
يناموت رازھ 5 لتق رطاخ هب مادعا
 

حبص ،دوب هدناسر لتق هب ار شتسود رابگرم عازن كي رد هك يناوج رسپ مادعا مكح :ثداوح هورگ
يناوج رسپ 85 لاس دادرخ زور نيتسخن رد ،ام راگنربخ شرازگ هب.دش ارجا ناھفصا نادنز رد زوريد
يمخز ار دوخ تسود يعازن نايرج رد درك اعدا و تفر ناھفصا ناراد يرتنالك هب نينوخ ناتسد اب
.تسا هدرك لقتنم ناتسراميب هب سپس و
ناج هدراو تاحارج تدش رثا رب حورجم رسپ دندش هجوتم و ناتسراميب يھار هلصافالب نارومأم
مدوب هتسشن نامدوخ لزنم رد رھظزا دعب :تفگ سرپزاب هب اھييوجزاب نايرج رد ديمح.تسا هدرپس
،مدوب راكھدب وا هب هك ار يناموت 5000 غلبم ،ديدھت اب و دروآ رد ادص هب ار هناخ رد لوتقم هك
.درك هبلاطم
و تفرگ تدش نام يريگرد ،مدش ريگرد وا اب .تشادن باسح و دح هك مدوب هدش يبصع ردق نآ
هك يلاح رد ،داتفا نيمز هب هكنآ زا دعب .مدز وا هب هبرض نيدنچ ،متشاد هارمھ هب هك ييوقاچ اب
اب مھتم.مدرك دادملق رصقم ار وا و هدرك هعجارم سيلپ هب ،مداد يم ناشن برطضم تدشب ار دوخ
هب يگديسر يارب هدنورپ و دش نادنز هناور ناتسداد يوس زا تساوخرفيك رودص اب و اھرارقا نيا
و يگديسر نايرج رد لتاق ناوج.دش هدرپس ناھفصا ناتسا يرفيك و رظنديدجت 17 هبعش تاضق
ديكأت ،هتشذگ ياھفارتعا راركت اب هبعش نيا راشتسم 4 و سيئر يياضر مشاھ يضاق لباقم رد
نم هيضرف اما ،دشاب هدرم مساقلاوبا هك مدرك يمن ركف وقاچ تابرض ندروآدراو زا سپ هك درك
.دوب هدش هتشك وا و دوبن تسرد
و لتاق سفن صاصق رب ينبم لوتقم ردام و ردپ تساوخرد و اھرارقا نيا ندينش اب 17 هبعش تاضق
هك درك موكحم مادعا هب ار ديمح ،ينوناق يكشزپ هيرظن هب دانتسا و ليالد هعومجم يسررب اب
زا مكح ناذيتسا اب.دش دييأت اجنآ رد و لاسرا روشك يلاع ناويد هب ،مھتم ضارتعا اب يأر نيا
زا مكح فقوت يارب شالت ،تاظحل نيرخآ ات .تفر راد هبوچ ياپ ديمح زوريد حبص ،هيئاضق هوق سيئر
مالعا هب رضاح لوتقم مد يايلوا اما ،تشاد همادا ناھفصا ناتسا يرتسگداد نالوؤسم يوس
.دش ارجا صاصق مكح و دندشن تياضر
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