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يزكرم ناتسا ثداوح زا هاتوك

لياسو قراس يريگتسد ،تالحم رد يرارف ينادنز دنچ يريگتسد ،كارا رد كارك يچقاچاق مادعا :سراف يرازگربخ
.تسا يزكرم ناتسا زورما ثداوح هاتوك رابخا نيرت مھم زا كارا رد وردوخ

يچقاچاق كي ،يزكرم ناتسا يماظتنا يھدنامرف يعامتجا نواعم زا لقن هب سراف يرازگربخ شرازگ هب

.دش هتخيوآ تازاجم راد هب ،دوب هدش ريگتسد كارا رد كارك مگوليك ود لمح مرج هب هك ردخمداوم

ناتسا ردخم داوم اب هزرابم سيلپ نارومام شالت اب كارك مرگوليك ود يرادھگن و لمح مرج هب يچقاچاق نيا

.دوب هدش موكحم مادعا هب ينوناق لحارم يط زا سپ و ريگتسد يزكرم

تالحم رد رورش و يرارف ينادنز دنچ يريگتسد *

.داد ربخ تالحم رد رورش و يرارف ينادنز دنچ يريگتسد زا تالحم ناتسرھش يماظتنا هدنامرف

يرايشوھ اب ،دندرك يم هنامرجم لامعا هب مادقا تالحم رد هك رورش ود و يرارف ينادنز ود :تفگ ييارحص

.دندش ريگتسد تالحم ناتسرھش يماظتنا نارومام

هنامرجم لامعا هب مادقا رھش حطس رد رورش يدادعت هكنيا رب ينبم يياھ شرازگ تفايرد اب :تشاد راھظا يو

.دندرك ريگتسد ار نامھتم يتايلمع يط و ليكشت هژيو يپيكا ،دننك يم

زا رارف هقباس اھنآ زا نت ود هكنيا و نارومام اب نامھتم يريگرد هب هراشا اب تالحم ناتسرھش يماظتنا هدنامرف

اب هك دنتسھ ترارش و ردخم داوم عيزوت ،عازن ،تقرس ددعتم قباوس ياراد دارفا نيا :تفگ دنراد ار نادنز

.دندش يياضق عجارم ليوحت هدنورپ ليكشت

.ديسرن دصقم هب يچقاچاق رفاسم *

يرايشوھ اب ،دوب هدرك ردخمداوم لمح هب مادقا هك يرفاسم ناجيلد ناتسرھش يماظتنا هدنامرف هتفگ هب

.دش ريگتسد ناجيلد ناتسرھش ردخمداوم اب هزرابم سيلپ نارومام

يزاسكاپ حرط يارجا هب مادقا ناجيلد ناتسرھش ردخمداوم اب هزرابم سيلپ نارومام :تفگ يا همسيو يفطصم

.دننك يم نارھت هب ناھفصا روحم لرتنك و

لياسو هب دوب تكرح رد نارھت هب سراف زا هك يربرفاسم سوبوتا كي زا يسرزاب رد نارومام :تشاد راھظا يو

.دندش كوكشم رفاسم كي هارمھ

طسوت هدش يزاساج كايرت مرگوليك راھچ رادقم رفاسم نيا يتسد كاس زا هتفرگ تروص يسرزاب رد :دوزفا يو

.دش طبض و فشك نارومام

كارا رد وردوخ لياسو قراس يريگتسد *

كارا رد ،درك يم وردوخ لخاد لياسو تقرس هب مادقا هك يقراس :درك مالعا كارا ناتسرھش يماظتنا هدنامرف

.دش ريگتسد و يياسانش

نارومام :تفگ ،درك يم وردوخ لخاد لياسو تقرس هب مادقا هك يقراس يياسانش هب هراشا اب يحلاص رغصا
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ريگتسد و ريگلفاغ لزنم رد ار مھتم يياضق ماقم يگنھامھ اب و قراس نيا يياسانش اب كارا 14 يرتنالك

.دننك يم

يدادعت و يرطاب ددع جنپ ،وردوخ شخپ هاگتسد جنپ دادعت مھتم لزنم زا يسرزاب رد نارومام :تشاد ناونع يو

.دندرك طبض و فشك ار وردوخ لياسو رگيد

نارومام لمع تعرس اب پاق فيك ناقراس يريگتسد *

هس هب مادقا كارا رد هك ناوج قراس ود يزكرم ناتسا يماظتنا يھدنامرف يعامتجا نواعم مالعا ساسا رب

.دندش راتفرگ نارومام ماد رد ،دندوب هدرك يپاق فيك هرقف

نارومام ،ناقراس يرھاظ تاصخشم ندمآ تسد هب و كارا رھش حطس رد يپاق فيك هرقف 3 عوقو يپ رد

و هدھاشم رظندروم تلكيسروتوم رب راوس ار ناقراس ماقم  مئاق نابايخ رد ينز تشگ نيح رد كارا 11 يرتنالك

.دننك يم ريگتسد ار اھنآ زيرگ و بيقعت زا سپ

.دندرك اھنآ ليوحت ناگتخابلام يياسانش اب و فشك ار هقورسم لاوما مامت ،نامھتم زا يسرزاب رد نارومام

20ح/مايپ ياھتنا
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