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نيوا نادنز طايح رد زورما حبص

دش ارجا لتاق 5 صاصق مكح

نادنز طايح رد زورما حبص دندوب هدناسر لتق هب ار ينارھت دنورھش 5 هك صاصق هب موكحم 5 مكح :سراف يرازگربخ
.دش ارجا نارھت ييانج روما يارسداد ماكحا يارجا دحاو يضاق روضح اب نيوا

دش يعدم يرتنالك نارومأم هب هعجارم اب يدرم 82 لاس نمھب 17 ،سراف يعامتجا راگنربخ شرازگ هب

.تسا هتشگنزاب هناخ هب رگيد و هدش جراخ لزنم زا ايدنآ مان هب شرتخد

زا وا و دراد شقن هدنورپ نيا رد زارف دايز لامتحا هب و هدوب انشآ زارف مان هب يرسپ اب شرتخد دش يعدم درم نيا

.تسا عالطا اب شرتخد زور و لاح

دمحم ،شردپ يتسدمھ اب سپس هتشك ار ايدنآ مان هب شا هقالع دروم رتخد زارف داد ناشن نارومأم تاقيقحت

.تسا هتخادنا يرتم 22 هاچرعق هب و هديشك شتآ هب ار يو هزانج رقاب

ثحب و رج مھ اب مدرك منيشام راوس ار ايدنآ يتقو 82 دنفسا 13 دش يعدم و دوشگ فارتعا هب بل زارف

.دش يراج شتروص زا نوخ و ديبوك نيشام هشيش هب ار شرس وا و ميدرك

اب هك مداد يم لامتحا جاودزا رارق و لوق و ييانشآ لاس 3 زا سپ و متشاد كش ايدنآ هب نوچ دش يعدم زارف

.متشك ار وا ،دنك يم تقافر شردارب ناتسود

يارجا نامز رد زورما حبص و دش موكحم صاصق هب نارھت ناتسا يرفيك هاگداد 74 هبعش يضاق يوس زا زارف

نداد زا شرتخد نديسر لتق هب يگنوگچ يروآ داي اب ايدنآ ردپ اما دشخبب ار يو ات تساوخ ايدنآ ردپ زا مكح

.دش ارجا مكح و هدرك عانتما تياضر

هك دوب يدباع دمحم دريگب تياضر مد يايلوا زا تسناوتن و دش ارجا يو مكح هك يصاصق هب موكحم نيمود*

.دوب هدش موكحم صاصق هب زوريپ لتق ماھتا هب

يكي حرج و برض هب رجنم عازن و يريگرد كي رد رسنارھت 151 يرتنالك هزوح رد 81 لاس نمھب 7 خيرات رد دمحم

.دناسر لتق هب زوريپ مان هب ار دوخ ناتسود زا

صاصق مكح هب نارھت ناتسا يرفيك هاگداد 1156 هبعش يضاق يوس زا 82 لاس رھم 15 خيرات رد دمحم

نيا لوط رد دشن قفوم دمحم اما دش ديئات روشك يلاع ناويد 3 هبعش يوس زا مكح نيا هك دش موكحم

.دريگب تياضر مد يايلوا زا اھ لاس

رضاح مد يايلوا اما دنھد تياضر هيد تفايرد اب و هديشخب ار يو ات تساوخ مد يايلوا زا رگيد راب زورما حبص يو

.ديسر شيوخ لامعا يازس هب دمحم و هدشن تياضر هب

و ديسر شيوخ لمع يازس هب زورما حبص لاس 3 زا سپ هك دوب هلاس 29 ناضمر صاصق هب موكحم نيموس*

.دمآرد ارجا هب يو صوصخرد صاصق مكح

هب وقاچ تابرض اب ار هلاس 25 اليل مان هب دوخ ردارب نز 83 لاس نيدرورف 29 خيرات رد صاصق هب موكحم ناضمر

