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 ٢٠٢١;١١;٢٦ خــــ6رات زا 12 رهش رد انورک یاهتیدودحم
 

 تیارس لامتحا ،هقطنم نیا زا یاەطقن ره رد .تسا هدش رتدب هقطنم نیا رد انورک سوریو تیعضو ،ریخا یاه هتفه رد
 نیا  و دریگیم ماجنا یتخس هب سوریو ینایدر ،ناراتسرپ یراک ماحدزا تلع هب رضاح لاح رد .دراد دوجو سوریو نیا
 میمصت ییەقطنم نارحب طیارش هژیو هورگراک .تسا ەدش یناتسرامیب یاهتبقارم روما رد یدج تالکشم داجیا ثعاب
 .دنک مالعا انورک هرابود عویش یدج قطانم وزج ار )یپال-یرم( دنلپال  یرتخاب هنارک هک ،هتفرگ

 یمومع یاهنلاس رد ار اهتبسانم و تاسلج ،اهەمانرب یمامت ەک ،تفرگ میمصت یمک رهش تینما هتیمک ،٢٠٢١ ربماون ١٧ رد
 ات ١٩/١١/٢٠٢١ خیرات زا دیدج یاهتیعونمم ینامز هدودحم .دنک مالعا  عونمم ار رفن ٥٠ زا شیب روضح اب  ەدیشوپرس
 .دشابیم یریگاو یاه یرامیب نوناق ٥٨ هدام ساسا رب میمصت نیا  .دشابیم ١٧/١٢/٢٠٢١ هخروم

 رظن زا ،یحیرفت یاهتیلاعف رد تکرش ماگنه رد اما ،دنرادن یتیدودحم رضاح لاح رد یحیرفت و یمرگرس یاه تیلاعف
 یشزرو تازیهجت ابً امیقتسم هک دور یم راظتنا یشزرو یاهنلاس رد  ناگدننک تکرش زا .دیشاب ملاس الماک دیاب امش یتسردنت
 هب ،بیترت نیمه هب .دنیامن یراددوخ سابل  ضیوعت یاهقاتا رد روضح زا أدیکا و دنوشب یشزرو یاهنلاس دراو
 ،نمض رد .دینک یراددوخ اهناکم نیا رد یرورضریغ روضح ای و فقوت زا هک دنوشیم هیصوت اهناکم نیا ناگدننکهعجارم
 .دشابیم یرورض ینمیا هلصاف تیاعر

 .دنکیم قدص زین یمک رهش یانش رختسا دروم رد نیچمه اه لمعلاروتسد نیا !هجوت

 

 :سور:و ع7یش زا ی23گولج یارب +* یا' ه%صوت

 هدافتسا تروص یاهکسام زا هک دوشیم دیکات  هنارصم ،تسین ینمیا یاههلصاف تیاعر رب ینمیمضت هک یطیارش رد •
 .)یمومع هیلقن لیاسو و اهەناخباتک  ،اهەزاغم رد الثم( دینک

 ینمیا لوصا تیاعر اب ،دننکیم یگدنز تظفاحم تحت یاهناکم رگید و نادنملاس هناخ رد هک یناسک اب تاقالم ناکما •
 ،دشابیم یتبون ای یجنرطش تروصب  دارفا نیا اب تااقالم .دراد دوجو دازآ یاضف رد یتظفاحم تازیهجت زا هدافتسا و
 دنناوتیم هدننک دیدزاب ود رثکادح لاح ره رد .دوش قفاوت شخب نادنمراک اب دروم نیا رد دیاب تاقالم زا لبق و
 و اهتسد تفاظن و دننک هدافتسا کسام زا دیاب همه تاقالم نامز رد .دنشاب هتشاد روضح تاقالم لحم رد نامزمه
 .دننکب تیاعر الماک ار ینمیا هلصاف

 .دینک یراددوخ ینارحب قطانم هب  یرورض ریغ یاهرفس همه زا دوش یم هیصوت •

 .دینزب ار انورک نسکاو هک ،دوشیم هیصوت ادیدش •
 .دنراد رابتعا یوناث عالطا ات اهەیصوت نیا •

 
 


