ناهج هب مشچ یمالسا یروهمجِ ییاپرب ِزاغآ رد هک یکدوک .تسین یمک ِنامز ،لاس یدنا و لهچ -
  شَیگدنز زا یمین هک تسا دنمورب
!؟هدنیآ هب یدیما هن و دراد هناخ هن  ،دراد راک هَن ،هدیسر یگدنلاب هب هک ،یزورید ِدازون نامه زورما .هدش یرپس  
.مشاب هتفگ اوه رد هک تسین ینخس ،دنرادن یگتسبلد ناریا هب اه یپچ هن و یسایس ِناناملسم هَن هک میوگ یم نم رگا -
 هیسور روشک ای اهاروش تلود زا یکی .دنراد یا هناگیب ِروخآ رد رَس کی ره هک دنا هداد ناشن یبوخ هب هورگ ود نیا زا کی ره  
  رب رس مه یرگید ،دریگ یم روتسد
 اهروشک رگید هب اجنآ زا ار شیوخ ینمیرها یاه هشیدنا دناوتب ات تسا یهاگیاپ اهنت شیارب ناریا و دیاس یم مالسا ناتسآ  
!!یناریا و ناریا هراچیب .دنک باترپ

 ِلاس هم      هام متفه و تسیب رد هناتخبروش و متشاد ار وا ابِ یراکمهِ یزارفرس نم هک ،شنمایرآ شروک رتکد ،داش ناور *
 :تفگ یم هشیمه دش هتشک ،یمالسا یروهمج نارودزم تسد هب سیراپ رد ،شش و دون و دَسهنو رازه

 .یزِب یناریا و راگِنِب یناریا - شیدنیب یناریا ؛یناریا یا                 

 داب و ربا لاس رازه تفه یازارد هب .تسا الاب یِگنهرفِ یاراد هک یا هتساخرب ینیمزرس زا وت شاب هتشاد دای هب یناریا ِناوج یا -
  دنا هتسناوتن کلف و ديشروخ و هَم و
 شَیرادهگن رد و رادب ساپ نآ .تسا هدیسر وت هب تناکاین  زا هک هدنزرا تسا یا هدنامزاب نیا .دنريب نایم زا ار گنهرف نیا  
.شوکب
.درُم دهاوخن زگره ناریا  

نایرتفد هلاژ :هدنسیون
یناریا ۲۵۸۰ هام نابأ
 ییاسرت ۲۰۲۱ ربمفون اب ربارب

      


