
یزان و یزات

 رب یرگید هورگ ره زا رتشیب ،ناهج ِهاوخ نوزفا ِنامدرم زا هورگ ود زا ،میبای یمرد ،مینک ور و ریز هک ار ناریا خیرات یاه گرب  +
.تسا هدش هتشاد اور متس نایناریا ام
 یاه بیسآ ناریا نیمزرس رب و تلم رب مالسا نید ،نید مان هب هک دندوب ییاه برع ،هورگ ود نیا زا یکی هک تسادیپ هتفگان -
 .دنناسر یم و دنا هدناسر یناوارف

 یزات *
 
 .مرامشب راوخ ار یهورگ مهاوخ یم ،هَن و مزاتب یهورگ هب مهاوخ یم ،هَن یور چیهب هک موش یم روآدای مراتشون ِندرک لابند زا شیپ
 زا ،نایناریا ِندرک هاگآ و یرگنشور اهنت نم هاگدید .مشاب هتشاد رَس رد یا هشیدنا نینچ رگا دیاشخبن ار نم ناهج ود ره یادخ
 و نیمزرس ِرس رب زورما هچنآره هک تسنیا رب مرواب ،ما هتفگ اهراب و اهراب هک هنوگنامه هب اریز .سب و تسا ناشخیرات زا و هتشذگ
.دریگ یم همشچرس نام هتشذگ زا یهاگآان زا همه ،دیآ یم نایناریا ِرس رب

 ازسان اه برع هب هک دنرب یم نامگ ینارایسب ،مرب یم راک هب ار هژاو نیا هک یماگنه .ما هدیزاغآ یزات ی هژاو اب ار  ما هتشون *
 :تسنیا نانهیم مه نیا هب نمِ خساپ  .میوگ یم
.تسا رادروخرب نوگانوگِ مَچ ود زا ،نتشون هنوگ کی اب یزات ی هژاو یسراپ نابز رد هک میناد یم -

  و دنت هک هلگ گس ( یزات گس ای ) ود دنت بسا ( یزات بسا ؛دننام دوش یم هتفگ یزات ،دنَوَد یم زیت و دنت هک یناروناج هب - ۱
.دیآ یم نتخات ) ِردصم ( ی هژاوراک زا هژاو نیا .)دَوَد یم راکش لابند هب زیت

 هاگیاج زا و تشاد اهروشک رگید ِنارس نایم رد یرَس ،ام نیمزرس هک دوب یناراگزور ،ناریا هب اهبرع ِزات و تخات زا شیپ - ۲
 رد یئاط متاح .هطِ مان هب دوب یرهش ناتسبرع روشک رد ماگنه نآ رد .تفگ یم نخس اهروشک ِرگید و ناگیاسمه اب یدنمناوت
 هزاوآرپ  هدنشخب و زابلد و تسد یدرم هب وا ام ِدزن .تسانشآ رایسب نایناریا ام یارب واِ مان .تسا هتسیز یم  ناتسبرع ِشخب نآ
 .تسا
 و اپرب َدتِس و داد ِراک ناتسبرع و ناریا نایم ،دندرک یم ییاورنامرف ناریا رب نایناساس ناهاشداپ ی هریجنز ،ماگنه نآ رد  
 هب اهنت هن مک مک .دنتفگ یم یزات دندمآ یم هط رهش زا هک یناسک هب ،یناریا ناناگرزاب .تفرگ یم ماجنا یبوخ هب و دوب اجرب
.دش یم هتفگ  یزات ناتسبرع ِروشک ِنامدرم هب هک ،ناناگرزاب
 نورد یسراپ نابز هب یزات یاه هسیون و دنتشاد ار دوخ )تیوه( ی هسانش و )ابفلا ( هسیون ،نابز نایناریا زونه نامز نآ رد  -
.دنتشون یم یزات ار یزاط و دوب هدشن

 زج هک ییاه یرواب نید و ،ییوس زا ناریا نامنیمزرس رب اهدنوخآِ یگِریچ لاس ود یکی و لهچ زا سپ هک تسنیا رب نم ِنامگ *
 ام هک ییاه تفآ و اه نایز ،اه جنر زا هک تسین یزاین ،رگید یوس زا ،دزومآ یمن      ام هب یرگید زیچ ) تافارخ ( هدوهیب نانخس
 .دوش هتفگ نخس ،میا هدروخ اهدنوخآ زا نامنیمزناریا و

