
شتآ نشج ای ناگرذآ

 .تسا شتآ نشج زور ای ناگرذآ ،هامرذآ موس زور *
.منک یم وزرآ یویزهب و یتسردنت یگمه یارب و میوگیم شابداش ناتسودناریا ی همه هب ار نشج نیا و زور نیا نم *
 نآ زا اهروشک ی همه رد و هتخادنا رسدرد هب ار یناهج هک انورک سوریو اب اهزور نیا میناد یم همه هک هنوگنامه هب دنچ ره *
 ام یلو .دیوگب نخس یداش و نشج زا هک هدنامن یغامد و لد یسک یارب ،هتشاذگ یاجرب یرایسب ِراتشک ام روشک رد نایم
 یتخس اب و )تعیبط ( ماهرپ یاه یراگزاسان ،اهراتشک ،اه گنج ،اه یراوشد اب اه هرازه یازارد رد هک میرادیم ساپ ار یگنهرف
 ات هدیگنج و هدیگنج اهنآ اب ،هدرک یرادیاپ اهنآ ی همه ِربارب رد و ،هدرک مرن هجنپ و تسد اهنآ اب و هدش وربور یرایسب یاه
ِشور نیمه و .تسا هدش زوریپ نمیرها رب و اه یکیرات رب و هدروآرد وناز هب ار اهنآ ماجنارس  مدرم هک تساه یراوگان اب دروخرب ِ
 و هدرک یرادیاپ نانچمه ،راگزور ی هدننک نک هشیر یاه نافوت ربارب رد هک هدروآ راب )مواقم( هوتسَن ،شوکتخس ینامدرم ار ناریا
  .تسا هدنام اجرباپ نانچمه
.دنتسه ام ِرادیاپِ گنهرف زا یشخب اه نشج نیا و .تسا هتفهن نامنیمزرس ِنهک و رابرپِ گنهرف رد یزوریپ نیا زار
 

 و دُرک و رُل ( اهنآ نایم دنشوکیم و هدیشوک هک ینانآ و دشوج یم ناشلد رد نهیم مه رهم و نهیم رهم زونه تسود نهیم نایناریا *
 .دنرب یمن و هدربن شیپ زا یراک و تسا هدروخ گنس هب ناشریت هک دننیب یم مشچ هب یبوخب دننکفیب ییادج )سراپ
 

رذآ نشج ای ناگرذآ ،رذآ موس

 هب هک تسا ینشج رذآ مهن زور « :دسیون یم نشج نیا ی هراب رد هیقابلاراثآ ِکسن ۲۵۶ ی هیور رد ینوریب ناحیروبا *
 نتخورفا و .تسوا اب اه شتآ ی همه ینابهگن هک تسیا هتشرف مان نآ و دنیوگیم نشجرذآ ارنآ ،مه اب رذآ مان ود دروخ رب ی هزیگنا
 .دشاب یم نامدرم یاهزاین زا یکی زور نیا رد شتآ
.دندناوخ یم شتآ شیاین و هتفر اه هدکشتآ هب و دندینارذگ یم یشوخ و یداش هب ار زور نیا ام ناکاین
  

