
*****

راكش نديشكراگيس ماگنه لاغترپ تايناخد لامعتسا عنم هرادا سيئر
دش ناساكع

.دش ناساكع راكش نديشك راگيس ماگنھ لاغترپ رد تايناخد لامعتسا عنم يارجا هرادا سيئر
هك تايناخد فرصم تيعونمم يارجا هرادا سيئر » سغنان وينوتنآ « ريوصت زوين ياكسا ينويزيولت هكبش شرازگ هب
ناساكع( اھ يزتاراپاپ يوس زا دوب راگيس ندرك نشور لوغشم هك يلاح رد دوخ تسا هدش سيسات يگزات هب

. تسا هتفرگ رارق لاغترپ تاعوبطم رايتخا رد ) محازم
نديشك تيعونمم زا تسا هتفگ سنان .دوش وربور يرايسب ياھرسدرد اب صوصخ نيا رد يو دور يم راظتنا

تسا هتشادن يعالطا اھونيزاك رد راگيس  .

*****

دش مادعا ناگرگ ناتسرهش نادنز رد ينادنز كي

.داد ربخ ناگرگ ناتسرھش نادنز رد ردخم داوم ينادنز كي مادعا زا ناتسلگ ناتسا لك يرتسگداد
بالقنا هاگداد لوا هبعش يار رب انب هلاس 53 ينادنز نيا : درك مالعا انريا هب ناتسلگ يرتسگداد يمومع طباور
180و نويليم 125 و سبح هام 88 لاوما هرداصم مادعا هب كايرت مرگ 12 لمح و مرگوليك جنپ شورف ماھتا هب ناگرگ

. دوب هديدرگ موكحم يدقن هميرج لایر رازھ
روضح اب هرداص مكح و ديسر روشك لك ناتسداد دييات هب يو مادعا مكح : تسا هدوزفا يمومع طباور نيا

دمآرد ارجا هب ناگرگ نادنز رد هطوبرم نالوئسم .

*****

تشادزاب دايز تعرس رطاخ هب ار هلاس 85 هدننار كي اداناك سيلپ
درك

نابايخ رد ناناوج تعرسرپ ياھ يگدننار يارب ار ديدش يياھ تازاجم هك يديدج نوناق بجوم هب اداناك سيلپ
. درك تشادزاب ار هلاس 85 هدننار كي دنك يم لامعا روشك نيا ياھ

هك تسويراتنوا هقطنم رد هدش تشادزاب هدننار 2300 زا يكي هلاس 85 درم نيا زرتيور يرازگربخ شرازگ هب
تازاجم ضرعم رد اھ نابايخ رد اھوردوخ ناگدننار هناروھتم ياھ تكرح و هقباسم اب هلباقم ديدج نوناق ساسارب

.دنا هتفرگ رارق ينوناق ياھ
هدش هتشاذگ ارجا هب شيپ هام هس زا اھ نابايخ رد اھوردوخ ناگدننار هناروھتم تاكرح و تاقباسم تيعونمم نوناق

. تسا روبزم نوناق بجوم هب هدش تشادزاب درف نيرت نسم هلاس 85 هدننار نيا و
زا يكي رد تعاس رد رتموليك 161 رب غلاب يتعرس اب هك يلاح رد شيپ هتفھ نسم درم نيا ويراتنوا سيلپ هتفگ هب

.دش تشادزاب درك يم يگدننار رھش يلصا ياھ هارگرزب
هميرج رالد رازھ ود مكتسد تخادرپ هب الامتحا يو نس هب هجوت نودب هلاس 85 هدننار نيا ديدج نوناق ساسارب
فيقوت هتفھ كي تدم هب درم نيا يوردوخ و يگدننار همانيھاوگ هك داد روتسد نينچمھ سيلپ .دش دھاوخ موكحم

دوش .
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