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ليبدرا ثداوح زا هاتوك

هدننار گرم و روتكارت ينوگژاو و ليبدرا رد لتاق داماد مادعا ، ردخم داوم عيزوت و هيھت دناب كي مادھنا :سراف يرازگربخ
.تسا ليبدرا ناتسا ثداوح زا هاتوك ياھربخ يمرگ رد نآ

يعامتجا تظافح و يريگشيپ يمدرم داتس هب هلصاو تاشرازگ ساسا رب ،ليبدرا زا سراف يرازگربخ شرازگ هب

ليكشت اب ،ردخم داوم عيزوت و هيھت رما رد يرفيك ددعتم قباوس ياراد و مولعم تيوھ اب يصخش يرتسگداد

اب هزرابم سيلپ عقوم هب تامادقا اب هك درك يم ليبدرا رھش حطس رد ردخم داوم شورف و هيھت هب مادقا يدناب

.دندش ريگتسد و يياسانش دناب ياضعا ناونع هب رفن 6 دادعت هدش باسح تايلمع يط ردخم داوم

ود ،يرادرھش مرآ اب لزنم كالپ ددع 79 ،يگنج گنشف 21 ،كايرت تناس 90و وليك 14 ناگدش ريگتسد زا

.دش طبض و فشك يراوس يوردوخ هاگتسد ود و ردخم داوم نيزوت هژيو يوزارت هاگتسد

ليبدرا رد لتاق داماد مادعا *

زا يكي رد 82 لاس رد هك يدرف ،ليبدرا ناتسا يرتسگداد يمومع طباور زا هديسر شرازگ ساسا رب

لتق هب ار شرسمھ ناكيدزن زا رفن ود ،ناموت رازھ 200 و نويليم كي غلبم تقرس هزيگنا هب ليبدرا ياھاتسور

هب تاقيقحت زا سپ دوب هداد ربخ يرتنالك هب ار لتق عوضوم رفن نيلوا ناونع هب نارومأم بيرف يارب و دوب هدناسر

.دش ريگتسد لتق هب مھتم ناونع هب و يياسانش هدمآ لمع

نذا و ذيفنت و نيلوتقم مد يايلوا يوس زا صاصق ياضاقت و ينوناق لحارم ريس و مھتم يريگتسد زا سپً اتياھن

.دش هتخيوآ تازاجم راد هب ليبدرا يزكرم نادنز هطوحم رد لتاق درف هيئاضق هوق سيئر يوس زا صاصق مكح

و دوب رتسب رد يمسج تيلولعم ليلد هب مود لوتقم هك ،دندوب لتاق رسمھ يومع و نز ردارب نيلوتقم

.درك يم تبقارم يو زا شا هدازردارب

دز مقر ار هدننار گرم ،يمرگ رد يعارز روتكارت ينوگژاو *

نيمز ندز مخش لاح رد هك يدرف روتكارت ،ليبدرا ناتسا يماظتنا يھدنامرف يناسر عالطا زكرم شرازگ هب

ينز مخش لحم ندوب راومھان و كانرطخ و دنت بيش دوجو تلع هب دوب يلفس يچخيليا ياتسور رد يعارز

.داد تسد زا ار دوخ ناج روتكارت هلاس 35 هدننار و دش نوگژاو

ب/مايپ ياھتنا
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