
ناگریت ندیسرارف ی هزیگنا هب

 هییوژ مکی اب ربارب لاسما ،هامریت مهد زور .تسا ناریا نامروشک ِرامشهاگ ،تساهلاس هک یرامشهاگ ،یدیشروخ رامشهاگ رد *
.تسا ناگریت ای ریت نشج
 انورک سوریو هک ییاهزور نیا رد هژیو هب ،امشِ َکت َکت یارب و میوگ یم شابداش ناتسودناریا ی همه هب ار نشج نیا شیپاشیپ
 .منک یم وزرآ یتسردنت و یتسردنت ،تسا هدرک راوگان و تخس نیمز یور نامدرم همه رب ار یگدنز
.دشاب یم سک ره یگدنز رد یزور کین نیرت هدنزرا و نیرتالاب ،نیرتهب یتسردنت  هک اریز

 هدوب رادروخرب یا هدنزرا هاگیاج زا ام ناکاین یگدنز رد و .تسا یناریا ی هناگ هدزاود یاه نشج زا یکی ناگریت ای ریت نشج *
.تسا
 رد هک هزادنا نآ هب.دوش هتشون و هتفگ اهنآ زا مه زاب و زاب هک مناد یم تسرد یلو هدش هتفگ هناهام یاه نشج زا اهنیا زا رتشیپ 
!میتشاد ینییآ و یگنهرف مه ام یراگزور و زور هک میروایب دای هب و دنریگ یاج نایناریا ام ی هشیدنا و رس
 .یخیرات دید زا یرگید و یگنهرف دید زا یکی . تسا هتشاد شزرا نامناکاین یارب دید ود زا ناگریت ای ریت نشج *
.مَسِر یمرب ار نآ یگنهرف هاگیاج تسخن *
 نیا و .دراب یم مک ناراب ام ِناریا ی هنهپ رد اریز .تسه و هدوب یبآ مک ،ام نیمزرس نامدرم یاه یراتفرگ زا یکی هک میناد یم *
 .تسا هدرک ادیپ گاور نامدرم نایم رد شیپ لاس نارازه زا هک هدش اه هروتسا و اهرواب یخرب شیادیپ ی هیام و هیاپ دوخ
  :تسا هدمآ نینچ اه هروتسا نیا زا یکی رد *
 ِنمشد و یلاسکشخ ِوید هک تسا شوَپا ی هراتس یرگید و تسا روآ ناراب ی هراتس هک َرتشِتِ مان هب تسه یا هراتس ناهیک رد «
.وا ِندرب نایم زا و تسا رتشِت اب ِدربن وا )تیرومآم(ِ یَربروتسد و هدوب َرتشِت دروآمَه شوَپا .دشاب یم َرتشِت
 نیمزرس رب ناراب شِراب و دنوش یم نایامن وس ره زا از ناراب یاهربا و دوش یم َرتشِت ِنآ زا یزوریپ دربن نیا رد هناتخبشوخ
 .دروآ یم ناغمرا هب ار یناوارف و یزبسرس و هدش زاغآ
.دنریگ یم نشج ار زور نیا نایناریا هک تسا یزوریپ نیا ِیپ رد
 هب ییابیز هب هک تسا یا همانشیامن تفگ ناوت یم یتسار هب و تساه ناتساد نیرت نهک زا یکی هک هدمآ تشی َرتشِت اتسوا رد
 نآ نایم هک یتخس ِدربن رد هک تسا هدش شرازگ تشَی نیا رد شوَپا و َرتشِت دربن .تسا هدمآ رد شراگن



 هب ییابیز هب هک تسا یا همانشیامن تفگ ناوت یم یتسار هب و تساه ناتساد نیرت نهک زا یکی هک هدمآ تشی َرتشِت اتسوا رد
 نآ نایم هک یتخس ِدربن رد هک تسا هدش شرازگ تشَی نیا رد شوَپا و َرتشِت دربن .تسا هدمآ رد شراگن
.تسا شوَپا ِنآ زا هاگ و َرتشِت ِنآ زا یزوریپ هاگ ،دریگ یم رد ود

تشی َرتشِت زا یهاتوک رایسب ِشخب

،ار َرتشِت ِدنمهوکش و ناشخرد ی هراتس مییاتس یم
  ،و اه بآ ی همخت ی هدنرادرب رد نآ

