
ید نشج ای ناگید

 یم شساپ و هدرک اپرب ار نآ ام ناکاین هک تسا یا هناهام یاه نشج زا یکی هک میراد ار ناگید ای ید نشج ید ِهام رد *
.دنتشاد
 .منک یم وزرآ یتسردنت امش ِکت کت یارب و میوگ یم شابداش ناتسودناریا ی همه هب ار نشج نیا شیپاشیپ
.دراد ییاه ینوگرگد هناهام یاه نشج رگید اب ناگید ای ید نشج *
 شخب ،شخب هس هب هام کی رگید ِیوس زا ،دوخ یاج هب نیا ،تشاد یمان مه زور ره و زور یس هک هام ره هک رود یاه هتشذگ رد
 :زور هس نیا .دش یم هدیمان ناگدیرفآ هک دوب زور هس ،هام ره رد ورنیا زا .دوب راگدیرفآ نآ ِشخب ره ِنیزاغآ ِزور مان هک دوب هدش
.دوب هام ره موس و تسیب و مهدزناپ - متشه
 زا سپ ِزورِ مان ِندوزفا اب ،دوش یم هتفگ نخس یزور هچ زا دننادب هکنیا و یتسردان و یناماسبان زا یریگشیپ یارب ام ِناکاین  -
؛نوچ .دندرک یم    یریگشیپ یشزغل هنوگره زا ،نآ

دندیمان یم رذآ هب ید ار هام متشه دوش یم هدیمان رذآ ،مهن زور -
دندیمان یم رهم هب ید ار مهدزناپ زور ،دوش یم هدیمان رهم ،مهدزناش زور -
.نید هب ید ار هام موس و تسیب زور ،دوش یم هدیمان نید ،مراهچ و تسیب زور -

 هدیزگرب نشج نیا یرازگرب یارب ار رذآ هب ید ام .تسا هدش هتخانش ناگید نشج مان هب هک تسا زور هس ید هام رد ورنیا زا
.میا
 ِرود هب اب میشوک یم ام ،دسر یم هار زا شا هدنزگ یامرس نآ اب ناتسمز و مینارذگ یم ار یزییاپ یاهزور نیسپاو هک اهزور نیا *
.میراپسب یشومارف تسد هب ار امرس و هدرک مرگلد ناتسود ِیتسود یامرگ اب ار دوخ ،هلچ بش و ناگید نشج ِییاپرب و نتسشن مه
.تسا هتشاد ار دوخ ی هژیو یلُگ هناهام یاهنشج زا کی ره هک تسا یروآدای ی هتسیاش *

،رذآ هب ید ی هژیو )جنُرت ِلگ ای( گنرداب ِلگ *

}.تسا )ROSE ِلگ ای ( خرس لگ یا هنوگ = کَدراک لگ { ،رهم هب ید ی هژیو کَدراک لگ *



 .تسا نید هب ید ی هژیو مه هلیلبنش لگ *
 رد و دنتسه گنر درز شیاهمخت ،رَدبش یاه گرب ِدننامه شیاه گرب .کزان یاه هخاش یاراد تسا یهایگ = هلیلبنش ای دیلبنَش 
 .دور یم راکب  راد یزبس یاه کاروخ نتخپ رد .دنراد یاج یکیراب )ِفالغ(ِ ماین

نایرتفد هلاژ هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۸۰ هام ید
ییاسَرت ۲۰۲۱ ربماسد اب ربارب



  


