
 912 هرامش همانرب

 

 نم هناخ نیزا چیه مورنیم

 نطو متفرگ هناخ نیا ِکت رد

 :انالوم سمش ناوید زا 2108 هرامش لزغ

 

 ،یگدنز تیانع و تمحر برد ،هدیشک درد ناسنا ره هلبق ،رارقلاراد ،يدبا شیاسآ و نما هناخ ،ناج رارقتسا زکرم

 .نآ زا ییاهر موزل و يوزج لقع و نهذ رتشیب هچ ره ییاسانش يارب هدید ییانشور غارچ و عمش و

 

 نظ و تسا مهو شتفآ ،يوزج لقع

 نطو ار وا دش تاملظ رد هکناز

  1558 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 رارق نظ و مهوت .دنکیم نظ و مهوت ینعی ،تفآ نیرتگرزب راچد ار ناسنا نآ یکیرات و نهذ رد ندیزگ ینکس

 ،مشخ نوچ یتاناجیه راچد هجیتن رد نتسناد رادنپ و لامک رادنپ نظ و مهوت .زکرم رد رواب ای و رکف کی نداد

 و تواضق ببس ،نآ یکیرات رد ندنام و نهذ رد ندیزگ ینکس .ندش یناشیرپ و بارطضا ،تداسح ،سرت

 ندنام .دنکیم جلف ار مزح و رایتخا هوق نهذ رد ندنام .تسا نداتفا ماد هب و هظحل نیا قافتا ربارب رد تمواقم

 .دنکیم نایز و ررض و تفآ راچد ار ناسنا لمع و رکف و دودحم ار صیخشت و زییمت تردق نهذ رد

 

 

 

 طَش ِيوس نآز رذگ ،یهاوخ نطو رگ

 طلغ ناوخ مک ار تسار ِثیدح نیا

  2212 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 دوخ یلصا نطو زا ار ناسنا ندش یگتفشآ و یناشیرپ و بارطضا نوچ یتاناجیه راچد و نهذ رد ندش نکاس

 هقرفت و قافن ببس نهذ رد ندیزگ ینکس .دنکیم مورحم تسا نآ زا یشان تاکرب و مدع زکرم نامه هک

 .دنکیم ارجا ارنآ فالخ لمع رد و دیوگیم يزیچ رهاظ هب ناسنا هکیروطب .دوشیم

 

 تسیاَم رذگب نَطَوْلا ُّبُح ِمَد زا

 تسین يوس نیا ناج ،تسوس نآ نطو هک



  2211 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 و نوزوم یقیسوم ندینش زا ار شوگ و هدناشوپ ار ناسنا روضح هدید نآ یکیرات و نهذ رد ندیزگ ینکس

 .دنکیم مورحم یگدنز روآيداش

 

 رارَقلاراد و نم ِرای ۀناخ

 ندش نوریب ِتّین دَوُب رفک

  2108 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 و زیهرپ و رکش ،رارق و شیاسآ لحم و نما زکرم رای هناخ .تسا درد و یگدینامه هنوگره زا یلاخ زکرم رای هناخ

 و دناشوپ یم ار یگدنز يور ،نهذ زا لمع و رکف هنوگره هک دزاس یم نشور دوخ ییاسانش رون اب هک تسا ربص

 نیا هب ار ناسنا هک تسا یگدینامه و درد زا یلاخ زکرم رای هناخ .دزاس یم نایز و ررض و تفآ راچد ار ناسنا

 .تساهتفآ زا تاجن و ییاهر هار اهنت ،نادنمدرخ و ناگرزب يرای هب نهذ رتشیب ییاسانش هک دنکیم هدنز رواب

 

 نطو ییایرد هب زج مزاسن نم

 نَکَس نم مزاسن ار يریگبآ

  2285 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 یتناک جنروا ،میرم-


