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يوضر ناسارخ ثداوح رابخا

نيوانع يگتفرگزاگ رثا رب يراوزبس ناوج گرم و داتعم ناوج گرم ،ماج تبرت رد يچقاچاق ود مادعا :سراف يرازگربخ
.تسا يوضر ناسارخ ثداوح رابخا

يچقاچاق درف ود ،يوضر ناسارخ يماظتنا يھدنامرف يناسر عالطا زكرم زا لقن هب سراف يرازگربخ شرازگ هب

.دندش هتخيوآ تازاجم راد هب ماج تبرت نادنز رد

.دمآ رد ارجا هلحرم هب طبريذ لماوع روضح اب و ماج تبرت ناتسرھش نادنز لحم رد يچقاچاق ود مادعا مكح

و هدش ريگتسد ردخم داوم قاچاق مرج هب دندوب ناتسناغفا روشك هعبت هك درف ود نيا ،يتفايرد شرازگ ساسارب

.دندوب هدش موكحم مادعا هب يياضق مكح اب

.درپس ناج دھشم رد ردخم داوم فرصم رثا رب داتعم درم كي ،رگيد يربخ رب انب

زا يمين و هدش علطم دوخ لزنم لخاد رد يدرف كوكشم گرم زا دھشم دابآ مظاك هاگساپ يماظتنا نارومام

.دندش مازعا لحم هب عوضوم يسررب يارب سسجت نارومام

هب تسا هتشاد نس لاس 30 هك داتعم درم نيا ،دش صخشم لحم رد نارومام روضح اب شرازگ نيا ساسا رب

.تسا هداد تسد زا ار دوخ ناج ردخم داوم فرصم ليلد

.تفاي لاقتنا ينوناق يكشزپ هب شا هداوناخ هب ليوحت يارب داتعم درف نيا دسج

يگتفرگ زاگ رثا رب شلزنم لخاد رد تحارتسا ماگنھ يراوزبس هلاس 22 ناوج كي هك تسا يكاح رگيد يربخ

.داد تسد زا ار دوخ ناج

يسررب يارب و دندش علطم شلزنم لخاد رد يدرم كوكشم گرم زا راوزبس ناتسرھش يماظتنا نارومام

.دندرك تميزع هثداح لحم هب عوضوم رتشيب

رثا رب ،هدوب دوخ لزنم لخاد رد تحارتسا لاح رد هك يفوتم ،دش صخشم هدمآ لمع هب ياھ يسررب رد

.تسا هداد تسد زا ار دوخ ناج و هدش مومسم يمس ياھزاگ قاشنتسا

م/مايپ ياھتنا
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