
اهبآ نشج ای ناگنابآ

 نآ هب هک دندروآ یم مک زور جنپ لاس نایاپ رد و تشاد یمان زور ره و زور یس هام ره ،هام هدزاود لاس ره رود یاه هتشذگ رد *
 نشج ار زور نآ ام ِناکاین ،دش یم یکی هام مان و زور مان هاگ ره .تشاد یمان کی ره مه زور جنپ نآ و دنتفگ یم هدیدزد ی هجنپ
 .دنتشاد هناهام نشج هدزاود مک تسد لاس رد هنوگنیدب .دندینارذگ یم یداش هب و هتفرگ
  .دشاب یم اه بآِ مَچ رد هک تشاد مان نابآ ،هام ِزور نیمهد رامشهاگ نآ رد
 ار یلالج رامشهاگ گرزب مایخ هک ینامز ات ،دروآ یم دیدپ لاس و هام ِشرامش رد هک ییاه یناماسان ی همه اب ،رامشهاگ نآ
.دندرب یم دوس نآ زا ام ناکاین هک دوب یرامشهاگ ،دوب هدرکن تسرد
 .دنتسه زور کی و یس هک ،دنتسین زور یس رگید لاس ِتسخن هام شش ،گرزب مایخ ی هتخاس یلالج رامشهاگ رد *
 ناهج ِرامشهاگ )نیرت قیقد( نیرت هنافاکشوم اریز میلابب نآ هب دیاب یم هک ،تسا نایناریا ام ِرامشهاگ زورما هک رامشهاگ نیا
         .تسا
 هک ییاج رد دریگ یم یشیپ دیشروخ زا زور کی )لاس رازه ۱۷ ره ،میوگ یم هرابود ( لاس رازه ۱۷ ره نیمز رامشهاگ نیا رد
.دتفا یم شیپ دیشروخ زا زور کی لاس رازه ۳ ره ناییاپورا رامشهاگ
 شیپ یمکِ ییاج هب اج اه هام مان و اهزور مان ِدروخرب رد هک هدش نیا ی هیاپ تسا زور کی و یس لاس تسخن هام شش هک نیمه
 .دیایب
.دوش یم رازگرب نابآ مراهچ ،نابآ ِهام مهد یاج هب ناگنابآ ای نابآ نشج هک تسا هنوگنیدب
.دندرک یم یداش و دنتخادرپ یم دنوادخ شیاین هب اهایرد و اهدور ِرانک رد ،بآ ِتشادوکن یارب ناگنابآ زور رد ام ناکاین * 
            .تسا هدش یم رازگرب هدوب ناور یاهبآ ِدزیا هک اتیهانآ ،ونابدزیا ِشیاین و شیاتس رد هک تسا یناریا یاه نشج زا یکی ناگنابآ
 و ناشخرد ی هرجنپ دس اب ،هتسارآ یا هناخ ،یا هچایرد ره ی هنارک رب و هدیزگ یاج نامسآ )ٌهقبط( ی هبوکشا نیرتدنلب رد وا
.َدناراب یم ورف ار گرگت و فرب و ناراب ،ادزماروها ِنامرف هب ،نامسآ یاهربا ِزارف زا وا .دراد شارت شوخ ِنوتس رازه
.تسا هدش یم اپرب اهدور ِرانک رد رتشیب اتیهانآ یاه هاگشیاین +
 رتشیب هک دنشاب اه هاگشیاین نآ یاه هدنامزاب دنناوت یم دنتسه هزاوآرپ یب یب و رتخد یاهمان اب هزورما هک ییاه هاگترایز
.تسا ناور یبآ اهنآ ِرانکرد



.دنیوگ یم پآ نآ هب یولهپ و اتسوا رد هک تسا بآ ی هژاو )عمج(ِ مَج نابآ ی هژاو *
 .تسین یگدنز اجنآ رد و )اهبآ یب ( نابآ یب نابایب ،دشابن بآ هک اج ره ،دندوب هتفایرد یبوخ هب ناتساب نایناریا
.دنهد ناشن دنوادخ هب ار دوخ یدنمساپس ،هدیرفآ نیا ِندیرفآِ یارب زا ،نشج یرازگرب اب و دننکن هدولآ ار بآ هک دندیشوک یم ،سَپ