 یزان *
.تفرگ مه ار ناریا ام روشک ِنماد ،نایم نآ زا ،اهروشک ی همه ناماد نآ ِشتآ تسادیپ شمان زا هک هنوگنامهب ،یناهج مود گنج *
 تخترب ات یزابرس زا ،تفرشیپ یاه هلپ هک وا .دوب ناریا ِهاشداپ ،گرزب هاشاضر ،مکی یولهپ ،زاسناریا ِهاشداپ ماگنه نآ رد - 
 ار ناریا ناماد گنج شتآ رگا ،تسناد یم یبوخب ،تشاد یزابرس میخ و یوخ و دوب هدومیپ یرگید زا سپ یکی ،ار نتسشن یهاش
 تشپ ود ای کی نآ یزاسزاب یارب هک دروآ دهاوخ راب هب ییاه یناریو ،دوب هدروخ اه لد نوخ شَینادابآ یارب وا هک یناریا ،دریگب
 ناگمه یهاگآ هب گنج زا ار ناریا ِیریگ هرانک ،زاغآ نامه زا ورنیا زا .دننک اه یناشفناج یتسیاب یم ناریا ی هدنیآ ِنادنزرف زا
 یلو .دناسر

تسا دایرف دسَرن ییاج هب هتبلا هچنآ    نم ی هلان رگا هلان و وت شوگ رگا شوگ

 زا گنج نیا رد هک یناریا .دش مه ناریا ِریگنماد گنج ِشتآ ماجنارس ،دنتفای و دنتسج وجدوس یاهروشک هک ییاهدنفَرتِ یپ رد -
.دش رادروخرب یزوریپ لپِ مانَرب

 .درز داژن و خرس داژن - هایس داژن - دیپس داژن .میرادن رتشیب داژن راهچ ناهج رد .تسین داژن ییایرآ هک دوش هتفگ دراد اج *

 )ِلامش ( ِرتخاَپا رد هک دندوب ینامدرم اهنآ .تسا هدش هداد ناریا و دنه )لامش( ِرتخاَپا یاه ییایرآ ودنه هب هک تسا یمان ایرآ *
 شیپ موس ی هرازه رد اهنآ ،دوب یرورپماد و یزرواشک ناشراک ِرتشیب و دندرک یم    یگدنز هدز خی و درس یاه نیمزرس رد ،نیمز
 هک ناریا ی هتشپ هب اهنآ زا یشخب .دندش ریزارس ) بونج ( زورمین یوس هب  ،زبسرس و مرگ یاه نیمزرسِ نتفایِ یپ رد ،شیاز زا



 شیپ موس ی هرازه رد اهنآ ،دوب یرورپماد و یزرواشک ناشراک ِرتشیب و دندرک یم    یگدنز هدز خی و درس یاه نیمزرس رد ،نیمز
 هک ناریا ی هتشپ هب اهنآ زا یشخب .دندش ریزارس ) بونج ( زورمین یوس هب  ،زبسرس و مرگ یاه نیمزرسِ نتفایِ یپ رد ،شیاز زا
 یتشآ یگنهرف هک دنتشاد ار دوخ ی هژیوِ گنهرف و دوب ییایرآ ناشنابز اه ییایرآ ی هریت .دنتفای ،دنتساوخ یم ار هچنآ دندیسر
.دنک یم نشور ام رب نانآ یگدنز ی هراب رد ار اه یهاگآ یخرب نابز نیا ِناگژاو یسررب .دوب هنانابرهم و هنایوج
 نامیاِ مَچ رد ایرآ ی هژاو هک تسنیا رب رواب ار وا .تسا هدرک راک ایرآ ی هریت یور رب هک تسا ینارگشهوژپ زا یلوینودرارگ -
 .دراد ینید یا هیام نورد هک دشاب یم هدروآ
 ییاه نیمزرس هب ات دندرک لابند ار دوخِ یراپسهَر ،دندوب اوه و بآ شوخ یاه نیمزرسِ نتفایِ یپ رد هک هورگ نآ زا رگید یا هتسد -
.دندش راگدنام اج نامه رد و هداتسیازاب شبنج و شیوپ زا و دندیسر هک ،ناملآ ،دنلریا دننام

