
ناگرویرهش ای رویرهش نشج

رفظ و حتف داب ترویرهش ِز
رََمک و هالک و تخت و گرزب

 .تشاد مان رویرهش هام ره زا زور نیمراهچ ام ِناکاین رامشلاس رد *
 .تسا هتشاد یمان زور ره و زور یس هام ره و هام ۱۲ لاس کی نهک ِناریا ِرامشلاس رد هک هدش هتفگ زین اهنیا زا رتشیپ *
 مان ،رویرهش زور نیمراهچ رامشلاس رد نوچ .دنتفرگ یم نشج ار زور نآ ام ناگتشذگ ،دش یم یکی زور مان و هام مان هاگ ره
 .رویرهش نشج ای ناگرویرهش مان هب دندرک یم اپرب ینشج زور نیا رد هتشاد
.میوگ یم شابداش نانهیم مه ی همه هب ار نشج نیا و زور نیا شیپاشیپ -

 یارب .تشاد ییاه یراوشد ،رامشلاس نیا .تسا هدوب یم نینچ ،یلالج رامشلاس ِندش تسرد زا شیپ ات ،ام ِناریا رامشلاس *
 … و داتفا یم ناتسبات نایم هب زورون هک هدمآ یم شیپ هنومن

 هاشکلم نیدلا لالج هک تشذگ یم دندوب هدش هریچ ناریا رب مالسا مان ِریز هک ییاه برعِ یگریچ زا لاس دَس راهچ  *
 هاشکلم .دیسر دوخ ی هزادنا نیرتگرزب هب وا یهاشداپ نامز رد ناریا و تسود نهیم دوب یدرم وا .دیسر یهاشداپ هب  یقوجلس
 .دیزگرب شیوخِ یریزو هب ار دنمدرخ یسوت کلملا ماظن  هنومن یارب .درپس یم ناگتسیاش و نانادراک هب ار روشک ی هرادا یاهراک

 ریزو .تسا هتسیز یم یقوجلس هاشکلم نیدلا لالج یهاشداپ نامز رد یناریا سانش هراتس و دنمشناد نیا گرزب مایخ *



 ریزو .تسا هتسیز یم یقوجلس هاشکلم نیدلا لالج یهاشداپ نامز رد یناریا سانش هراتس و دنمشناد نیا گرزب مایخ *
 یم وا زا و دنک یم زارد وا یوس هب یرای تسد هتشاد یهاگآ گرزب مایخ شنیب و شناد زا هک یسوت کلملا ماظن وا ِیاناد
 وا یاهزاین ی همه هک دوش یم روآدای و دهدب یناماس و رس یناریا ِرامشلاس هب و دریگ راک هب ار دوخ یاه ییاناوت ی همه دهاوخ
 دننک یم تسرد ار یدیشروخ رامشلاس ناسانشرتخا زا دنچ ینت ِیراکمه اب گرزب مایخ ورنیا زا .دش دهاوخ هدروآرب هنیمز نیا رد
.تسا ناریا ام دنواجرو ِروشک رامشلاس اهلاس زا سپ مه زونه هک
 لاس )رازه هدفه ( ۱۷۰۰۰ ره ،نیمز رامشلاس نیا رد .تسناد یناهج رامشلاس نیرت )قیقد( هنافاکشوم ناوت یم ار رامشلاس نیا
.دشاب یم ،زور کی لاس ۳۰۰۰ ره رامش نیا )یدالیم( ییاسرت رامشلاس رد هک ییاج رد .دریگ یم یشیپ دیشروخ زا زور کی
.تسا زور کی و یس لاس تسخن هام شش رامشلاس نیا رد ،تسا هدوب زور یس اه هام ی همه هک یناریا نهک رامشلاس ِنوراو -
.تسا هدمآ شیپ یکچوک ییاج هب اج کی یناریا یاه نشج یاهزور رد ورنیا زا

 یم تشی رویرهش رد .تسا هدوب اتکی کاپ دزیا هاگرد هب شیاین و شیاتس و هدکشتآ هب نتفر ناگرویرهش یاه نییآ زا یکی  *
:میناوخ

 ،مییاتس یم ام ار دنپساشما رویرهش
،مییاتس یم ام ار هتخادگ زلف

.مییاتس یم ام ار یدرمناوج و یزوسلد

 مک ورنیا زا .دننک رازگرب ار هناهام یاه نشج هک دنتشادن هناورپ ام ناکاین ،ناریا ام نهیم رب مالسا ِیگریچ ِیپ رد هناتخبروش *
 ی هنوگ هب مهنآ ،دزی و نامرک رد یتشترز یاه هداوناخ زا یخرب اهنت و هدش هدرپس یشومارف تسد هب نشج نیا یاه نییآ مک
.دندرک یم رازگرب ار نآ کدنا و یناهنپ

 گنز هک دراذگب ای و دربب راک هب َدب هار هب ار رز و میس یسک هچنانچ ،هدش هتفگ نینچ نیا .تساه )زلف( لاپوت نابهگن رویرهش *
.دوش یم گنتلد و هدرزآ وا زا رویرهش ،دننزب

 زا یکی ورنیا زا .دنرامش یم یزرورهم و یگنادرم ی هتشرف ار وا و ،هدش هتخانش )زلف( لاپوت ِییاجرب اپ و یتخس هب رویرهش
 .تسا نادنمتسُم زا یریگتسد وا یاه یراکشیوخ

.تسا مغَرپِسا ای وبزان ِلگ نآ و دراد دوخ هب ی هژیو یلگ ،هناهام یاه نشج ی همه دننام زین ناگرویرهش *
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