
اھناتسا - ربخ

8702310949 : هرامش

87/02/31 - 17:47

زورما حبص

دش هتخيوآ راد هب ناھفصا رد بطم يشنم لتاق

يزكرم نادنز هطوحم رد دوب هديسر لتق هب وقاچ هبرض 47 رثا رب هك يبطم يشنم لتاق زورما حبص :سراف يرازگربخ
.دش هتخيوآ راد هب ناھفصا

ت .هرينم ،85 لاس رد هك ناتسناغفا هعبت هلاس 35 فلا .اضر زورما حبص ،ناھفصا زا سراف يرازگربخ شرازگ هب

.دش هتخيوآ تازاجم راد هب دوب هدناسر لتق هب وقاچ تابرض اب ناھفصا رد ار رتكد كي بلطم يشنم

و هثداح لحم هب تميزع زا سپ يماظتنا نارومام ،داتفا قافتا 85 لاس تشھبيدرا 27 زور رد هثداح نيا

درف نينچمھ و دوب هديسر لتق هب وقاچ تابرض اب ًارھاظ هك هلاس 52 يشنم دولآ نوخ دسج اب بطم يسرزاب

.دندش هجاوم ،دوب هدش ريگتسد نامتخاس يلاھا يوس زا هك مھتم

و بطم راك عورش هيلوا تاعاس رد هك دش صخشم ينيع نادھاش زا يماظتنا نارومام هيلوا تاقيقحت رد

ددعتم تابرض اب دوب زين نامتخاس راديارس هك مھتم اب يظفل هرجاشم زا سپ تسا هدوب اھنت يشنم هك ينامز

.دسر يم لتق هب وقاچ

هميسارس هك مھتم اب دنتفر تيانج لحم هب دايرف و داد يادص ندينش اب نامتخاس نانكاس هك هثداح نيا رد

.دننك يم ريگتسد ار وا و وربور ،هتشاد رارف دصق

14 ييانشآ هب اتحارص يو يھاگآ هرياد رد هيلوا تاقيقحت رد يماظتنا يورين يوس زا مھتم يريگتسد زا سپ

يدمع لتق هشقن حرط نينچمھ و يلام فالتخا ،تفاظن ماجنا يارب دوخ دمآ و تفر و لوتقم اب دوخ هلاس

.درك فارتعا يشنم

زا صاصق ياضاقت و هدنورپ يسررب اب ناھفصا ناتسا يرفيك رظن ديدجت هاگداد 17 هبعش ساسا نيمھ رب

تخادرپ و روشك يلاع ناويد رد دييات زا سپ و رداص ار لتاق نيا سفن صاصق مكح ،لوتقم مد يايلوا يوس

.دمآرد ارجا هب ناھفصا يزكرم نادنز رد زورما حبص يو مادعا مكح ،مد يايلوا يوس زا مھتم هب لماك هيد فصن
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