
اه بآ نشج ای ناگنابآ

 یراد هگن رد هک دنتشاد ییاه تنس و اه نییآ نامناکاین ،ناریا ام دنَواجرَو ِنیمزرس رب ،مالساِ مان هب ،اه برع ِندش هریچ زا شیپ *
 .دوب یم هناهام یاه نشج اه نییآ نیا زا یکی .دندرشف یم یاپ اهنآ زا
.دییاشخبب ارم مدنمشهاوخ تسا نینچ امش ِیارب رگا .دشاب ییوگ هراب هس و ییوگ هرابود ،میوگب مهاوخ یم هک ار هچنآ دیاش
 هتفگ َدب اهنآ زا و هتشاد هگن رود هب نآ یاه تنس زا ،نآ یاه نییآ زا ،نامروشکِ گنهرف زا ار ام ،لاس اهدس یازارد هب ،نم ِدید هب
 زاب ،مییوگب نامروشک راب رپ ی هتشذگ زا هچ ره هک تسه ور نیمه زا  .تسا هدش هتخاس هناگیب دوخ زا کی یناریا ِنم زا هک دنا
.دوش هتفگ مه زاب و هتفگ ،هدنام اج هب نامناکاین زا هک هچنآ زا دراد اج و تسا مک مه

 نآ ،دروخب نیمز هب وا و دوش هدراذگ هزوبرخ تسوپ ،تسا تفرشیپ هب ور هک یسکِ یاپ ِریز رگا هک دنرواب نیا رب ناسک زا یخرب *
 یم نویمالسا هک تسا لاس ۱۴۰۰ یازارد هب .تسا ناسک نیا ینادان و ییاناک ِرگناشن ندیشیدنا هنوگ نیا .دنور یم الاب ناسک
 یروهمج مه زورما نیمه هک یراک .دننک مان دب ار مالسا زا شیپ ِناریا رادخاش یاه غورد نتفگ و اوران یاه بسچرب اب دنشوک
.دنا هدش هریچ ام روشک رب زورما هک تسا یناملسم ِنانارنامرف یدرخ یب ی هناشن نیا .دهد یم ماجنا یمالسا
 
.تسا هدوب هناهام یاه نشج ،دندرشف یم یاپ اهنآ ِیرادیاپ رد نامناکاین هک ییاه نییآ زا یکی *
 لاس نایاپ رد .تشاد یم یمان مه زور ره و زور یس هام ره ،هام هدزاود لاس ره نامز نآ ِرامشلاس رد ،رود یاه هتشذگ نآ رد -
 .تشاد یمان کی ره ،مه زور جنپ نآ و دنتفگ یم هدیدزد ی هجنپ نآ هب هک دمآ یم مک زور جنپ
 مک تسد لاس رد هنوگنیدب .دندینارذگ یم یداش هب و هتفرگ نشج ار زور نآ ام ِناکاین ،دش یم یکی هام مان و زور مان هاگ ره -
  و هام رهم رد رهم نشج ای ،هام دادرخ رد دادرخ نشج ای ،هام تشهبیدرا رد تشهبیدرا نشج ِدننام .دنتشاد هناهام نشج هدزاود
 .… و … و نابآ هام رد ناگنابآ ای نابآ نشج
 .دراد مان نابآ هام ِزور نیمهَد ،مییوگ یم نخس نآ زا هک یرامشلاس رد .تشاد یمان زور ره هک میتفگ -
 نشج نیا و اه مان نیا زا ،دوش یم هداد نوریب ام ِیتشترز نانهیم مه یوس زا هک یرامشلاس رد مه زونه هک منک یم یروآدای -
.دوش یم دای اه
 ییاه ییاج هب اج نآ رد و هتشادن یناوخمه دیشروخ رود هب نیمز ِشدرگ اب و هدوبن رود هب اه یتساک و مک زا رامشلاس نیا -
 .تسا هداتفا یم ناتسبات نایم هب زورون هک هدش یم هنومن یارب .تسا هدمآ یم شیپ
 .مشوپ یم مشچ نآ ِتفگزاب زا ،نخس ِندش هاتوک یارب هک دندوب هدیشیدنا یا هراچ ِهار مه اه یتسردان نیا ِندرب نایم زا یارب -
.دنراد گنتاگنت یدنویپ )تعیبط ( ماهَرپ اب کی ره و هدوبن یهاوخبلد اه مان نیا ِندیزگرب هک دراد یروآدای یاج -

