
نابآ نشج ای ناگنابآ

.مییوگب نخس نابآ نشج ای ناگنابآ زا هک دراد اج ،میتسه نابآ هام رد هک اهزور نیا *

.منک یم وزرآ یتسردنت یگمه یارب و هتفگ شابداش ناتسود ناریا ی همه هب ار نابآ نشج ینخس ره زا شیپ

تساه تشی نیرت نهک زا یکی و هدوب تشی نیمجنپ هک دراد مان تشَی نابآ اتسوا زا یگرزب شخب
.دشاب یم اتیهانآ ،اهبآ یوناب دزیا ی هژیو  نآ و …

:میناوخ یم نینچ تشی نابآ رد
مییاتس یم ار اهبآ کنیا

ار ییاروها ِشُِنک بوخ و هدش ناور و هدمآدرگ و هدیکچورفِ یاه بآ .…
،تسا هزاوآ دنلب اج همه رد هک تسوا…
،دزیر یم تَرکِ خارفِ یایرد هب َرکُه ِهوک زا هک یدنمروز تسوا …
،مدیشخب یتسه شیوخ ِیورین هب ار وا ادزم هروها ،نم …
مشاب نابهاگن و شخب هانپ و نابیتشپ و مرَورپب ار ،روشک و رهش و اتسور و هناخ ات …

 هب هک دندروآ یم مک زور جنپ لاس ِنایاپ رد و تشاد یمان مه زور ره و زور یس هام ره ،هام هدزاود لاس ره رودِ یاه هتشذگ رد *
 .تشاد یمان کی ره مه زور جنپ نآ و دنتفگ یم هدیدزد ی هجنپ نآ

 .دندینارذگ یم یداش هب و هتفرگ نشج ار زور نآ ام ِناکاین ،دش یم یکی هامِ مان و زورِ مان هاگ ره
 .دنتشاد هناهام نشج هدزاود مک ِتسد لاس رد هنوگنیدب

  .دشاب یم اه بآِ مَچ رد هک تشاد مان نابآ ،هام ِزور نیمهد رامشهاگ نآ رد
 .دروآ یم دیدپ لاس و هام ِشرامش رد ییاه یناماسبان رامشهاگ نآ
.دندرب یم دوس نآ زا ام ِناکاین هک دوب یرامشهاگ ،رامشهاگ نآ ،دوب هدرکن تسرد ار یلالج ِرامشهاگ گرزبِ مایخ هک ینامز ات
 یم زور کی و یس هک ،دنتسین زور یس رگید لاس ِتسخن ِهام شش ،تسا گرزبِ مایخ ی هتخاس هک یلالج ِرامشهاگ رد *
 .دنشاب
         .تسا ناهج ِرامشهاگ نیرت هنافاکشوم اریز میلابب نآ هب دیاب یم هک ،تسا نایناریا ام ِرامشهاگ زورما ،رامشهاگ نیا
 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 هامِ مان و اهزورِ مان ِدروخرب رد هک هدش نیا ی هیاپ تسا زور کی و یس لاس ِتسخن هام شش هک نیا
 .دیایب



 شیپ یمکِ ییاج هب اج اه هامِ مان و اهزورِ مان ِدروخرب رد هک هدش نیا ی هیاپ تسا زور کی و یس لاس ِتسخن هام شش هک نیا
 .دیایب

.دندرک یم یداش و دنتخادرپ یم دنوادخ ِشیاین هب اهبآ و اهدور ِرانک رد ،بآ ِتشادوکن یارب ناگنابآ ِزور رد ام ِناکاین * 
.ایردوَما ِناشورخ و روانهپ ِدور و اتیهانآ ِناشخرد ی هراتس و بآ تشادیمارگ رد تسا ینشج ناگنابآ ِنشج

 ییارچ دنچ ،هام نیا ِندیمان نینچ .دنمان یم ناهاش ِهام ار هام نیا یخرب .تسیا هژیو ِهام نایناریا زا یرایسب ِدزن نابآ ِهام *
.دراد

