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  شناوۆخ رانۆگ: کردنی امادهئ ..اردنژب هه  هل ،رتووگآ هی یستو هه ر هرامب هب نید هالح هس یۆزانك یانیقوتاب

  
 ر هس  هل آان هینو  هاوگن هه و یانكارڕۆگ  هآ ن هر هگیآار  هژتو و هئ ندآارانخو و انیقوتاب

 و هور هگ یكت هماس هح  هب انیموو هه تر یانژۆڕ  هل ایج شۆم هئ ،ئارا  هتد  هو هوان هئ یست هد
 12-15  هل  هیوا اریب  هآ ،دان هی هور هگ  هسۆرپ و هئ یوانڕ هاوچ  هل  هو هش هگ یكدئوم  هب
   .نریدڕۆگب ایج یآ هی هئاراست  هب آان هر هوپ
 و وونڕ یآ هی هندیئا ندآارانخو و انیقوتاب رتووشگآ هی یۆخ هرب هس یستیل ر هس  هل
   .ینیب هد  هوپ انیباش یآ هیوایه
 یآ هی هسۆرپ اردنژب هه ی هسۆرپ : هد نید هالح هس یۆزانك  هل )الح هف ن هرد هئ( یقوتاب" 
  هییدوا م هب .. هو هداخ هب م هب ،نی هبك دات یجد ییشدار هب آمان هیال موو هه تب هد و هزن هم
  هب یمانی هپهاو یبوون یۆه  هب ،رتبووگدا ی همئ ید یدئوم ب و یگن هم  هل كرۆج
  هآ ، هو هشتووه هن اردنژب هه ۆب یآ هیمانا چیه  هیوا مپ  هآ ،ت هس هد یزبیح دوو ت هبیتا
   .تب هد نۆچ ی هآ هنجام هئ یمانزان هد خت هو شپ
 ،آات هد دا هاردنژب هه م هل یشدار هب  هو هتر یآ هی هناس هه  هب رتووگآ هی نینیب هد  هآ ستاشئ 
 مانا  هو هانڕ هگ ۆب تب هد ك هیتا هر هس  هم هئ  هآ مچ هد ۆب یوا و تب هد شۆخ رۆز ماند

 یزیڕ  هل و تنه هد یآورس ند هچ رتووگآ هی  هیین گرنگ جا ،اردنژب هه یآان هجوان
   .ینۆیزسۆپۆئ یآارت ۆب كشق هرم هس  هتبب  هیوا گرنگ ،تب هد  هو هند هچ
 یآ هییستیوپ رتووگآ هی ینیز هداب  هیوا یپ ،اسای یژلۆآ )د هحم هئ د هم همح( یقوتاب" 
 ،و هو هبوو بوو ڵآا واو هت دانگن هد یسندوق و اردنژب هه یمانا  هونكچ بوو یی هنووآ هه
 یموآراسید  هب تر یآ هیمانا تو هی هد رتووگآ هی ۆم هئ ،بووبوون ت هتاق ب زارووب یك هخ

  هو هاندڕ هگ یك هخ یووچناو  هل یدئوم و بكات قوتار  هییزارب و هل یك هخ و بدات یآورد
   .بوبوو دروست انیۆب اردنژب هه ۆب  هآ

 م هل یجوان یكاریخ رتووگآ هی  هیوا مپ من ،یشكیزپ یژلۆآ )البدو هع ۆشن( یقوتاب" 
 ی هآ هجوان  هووڕ تر یكجار ی هو هئ ۆب نا ی هرانبو یكاوگن هه و آرد شانین دا هاردنژب هه
   . هو هتینڕ هگب دانگن هد یآان هسندوق ۆب  همتمان و هو هبدات شانین اردنژب هه
 رۆز یكاوگن هه رتووگآ هی انی همجار هئ ،یارینداز هئ یژلۆآ یقوتاب )یروانش ئارام( "

 یآ هی ه همام بتوانن و ن هبك یزم هه  هزبیح دوو م هئ  هآ  هیوا رج هم م هب ،نا یجوان
   .ن هبك رتووگآ هی ی هاوگن هه م هئ ڵ هگ هل  هانییسروشت

 یكنووس هارچ و نمیب هد یر هو هگ یكاوگن هه  هب من ،یاریرست هپ یژلۆآ )ن هس هح جوان( "
  هآ ی هناسكان  هآات و هل رتووگآ هی یاستڕ  هب ،م هآ هد ینیشبپ رتووگآ هی ۆب جوان و ونوڕ

 موومان هه ، هو هآات هد استڕ  هآ هییگن ههاوس و آات هد یۆخ یشیئ ،تڕ هپ هدت دایایت آورد
   .نی هآ هد  هاوگن هه و هل یشوازپ

  هل  هیوا انیپ ،و هاوگن هه م هئ  هواننڕ هد  هو هیینیشب هگ  هب نید هالح هس یۆزانك یانیقوتاب
 ر هگ هئ انیش همجار هئ و ترگ هداد یاسیس یگن ههاوس رتووگآ هی آاندا هساس هح و ناسك  هآات
 و یموآراسید یماناآان یآجار هی  هب  هیبایز هداب یمانی هپهاو یستیل ڵ هگ  هل رتووگآ هی
  .ووچ هد مان هن و هر هب دانگن هد و اردنژب هه


