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!مینك موكحم ار دراواه ناج تلود  یرگراك دض نوناق یندیس نوات کلب رد  نوج هام ۲۸ تارهاظت رد تكرش اب 

!هدازآ مدرم و نارگراك

 هحول رس رد ار ایلارتسا نارگراك رب نوزفا زور راشف ابقاعتم و راك نوناق رییغت ۱۹۹۶ لاس رد شندمآ راك رس رب ودب زا دراواه ناج یفالتئا تلود
 ار دوخ رظن دروم تاحالصا مود زاف ۲۰۰۵ لاس نایاپ رد هرخالاب رركم یاهشالت زا سپ ایلارتسا لانشن - لاربیل تلود .تسا هداد رارق دوخ راك
.دیدرگ زاغآ یخیرات و عیسو ،دیدج یدعب رد نارگراك قوقح هب هلمح بیترت نیا هب  و درك داجیا روشك نیا راك نوناق رد
 نییعت و هدش هداد لیلقت نكمم حطس نیرتمك هب یلغش طیارش لقادح ،هدرك وغل ار نارگراك یایازم زا یرایسب دراواه تلود راك دیدج نوناق
 ششوپ نارگراك ،تسا زاب یلغش یاهدادارق وغل یارب امرفراك تسد نوناق نیا رد .تسا هدرپس تلود و ناراد هیامرس تسد هب ار هیاپ دزمتسد
 یاهجارخا لابق رد ینوناق ششوپ دنتسه رگراك ۱۰۰ زا رتمك یاراد هك یتامدخ و یدیلوت زكارم و دنا هداد تسد زا ار هنالداعان جارخا ینوناق
 وغل یعمج اهدادارق .دنتسه وغل لباق امرفراك میمصت هب انب هنابش یاهتفیش ای هتفه رخآ رد راك و یراك هفاضا یایازم .دنرادن ار نایامرفراك
 رب ینیگنس یدقن یاه همیرج و دیآ' یم لمعب یریگولج یلغش یاهداهن رد نارگراك قوقح زا عافد یارب اه هیداحتا ناگدنیامن روضح زا .دنوشیم
 یا هحفص ۱۲۰۰ نوناق نیا زا یكچوك شخب اهنت تاكن نیا .تسا هدش بلس نارگراك زا المع باصتعا قح .تسا هدش لامعا اه هیداحتا تییلاعف
.تسا
 نارگراك .تسا هتفرگ تروص باصتعا و ییامیپ هار ،تارهاظت ،ییآ مهدرگ اهدص لاحب ات . دنا هدرك  ملع دق نوناق نیا لباقم رد ایلارتسا نارگراك
 اب نایامرفراك  لباقمرد .دنا هدرك ساسحا ناشیاه هداوناخ و دوخ یگدنز یور رب ار یرگراك دض نوناق نیا رطخ ایلارتسا ناریگبدزم و نادنمراك و
 یرگراك دض نوناق اب هلباقم اما .دننك تكرش دیابن یرگراك تاضارتعا رد هك دنا هدرك دیدهت ار دوخ نارگراك ،راك دیدج نوناق نیمه زا ییوج هرهب
 دوخ یورین هب اكتا اب و فافش دیاب تازرابم نیا .دراد یرت هدرتسگ تازرابم هب زاین دنكیم یرادساپ ناراد هیامرس عفانم زا هك دراواه ناج تلود
.دوش یربهر یراد هیامرس یاهورین هب تبسن یماهبا هنوگ ره ندودز اب و نارگراك
 هاوخیدازآ مدرم و یرگراك نالاعف ،نارگراك هیلك  ،دراواه ناج تلود راك نوناق ندرك موكحم نمض ایلارتسا - ناریا نارگراك اب یگتسبمه هتیمك
 ایلارتسا یفنص و یرگراك یاه هیداحتا یا هتفه کی و یرسارس نیپمك زا یشخب تارهاظت نیا .دناوخ یم ارف تارهاظت نیا رد لاعف تكرش هب ار
.دشاب یم ایلارتسا لاردف تلود راك نوناق هیلع
حبص ۹ عمجت تعاس
۲۸/۶/۲۰۰۶ هبنشراهچ :خیرات
Blcktown Showground, Richmond RD, Blacktown: ناكم

ایلارتسا نارگراك تازرابم داب هدنز
نارگراك یناهج یگتسبمه داب هدنز
ایلارتسا - ناریا نارگراك اب یگتسبمه هتیمك
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