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يلامش ناسارخ ثداوح زا هاتوك

4 لمح و ديرخ ماھتا هب يچقاچاق كي مادعا ،كرتا هناخدور هيشاح رد يناوريش ناوج دسج فشك :سراف يرازگربخ
هب يياضق ماقم يگنھامھ اب ناوريش تشادھب زكرم رد هدش اھر هزور 10 دازون ليوحت و درونجب رد لاتسيرك مرگوليك
.تسا ناتسا نيا رابخا مھا زا ناتسرھش نيا هاگراوخريش

نيا كرتا هناخدور هيشاح رد زورما يناوريش هلاس 28 ناوج دسج ،ناوريش زا سراف يرازگربخ شرازگ هب

.دش فشك ناتسرھش

صيخشت يگفخ هثداح نيا رد يناوريش ناوج نيا گرم تلع لحم رد ينوناق يكشزپ روضح اب ربخ نيا هياپ رب

.تسا هدش هداد

.تسا هدش مالعا يو گرم للع رگيد زا صرق دايز فرصم نينچمھ

درونجب رد لاتسيرك مرگ وليك 4 لمح و ديرخ ماھتا هب يچقاچاق كي مادعا *

.دش مادعا درونجب نادنز رد زورما لاتسيرك مرگ وليك 4 لمح و ديرخ ماھتا هب يچقاچاق كي

رد يياھن دييات و ناتسا نيا زكرم بالقنا هاگداد مود هبعش يوس زا يار رودص زا سپ مھتم نيا مادعا مكح

.دش ارجا مد يايلوا و نادنز سيئر ،ينوناق يكشزپ ناتسداد روضح اب روشك يلاع ناويد 28 هبعش

زا هرداص ماكحا مكح نيا يارجا هيشاح رد درونجب بالقنا و يمومع ناتسداد يديس ملع ريم ربخ نيا هياپ رب

هك تسناد يدارفا يارب يتربع سرد ناونع هب ار يمومع قوقح هب نازواجتم و نافلختم يارب اھ هاگداد يوس

.دننك يم شودخم ار هعماج يعامتجا تينما دوخ موش فادھا هب نديسر يارب

دنھاوخ راتفرگ تلادع لاگنچ رد تروص نيا ريغ رد دنرادرب دوخ هنامرجم لامعا زا تسد نامرجم :درك ديكات يو

.دش

.دندش مادعا ردخم داوم شورف و لمح ماھتا هب يلامش ناسارخ رد گرم رگادوس 8 لاسراپ

هاگراوخريش هب يياضق ماقم يگنھامھ اب ناوريش تشادھب زكرم رد هدش اھر هزور 10 دازون ليوحت *

يگنھامھ زا سپ دوب هدش اھر ناتسرھش نيا تشادھب زكرم رد يمولعمان ليالد هب هك يناوريش هزور 10 دازون

.دش هقطنم هاگراوخريش ليوحت زورما رصع يياضق ماقم اب يماظتنا نيرومام

تيسنج ياراد هك دازون نيا :تفگ ناتسرھش نيا رد سراف راگنربخ هب ناوريش يماظتنا هدنامرف يدارم نسح

.تسا هدش يياسانش ناتسرھش نيا كي هرامش تشادھب زكرم هطوحم رد زورما تسا رسپ

.تسا هدش زاغآ هدنورپ نيا هنيمز رد يماظتنا نيرومام تاقيقحت :دوزفا يو

ص/ مايپ ياھتنا
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