
 ناگدادروخ

 ای ناگدادروخ زور ،هم هام ۲۵ اب ربارب دادرخ مراهچ زور ،تسا هدرک تسرد ار نآ گرزب مایخ هک یلالج رامشهاگ ی هیاپ رب  *
.تسا دادروخ نشج
 رد هژیو هب ،منک یم وزرآ یتسردنت امشِ َکت َکتِ یارب و میوگ یم شابداش ناتسودناریا ی همه هب ار نشج نیا و زور نیا شیپاشیپ
.تسا هتفرگ ار مدرم زا ینارایسب ناج و هدرک دادیب ناهج رسارس رد انورک سوریو هک یتخس یاهزور نیا

ِ ماگنه هب ام ِناکاین یور نیا زا .تسوا یاه یراکشیوخ زا اه بآ زاِ یرادهگن ،ناهج نیا رد هک تسا ییوناب دنپساشما دادروخ *
 یم ماجنا و هتشاد هگن ار شوخِ میخ و یوخ نیا نایناریا ام زا ینارایسب مه زونه هک دندرک یم دای یکین هب وا زا بآ ندیشون
.میهد
.دنتسه دادروخ ناراکمه زا نیدرورف و داب و ریت نادزیا ناهج نیا رد

 نییآ شیاج هب و ،دنا هدرک  ناهنپ و هتشاد هگن رود هب نایناریا ام زا ار نامناکاین یاه نییآ لاس اه هدس یازارد هب هک اجنآ زا *
 هدنناوخ مه ات دنوش یفاکش زاب اه هژاو یخرب هک دشاب هتشاد اج دیاش ،دنا هدناریذپ ام ِنادنزرف هب و ام هب روز هب ار یمالسا یاه
.دنوش انشآ ناشناکاین یاه نییا اب مک مک ،دنراد یم تسود هک ییاهنآ مه و تسیچ هدنسیون هاگدید هک دبایرد
 مناد یم یبوخب اریز .دنشخبب ار نم ،تسا ییوگ هرابود ناشیارب رگا و هدش هتخانش یتشترز نانهیم مه یارب میوگ یم هک ار هچنآ
  دنرادن یهاگآ ،دش دهاوخ هتفگ هچنآ ی هیام نورد زا و دنتسین یتشترز هک یناسک دنتسه

:نادنپساشما *
.دنتسه یدنوادخ یاه هزورف و ناَدنواجرَو ،گرزب ناگتشرف
 :نادنپساشما تفه دنوش یم دنوادخ ِدوخ اب هک تسا شش )تافص(اه هزورف نیا ِرامش
،ناروناج ِنابهگن - کین ِشِنَم - کین ی هشیدنا = )نَموهو( نمهب +
،اهرازغرم و ناهایگ نابهگن - یکاپ و یتسار نیرتهب = تشهبیدرا +
،)تازلف(اه لاپوت نابهگن - یدرمناوج و ینابرهم ی هتشرف - دنمورین ِیرایرهش =رویرهش +
،تسرد دَرِخ ی هدنراد - کاپ ِرهم و ینتورف = )دنفسا( ذَمرادَنپِس +
بآ ِنابهگن - وید ی هدننکدوبان - یلدکاپ - ییاسَر و یتسردنت = دادروخ +



،تسرد دَرِخ ی هدنراد - کاپ ِرهم و ینتورف = )دنفسا( ذَمرادَنپِس +
بآ ِنابهگن - وید ی هدننکدوبان - یلدکاپ - ییاسَر و یتسردنت = دادروخ +
  تسا یگِدنَریم و گرم دامن هک ،دادرُم نآ هب یتسردان هب( یگنادواج و یگرم یب = دادرَُما +
.)دوش یم هتفگ   

:تشَی دادروخ *
:تسا نینچ و دادروخ دنپساشما ِشیاین و شیاتس ی هژیو تشَی نیا -
.… مدیرفایب نامدرم یارب ار دادروخ یزورهب و شِمار و یراگتسر و یرای …
تسا هدرک شیاتس ار نادنپساشما ی همه هک تسا نآ دننام ،دیاتسب ار دادروخ هک سک ره   
…تفریذپ شیوخ هب ار بآ ،ناهج ِشنیرفآ زا وا   
 زین ار نیمز .تسا بآ زا ناهج )تادوجوم( ِنادنموتسه ی همه ِشرورپ و شَیاز و یتسه   
.تسوا زا ینادابآ   

