
شزومآ شرف ولبات تفاب و يفابھب ياتسار رد رفن 112 و يياسانش يرياشع نانز يديلوت لوصحم
.دنديد
،دھشم ،فاوخ ياھناتسرھش رد رياشع نانز يتسد عيانص هاگراك 147 :دوزفا يرفعج سدنھم
.تفرگ رارق نانآ رايتخا رد نيرفآراك نانز حرط رابتعا لحم زا زاين دروم رازبا و زيھجت ،راوزبس ،ناچوق
غرم شرورپ يديلوت دحاو 30 رياشع نانز لاغتشا داجيا ياتسار رد هتشذگ لاس رد :درك مالعا يو
اب ييوراد ناھايگ لاصحتسا و يموب غرم شرورپ هنيمز رد يديلوت هكبش 12 و يزادنا هار يموب
نيرفآراك رتخد و نز رفن 200 يھدناماس فدھ اب يزرواشك داھج نامزاس جيورت تيريدم يراكمھ
.تسا هدش ليكشت ناتسا حطس رد رياشع

اھ هظحل

دش هتخيوآ راد هب درونجب رد ردخم داوم يچقاچاق
راھچ يچقاچاق مادعا مكح يارجا زا درونجب بالقنا و يمومع ناتسداد :سدق راگنربخ - درونجب
.داد ربخ ناتسرھش نيا رد لاتسيرك مرگوليك
بوصم ردخم داوم اب هزرابم نوناق متشھ هدام زا مشش دنب قباطم :دوزفا يديس ملعريم
.دش دييأت هيلع موكحم مادعا مكح ،ماظن تحلصم صيخشت عمجم 1376 لاس
لاسرا روشك يلاع ناويد هب هدنورپ نيا ،مھتم ششخب و وفع ياضاقت هب هجوت اب :درك حيرصت يو
ياضاقت اب هك تفرگ رارق ددجم يگديسر دروم يگدوشخب و وفع نويسيمك رد هدنورپ و دش
.دش تفلاخم هدربمان
.دمآرد ارجا هب درونجب نادنز هطوحم رد ينوناق تافيرشت ماجنا زا سپ يچقاچاق نيا مادعا مكح

يلامش ناسارخ رد هدنيوش داوم نتراك 1500  فشك
و فشك زا يلامش ناسارخ يتموكح تاريزعت 3 هبعش تساير :سدق راگنربخ - درونجب
.داد ربخ ناتسا رد هدنيوش داوم نتراك 1500 طبض
داوم دوبمك صوصخ رد مدرم يوس زا هلصاو شرازگ رب انب :تفگ ام راگنربخ اب وگتفگ رد يفجن
يوس زا الاك نيا هناراي فذح هب هجوت اب و ينيشام و يتسد ييوشسابل ردوپ زا معا هدنيوش
،دندوب هدرك ناشياھرابنا رد داوم نيا راكتحا و يرادھگن هب مادقا هك وجدوس دارفا زا يدادعت ،تلود
.دندش ريگتسد

تشاذگ ياجرب حورجم و هتشك 3 تلكيسروتوم 2 دروخرب

هب دابآ نسح ياتسور زا هك تلكيسروتوم كي :يدارم -دابآرصن
زا هك رگيد تلكيسروتوم اب ،دوب تكرح لاح رد دابآرصن فرط
مد رد نآ بكار و درك دروخرب تدش هب ،دوب روبع لاح رد لباقم
و حورجم تدش هب رگيد تلكيسروتوم نيشنرس ود و درپس ناج
.دندش ناتسراميب هناور

نادنبھن رد هحلسا فشك
هضبق كي فيقوت و فشك هب قفوم نادنبھن ناتسرھش يماظتنا نارومأم :سدق راگنربخ - دنجريب
.دندش زاجمريغ حالس
يمومع تينما و تاعالطا سيلپ نارومأم ،يبونج ناسارخ سيلپ يناسر عالطا زكرم شرازگ هب
اب زاجمريغ ياھحالس يروآ عمج حرط يارجا رد نادنبھن ناتسرھش يماظتنا يھدنامرف
هب لول ود يراكش حالس هضبق كي لزنم كي زا يسرزاب رد يياضق ماقم يگنھامھ
.دندرك طبض و فشك ار گنشف 70 هارمھ