:دسیون یم نینچ ناگرذآ ی هراب رد یماگنه بارهس دبوم *
 هدرک تسردان یاهرواب و یهارمگ راچد ار یهورگ هک هدوب یا هزادنا ات ،نایناریا دزن رد ،دنمشزرا ی هدیدپ نیا هب نداهن جرا 
  .دنا هدناوخ تسرپ شتآ و شتآ ی هدنتسرپ ار دنا هدوب تشترز راگزومآ گرزب ِنییآ وریپ هک ار ام ناکاین ،هورگ نیا .تسا
 هک دنا هدیشیدنا و هتفرگ تدابع یزات ی هژاو ربارب ار ندیتسرپ ی هژاو هک تسا نیا ،تسه نایم نیا رد هک یتسردان ِرواب -
 مچ هب و راتسرپ ی هژاو ی هشیر زا ندیتسرپ هک ییاج رد .دننک یم       تدابع ار وا و هتشاذگ ادخ یاج ار شتآ ام ِناکاین
 .تسا یزیچ زا ندرک یرادهگن و یراتسرپ )یانعم (
ِشِبای زا سپ نایناریا -  و دندرب یپ یگدنز رد نآ دننامیب ِدربراک و شزرا هب ،یدادشیپ ِهاشداپ ،گنشوه تسد هب شتآ )فشک( ِ
 شتآ کی و هدوبن سرتسد رد اهزیچ رگید و تیربک دننام هب ازشتآ رازبا ناراگزور نآ رد هکنیا رگید .دنداهن یم رایسب جرا ارنآ
 .تسا هدشیم یرگید شتآ ی همشچرس
 و یراد هگن دنمزاین ناگدنز نوچمه زین شتآ .دندیشوکیم نآ ِندنام نشور هشیمه یارب و شتآ زا یرادهگن و یراتسرپ اب نایناریا -
 ار وا هک تسا هدوب یسک ندرگ هب هراومه نآ نتشاد هگن نشور و شتآ زا یرادهگن راک هتشذگ رد ورنیا زا .تسا هدوب رامیت
  .تسا هدنام هدنز تنس نیا زین زورما هب ات و دندیمان یم نابشتآ ای نابروتآ
 ماگنه هب ور نیا زا .تسه اج همه وا ،درادن ییوس و تمس و اج ،اتکی ِراگدیرفآ هک ،دندوب رواب نیا رب نهک یاه نامز رد نایناریا
.دندرک یم شیاین و دنتسشن یم شتآ و ییانشور و رون یوس هب دوخ یادخ اب زاین و زار
.دنزادرپ یم شیاین هب و دننزیم وناز سدقم میرم ای حیسم یسیع )ٌهمسجم( ِسیدنت ربارب رد و اسیلک رد نایحیسم هک مینادیم *
 راوید ربارب رد میلشروا رد اه یمیلک .دننک یم شیاین و دنناوخ یم زامن و دنتسیا یم )هلبق ای هبعک ( ادخ ی هناخ هب ور ناناملسم
.دنزادرپ یم           شیاین هب تاروت ندناوخ اب )هیرگ راوید( هبُدن
 ،تسرپ )همسجم( سیدنت  ار نایحیسم دیاب سپ ،میسانشب تسرپ شتآ ار نامناکاین ناریا ِگنهرف نانمشد راتفگ ی هیاپ رب رگا
!میسانشب تسرپ راوید ار اه یمیلک و تسرپ کاخ و گنس ار ناناملسم
 .تسا یناریا گنهرف اب ینمشد و ییوگغورد زا یا هناشن دوخ نیا
 میناوخ یم ار شیاین شتآ ،رذآ نشج ی هزیگنا هب اجنیا رد *

شتآ شیاین



شتآ شیاین

،ییاروها ِیندوتس و کین ی هدیرفآ نیرترب یا ،شتآ یا وت هب دورد
تسیرادنپ ِنایادخ ی هدنهوکن و اناد ِراگدیرفآ ِرگشیاتس هک تسا یسک تشترز

 ،داب شیاین و شیاتس و دورد و شَنَزی ،ادزماروها ی هدیرفآ ،رذآ یا وت هب
.اروها ی هدیرفآ ،رذآ یا وت هب داب شیاین و شیاتس و شَنَزی و دورد

.ادزماروها ی هدیرفآ یا وت هب زاین ،ینتشاد تسود ناغمرا ،هاوخلد ناغمرا ،کین ناغمرا ،شیاین ،شیاتس