،و دنمورین گرزب یاناوت نآ
،ار تسد َربِز و هاگیاپ دنلب ی هدنرگن رود نآ

.تسوا زا یمانکین هک یراوگرزب نآ

،ار رتشِت دنمهوکش و ناشخرد ی هراتس مییاتس یم
)ناردنزام یایرد( ،ار ترکخارف یایرد یوس هب زاتدنت نآ

،ناّرپ اوه رد ریت نآ ِناس هب
،زادناریت ِشرآ هک یریت

.دیناهر یناریا ِزادناریت نیرتهب نآ

 شیوخ یاپ ِشیپ زا ار یبآ مک یراوشد ،یدنمدرخ اب ام ناکاین هک موش روآدای دیاب ،یا هروتسا یاه ناتساد و اهرواب زا ادج *
 اب هلاس ره و .دندیناسر یم روشک ی همه هب نیمزریز هار زا و همشچرس زا ار بآ اهزیراکِ نتخاس و ندنک اب هک هنوگنیدب .دنتشادرب
 هگن هزیکاپ ار ینیمزریز یبآ یاه هار ،کاشاخ و سَخ ِندیچرب و اهزیراکِ یبورال
.دنتشاد یم

 ان نیا .دنتسین رگید اهنآ هک تسین نآ یارب زا دنناد یم مک اهنآ یاه نییآ و هناهام یاه نشج زا ام ِروشکِ مدرم اهزور نیا رگا *
 .مینیبب نامکاخ و بآ نانمشد مشچ زا دیاب یم ار یهاگآ
 دنتسه و هدوب یناسک نایم نیا رد .میا هدوب ناناملسم هژیو هب ناگناگیب یگریچ ِریز رد ام لاس اه هدس یازارد هب هک دشاب نامدای
 اهنآ یاه نییآ و اه نشج نیا هنرگو .دنتسه و هدوب اهنآ راوخ هریج و دنیاس یم و هدییاس ناگناگیب ناتسآ رب رس رتشیب هک
 زا رود و ناهن رد ،دندومن یم هداتفا اپ شیپ و شزرا یب ار اهنآ هک یناتسرپ هناگیب سرت زا یلو .هدش یم ماجنا و هدوب هشیمه
 .تسا هتفرگ یم ماجنا نادرخ یب مشچ
 یناریا ِنییآ زا دیسر یم اهنآ هب هک ییاهرازآ و اه یتخس ی همه اب هک میشاب یتشترز ِنانهیم مه ِرازگساپس دیاب یم هک یتسار هب
 یم مه ور نیمه زا دیاش .دنا هدیناسر ام هب و زورما هب ات هنیس هب هنیس و .دندرک یرادهگن و یریگ یپ ار اهنآ و دنتشادنرب تسد
 سب و تسا نایتشترز ِنآ زا اه نییآ نیا هک دنرواب نیا رب ناسک نیرتشیب و هدروخ هِرگ نایتشترز مان اب یناریا یاه نییا هک دشاب
 یگدنز شور و تشترز نامراگزومآ گرزب یاهزردنا و دنپ همه اه نیا .تسین نینچ هَن .تسین یراک اهنآ اب ار نایناریا ِرگید و
.میریگ ناشراک هب دوخ ی هنازور یگدنز رد و میشوکب اهنآ ِندروآ دای هب هرابود رد دیاب یم هک هدوب یم نامناکاین

 هشفنب لگ ناگریت ی هژیو ِلگ دنراد هژیو یلگ اه نشج  نیا زا کی ره .میتشاد ینشج هام ره رد رود یاه هتشذگ رد هک میتفگ *
دیارس یم نیمار و سیو ناتساد رد یناگرگ دعسا نیدلارخف .تسا

هشفنب هتسد کی داد نیمار هب
هشیمه نیا اتفگ ،رآ مدای هب

 یشوخ و یداش هب و بآ ِرانک رد ار ناشزور و هتفر اهرابیوج ،اه هناخدور رانک هب زور نیا رد هک ندوب نیا ناگریت یاه نییآ زا یکی
.ندرک یزاب بآ و تسا رگیدکی هب ندیشاپ بآ زور نیا یاه نییآ زا دندنارذگ یم

 نآِ یگنهرف هاگیاج الاب رد .یخیرات و یگنهرف .دنتخانش یم هاگیاج ود ناگریت یارب ام ِناکاین ،میدش روآدای راتشون نیا ِزاغآ رد *
 .میزادنا یم نآ یخیرات هاگیاج هب یهاگن نونکا و میتفگ زاب ار



