
یدناگ امتاهام ی همانیگدنز

 .دوب یدازآ هب دنمرواب و راوتسا یدرم وا .تسین هدیشوپ یسک رب ناهج رد یدناگ ی هزاوآرُپ مان *
 .دنک شکشیپ ناتسودنه هب ار یدازآ دوخ ِناج یاهب هب و هدروآ رد وناز هب ار ناتسلگنا ٌهمیخف تلود تسناوت هک دوب یسک وا
 مدرم ِتساوخ هب و درادرب ناتسودنه ِرس زا تسد هک تشاداو ار زورید ِناوت ُرپ ِناتسلگنا وا ،یگتسبمهِ مچرپ ِندرک اپرب اب رگا
.میشکب نییاپ هب یگریچ و یگماکدوخ تخت زا ار هیام یب ِدنوخآ ،یگناگی اب میناوت یم زورما مه ناریا مدرم ام ،دَهَن ندرگ دنه

تشترز ی هداز یا ،ییاروهاِ موق یا
تشپ نکم ،هدید الب ِناکاینِ کاخ َرب
تشگنا یهّن بل رب و رس وناز هب دنچ ات
  تشُم اغِد ِناخیش ِرس َرب نزب و زیخ رب

 یدناگ ی همانیگدنز *
 لهچ و تسیود و رازه هامرهم مهد اب ربارب ،هُن و تسش و دس تشه و رازه ،لاس ربتکا مود رد یدناگ دناچماراک سادناهوم -
 ی هنایم ی هدَر  رد و هتشادن ینادنچ ِلوپ ،دمارد ِدید زا وا ی هداوناخ .دوشگ ناهج هب مشچ دنه رد ردنبروپ رهش رد تشه و
 .دنتشاد یاج )هعماج( نامِزاه
                                                                             .دنک یم لابند ار دوخ یاه شزومآ قوقح ی هتشر رد و هتفر سیلگنا هب دوخ ی هداوناخ هارمه هب یگلاس هدزون رد وا
 .تسا هدرک یم راک زین )تلاکو( ییوگداد و یراگن همانزور ی هتشر رد امتاهام -
.دنک یم تفایرد ار دوخ ی همان نایاپ ندنل هاگشناد زا قوقح ی هتشر رد یدناگ -
 یاه هشیدنا یاپ یاج ورنیا زا .تسا هدوب یکاپ یاه هشیدنا یاراد یلو تسناد یمن نتشون و ندناوخ هک دوب ینز یدناگ ِردام -
   .دید یبوخ هب یدناگ رادرک و راتفر رد ناوت یم ار وا کاپ
.دیزگرب ار ییادوب-ودنه ِنییآ ،هداوناخ زا یوریپ هب یدناگ -
 و یرگمتس اب زیتس ی هشیدنا اب و تفر یبونج یاغیرفآ هب شردام ِتشذگرد زا سپ یکدنا ،یگلاس راهچ و تسیب رد یدناگ -
  ی هراب رد هک دوب نامز نیا رد .تشگزاب دنه هب یرباربان
ِ یپ و هتخیگنارب ار ییاپورا ِنایوجدوس مشخ هک تشون یم ییاه هتشون ،هدرکن تفرشیپ یاهروشک رب راوخناهج یاهروشکِ یگریچ  
 .دوب وا ندش ینادنز نآ ِدمآ
 
 هاوخ یدازآ ِربهر وا .دوشگ ناهج هب مشچ دنه رد هُن و تسش و دَس تشه و رازه لیروآ مهدزای رد روتساک وناب یدناگ ِرسمه -
  دنتفگ یم ام وا هب ناتسودنه مدرم و دوب ناتسودنه
 هدراهچ روتساک نامز نآ رد .دنتسب ییوشانز دنویپ هس و داتشه و دستشه و رازه لاس رد ناوج ود نآ .تسا ردامِ مَچ رد هک  
 .دوب هلاس هدزیس یا هچب رسي یدناگ و هلاس
 ناگدنچوک هب هک یا هنارگشاخرپ و دنت یاهدروخرب دندوب یبونج یاغیرفآ رد ود نآ هک یماگنه ،راهچ و دَسهن و رازه لاس رد  -
  ات تشاداو ار روتساک وناب ،دش یم هتشاد اور یدنه
 ،هوتسَن یوناب نیا ماجنارس  .دش ينادنز و ریگتسد اه یریگ هدرخ و اه شهوکن نآ یپ رد .دنک یریگ هدرخ اه یرگدادیب نآ زا  
    انوپ ِنادنز رد راهچ و لهچ  و دسهن و رازه لاس رد
.تشذگ رد  
دنتسه سادود و سامدر - لالینام - لالیراه یاه مان هب دنزرف راهچ ییوشانز نیا ی هویم  
 رگ هریچ یروشک ِتختیاپ هک ،ندنل رد یدناگ امتاهام ،انمیا شرازگ هب .دورب ناتسلگنا هب دش راچان ردپ ِگرم زا سپ یدناگ -
  شردام هب هک اریز .تشاد یتخس رایسب یگدنز ،دوب
 نمجنا نآ دنومه سپس و تسویپ ناراوخ ماخ نمجنا هب روشک نیا رد وا  .درک دهاوخ یراددوخ لكلا و تشوگ ِندروخ زا دوب هتفگ  
 .دش