.تسا گرزب ِشروک تشادگرزب ِزور ،هامنابآ متفه ِزور هک تسا نیا اهارچ نآ زا یکی 
 .تسا یشنماخه نامدود ِراذگ هیاپ دنمان یم زین ناهاش ِهاش ار وا هک گرزب ِشروک 
 .دندنار نامرف ناریا رب لاس ۴۰۰ یازارد هب شنادناخ و وا
 امِ یارب هتشون ار نامدرمِ یدازآ ِنامرف هک هدوب یهاشداپ نیتسخن وا هکنیاِ نتسناد و گرزب ِشروک ِیگدنز ِیگنوگچ زا نتفای یهاگآ
.تسا نیرفآ یزارفرس نایناریا

 نابآ مود رد یولهپ ِزانهش تخدهاش و نابآ مهن یولهپ اضر هدازهاش  - نابآ مراهچ ،یولهپ ِهاشاضردمحم هکنیا رگید*
.دنا هدوشگ ناهج هب مشچ

و تشون وا زا دوخ یاج رد دیاب یم هک تسا رافص ثیل بوقعی هدوشگ ناهج هب مشچ هام نابآ رد هک یناگرزب زا رگید یکی   
ا.دومن هاگآ تسا هدرک وا هچنآ زا ار ناناوج و تفگ  

مه زا یرایسب ،تسا هتخادنا گنچ امِ یردام ِنیمزرس رب اپ تشه دننام یمالسا یروهمج هک لاس یدنا و لهچ ِیازارد رد  *  
ا.دنا هدرب هانپ رگید یروشک هب دنا هتسناوت رگا نانآِ متس و ارگمالسا ِنایاورنامرفِ یگماکدوخ زا رارفِ یارب نانهیم  
.دنا هدمآ ناج هب ،یمالسا یروهمجِ متس و ییوگروز زا ،نانز هژیو هب ،دنا هدنام ناریا رد هک مه ینانآ

ِیاونشان شوگ هب هک هدش دنلب نانچنآ ،تفگ نیرفآ نارازه نانآ هب دیاب یم هک ،یناریا ِنانزِ یهاوخدادِ یاهدایرف اهزور نیا   
.تسا هدیسر زین نایناهج
یمالسا یروهمج زآ نتسیز دازآ و یدازآ یارب هک دنا هتخومآ نایناهج هب دوخ یهاوخداد یاهدایرف اب ناوج ِنارتخد و نانز نیا  
.دنرادن یسرت هنوگچیه نآ نارودزم و
لد هب یسرت یا هتسد و هورگ چیه زا یدازآ ِندروآ تسد هب ِهار رد هک دنا هداد ناشن و هتفرگ فک رب ناج یتسار هب نالدریش نیا  
.دنهد یمن هار
.تسا هدش هتشک یمالسا یروهمج رگمتس نارودزم تسد هب هک تسا یناوج ِنارتخد زا یکی ینیما اسهم
هتشک یمالسا یروهمج لماوع ای ناراکشیپ تسد هب ،دنتساخ اپ هب یدازآ ِندروآ تسد هب یارب هک مه یرگید یاه ینیما اسهم  
.دنا هدش
.تسا یهاوخ یدازآ و شبنج نیا ِدامن ینیما اسهم
یاه ینیما اسهم ات تسا هدامآ ،ندنام راک ِرس رب رتشیب زور کیِ یارب ،هدش هریچ امِ ییاروها ِناریا رب هک یمالسا یروهمج  
.دنک تسین هب رس مه ار رگید

 ِ ناریاِ مدرم ناج نآ ِناگدرکرس هک اریز .تسا یمالسا یروهمج ِنداتفارو و نداتفارب یتسود نهیمِ یناریا رهِ یوزرآ ،اهزور نیا  
.دنا هدناسر بل هب ار  
.دوش هدروآرب رتدوز هچ ره زورآ نیا هک مراودیما

نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ  
یناریا ۲۵۸۱  هام نابآ
ییاسرت ۲۰۲۲ ربماون