 ،وا ِیهاشداپ ِنامز ات .دیسر یهاشداپ هب یقوجلس هاشکلم نیدلا لالج ،ناریا رب اه برع یگِریچ زا سپ لاس ۴۰۰ نوماریپ *
 .دندرب یم دوس ،دوب هدش هتخانش یتشترز ِرامشلاس هب هک یرامشلاس  نامه زا نایناریا ،دوب هتسیاش و دمآراک یهاشداپ هک

 نیا ِریزو .تسا هتسیز یم یقوجلس هاشکلم نیدلا لالج یهاشداپ نامز رد ناریا گرزب دنمشناد و سانش رتخا مایخ *
 نیدلا لالج ،ناریا ِهاش  ی هشیدنا رد هک دوب نامز نیمه رد .یسوت کلملا ماظن هجاوخ زج ،دوبن یسک دنمدرِخ هاشداپ
         .دننک تسرد ارنآ هک دهاوخ یم شنارای و مایخ زا ورنیا زا .دریگ یم ناج رامشهاگ هب نداد ناماس یقوجلس هاشکلم



 نیدلا لالج ،ناریا ِهاش  ی هشیدنا رد هک دوب نامز نیمه رد .یسوت کلملا ماظن هجاوخ زج ،دوبن یسک دنمدرِخ هاشداپ
         .دننک تسرد ارنآ هک دهاوخ یم شنارای و مایخ زا ورنیا زا .دریگ یم ناج رامشهاگ هب نداد ناماس یقوجلس هاشکلم
  هداهن شنارای و گرزب مایخ سرتسد رد هتسیاب یاهرازبا ی همه و دوش یم هتخاس )هناخدصر( یهاگشیاپن ،راکنیا ماجنا یارب
 اهرامشلاس رگید رب هک دزاس یم یرامشلاس رتشیب هچ رهِ یفاکشوم اب و هدمآرب یبوخ هب گرزب نیا ِسپ زا مایخ و .دنوش یم
.میراد راک و رس نآ اب نایناریا ام اهزور نیا هک تسا یرامشلاس نیمه رامشلاس نیا .دراد یرترب
 نشج هنومن یارب .هدمأ شیپ اه نشج یاهزور رد یکچوکِ ینوگرگد ،تسا زور ۳۱ لاس ِتسخن ِهام شش رامشلاس نیا رد نوچ  -
.دوش یم       رازگرب نابآ مراهچ  رد ،مهد یاج هب ناگنابآ ای نابآ

 وناب دزیا ِشیاین و شیاتس رد نابآ نشج .دندرک یمن هدولا ار بآ هاگچیه هک هدوب یم نیا نهک نامز رد نایناریا یاه یگژیو زا  -
 ی هتشرف و دنتفر یم اه هناخدو ایرد رانک هب ام ناکاین یزور نینچ رد .تسا ناور یاه بآ ِدزیا ،اتیهانآ وناب دزیا .تسا اتیهانآ
 نینچ نآ زا یهاتوک رایسب ِشخب .تسا دنب ۱۳۳ و شخب ۳۰ یاراد تشی نابآ .دندناوخ یم تشی نابآ و هدرک شیاین ار بآ
:تسا
دیهان یا
کین یا
نیرتاناوت یا
…مبای تسد کاپ و گرزب ِیتخبشوخ کی هب یدنمجرا هب هک هد زارف ِیبایماک نیا ،ارم کنیا
تسازفا ناج هک یکاپ نآ
تسازفا یتیگ هک یکاپ نأ
تسازفا هتساوخ هک یکاپ نآ
دشاب رایسب ِششخب و هرهب نآ رد هک یا یتخبشوخ نآ
 ِیناگدنز هچنآ ره و دهاوخب یسک لد هچنآ ره زا دشاب رپ رابنا رد و وب شوخ یاهزیچ زا دشاب رُپ نآ رد هک یا یتخبشوخ نآ
 .دیآ راک هب ار مرخ و شوخ
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