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 يغائماخاللیدسسٔاٌدسياَیکٕدکإٌَٔخٕاَاٌ

 آرهیٌذخت احوذی
 armindokhta@yahoo.com   ؿ٦ٌ ٗشًض سحو٨وبر دضؿ٦ٌ هب٦ٛٞٛػضٞ ٨ً٘ش٠ سٝاٛذض

ٕبُ. ؿَا که کدبٍ کدَىن ثدب ا٥ دبل سدو م ثدب ددٌیَٗ        ثو٘ إز و ه  مٚکلمٚبوٍ   ىٍمبن و کبٍ ثب کوىکبن ه  لٌر

ىٍمدبنگَان اُ هَىٕدبالن   مٖئولیز  اثابمبر  ىوابنگی و ٭وامل مِاك  م٢ب٭ ی إز. ثه هاین ىلیدل ثٖدیبٍی اُ ٍوان  

ىهني که ثب ثٍِاٖبالن کبٍ کنني. اُ ٥َفی نگَانی ٍاػ٬ ثده دیبمديهبی  دبنونی و اهال دی     کنني و سَػیق میػشنبة میا

ُني. این یک وا ٮیز إز که کبٍکَىن ثب ا٥ دبل هایٚده مدوٍى سٚدویق و سأئیدي والديینی       نیِ ثه این مٖئسه ىامن می

ثبٙني و یب نلو  ىٍمبن ٍا ث٦وٍ کبمل ثده ٭ادي  ىٍمدبنگَان     هواَم  مٚشبق و هاَاهی کنني  نیٖز  واليینی که فياکبٍ

ثگٌاٍني. هاـنین میِان كابیز کبنونابی اػشاب٭ی و مَاػ٬  ٢بئی نیِ اُ دی٘  بثدل سٮیدین ى یدق نیٖدز. ثندبثَاین      

   َ ىٍ  ١َوٍر وػوى ىٍمبنگَانی که ثشوانني ثب مو١و٭بسی مبنني ٍاُىاٍی  ك ٨ ٕواثق  ١ٍبیز ثه ىٍمدبن و ثَائدز ىٍمدبنگ

هدبی  ٙوى. ىٍمبنگَان كوُ  کوىک و نوػوان ثبیي ثه دیـیيایىٍمبنی کوىکبن کبٍ کنني ثیٚشَ اُ  جل اكٖبٓ میٍوان

هبٛ اهال ی و إٓیت دٌیَی نٖجی مَاػٮه کننيابن هوى كٖبٓ ثبٙدني. اُ آنؼدب کده سٮدبٍیف کادی ثدَای کنشدَل        

ٚشَ إز  لٌا ىٍمبنگَ ثبیي كياکظَ ٭ال انديی و سوػده   کوىکبن وػوى ىاٍى و اُ ٥َف ىیگَ میِان إٓیت دٌیَی آناب ثی

آیي ىاٙشه ثبٙي و لٌا ثبیي هد   ىٍمبنگَ کوىک ثبیي آمبىای مقبثسه ثب مٖبیسی که ىٍ ىٍمبن ٍا دی٘ میٍا ثکبٍ ثنيى. ٍوان

 اٍُٙابی اهال ی و ه  كقو ی  کوىک و نیِ واليین آناب ٍا مي ن٪َ  َاٍ ىهي.
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