؟میناد یم هچ اه تشی زا
 درمناوج و ریلد ینامدرم نایناریا ،رید و رود یاه نامز رد هک میناوخ یم اهنآ رد ،مینک یم ور و ریز هک ار اه خیرات یاه گرب …
 راک یارب نانآ .دنتسج یم یرود ناهج نیا هب یراگنا یب زا و هتشادن یهاگیاج نانآ ِدزن یراز و هیرگ ،یگِراچیب ،یگِدنامرد .دندوب
 :تسا هتفگ نیا ِهاوگ ریز ی هدورس .دنتخانش یم رایسبِ جرا

راک تسیچ وگم ،نک یم راک ورب
راک تسینادواج ی هیامرس هک

 
 هک ،دنزادرپ یم یناریا ِنارومان و نالی و نادزیا هب یگدرتسگ هب ،یگدنز ِنوگانوگ یاه ناتسیچ هبِ نتخادرپ زا ادج اه تشی -
 راد هشیر و دنمجرا یهاگیاج مدرمِ گنهرف و رواب رد اهنآ .دنرادن گرزب ِدرم یشناد نآ ،تشترز ِیاه نییآ اب یدنویپ نیرتکچوک
 یاهرواب هب مه یمشچ ی هشوگ هک هدوب نیا زا ریزگان ،هتشاد هک یتفرشیپ ِنوراو هب ،تشترز ِنییآ هک تسادیپ هتفگ ان .دنا هتشاد
 نییآ زا نیون یا هماگ رد و دروخ یم مشچ هب یبوخب اه تشی رد ،مدرم یاهرواب هب ِنداهن لد نیا ِششخرد .دشاب هتشاد مدرم
 اه هدس ِزارد و رود ِهار یناریا یاه هروتسا یگدنز هک هدروآ دیدپ ار ییاناوت نیا ،یگنهامه نیا ِدنیآرب .دنک یم ییامندوخ تشترز
 و هتشذگ ،یتخس اب دنچ ره ،اه تشد و اه هوک زا ،هتشاد هگن رود هب نانمشد ِندیزای تسد زا ار ناشناماد ،هدراذگ رس تشپ ار
 .دنسرب ام ِنامز هب
 .دنراد مه گرزب تشترز زا شیپ ِناناولهپ و نادزیا هب یهاگن و یدید اه تشی -
.تسا نایناساس ِراگزور زا هدنام اج هب یراگدای اه تشی -
 .دراد مان تشی دزمره و تسا دزمروا راداد شیاتس رد تشی نیتسخن -
 .دنشاب یم اتسوا ِشخب نیرت شکلد و نیرتابیز ،اه تاگ زا سپ اه تشی -
   ی هدنریگربرد رتشیب اهنآ .دنرادن یشخن نایتشترز ینید یاه نییآ و اه همانرب رد اه تشی -
  هب ار ام اهنت هن اه تشی رد یوجتسج و یسررب .دنشاب یم نامناکاین یگنهرف یاه مایپ  
   ِشناد و شجنس ،شِنم ،شِوَر ،شنیب اب ار ام هک دنک یم کیدزن یناریا نهک نادزیا ِتخانش  
  .دزاس یم انشآ ناتساب نایناریا  



.ناگدادروخ زا یا هراوهاتوک کنیا و

 هتفرگ ندرگ هب ار اه بآ ینابهگن وا .تسا نادنپساشما زا و ادزماروها یاه هزورف زا یکی و ییاسر دامن دادروخ هک میتفگ الاب رد -

.دشاب یم یکاپ دامن دوخ هک ،تسا نسوس ِلگ دادروخِ نشج دامن .دننک یم یگدنیامن ار یلگ نادنپساشما زا کی ره .تسا

 .دراد هژیو یهاگیاج یناریا ناگدنیارس نایم رد هک دنا هدیمان مه یدازآ دامن ار نسوس لگ یسراپ بدا رد -

دیارس یم یخلب یولوم هنومن یارب

یمدازا نسوس ،یمداد نخس ِداد

نم ِراتفگ ِهر لد ،تفرگ تریغ ز کیل

دیارُس یم یروباشین راطع .روآ نابز مه و تسا شوماخ مه هک تسا یسک دامن نسوس یسراپ بدا رد زین و -

یشومخ هب دشورف ،تشاد نابز وچ نسوس

دنداهن رارسا ِرهوگ وا ی هنیس رد



نایرتفد هلاژ : هدندروآدرگ

یناریا ۲۵۸۰ دادروخ

ییاسرت ۲۰۲۱ هم هام


