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درک لمع همانرب و ردخم داوم دروم رد هسردم تسایس
  

 یلک فادها

۰دشاب ناروما شناد یارب ردخم داوم نودب و نما یاج دیاب هسردم      
۰درب میهاوخ راک هب یا هنLاعف یاه تیلاعف ام هسردم طیحم رد نازوما شناد یارب یتینما ان عون ره زا یریگ شیپ یارب      
۰دوشن هتفای هسردم طیحم رد یلکلا ای یردخم داوم عون چیه هک تسا نیا ردخم داوم نودب یا هسردم زا روظنم      
۰دشاب یم عونمم ندیکا هسردم طیحم رد ندیشک راگیس      

دایتعا هب نظ وس دروم رد تامادقا
دروم رد ینظ وس نیرتکچوک دنتسه راک لوغشم هسردم رد هک یناسک همه ییامتجا تامدخ نوناق قبط      
۰دنهد عbطا ییامتجا هافر نمجنا هب اعیرس دیاب ار عوضوم دندش هجوتم ار یا هچب      
۰دش دهاوخ وغل ییامتجا هافر نمجنا هب یناسر عbطا یگلاس ۱۸ زا دعب      
 دشاب دوخ ندز همدص هب مادقا ۱۹-۱۸ نینس نیب هتساوخ ان ای هتساوخ یزوما شناد هک دوش هجوتم هسردمرگا یلو      
۰دهد عbطا نمجنا هب ار دوخ ینارگن دراد هفیظو هسردم      
۰دراد تیولوا رارسا ظفح لباقم رد تاماقم هب تاعbطا ندرک اشفا دش مزL رگا ۱۴ هرامش فارگاراپ قبط     
۰دنهد ناشن عیرس شنکاو اه نظ وس لباقم رد هک دنتسه فظوم هسردم نانکراک و دارفا همه اتیمومع     
دشاب نا sشاد هارمه ای نا شورف ای داوم زا هدافتسا ،یتسس ،یلبنت ،تبیغ دروم رد دناوتیم نظ وس     
۰داد عbطا سیلپ هب هلصافbب دیاب ار عوضوم دش نا شورف ای ردخم داوم راتفرگ یزوما شناد رگا     
۰دیامن مورحم لیصحت زا ای جارخا هسردم زا ار زوما شناد دناوت یم هسردم دروم نیا رد     
زین اهنا نیدلاو دیاب دشاب لاس ۱۸ ریز یزوما شناد رگا و دوب دهاوخ هسردم و زوما شناد نیب دروم نیا رد مادقا حرط     
۰دنناسر مه هب روضح حرط نیا رد     
۰دشاب یمن اهنا یصوصخ یاضف کی نازوما شناد دمک     
 ۰دیامن هدهاشم و هدرک زاب ار نا هک دریگب میمصت نظ وس لیبق زا صوصخم یاه تیعقوم رد دناوت یم هسردم     
۰مینک یم ینابیتشپ نیناوق نیا زا ام     

۰دیا باسح هب فلخت دناوت یم ییاه زیچ هچ ،لکلا نوناق قبط     
لاس ۱۸ ریز دارفا هب وجبا شورف     
اهناروتسر رد لاس ۱۸ زیز دارفا هب تابورشم ورس     
دیرخ بورشم ای داد بورشم دیابن ناناوجون هب     
درک یرادیرخ یوق یلکلا تابورشم دیابن لاس ۲۰ ریز دارفا هب     
 فلخت اهنا sشاد هارمه نوناق قبط هک مینک یم رکذ اجنیا رد ار داوم نیا نیرت یلومعم زا ات دنچ مان ردخم داوم نوناق قبط     
۰دشابیم عونمم و     
اناوج یرام و نییوره ،نییاکوک ،تک ،نیماتف نا ،سیباناک ،سیاپسا     ۰زا دنا ترابع داوم نیا     
عونمم داوم نیا زا ندرک هدافتسا ای sشاد     
 عونمم sخورف یرگید صخش هب     
عونمم ندرک دیلوت ای دراو     
۰دنوشن دایتعا راچد نازوما شناد ات درب دهاوخ راکب یا هنLاعف راک هسردم     
 هب تیقفوماب ار دوخ تbیصحت دنناوتب اه هچب هک درک دهاوخ ششوکو یعس هسردم نازوما شناد ندوب ملاس و قفوم یارب     
 ۰دنناسر نایاپ     
 

  