 .میزادنا یم نآ یخیرات هاگیاج هب یهاگن نونکا و میتفگ زاب ار

 .نهیم هار رد نتخاب ناج اب تسا زارتمه شرآِ مان *
 یم اهر شکرت زا هک یریت رد نیمزناریاِ کاخ ی هنهپ ِشرتسگ یارب زا ار شیوخ ِنیریش ِناج هک دوب وا مه :تسا هدمآ اه خیرات رد
 هنوگنیا اب وا .دوش رتگرزب و دنامب گرزب دیزرو یم )قشع( گشِا نآ هب هک یکاخ و بآ ِنانمشدِ مشچ یروک هب ات تشاذگ ،درک
 یناناوج دنتسه ،داد ناشن دندوب هتخود شنیمزرس کاخ رب مشچ هک مه ینانآ هب هک دش ناریا ِیزارفرس ی هیام اهنت هن نتخابناج
 رد و هتفرشیپ نتخابناج یاپ ات دیاب یم نآ ِهوکش یارب هک دنا هتخومآ و دنا هدش هدرورپ نهیم مام شوغآ رد یلو یمانمگ رد هک
 .دننایامن یم ار ناشرنه و دوخ اهنآ هک تسا ییاهدادخر نینچ رد .دننک یگداتسیا نمشد ربارب

.میروخ یمرب ناوارف اه یگتشذگدوخ زا هنوگنیا هب میسر یم رب ار چیوناریا ای نیمزناریا ی هتشذگ هک یماگنه +
 .خیرات لاس رازه تفه اب تسا ینیمزرس ناریا هک تسین اج یب +
 .دنا هدرک یناشفناج هک اهناوج هچ ،لاس نهک و هدروخلاس ِریپ نیا ندنام اپرس و هدنز یارب +
 نتشاد یتساک و یمک نیا رد ،اه ندروآربرس و اه نتفر ورف نیا رد ،اه یدنلب و تسپ نیا رد هک میشاب هتشاد دای هب تسا رتهب *
 هدینش ناج شوگ اب ار ناگرزب نانخس ،دیپت یم ناریا یارب ناشلد و دنتشاد رس رد یدرخ هک ینانآ ،اه بیشن و زارف نیا رد ،اه
 ار شناج همین ناج و هدیمد وا ناوتان ِنت رد یمَد و هدیشک الاب هب یتسین ِشخب نیرتافرژ زا ار نیمزرس و دنتسب راک هب ار اهنآ و
.دندیشخب ناج
.تسا هدوب شراب رُپ گنهرف ،هدیسر ناریا مدرم و ناریا داد هب اهدورف و زارف رد هچنآ *
 یم ام هب ،متشاد ار ناشیا رادید یزارفرس ،شَیگدنز نایاپ یاه لاس رد هک ،افش نیدلا عاجش داتسا .داب داش هتسویپ شناور +
:تفگ
 یدوبان و یتسین زا ار نآ و هتفاتش نیمزناریا یرای هب اهنامز نیرت تخس رد ،شخب ییاهر یا هتشرف دننام ناریا رابرپ گنهرف «
  ».تسا هدیشخب ییاهر
 دوزفا یم لابند رد
».مینک هاگآ ار ناناوج و میسیونب ،مییوگب نآ زا میناوت یم ات و میناسانشب و میسانشب ار گنهرف نیا دیاب ام «

 ِدنوخآ یتشم یگریچ ِریز و دنارذگ یم ار یراوشد و تخس ِناراگزور ام ِناریا اهزور نیا هک میناد یم ناگمه و تسادیپ هتفگان *
 یروهمج ِناراوخنوخ ِلاگنچ زا ییاهر یارب ،نامناکاین دننام زین ام .دنز یم اپ و تسد اهنآ ی هناشنمدَد یاه متس و یناریَنا
 و اه هوای نیاِ نتخیر رود .میزیرب رود هب ار نآ یاهالپ و ترپ و اه هوای دیاب یم یمالسا
 غوردِ یاج هکنیا زا رت هتسیاش یا هشیدنا هچ .دیشیدنا دیاب یم یهُت یاج نیا ِندرکرپ یارب یلو ،تسرد ،نآ ِتسردان یاه شزومآ
 مینک رُپ نامنیمزرس راب رپ گنهرف اب ار ناکناگیب یاه هوای و اه
.مزادنا یم ریگنامک شرآ تشذگرس هب یهاگن زورما هک تسه ور نیمه زا *
 یگدنز ناتساد .تسا نیمزناریا ِنانامرهگ زا یکیِ مان ریتاویش شرآ ای زادناریت شرآ ای شِک نامک شرآ ای ریگنامک شرآ +
 .تسا هدمآ یناریا ِنهک یاه )هروتسا( تختیم رد وا

