
هدس نشج

ا.میراد شیپ رد ار هدس نشج *ا
.تسا نابیرگ هب تسد انورک سوریو نمیرها اب ناهج نونک ات شیپ مین و لاسکی زا *
ِرش زا ار مدرم دناوتب هک دنشاب یم ینسکاو نتفای یپ رد هک دنتسه یکچوک و گرزب یاه هاگشیامزآ یروشک ره رد هنیمز نیا رد  
شوخ لد )یزاجم ناهج ای( تسَهَن ناهج نیمه هب دیاب یم و هتفرگ مه ار ام ی هدس نشج نماد انورک .دزاس اهر هنامز تفآ نیا  
.مینک یدای نام هنیرید تنس نیا زا و میرادب  

.تسا رادروخرب یا هژیو هاگیاج زا نایناریا ام گنهرف رد هدس نشج
.هدس نشج مان هب درک اپرب ینشج نآِ نتفای یارب زا و تفای ار شتآ ،هاش دیشمج هک هدمآ نیمزناریا نهک خیرات رد
 .هدروخ هرگ شتآ ِندش ادیپ اب هدس نشج ِتشِرِس ،دراد زارد سب یا هچخیرات هدس نشج -

،یکیرات رب تسا ییانشور یزوریپ دامن شتآ ندش ادیپ -
،یدب رب تسا یبوخ یزوریپ دامن شتآ ندش ادیپ -
،تسا متس رب تسا داد یزوریپ دامن شتآ ندش ادیپ -
،دب ی هشیدنا رب تسا کین ی هشیدنا یزوریپ دامن شتآ ندش ادیپ -
.ونیم هرگَنا رب تسا ونیم اتَنپِس یزوریپ دامن شتآ ندش ادیپ -

 نیمزرس ات تفر یم ،ییوس زا ،هک ییاهزور رد و ،یولهپ زاسناریا هاشداپ ود یهاشداپ ماگنهب ،رود نادنچ هن یا هتشذگ رد *
 یم هاگن هناتسود یدید اب نامنیرفآ شِزان ی هتشذگ هب رگید یوس زا و ،دسرب )یتعنص( ییاشخت یاهروشک یاپ هب زین ناریا ،ام
 هداتفا سَپ ناریا زا رتهب یناریا دیون ام هب و دندروآ یم رد هب هتفرگ کاخ یاهرتفد یالبال زا رَس نامناکاین یاه تنس مک مک و دش
 .دنداهن یم جرا نآ هب و هدرک اپرب اج نآ و اج نیا ار هدس نشج نایم نآ زا یناریا یاه نشج ،دنداد یم ار اهراجاق نامز ی

شتآ شیادیپ ی هراب رد همانهاش دوخ راکهاش رد نیمزناریا ی هنادرُد نیا و ناهج رد هنادکی نیا ،گرزب یسودرف *
:دیارس یم نینچ

هوک یوس ،ناهج ِهاش ،زور یکی
هورگ مه ِسک دنچ اب درک رذگ
زارد یزیچ رود زا دمآ دیدپ
زات زیت و نت هریت و گنر هیس

نوخ همش ود وچ رس َِرب زا مشچ ود
نوگ هریت ناهج شناد ِدود ِز

گنَه و شوه ابِ گنشوه درک هگن
گنچ زیت دش و گنس یکی شتفرع

تسد دیناهر نایک ِروز هب
تسَج یوجناهج زا ،رام زوسناهج
درخ گنس ، نارگِ گنس هب دمآ َرب
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تسَج یوجناهج زا ،رام زوسناهج
درخ گنس ، نارگِ گنس هب دمآ َرب
درگ تسکشب گنس نیمه و نامه
گنس ود ره زا دمآ دیدپ یغورف

گنرذآ غورف زا تشگ گنس ِلد
زار ز نکیلو هتشک رام دشن
زارف دمآ شتآ گنس عبط نيزا

نیرفآ ناهج ِشیپ رادناهج
نیرفآ ناوخ و درک مه شیاین
داد هفده نینچ غورف ار وا هک

داهن هلبق هنآ ،شتآ نیمه
یدزیا نیا تسیغورف اتفگب
یدرخِب رگا ،دیاب دیتسرپ

دروخ هداب و بش نآ ،درک نشج یکی
درک هدنخرف نشج نآِ مان هدَس
راگدای هدس نیا ،دنام گنشوهز
رایرهش رگِد وا نوچ داب یَسب
درک داش ناهج ،ندرک دابآ زک
درک دای وا زا یکین هب یناهج

 و هتخادرپ راگدرورپ شیاتس هب ،دوب هدش ینازرا وا هب هک یگرزب ِیشکشیپ نیا یارب زا ،هاش گنشوه ،شتآ شیادیپ ِیپ رد * 
 .تسشن نآ ِربارب رد شیاین هب و هدرک شیوخ ی هناخیادخ ار شتآ
 ی هدننیرفآ ِشتسرپ یارب هک شتآ ِشتسرپ یارب زا هن ،دننیشن یم شیاین هب شتآ ربارب رد نایناریا هک دوش یم هدید رگا ورنیا زا -
.تسا رادرکدب نمیرها ندرک رود یارب زا نینچمه و اتکی

 و زور دَس ،هام نمهب مهد ات ناتسمز ندیسرارف و امرس مسوم زاغآ زا هک دندوب رواب نیا رب ام ناکاین رید و رود یاه هتشذگ رد *
 شتآ هک .ینامز زا یلو .دنام یم اج هب زور و بش ۵۰ راهب ات دنچره .تسا هدوب زور دَس تسا راهب زاغآ هک زورون ات نمهب مهد زا
.دندمآ یم رامش هب زور دننام و دندوب نشور و مرگ اه هناخ اهزور دننام مه اه بش ،دش ادیپ

 شتآ فشک زا شیپ ،هدنام اج هب یاه)هروتسا( تختیم ی هیاپرب دیوگ یم ،تسا سانش ناتساب هک ناشخرد یلابقا ایؤر وناب *
 یمن ار نآ ِندرک راهم ِهار یلو .تسا هدش یم هدرب دوس شتآ زا و دنا هدوب ییاه هدکشتآ ،یدادشیپ هاش گنشوه تسد هب
 تسنیا یارب زا رتشیب مهنیا .تسا نایتشترز ی هژیو نشج کی هدس نشج هک دننک یم نامگ ینارایسب هک دیازفا یم یو .دنتسناد
 اهلاس زا و تسا یلم نشج کی هدس هک تسنیا رد یگنیتسار یلو .دنور یم هدکشتآ هب شیاین یارب هک دنتسه نایتشترز ،نیا هک
.دننک یم یراکمه مه اب نشج نیا ِییاپ رب رد نایاپ ات زاغآ زا ناملسم و یتشترز شیپ
 .تسا هدش یم اپرب ناناملسم یهارمه هب یرایز ِنامدود نامز رد هژیو هب و تسا یلم نشج کی هدس نشج هک میتفگ
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یناریا ۲۵۸۰ نمهب
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