
 
 

نوناق ضقن یارب یسرداتم  یتلود ریغ نامزاس ییاھن تیموکحم  
ھمیب و راک  

 
 راک لاس ود تدم ھک ار دنمراک کی زیما دیدحت تروص ھب یسرداتم ناگرا ٢٠١٣ نئوژ  هام رد
.درک جارخا راک زا  ھمیب نودب درکیم  
 هرود کی ھب ار دوخ ھتسویپ دادرارق ١۶ ھکنیا ات هدرک ھئارا هاگداد ھب ار دوخ تیاکش دنمراک
.ددرگ هوغل یریگ ماقتنا یاعدا کی ناونع ھب وا جارخا و دوش لیدبت دودحمان  
 یم ھیجوت ار دنمراک لماک روط ھب ھک تسا لوا میمصت ھیدییات رظن دیدجت هاگداد ،دعب لاس جنپ
 یھدب ھک داد روتسد یتلود ریغ نامزاس ھب هاگداد نامز نیع رد ،دش مالعا ربتعمان وا جارخا .دنک
.دنک مادختسا ار دنمراک  اددجم و دنک تخادرپ ار ھمیب یاھ  
 

 نایامرفراک تنوشخ اب ھک ام ھمھ .دوب ام ھمھ یارب کرتشم هزرابم ادتبا زا ام راکمھ هزرابم
 مان ھب یداقتنا یاھ جارخا ،دنا هدش لدبم ام یگتسبمھ ساسحا عجرم ناونع ھب ،میوش یم وربور
تسا هدش ھئارا "هداوناخ" و "یراکمھ" ناونع ھب یدومع بتارم ھلسلس ،"دادرارق دیدمت مدع"  
 
 هدافتساوس اب دنرایب دوجو ھب نارگراک  یالاب دننکیم شالت  ھک یسارھ باوج ھب تسام خساپ نیا
 ھب ار ام و ،ردخم داوم ھب داتعم ای نامناخ یب ،هدنھانپ رھ "مان ھب"  ھناراکایر و }تیناسنا{  زا

 ھب ھقباس یب ھلمح کی یتلودریغ یاھ نامزاس نایامرفراک .دننکیم موکحم ساسحا مدع تلع
 هار ھب  رگراک ندش میلست یارب ناشیا راک و قالخا  دروم رد تاماھتا اب نام راکمھ هرھچ
.تخادنا  

 
 
 ای دننکیم ینارگن ساسحإ مھ زونھ نادنمراک زا نت اھ هد ھمیب هرادا و  هاگداد تیموکحم دوجو اب
 مھ ھمیب نایامرفراک ھک مینادیم نانچمھ .دننک یم تخادرپ ار دوخ ھمیب نادنمراک ھنارابجا ھکنیا

.دنراد رارق بلقت رتچ ریز  
 
 رھ .دننکیمن تخادرپ هدش نیعت نامز ھب ار نانکراک قوقح مھ زونھ ناگرا هریدم تیھ ھتبلا

.دوش یمن دیدمت شادرارق دنک داقتنا ای و دھد ناشن شنکاو ھک یصخش  
 ھمیب نیناوق و یرگ راک قوقح نتشاذگ اپریز لیلد ھب راب نیلوا یارب رظن دیدجت هاگداد  ھکنیا اب
 ای و دوشیم قیوشت رگید یاھناگرا طسوتم یسرداتم ناگرا مھ زونھ هدرک موکحم ار ناگرا
.دنراپس یم نا ھب یتلود یاھ ھسورپ  
 

 
 وربور یلمعلا سکع و تارییغت عون چیھ ک دندرک یم ساسحا  لاس ھمھ نیا رد نایامرفراک
 صیخشت ار رادیاپ و تباث یاھزاین دوجو راب نیلوا یارب رظن دیدجت هاگداد میمصت .دندش دھاوخن
 روبجم ار یتلودریغ یاھ نامزاس و نایامرفراک فیاظو "ناراکمھ" مادختسا زا یظافل ،دھد یم
.دنک یم ھمیب و راک نیناوق تیاعر ھب  



 
.درادن یلام نیمأت ھکنیا اب تسا رشب قوقح مھ یرگراک قوقح و قح ھک میوش یم روآدای نینچمھ  
 
 
 یاضاقت شیازفا یارب یا ھلیسو دیاب و دوشیم ام ھمھ ھب طوبرم ام راکمھ یزوریپ لیلد نیمھ ھب

.دننکیم ھیارا تامدخ ھک نادنمراک یارب اتح دشاب  یتاقبط  
 ریغ یاھناگرا نارگراک ھیداحتا اما دوشیم ماجنا یدرف یاھ هرکاذم قیرط زا نایامرفراک رایتخا
.دریگ یم تروص کرتشم میماصت اب  تاقالم راک لحم رد یعمج تازرابم اب یتلود  
 
 

.دبای یم دودحم ه هاگداد یاھ نولاس رد ھن و دنوش یمن فقوتم اجنیا رد ام تازرابم  
 
:ھکنیا ات  

 
 ام یعقاو راک تیعضو تخانش •

 
 . ریذپ بیسآ یاھ هورگ و نادنمراک یراک  طیارش نانیمطا •

 
 ھمیب و راک نوناق ھب مارتحا •

 
 نآ ربارب رد هاگداد تواضق اب یسرداتم یتلودریغ نامزاس قابطنا •

 
 

 
 دیدج ناکم رد ھبنشراھچ یاھزور ھتفھ ود رھ یتلود ریغ یاھناگرا نارگراک ھیداحتا تاسلج
 و دوخ ییاضعا زا میروایم لمع ھب توعد .ایخراسکا ۶ هرامش ودول ھچوک .ددرگیم رازگرب
.دنریگ مھس میماصت رد و دننک کارتشا ام تلسلج رد ھک یتلود ریغ یاھناگرا نانکراک  
 
 
 