 ،شیاین ی هدنزارب و ،وت ،یشیاتس یارب
 ،نامدرم ی هناخ رد یشاب شیاین ی هدنزارب و هدنزارب
 ،ارنآ دیاتس یم هک یسک داب تخبشوخ
 ،دوش هتشامگ وتِ ینابهگن هب ییانُرب
 ،دوش هتشامگ وت ینابهگن هب ییاناد
ادزماروها ی هدیرفآ یا ،رذآ یا
 ،هناخ نیا رد شاب نازورف
 ،نامز رید ات هناخ نیا رد شاب نازورف
 ،ادزماروها ی هدیرفآ ِشتآ یا نم هب هدب
 ،رایسب ِشمار
 ،رایسب ِیزور
 ،رایسبِ یگدنز
ِشمار  ،ناوارف ِ
 ،ناوارف ِیزور
 ،ناوارفِ یگدنز
 یهاگآ نید و ینابز شوخ ،لماکِ ییاسراپ
 هدنیاپ و گرزب یدَرِخ نآ زا سپ و
 ِیرادیب و یسانش یراکشیوخ ،یرایشوه ،راوتسا و هنادرم یریلد نآ زا سپ و
 زا هدنناهر ،رادرک کین ،هدیلاب ،ارآ نمجنا ،روشک ِنابهگن ،کریز ،دنمورب ِنادنزرف
.ارم ِنهیمِ یزارفارس و ارم ِروشک ،ارم ِرهش ،ارم ِهِد ،ارم ی هناخ دهد تفرشیپ هک ،رایشوه و اه یتخس

.دنداهن یم ناوارف جرا نآ رب ناگرهم و زورون نوچمه و هدوب رادروخرب یا هژیو شزرا زا نایناریا دزن ناگرذآ *
، دنتسنادیم نانَميرها ِرباَرب رد رازفا گنج نيرتهب ار ىبوكياپ و ىداش و نشج ام ناکاین *

، دنا هتسناد ینمیرها ار هودنا و مغ و هتشاد رواب ار یداش و هدنخ هراومه ام ِناکاین *
.دنتسیارد یداش هب ناگدیرفآ ات دیرفآ ار یداش ادزماروها  *

ناتساب ناریا رد یداش ِگنهرف
ِگرزب یاه شِهد و ششخب زا و هدوب نایناریا ینید ِنییآ و بدا و گنهرف زا هتفرگرب ٬یگدنز هب یگتسبلد و یماکداش و یمرُخ  
ا.تسا هدوب هتسیاب ناگمه رب نآ تشاد یمارگ و هدمآ یم رامُش هب ییادخ  
و ادخ ی هداد و هدیرفآ یداش و هدنخ و رورُس هک دندوب رواب نیا رب ناتساب نایناریا  
ا. تسا نَت ِکاروخ یندروخ هک نانچمه تسا ناج ِکاروخ یداش هک دنتسنادیم و دندوب هناگیب یلِهاک اب
.تسا نمیرها ی هداد و هداز ،هیرگ و هودنا و مغ



ا. تسا نَت ِکاروخ یندروخ هک نانچمه تسا ناج ِکاروخ یداش هک دنتسنادیم و دندوب هناگیب یلِهاک اب
.تسا نمیرها ی هداد و هداز ،هیرگ و هودنا و مغ
ا : تسا هدیرفآ ار یداش و نامسآ و نیمز هک اریز دنتشادیم ساپ ار ادزماروها

ا، مییاتس یم ار گرزب یادخ "  
ا ، دیرفآ ار نیمز نیا وکنآ
ا،دیرفآ ار نامسآ وکنآ  
ا "...دیرفآ مدرم یارب ار یداش وکنآ

:میناوخ یم یسودرف همانهاش رد
یتساک و دیاز یژک ،یتسُس هک         یتسار ار درَم دَُوب ورین ز

