
نمهب نشج ای ناگنمهب

.میراد شیپ رد ار ناگنمهب ای نمهب نشج ورنیا زا .تسا نمهب شمان هام ره ِزور نیمود *
.میوگ یم شاب داش ،دنراد یگتسبلد نآ ِرابربِ ِگنهرف و ناریا هب هک ییاهنآ ی همه هب ار نشج نیا شیپاشیپ

 .دنیوگ یم مھ هجنمھب ار ناگنمھب *

.دشاب یم نامروشک ِمان هب ِناگدنیارس زا یکی و یتشترز یناریا یوناب )یمارھب( یرایرھش وناب *

:تسا هدورس یا هدورس هجنمھب ی هراب رد

رَد وا رب دییاشگب ،دمآ هجنمھب

رغاس هب گنرلگ ِیِم یداش هب دیزیر

ناتسمز یامرس و هدنخرف ِبش نیا رد

رمجم هب هتشذگب وچ ،دیزورفب شتآ

تسایرد وچ ،فرژ ،نطوِ لاسنھکِ گنھرف

 روانش تشگ نآ رد صاوغ وچ هکنآ داش

نمھب هَم و زور هب تسا ینشج هجنمھب

رَف زا همھ شدوپ و یداش زا همھ شرات

تسا رورس و روش ،ناھج هب ،یتسھٌ هحولَرس

رکیپ وچ تسا یکاخ ِیتیگ ،ناور تسیداش

تسنآ یگدنز ،درذگ یداش هب هک مد رھ

رواب هتخیھرف ِیناریا دنُک ار نیا

راکدَب ِنمیرھا ی هداز دَوُب هودنا

رجنخ مد زا رتب شیر دَنُکِب ار لد

تسناج ِنمشد مغ هک ،دیزیرگب مغ زا

رمشَم وت رمع ،درذگ یم مغ هب هک َمد رھ

تسادزَم ی هداد و تبھوم یشوخ و یداش

رگناوت ،حور دَوَش هار نیا زا هک دیاب

 ییانشآ یارب هک دندش نآرب ،ناریا گنھرف نارادتسود و سیراپ نایوگ یسراپ نمجنا نادنومھ شیپ یدنچ زا *

 ساپ ار ناریا گنھرف مھ ،ندمآ درگ مھ رود هب اب و هتشاد یمارگ ار هناھام یاھ نشج ،ناریا گنھرف اب رتشیب

 هچنآ رھ ،سیراپ نایوگ یسراپ نمجنا نادنومھ زا یرایسب رواب هب اریز .دننارذگب یداش هب ار یبش مھ و هتشاد

.سب و تسا یھاگآان و یھاگآان یور زا ،دیآ یم یناریا و ناریاِ ِرس رب اھزور نیا هک

.میدرک رازگرب یشوخ و یبوخ هب ار هناھام نشج دنچ و نیدنچ مھ هاگدید نیا یپ رد *

 .تسا نابیرگ هب تسد انرک سوریو اب ناھج ،وس نیا هب شیپ یدنا و لاس کی زا هک دنناد یم ناگمھ * 

 ِناج ِتفآ نیا رب دنا هتسناوتن  زونھ هناتخبروش ،دننک یم ناھج رسارس ِنادنمشناد هک ییاھ ششوک ی همھ اب

 .دنوش هریچ مدرم

 یسک یارب هتساوخان ادخ ادابم ات مینک یم زیھرپ نتسشن مھ رود هب زا ناگمنھب نشج یارب ورنیا زا -

 .دوش هدیرفآ یرسدرد

.مییوگب نمھب نشج زا مھ یمک ،دنیآ شوخ نادنچ هن ِدمآرد شیپ نیا زا سپ نونکا *

.دشک یم شود هب ار نیرید یاھ تنس زا ینارگِ ِراب هک نھک رایسب تسیا هژاو نشج ی هژاو *



