
 
نیدرورف نشج ای ناگنیدرورف

؛ار یتسه ماظن ناوریپ یاناوت و کاپ و دنمورین یاهرهورف مییاتسیم  
؛دنرادرککین و داهنکاپ یتسود رد هک نانآ  
؛دوب دهاوخ اههرهب ناشرایسب یاهدونشوتفگ زا هک نانآ  
؛دنرازآیمن ار نامدرم هک نانآ  
هدرکن هدرزآ ،ار نانیرتدنمزوریپ دربن رد و ،ار نارادمان ،ار ناشیدناهراچ ،ار ناگدنرگن زیت ،ار نارادزار ،ار ناکین ،ار اهرهورف هک نانآ  
ا  .دنشاب

؛ار یتسه ماظن ناوریپ یاناوت و کاپ و دنمورین یاهرهورف مییاتسیم    
؛دنزیتسیم نانمشد اب دنمورین یاهدارا اب الاب نآ زا هک نانآ
دنبوکیم ورف ار هاوخدب نانمشد دنمروز ناوزاب ،دربن هماگنه رد الاب نآ زا هک نایاناوت رایسب نآ
؛ار یتسه ماظن ناوریپ یاناوت و کاپ و دنمورین یاهرهورف مییاتس یم

ورـف و دننکشیم مه رد -یمدآ هچ و وید هچ – ار نانمشد هزیتس ،زیگناساره اسب و یروآمزر و یروالد و یکالاچ هب هک نانآ   
؛دنبوکیم  

دنزادنایم رب ار نارواگنج ِشروی دوخ تساوخ هب هک نانآ   

ا  !نیرتاناوت یا امش

یاهیکین اهیاج نآ رد هک ییاهنـیمزرس همه هب ار دوخ هدیرفآ ،اروها یگریچ و یدنمزوریپ و ار دوخ یاهیکین نیرتهب دییاشخبیم  
؛دندناشکن یدب هب ار امش  

؛دیاهدشن هدرزآ و دیاهدیجنرن و دـیدونشوخ امش هک اجنآ  

ا  .دییامیپیم ار دوخ هدیزگرب هار اجنآ رد و دننادیم شیاین هتسیاش و شیاـتس راوازـس ار امش هک اـجنآ

.دشاب یم تشَی نیرتدنلب تشَی نیدرورف  .تشَی نیدرورف زا هدرشف و هاتوک رایسب یشخب دوب نیا *

.میوگ یم شابداش ناتسودناریا هب ار ناگنیدرورف ینخس ره زا شیپ *

 هشادرب ناریا مدرم رس زا مشخ و نوخ میژر نیا موش ی هیاس رتدوز هچره هک مراودیما و منکیم وزرآ یویزهب و یتسردنت ناتیارب
.ددرگزاب نام ییاروها نیمزرس هب یزارفرس و یدازآ و دوش

.دنتسه شیاین و شتسرپِ َمچ رد ود ره و نسَی ی هژاو اب هشیر مه تشَی یسانش هژاو دید زا *

.دمآ نایم هب شیاین زا نخس *  

هدننیرفآ هاگرد هب شیاین ،هدروخ ینتسسگان یدنویپ تشترز وَشا یاهزردنا و اه نییآ اب هک یناریا گنهرف یاه تنس زا یکی   
.تسا  

شیاین هب تسد هشیمه زا شیب ام ی همه هک تسا رتهب ورنیا زا ،تسا نیارکوا و هیسور نایم رباربان یگنجِ هاوگ ناهج زورما *  
ار دوخ یگدنز شمارآ رد مه نیارکوا مدرم ات میوش راتساوخ راگدرورپ هاگرد زا ار زادنارب نامناخ ِگنج نیا نایاپ و میرادرب  
.دننک لابند

.ناگنیدرورف یفاکشزاب هب میدرگرب

 ود ام ناکاین رامشلاس ،دنک تسرد ار یلالج رامشلاس گرزب مایخ هکنیا زا شیپ و ،رود یاه هتشذگ رد هک میا هتفگ نیا زا شیپ *