نويماك كي رد هدرشف نييورھ مرگوليك 5 
قفوم ناتسناغفا روشك زا يدورو ياھنويماك زا يسرزاب ماگنھ نوراغود كرمگ لك هرادا نانكراك
فشك نويماك هاگتسد كي زا هدرشف نييورھ عون زا ردخم داوم مرگ 800 و وليك 5 نازيم دندش
.دنيامن
دنچ رد نوراغود كرمگ نانكراك رظن تقد و يرايشوھ اب يراج لاس يادتبا زا ،تسا ركذ ناياش
.تسا هتفرگ تروص هنيمز نيا رد يتايفشك هلحرم

زا هدافتسا تارطخ ؛ درك حيرشت يلامش ناسارخ يكشزپ مولع هاگشناد يتشادھب نواعم
ينژيسكا ياھنايلق

يتمالس نيمأت يارب :تفگ درونجب تشادھب زكرم سيئر :سدق راگنربخ - درونجب
نيمأت ثحب رد اھناگرا و مدرم همھ هكلب ،تسين رثؤم نامرد و تشادھب اھنت مدرم
.دشاب يم ميھس تمالس
راھظا يلامش ناسارخ رد تايناخد نودب يناھج زور شيامھ رد نايديشر رتكد
تايناخد فرصم هك دراد هعماج دارفا يتمالس رب يميقتسم رثا تايناخد :تشاد
لابند هب ار يويلك و يقورع ،يبلق ،يتسوپ ،يشراوگ ،يوير ياھيراميب ،يگدرسفا ،بارطضا
دصرد 25 ،لاس 19 يالاب دارفا رد هك دنا يراگيس ناريا تيعمج دصرد 15 :درك ناشنرطاخ يو.دراد
يتشادھب نواعم نينچمھ .دنا هدش راتفرگ زوسنامناخ يالب نيا هب نانز دصرد جنپ و نادرم
و تسين هديشوپ يسك رب راگيس تارضم :درك نايب زين يلامش ناسارخ يكشزپ مولع هاگشناد
كين ردان رتكد .دراذگ يم ريثأت ندب ياھ تمسق همھ رب يمس هدام عون 400 دوجو ليلد هب راگيس
ياھنايلق فرصم :درك ناشنرطاخ ،ينژيسكا ياھنايلق هژيو هب نايلق تارضم هب هراشا اب تسرپ
هزادنا هب نايلق نديشك اب :درك حيرصت يو.تسا رتكانرطخ مھ راگيس زا و زاس لكشم ينژيسكا
.دوش يم درف ياھ هير دراو دود راگيس خن 100 فرصم

فدھ

لحار ماما ياھنامرآ اب قاثيم ديدجت
زا يگدنيامن هب فلتخم ياھ هتشر رد راكشزرو 150 زا لكشتم ...ا حور ناقشاع يترايز ناوراك
.دندش )هر(ماما رھطم دقرم مزاع يبونج ناسارخ شزرو گرزب هعماج
يروھمج راذگناينب ياھنامرآ اب قاثيم ديدجت يارب هام دادرخ متشھ زا هلاس همھ ناوراك نيا
.دنوش يم مازعا لحار ماما دقرم هب يمالسا

نادنبھن رد هزين باترپ تاقباسم
.دش رازگرب نادنبھن رد هزين باترپ تاقباسم هرود كي :سدق راگنربخ - دنجريب
رگيدكي اب راكشزرو 30 تاقباسم نيا رد يبونج ناسارخ شزرو هناخ يمومع طباور شرازگ هب
.ديسر لوا ماقم هب داژن يلعمالغ ديشرف ناياپ رد هك دندرك تباقر

نادنبھن »رتسگ رھم« ماج يرازگرب
.دش رازگرب نادنبھن رد رتسگ رھم ماج روشك نايياتسور يناديموود تاقباسم
رگيدكي اب لوط شرپ و رتم رازھ 3 ،رتم 1000 يود هتشر 3 رد ناراكشزرو ،شرازگ نيا ساسارب
.دندرك تباقر

زق ياتسور رد نادرم نيرتيوق تاقباسم
راكشزرو 10 روضح اب زق ياتسور يادھش ماج نادرم نيرتيوق تاقباسم :سدق راگنربخ - راوزبس
زق ياتسور يزكرم ناديم رد يوگ نتشادرب و هدنك سرپ ،يلداعت تاكسا ،نادمچ لمح هتشر 4 رد
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