و اهایرد ،نادنخ اه لگنج ،نادنخ اه لُگ .تسا نادنخ و داش )تعیبط( ماهرَپ رد زیچ همه هک دندوب هتفایرد نامز َِرُذگرد اهنآ  
یا هنوگ هک مغ و ییورشُرت .دراد نادنخ و داش یتشِرِس مه یمدآ و دننادنخ همه ناگدنرپ و ناگراتس و نامسآ ٬نادنخ اهرابیوج  
زا ار وا و دوشیم شریگنماد ماجنارس تسردان یاه هزومآ و یهاوخدوخ و زآ .تسا یمدآ ِتشِرِس زا نوریب ،دشاب یم یرامیب  
:دیارس یم یسودرف ،نخس داتسا  .دزاس یم رود هب یتسَه ی هتسیاش و هدیجنس یاه هزاس

تسین داش وز هکنآ تسنَمیرها زا  
تسین دابآ شناد زا شزغم و لِد  

.تسا یدنپساشَما ِنآ زا ،یلگ ره :هدش هتشون شهدنُب )باتک( ِکسَن رد
نشج ای ناگرذآ ی هژیو لگ ار نادرگ باتفآ لگ ای نویرذآ  اهلگ نایم زا دیآیم نایم هب نخس ناهایگ ِیگنوگچ زا هک یماگنه «ا  
.دننادیم رذآ

  .دراد دنویپ رذآ نشج ای ناگرذآ اب یناریا ِنهک یاهناتساد زا یکی *
 .تسا هدش هداز )جرب ( مابآ نیا رد نودیرف رسپ نیتسخن ملس هک دنیوگ .تسا )سوق جرب( ناویک مابآ ماگنهب ناگرذآ +
.دنا هدش هداز )نیدرورف ( هَربِ مابآ رد جریا وا موس رسپ و )دادرما ( ریشِ مابآ رد روت وا مود رسپ  
 .دور یم ملَس ِهار ِرس تسخن .دیامزایب ار اهنآ و دریگب ار شنارسپ ِهار ِرس اهدژا تخیر هب دوش یم نآرب نودیرف  
  .دور یمن اهدژا گنج هب ییاهنت هب دنمدرخ ِناسنا دیوگ یم و دزیرگ یم واِ یاپ ِشیپ زا ینادراک اب ملَس -۱  
 .دزات یم وا یوس هب یشیدنارود نیرتکچوک یب روت .دهد یم ناشن شمود ِرسپ هب ار دوخ نودیرف سپس -۲  
 :دیوگ یم اهدژا هب و دباتش یم شرداربِ یرای هب دنیب یم ار زیتس و گنج نیا هک رتکچوک رسپ جریا -۳  
 یم وت اب ام یتسه گنج ی هشیدنا رد رگا .تسا ناور ام سپ زا یهاپس و میتسه هاش نودیرف نارسپ هس ره ام هک نادب «  
 .دش میهاوخ هریچ وت رب هک نادب یلو  میگنج
 .تشاد یهاوخ راک و رس ناریا ِناگدازهاش اب اریز ،ییآرد یتشآِرد زا هک تسا رت هدیدنسپ وت یارب یلو
 هتشاد دهک ار ییاهنیمزرس سپس .دیآ یم رد دوخِ یگشیمه تخیر هب و دور یم رانک اهنآ هار ِرس زا نودیرف شیامزآ نیا زا سپ -
 .دنک یم شخب شرسپ هس نایم
  .دهد یم جریا هب ار ناتسبرع و ناریا و روت هب ار ناروت و نیچ ،ملس هب ار )یبرغ( یرَواخ یاهنیمزرس و مور



  .دهد یم جریا هب ار ناتسبرع و ناریا و روت هب ار ناروت و نیچ ،ملس هب ار )یبرغ( یرَواخ یاهنیمزرس و مور

.میوگ یم شابداش منانهیم مه هب ار رذآ نشج مه زاب

نایرتفد هلاژ :هدنروآدرگ

یناریا ۲۵۷۹ هامرذآ

)یدالیم( ییاسَرت ۲۰۲۰ ربماون اب ربارب