.دوب هدرك ترپ نيياپ هب نامتخاس مجنپ هقبط زا ار يو دسج سپس و هدناسر لتق
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هدرب يپ و هدش كوكشم يو هب دش يعدم اليل ندناسر لتق هب رب ينبم دوخ تافارتعا زا يشخب رد ناضمر

.دراد عورشمان طابترا يرگيد نادرم اب اليل هك دوب

نيا هك دش موكحم صاصق هب نارھت ناتسا يرفيك هاگداد 74 هبعش يوس زا 84 لاس دادرخ 18 خيرات رد ناضمر

.دش ديئات روشك يلاع ناويد 26 هبعش يوس زا مكح

ار يو ناضمر نونج زارحا اب ات تساوخ نالوئسم زا فلتخم ياھ همان نتشون اب اھ لاس نيا لوط رد ناضمر ردارب

تازاجم راد هب لماك تمالس رد ناضمر زورما حبص و دنام هجيتن يب اھ شالت نيا اما دننكن موكحم صاصق هب

.دش هتخيوآ

وقاچ تابرض اب ار دوخ هلاس نيدنچ تسود هك دوب هلاس 25 نسحم زورما حبص صاصق هب موكحم نيمراھچ اما*

.دوب هدش موكحم صاصق هب و دوب هدناسر لتق هب

نورد رد و وقاچ تابرض اب ار هلاس 24 يلع مان هب دوخ ناتسود زا يكي 84 لاس تشھبيدرا 31 خيرات رد نسحم

.دوب هدناسر لتق هب وردوخ ناريا ياھنلاس زا يكي

ردام و ردپ اما هداد ضرق لوپ ناموت نويليم كي يو هب و هدوب تسود يلع اب دش يعدم ييوجزاب رد نسحم

.دشاب هتشادن طابترا يلع اب ات دنتساوخ نسحم زا و هداد سپ يو هب ار لوپ يلع

يقاب زونھ هك ينامز دوز حبص ار وا و هدش ريگرد يلع اب و هدش تحاران يلع ردام و ردپ راك نيا زا زين يو

هب نديسر اب اما هدز زين ار دوخ گرھاش و هدناسر لتق هب دندوب هدماين دوخ راك رس هب هناخراك نارگراك

.دوب هتفاي تاجن گرم زا ناتسراميب

دش موكحم صاصق هب 84 لاس رھم 3 خيرات رد نارھت ناتسا يرفيك هاگداد 74 هبعش يضاق يوس زا نسحم

تازاجم راد هب لاس 2 زا سپ نسحم زورما حبص و دش ديئات روشك يلاع ناويد 33 هبعش يوس زا مكح نيا هك

.دش هتخيوآ

لتق هب تقرس هزيگنا اب ار رفاسم كي هك دوب يشكرفاسم هدننار هلاس 32 دمحم تختياپ لتاق نيمجنپ *

.دوب هدش موكحم صاصق هب و دوب هدناسر

رفاسم كي هب دوب نارھت بونج يلاوح رد يشكرفاسم لاح رد هك ينامز 77 لاس دادرم 22 خيرات رد دمحم

.دريگ يم توق يو دوجو رد تقرس هزيگنا و هدرك دروخرب نسح مان هب رادلوپ

هب كچ لوارت يدايز رادقم يو دوش يم هجوتم هدرك زاب ار تبحص رس نسح اب هك ينامز دش يعدم دمحم

.دربب تقرس هب ار اھكچ لوارت نيا ات دوش يم هسوسو زين يو دراد هارمھ

اھكچ ندرك دقن نامز رد اما درب يم تقرس هب ار يو ياھلوپ و هدناسر لتق هب ار نسح تقرس هزيگنا اب دمحم

.دوش يم ريگتسد سيلپ نارومأم يوس زا

مرجم نيرخآ ناونع هب زورما حبص و دش موكحم صاصق هب نارھت ناتسا يرفيك هاگداد 74 هبعش يوس زا دمحم

.دش هتخيوآ راد هب صاصق هب موكحم

ز/مايپ ياھتنا
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