 .تفریذپ ار دنه یلم هرگنک یتیسرپرس هدجه و دسهن و رازه لاس رد یدناگ *
 .دزومایب دنه مدرم هب ،ار دوخ یگنج رازبا نودب ِزیتس ی هشیدنا تسناوت هک دوب ماگنه نیا رد -
 .دنبای تسد یدازآ هب دنناوت یم یگتسیاشدوخ و یتسار ی هیاس رد هک تخومآ نايدنه هب یدناگ -
 .دننک یراددوخ رگید یاهروشک یاهالاک دیرخ زا هک درک داهنشیپ دنه مدرم هب وا -
.دنام شوماخ ،دش یم هدز وا هب هک ییاه بسچرب ی همه ربارب رد یدناگ -
.داتفا نادنز هب لاس شش )یفنم تمواقم( ایانِ یرادیاپ ِندیزگرب اب یدناگ -
.دش هتخانش یلم دامن وا هک دوب نامز نآ زا -
 یدناگ دنه رد ار وا زورداز .دنسانش یم مان نیمه هب ار وا یگمه زورما .دندیمان گرزب حورِ مچ رد امتاهام ار وا دنه مدرم *
  نیا ،دنه روشک رامشلاس رد .دنمان یم  یتنایاج
.تسا ینهیم ِزور هدوسآ ،زور  



  نیا ،دنه روشک رامشلاس رد .دنمان یم  یتنایاج
.تسا ینهیم ِزور هدوسآ ،زور  
 یزور نینچ رد وا .تسناد یم دوخ ینورد ِشمارآ ی هیام ار نیا و تفرگ یم ندنام شوماخ ی هزور ار زور کی هتفه رد امتاهام -
  نارگید اب ذغاک یور ربِ نتشون اب نارگید اب ِدنویپ یارب
.درک یم اپرب دنویپ  
 نت رب دنه مدرم نیرترادان هک درک یم نت رب ار یکاشوپ و هدرک یراددوخ یرواخ یاه کاشوپ ِندیشوپ زا هاوخ یدازآ ِربهر نیا -
       .دندوب هدش هتخود یدنه یاه هچراپ زا و دندرک یم
 .درک یم یرود هوکش رپ یگدنز زا و هدروآ یور نتسیز هداس هب هنوگنیدب و  

 هک دوب ماگنه نآ رد .دنک ینارنخس اجنآ رد ات دوش یم ناتسلگنا ِیهار نادنز زا یدازآ زا سپ یس و دسهن و رازه هیوناژ رد *
    .تسا هتشاد یرادید نالور نمور و ینیلوسوم اب
 ندوب سجن هاگن ات دیشوک ،دوب هدش وا یندب یناوتان  ی هیام هک نامز زارد یاه هزور ِندرک یریگ یپ اب و نآ زا سپ لاس ود  
 .دیادزب دنه روشک زا ،دوب هدش هداد اه تسَک هب هک ار
 ماجنا نانآ میخ و یوخ ِندش نوگرگد ِنودب ،مدرمِ یگدنز ِشور ندش نوگرگد و یسایس یدازآ هک دوب نیا رب شرَواب یدناگ -
.تسین یندش
  نیمه یارب زا .دوب ارگسپاو و هدنام سپ یاه هشیدنا اب زیتس ،داد یم ماجنا یدناگ هک ینیداینب یاهراک زا رگید یکی -
  اه یسیلگنا تسد هب هک دوب شا هنارگنشور یاه ششوک
.دش ينادنز و ریگتسد اهراب  
 اه یسیلگنا اریز .دنزیخ اپ هب اه یسیلگنا ربارب رد ،تساوخ دنه مدرم زا یس و دسهن و رازه لاس ِسرام مهدزاود زور یدناگ -
        .دنتشاد )راصحنا ( دوخ تسد رد ار کمن شورف
 یلیام تسیود ییامیپ هار رد اهنآ .دننایامنب نایناهج هب ار دوخ یدنمناوت راب نیتسخن یارب دنتسناوت دنه مدرم هک دوب زور نیا رد  
  دنداد ناشن نایناهج هب تفرگ ماجنا ایرد ی هنارک رد هک
 .دندش ریگتسد رگید نت دنچ و یدناگ ییامیپ هار نیا رد هک تسا نشور .دنتسه هاوخ یدازآ یمدرم هک  