 رد .دنراد موب و زرم رهِ مدرم )ِتیوه(ی هسانش زا ناشن اه تختیم .نیمزرس ره مدرم ِندنام هدنز یارب تسا یدامن تختیم +
 یم ییاهر یگشیر یب زا ار ام ناشَنتسناد و اهنآ هب ندروآ یور هک هتفهن یزار ناشیاه نییآ و اه تختیم نیا زا کی ره ِتشپ
.دشخب
 .تسا هتشاد هگن ار شیاه تختیم نادند و نخان و گنچ اب ،هدرب رس هب شنانمشد ِناروتسِ مُس ِریز اه نامز رتشیب رد هک ام ناریا
 .دننک راد هشدخ ار اه تختیم نیا ی هرهچ دنا هدیشوک هتسویپ نامکاخ و بآ ِناشیدنا هیس و ناگداز نمیرها ،نآ نوراو
:تسا هتشذگ هنوگچ شرآ یگدنز هک مینیبب و میدرگرب *



 .دننک راد هشدخ ار اه تختیم نیا ی هرهچ دنا هدیشوک هتسویپ نامکاخ و بآ ِناشیدنا هیس و ناگداز نمیرها ،نآ نوراو
:تسا هتشذگ هنوگچ شرآ یگدنز هک مینیبب و میدرگرب *
 رد ار ناریا نایهاپس بایسارفا .دریگ یمرد ناروت و ناریا نایم یگنج یدادشیپ هاشداپ رهچونم ِیهاشداپ نامز رد +
 تسکش نمشد زا هک دندیشوک یم ناج هب هاپس ود ره و دَشِک یم ازارد هب گنج نیا ِراک .)دنک یم هرصاحم(دریگیم درِگ ناردنزام
.دندرک یم   )عافد( دنفادپ یتخس هب دوخ نیمزرس زا و دنروخن
 رد و دنریذپ یم ار نآ نایناروت .دهد یم یتشآ داهنشیپ نایناروت هب و دیآرد شزاس ِرَد زا هک دوش یم نآرب هاشرهچونم ماجنارس
 ناروت و ناریا زرم ریت نآ ِندمآ دورف یاج و دنک اهر یریت زربلا ِزارف زا یناریا ِناناولهپ زا یکی ،دنهاوخ یم ناریا ِهاش زا ،ربارب
 .دوش هتخانش
.دنتخانش یم دمآراکان و هتفرگ مک ِتسد ار یناریا ناناولهپ نایناروت هک دراد نآ زا ناشن داهنشیپ نیا
 مان هب شرآ هکنیا ات .دید یم ار راک نآِ ماجنا ییاناوت دوخ رد یسک رتمک ورنیا زا .زاس تشونرس و ناتسِراک دوب یراک ،راک
.دریذپ یم ارنآِ ماجنا نهیمِ مام ِربارب رد شیوخِ یراکشیوخ
 .دهد یم ناشن همه هب ار دوخ ِتخل ندب و دروآ یم رد هب نت زا نهاریپ ناگمه ربارب رد و دوَر یم هاش دزن شرآ
 .تسا رادروخرب یتسرد ِیتسردنت زا و تسین )یبیع( یکآ ای مخز ،یگتسکش نیرتکچوک وا نت رد هک دننیب یم ناگمه
 و هدرک نامک و ریت نآ ِهارمه زین ار شناوت و یتسه ی همه وا .دراذگ یم نامک ی هلچ رد یریت ،دور یم دنوامد ِهوک ِزارف رب شرآ
 .دراپس یم ناج ،اج رد و دراذگ یماو نیرفآ ناج هب ،ناج شرآ ،نامک ِشکرت زا ریت ِندش اهر اب .دنک یم باترپ ار ریت

 دورف ییودرگ ِتخرد ی هنت  رب )نوحیج دور( ایردومآ رانک رد و هدرک زاورپ )بورغ( ناَربروخ ماگنه ات دادماب زا ریت نآ دنیوگ +
.ناروت و ناریا زرم دوش یم اجنآ و دیآ یم

.دهد یم خر هام ریت رد دادخر نیا +

نایرتفد هلاژ :هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۸۰ هام ریت سیراپ
ییاسرت ۲۰۲۱ نیوژ اب ربارب

  


