
2022  همعا  یتلفکم   ییهان نونقا   یحش  وت
 مدع تیریدم گنوگچ عوضوم و ،درس یم  شن هب لارفد  مسده ریر جرد هک هدکر   حشیوت ار  یا هن نوناق کی( SDH )هحدتم تاالی ا  لخدا  تینام ترازو
   ی خ رات کدر نوناق نی ا .د یامن یم  حضیوت ار (ی  دنورشه  یغ) هناگیب دافرا ی ارب( SDH  )دهتحم تالایا لاخد تنیام ترازو طسوت هامع تفیلکم شریذپ
  ثیحنم ار ی ا هی غذت  ی ا هککم و خ صدامدا ندنام هامع تل صحکمم ی ای ازم  ل قبهرادا هک   تقو ات و ،دوب رارقرب ههد ن یچند  ی ا رب هک ه«امع  تیلفکم»
 ندندارگزاب ی ا رب دنیاب تلود عهدت  گرنای  ب شد مالعا زوامر هک   یوناق . کندیم ا یاح داجدم ا، رتفرگ   یمنظر رد هماع تیلفکم  شری پذدمع  ییعت از  شخب
  .تسا ام   یوناق ترجاهم ستمیه سب انمی ا 

 
ی 

 
 

 
   

 
 

  زا  دنناوتیم  ،دنوشیم هتسباو تلود هب اتدمع شاعم رارما ی ا رب الامتحا هک   تعم نی ا ه ب، دنوش لی دبت «هماع لفیتمک»ه ب  دور ل یماتمحا که  ی دنوهرش  یغ دافرا
   تلود  ی دنق یغ  یا یا  مزماتم  ا بی رتق، 9102  لاس زا لبق ات .دنوش عنم (دوش  یمتهخان شتراک  نی رگن اونع به  نهایماع  حصطالا  رده )ک  یوناق مئاد تماقا ا ی  رشیپذ
  ردم انثبت هش اکه ب نجرم  ،ستین اجرال باق  ی گرد  ودش ولغ  تیا نه رده ک، 9102 لاس نوناق .دش  حذف یم  یسربر زا هیذغت  یا هک کم  ا ی   صخ ودادما دننام
  ت یعضو یا راد ی ا هه داونا خرده دتحم تالایا   دن وهرش لاطفا دننام ،دنتسین  رشیذپدم ع  مهاعیت کلفمل ومشمه ک دش  ی دافرا انی م رد  یا ه مهانبر   یچن
  .دنک  یم ی  یگول جقباوع  نیا  زا ،حالصطا نی ا  زا  خی راتک رد مسر ن ی دوت ابل اردف م سره دیر جرد ت ثب و  نوناق نی ا  راشتنا  .طلتخم

  ًً

 ً
  

   
  

 به  ا رعامه  تیلفمک رشیعدم پذ لیدل (DHS)  متحده   تالایا   خلاد تینمات رازن، وقانو نیا  با 
 :که  دنک یم ییگیپ ی نحو

 

 

؛  ندک  یم  اررقرب ار ننای اطم دمرم موعم یارب

  .تسا هرگنک   تایاده ا بابقطم

 هادوخان و  ننداورهش یغ و ناروممأ  یارب
 ؛ تس اکر د قابلح واضو هاآن یها

 

 و هنافصنم  ی اه تواضق هب نجرم
 رابربان راتفر رخط هشاک  یارب مجنسم
 ؛ دشو یم هباشم  تی عقوم  یاارد ادراف اب

و ؛ درب یم  ی ب ازار انیمتقاض ر باوع نارانوم    

 عفانم از هداتفسا تعنامم  داجای  از
 تیکلفمل ما  ش که  یادرافط سوت  یمومع
   .دنک  یم  ی ی گولج   دنتسین   هماع

و   ی گنس و  د ی  دج  ی اه مرفو ندوم  نل ی  مکت
 ؛  داشب  من  یمزال  ی  ومی  مض دانسا

  

  اطرخب ت  جراهم  یغ   ضیارع و ا هتاسخورد
 تهاشدن پیمزال ت ی  عضو  یی غ تو تامقا د ی  دمت
 و  ؛  دوش  من

 
  

 نم   داجیا ا رهدننک  ج ی  گ و   هدیچ یپ    تارایعم
  .دنک

 ا راش«خرلد باقعو»  ازبانتاج  تیاهم
 درف  کی  دنکر دلشد   تعی   -  د  یگ  نم  دهیدان
 رب  ،  هماع   عافنم  ی اه همانرب  درتکرامش از
 ،ترجاهم   فنم  ی اهدامیپ  ازسرت ساسا
 نوناق  ینا تحت لوا هلهو  دردفر   رگا   تح
  .دشاب  هتشادن اررق
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