 .تسا هتسشن وگتفگ هب دنه یدازآ ی هراب رد اه یسیلگنا اب اهراب و اهراب وا ،تشه و لهچ و دسهن و رازه لاس ات *
  یاه یزاسمهان هک دوب نامز نیمه رد .دنادرگزاب دنه هب ار یدازآ ،تفه لهچ و دسهن و رازه توا مهدزناپ رد تسناوت ماجنارس  
  و دنه ِروشک ود هب دنه ندرک شخب یارب ینورد
 .دیدرگ زاغآ ناتسکاپ  
 شتسود هک ار یمدرم تسناوتن یدناگ و تفرگ ماجنا ییادج نیا ،یرایسب رامش ِندش هراوأ و نت نارازه ندش هتشکِ یپ رد -
.دهد یتشآ مه اب دنتشاد
 هب الریب ِهاگشیاین رد تشه و لهچ و دسهن و رازه هیوناژ ما یس رد ،دنناوخ یم دنه حور ار وا هک یدناگ امتاهام ماجنارس -
  اب یدناگ درک یم نامگ هک زغم گشخ یودنه کی ِتسد
 .دش هتشک ،دنک یم ارادم هزادنا زا شیب ،ناناملسم ی هراب رد حور تدحو ی هشیدنا  
 هیاپ ار یتشآ هار زا ینامرفان وا .تساخاپ هب روشک نآ ِیدازآ یارب هک دوب دنه رد یسایس ی هتسجرب ربهر کی یدناگ امتاهام -
.درک یزیر
 تسد ی هدنریگربرد راک نیا .داد ماجنا ار تنوشخ زا رود هب یاه یزیخاپ هب و مدرمِ نتخیگنارب ِراک یزوریپ اب یدناگ امتاهام -
    .دوب زین هزور ود ای کی ِیلم یاه ندیشک راک زا
 راوشد ار نآ اب زیتس ،اه نتساخ اپ هب نآ ی هنایوج یتشآ ِداینب یلو ،دننک بوکرس ار اه یدونشخان نیا ات دندیشوک اه یسیلگنا  
.درک یم
 یدناگ امتاهام .دندش یم هدرمش تسپ رایسب )هعماج( نامِزاه رد هک دوب اه سجن ی هدر زا ینابیتشپ یارب شیاه ینارنخس -
             .دَربِب نایم زا ار سجن مانَرب ات دیشوک رایسب
.دیناسر یرای نهک یاه یزرَو یپ  و اهرواب رد ینوگرگد هب یلو .دش تربور یرایسب یرادیاپ اب اه ششوک نیا  
 )راختفا( یزارفرس ِناشن کی وا هب اه یسیلگنا ،داد ماجنا یدناگ هک ییاه ششوک یارب زا ،ولوز شروش و روب گنج نامز رد *
دنداد

 :هتفگ هک تسا نیا وا ی هدنزرا نانخس * 
 هک یناسک .دنا هدوب زوریپ یزرَورهم و یتسار یاه شور ،خیرات یازارد رد هک مروآ یم دای هب موش یم دیماان هک ینامز  
         هاتوک ینامز یارب دیاش هک دنتسه یناشکمدآ ، دندنمروز
.دروخ دنهاوخ تسکش نایاپ رد یلو ،دنریذپان تسکش هک دننایامن یم  
 .دیشیدنیب نیا هب هشیمه زین امش منک یم داهنشیپ  
 .دنراد ار یدازآ یگتسیاش هک دنهد ناشن دیاب نایدنه +  
 ما هشیدنا یناوت یمن زگره یلو یربب نایم زا ار مندب یناوت یم ،ینک ما هجنکش ناوت یم ،یشکب ریجنز هب ار نم ناوت یم وت +  
.ینک ينادنز ار
.دوش یم نشور ناروناج اب شراتفر زا تلم کی یگدنلاب و یراوگرزب +  



.ینک ينادنز ار
.دوش یم نشور ناروناج اب شراتفر زا تلم کی یگدنلاب و یراوگرزب +  
.تسا ینیبدوخ و یهاوخدوخ ،ینتورف ِنودب نارگید هب ندیناسر یرای +  
.دیهدن ماجنا زگره ای دیهد ماجنا )قشع( گشِا اب ار اه نآ ای اهراک ماجنا ماگنه +  
ادرف و زورید :میهد ماجنا یراک شیارب میناوت یمن ام هک تسا لاس رد زور ود +  

نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۸۰ هامرذآ
ییاسرت ۲۰۲۱ ربماون اب ربارب