.دشک یم شود هب ار نیرید یاھ تنس زا ینارگِ ِراب هک نھک رایسب تسیا هژاو نشج ی هژاو *

 نامھ نشج رگید ینخس هب .تسا ندرک شیاتسِ مَچ رد هک هدش هتفرگ ییاتسوا َزی ی هشیر زا هژاو نیا

.رورُس و یداش اب هارمھ ،تسا شتسرپ و شیاتس

نادَنپساشَما

 .تسا نادنپساشما زا یکی نمھب -

.تسا راکزیھرپ و کاپ ی هتشرف مَچ رد دنپساشما -

 رھ هک دشاب یم هتسجرب و بوخ )تفص( ی هزورف شش یاراد ادزماروھا ای ناھج ی هدننیرفآ ،تشترزِ نییآ رد -

 .دنا هتفرگ ندرگ هب یتسھ ناھج رد ار یراک ماجنا نادنپساشما نیا زا کی رھ  و دنمان یم دنپساشما ار هزورف

 هژیو هاگیاج زا یتشترز نییآ رد هک دوش یم هتفگ نادنپساشما تفھ ادزماروھاِ دوخ اب دنپساشما شش نیا هب

 .دنتسھ رادروخرب یا

:دنپساشما شش ِمان *

،ناروناج نابھگن - کین شنم = نمھب -

یتسار و یکاپ نیرتھب = تشھبیدرا -

)تازلف( اھ لاپوت نابھگن - دنمورین یرایرھش = رویرھش -

کاپِ ِرھم و ینتورف - درخ ی هدنراد = دنپسا ای ذمرادنپس -

اھ بآ نابھگن - ییاسر و یتسردنت = دادروخ -

 یگِنادواج و یگرم یب = دادرُمَا -

.دننک نت رب دیفس کاشوپ زور نیا رد دنشوک یم همھ هک تسنیا نمھب نشج یاھ تنس زا یکی *

نیدامنِ ِراکنیا اب .دھد یم ناشن ار نآ و هدرک راکشآ ار یگدولآ و یکاپان رھ هک تسا دیپس گنر نوچ

دنشاب یم رود هب یدیلپ و یکاپان هنوگ رھ زا هک دنداد یم ناشن ،دندوب تشترز نییآ وریپ هک ام ناکاین

ار دوخ یتسود و رھم گنر دیپس یکاشوپ ندرک نت رب اب ،تساھ یدیلپ زا یکی ناروناج هب رازآ نوچ و

 .دنداد یم ناشن ناروناج اب

 اھ یخرب .دندرک یم یراددوخ ناروناج تشوگ ندروخ زا زور نیا رد هک دوب نیا اھ تنس زا رگید یکی -

.دندروخ یمن تشوگ و هتسناد اوران ار ناروناج راتشک نمھب هام ی همھ رد مھ

.دنھد یم ماجنا و هتشاد یمارگ ار اھ نییآ نیا مھ زونھ ام یتشترز نانھیم مھ *

.تسا دیپس نمسای ،نمھب ی هژیو ِلگ .دنتشاد یا هژیو ِلگ هناھام یاھ نشج زا کی رھ *

 



 هک ،نمھب دنپساشما مان هب میراد مھ یرگید هایگ ،هدنام یاجرب ینوریب ناحیروبا زا هک یراتشون ی هیاپ رب -

 .دنوش یم زاب نمھب هام رد نآ یاھلگ

 رد هایگ نیمھ .دراد درُبراک یگشزپ رد و دشاب یم وبشوخ کدرز دننام هک دراد گنر خرس ای دیپس یخیب هایگ نیا

 دیپس نمھب ای و خرس نمھب مان هب نآ ی هشیر زا اھ هناخوراد رد ،هتشذگ رد و دوش یم هدیمان Behen هسنارف

.دندرب یم دوس

نایرتفد هلاژ هدننک مھارف

یناریا ٢۵٨٠ هام ید

ییاسرت ٢٠٢٢ هیوناژ اب ربارب