 ود ام ناکاین رامشلاس ،دنک تسرد ار یلالج رامشلاس گرزب مایخ هکنیا زا شیپ و ،رود یاه هتشذگ رد هک میا هتفگ نیا زا شیپ *
 .تشاد )لصف ( مسوم
 تسا هدش یم زاغآ لاس زور نیتسخن زا و دوب هام تفه هک گرزب ناتسبات
 .تشاد یمان مه زور ره و زور یس مه هام ره ،هام هدزاود لاس کی سپ .تسا هدوب هام جنپ هک گرزب ناتسمز
 .تسا هتشاد یمان مه زور جنپ نآ زا کی ره و دش یم هتفگ هدیدزد ی هجنپ نآ هب هک دندروآ یم مک زور جنپ لاس نایاپ رد هنوگنیدب
 تسا هدمآ اه مان نیا ام یتشترز نانهیم مه رامشلاس رد مه زونه
 :هنومن یارب .دنتفرگ یم نشج ار زور نآ ام ِناکاین ،هدش یم یکی زور مان و هامِ مان هک یماگنه
.دندرک یم اپ رب ار ناگنیدرورف ای نیدرورف نشج .دوش یم هدیمان نیدرورف هام ره ِزور نیمهدزون هک نیدرورف زور و نیدرورف هام
  دنتفرگ یم نشج ،هدوب تشاک تشادرب ماگنه هک ،ار ناگرهم ،دراد مان رهم ،هام ره مهدزناش زور هک رهم زور و رهم ِهام
 ِندرکاپرب اب ار هدوب مه نز تشادگرزب ِزور هک ناگدنپسا مان هب ار تسا دنپسا هام ره زا مجنپ زور هک دنپسا ِزور و دنپسا هام
 .دندینارذگ یم یداش هب ینشج

.دندیسر یم مه رگیدمه یاه یراتفرگ و درد هب ،دندینارذگ یم یداش اب ار دوخ ِزور هنوگنیدب هکنیا زا ادج ،ام ناکاین *
 ناگنیدرورف ای نیدرورف نشج ،هنایهام یاه نشج زا ،نشج نیتسخن .دراد مان نیدرورف هام ره زور نیمهدزون هک دش هتفگ *
تسا
 هایس و دندرکیمن یراز و هیرگ دوخ ناگتفر تسد زا ِیراوگوس رد )یتح( اتاه هک ییاج ات .دوبن یراک یراز و هیرگ اب ار ام ناکاین
 یب و یکاپ رگناشن ار دیپس گنر و دنتسنادیم نمیرها گنر ار هایس گنر اریز دندرکیم رب رد دیپس یاه هماج و دندیشوپ یمن
 .یشیالآ
 نشج مانب مه ار اه یراوگوس ی همانرب .تسا هدوبن ،مینکیم نویش و هیرگ ام زورما هک هنوگنآ هب ام ناکاین یراوگوس یاه نییآ
.تسا هدوب دنوادخ زا یرازگساپس و شیاین یا هنوگ دوخ اه نشج نیا اریز .دندرکیم رازگرب ناور



.میسانش یم سورخ جات لگ مان هب ار نآ هک تسا یلگ ناگنیدرورف ی هژیو لگ .دنتشاد هژیو یلگ اه نشج نیا زا کی ره *

)ناسورع ( ناسوَرا فلز نخس نیا دینشب وچ

ناسورخ جات نوچ تشگ نازورف  

تسه یلُگ نم گنر هب یک اتفگب

تسد رِبز منسُح روشک رد نم هک 

مزاس رای راثن مهاوخ نیمه

مزاس رازلگ َدس هشوگ ره وا زا

ناتسُب و غاب سوَرا فلز منم

مناج هتشر ناسوَرا فلز دُوب

نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ

یناریا ۲۵۸۱ نیدرورف

ییاسرت ۲۰۲۲ لیروآ ربارب