 رد ( ناملآ روشک زا وا .تسا هتساخ رب رلتیه فلودآ مان هب یسک روگ زا ،مود یناهج گنج ِشتآ هک میناد یم یبوخ هب ناگمه *
 ییایرآ ار دوخ ،دیشوک یم وا هک نیمه .تسناد یم !داژن ییایرآ ار دوخ وا .)تسا هدوب یشیرتا وا هک هدمآ اه هتشون یخرب
 .تسه و هدوب هداژن یاه ییایرآ یگدنکفارس و گنن ی هیام ،َدناسانشب

.تسا هدیسر نایناریا ام رب بیسآ و نایز یرامشیب ِرامش ،اهنآ یزیتس یدوهی ی هشیدنا  زا و اه یزان زا -
 ِنایدوهی هک دوب نیا گرزب شروکِ گرتس ِراک .درک یدای وا گُرتس ِراک زا و داتسرف دورد گرزب شروکِ کاپ ِناور رب دیاب اجنیا رد -
 شیپ لاس دسناپ و رازه ود رد گرزب شروک هک هچنآ ِنایم .دیرفآ یدنلبرس و یزاَرفرَس نایناریا امِ یارب و درک دازآ ار هدش دنبرَد
درک رلتیه فلودآ هک ار هچنآ و داد ماجنا

تسا نامسآ ات نیمز زا توافت
  

 دوخ یارب یا هناشن و وج یتشآ دندوب یمدرم ناییایرآ .تسا ناییایرآ ی هناشن رد یراکتسد ،هدرک رلتیه هک ییاهراک زا یکی *
 دیاش .دناسانش نایناهج هب مسیزان ی هناشنِ مان هب و درک تسرد ار هتسکش بیلص ،هناشن نآ رد یراکتسد اب رلتیه .دنتشاد
 .دشاب هتشاد یهاگآ )تقیقح ( یگنیتسار نیا زا هک دشاب یسک رتمک
 ِهَت رد هک دنا هدش هتشاذگ شیامن هب ییاه هساک ،ناتساب ِناریا ِشخب رد ، سیراپ  LOUVRE روول )ٌهزوم ( ی هناخ جنگ رد -
 یدنویپ چیه ،دنا هدش هتخاس شیپ ِلاس اهرازه رد و هتخپ ِلِگ زا هک ،اه هساک نیا و تسا هتسب شخن اه ییایرآ ی هریت ناشن اهنآ
.دنرادن اه یزان  ِشُکمدآ هورگ اب
.دینیب یم ار نآ ی هنومن ود یکی ریز رد -



   

.تسرد تسیا هتفگ ،تسا اه ییایرآ ی هناشن ی هدش یراکتسد اه یزان ی هناشن هتسکش بیلص دوش یم هتفگ هکنیا *   
زاغآ پچ یوس زا و الاب رد نآ ِلاب نیتسخن ،هناشن نیا رد هک مینیب یم میرگنب بوخ تسا هدمآ الاب رد هک یا هراگن هس هب رگا -  
رد و الاب رد ،هراگن رگید ِلاب .دبای یم نایاپ و دراد تسار هب ور هراگن ،ِنییاپ رد ،مینک لابند هک هاگن اب ار نآ دراد پچ هب ور و هدش  
.تسا هدیسر نایاپ هب و دراد نییاپ هب ور و پچ یوس رد هراگن ِنییاپ رد هک دراد الاب  هب ور و تسار یوس  



.تسا هدیسر نایاپ هب و دراد نییاپ هب ور و پچ یوس رد هراگن ِنییاپ رد هک دراد الاب  هب ور و تسار یوس  

 ِلاب .دراد نییاپ هب ور هراگن ِنییاپ رد و دراد الاب هب ور و الاب رد تسخن ِلاب هک دید میهاوخ .میرگنب اه یزان ی هناشن هب نونکا -
 .دراد پچ هب ور هراگن ِنییاپ یوس رد و دراد تسار یوس هب ور ،دشاب هتشاد الاب هب ور هکنیا یاج هب هراگن ِرگید
 ِهاگآانِ مدرم ِدروخ هب مسیزان ناشن ،هتسکش بیلصِ مان نآ هب و هدرک یراکتسد هنارهام ار اه ییایرآ ی هناشن هکنیا نخس هاتوک -
 .دنا هداد ناهج

 اهر اه یتساران زا و اه یتشََلپ زا ار ام ِنیمزرس رتدوز هچ ره هک میهاوخب ناهج ی هدننیرفآ هاگرد زا و هتشادرب شیاین هب تسد *
   .دزاس

نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ
نیاریا ۲۵۸۰ هام نمهب
ییاسرت ۲۰۲۲ هيروف اب ربارب
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