.تسا یتسه ِناهج رد یشیالآ یب و یکاپ ِنابهاگن و نیمز یور یاه بآِ یوناب ِدزیا ،نابآ +
:تسا نینچ نآ زا یا هراوهاتوک .تسا ادزماروها ِشیاتس و شیاین یارب تشی نابآ مان هب ییابیز و دنلب ِدورس اتسوا رد
..تسا هزاوآ دنلب اج همه رد هک یدنموَرب تسوا -
..تسا نیمز یور یاهبآ ی همه ِدنچمه ،یدنم هَّرف رد هک تسوا -
.…دزیر تَرک خارفِ یایرد هب َرکُه ِهوک زا هک یدنمروز ؛تسوا -
 و نابیتشپ و مرورپب ار روشک و رهش و اتسور و هناخ ات مدیشخب یتسه شیوخ یورین هب ار وا ادزم هَروها ،نم -
  هانپ
…مشاب نابهاگن و شخب   

 و بآِ یناوارف ِتساوخرد و هدرک شیاین ار بآ ی هتشرف ،اه هناخدور ای ایرد ِرانک رد ام ِناردام و ناوناب  ،نابآ نشج رد +
.دنتخادرپ یم یداش هب سپس و هدرک ار نآ ِیرادهگن

 - وب - گنر ( شا هناگ هس ِیگِژیو هک ار یبآ و دندرک یمن هدولآ ار نآ هاگچیه و دندرمش یم )سدقم( کاپ ار بآ نهک ِنایناریا +
.دندرب یمن راک هب وشتسش و ندیماشآ یارب ،دش یم نوگرگد )ی هزم
 نآ ِندولآ و هدوب )سدقم( دنواجرَو ام ِناکاین یاه نییآ رد اوه و کاخ و شتآ نوچ رگید یاه جیشخآ دننامه بآ )ِرصنع(ِ جیشخآ
تسا هدوب گرزب سب یهانگ اه
 

:دسیون یم تدوره هک نانچ +
».دننک یمن )راردا ( باشیپ و دنیوش یمن تسد ،هتخادنین ناهد بآ اهدور رد ناریا مدرم « 

:هک تسا رواب نیا رب نوبارتسا +
 تسد زا هدوهیب ِبآ ات دنیوش یم ار دوخ ِنت و هتفرگ یاج نزبآِ مان هب یبوچراهچ رد ندبِ یوشتسش یارب نایناریا « 
 ).تسا هدوب یزورما ِناو ِدننام یزیچ نزبآ ( ».دورن
 .تسا نآ ِنابهگن و دزیا اتیهانآ و دنوادخ ی هداد نیمود بآ ناتساب ِنایناریاِ ینید ی هشیدنا رد *
  .دنا هدش شیاتس ود نیا اتسوا ِتشی نابآ رد هک نانچ
.تسا اه یدیلپ و اه یتشز زا ناور و نت ِشیالاپ ِتشادگرزب نابآ نشج و هدوب ناور و نتِ یکاپ ِدامن هراومه اتیهانآ و بآ
.دنتشاد یمرب اپ ِشیپ ار بآ دوب مکِ یراوشد رابنا بآ و )تانق( زیراکِ نتخاس اب نینچمه نایناریا *
.دنراد دوخ ی هژیو یلگ کی ره هناهام یاه نشج *
 دیشمج تخت یاه هراگن   گنس رد ناوتیم ار رفولین ِلگ ی هراگن .تسا اتیهانآ و نابآ ِهام ِناشن )سوتول ( یبآ رفولین لگ *
.دید ،هدوب یناریا ِناهاش ِناتسد رد هک یلگ هتسد رد و ناتُسبُ غات و



نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۷۹ هام نابآ مراهچ )هبنشکی( دیشرهم
)یدالیم( ییاسَرت ۲۰۲۰ ربتکا ۲۵ اب ربارب


