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/ثداوح رابخا/
امرخ معط اب نيئورھ فشك ،يئرمان لتاق ،يچقاچاق 3 مادعا
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دزي هقطنم - ناريا نايوجشناد يرازگربخ

.دندش هتخيوآ تازاجم راد هب دزي رد ردخم داوم يچقاچاق 3
مكح يط ردخم داوم نيموكحم زا رفن هس مادعا مكح حبص زورما ،سيلپ يناسر عالطا هاگياپ يمومع طباور زا لقن هب ،دزي هقطنم-)انسيا( ناريا نايوجشناد يرازگربخ شرازگ هب
.دش هتشاذگ ارجا هلحرم هب دزي يزكرم نادنز هطوحم رد يياضق
هب نسحدمحم و خوبطم هريش مرگيتناس 20 و كايرت هتخوس مرگ مين يرادھگن ،)كارك( هدرشف نيئورھ مرگ 395 ماھتا هب نسح ،كارك مرگوليك 6 ماھتا هب اضريلع ياھتيوھب نيمھتم
.دندش هتخيوآ تازاجم راد هب نيئورھ مرگ 148 شورف و نيئورھ مرگ 400 و وليك 2 ماھتا
/تفرگ ار رفنكي ناج يئرمان لتاق/
.دش رفنكي توف هب رجنم زيرھم رد يلزنم رد يگتفرگ زاگ
.دندرك هعجارم لحم هب رھش نيا يماظتنا نارومام ،زيرھم يتشھب ديھش راولب رد يگتفرگ زاگ دروم كي زا عالطا لابند هب سيلپ يناسر عالطا هاگياپ شرازگ هب
.تسا هدش يگتفرگ زاگ راچد يراخب هلول رد لكشم داجيا تلع هب تاداسلا هديمح تيوھب نز رفن كي دش صخشم هيلوا قيقحت و يسررب اب
.درك توف ناتسراميب رد يتدم زا سپ يلو دش هداد لاقتنا ناتسراميب هب هلصافالب مودصم
/ناكدرا رد امرخ معط اب نيئورھ فشك/
.درك طبض و فشك دوب هدش يزاساج اھامرخ طسو رد هك نيئورھ يريداقم سوبوتا رفاسم ود زا ناكدرا سيلپ
سوبوتا رفاسم رفن ود هب هار سيلپ يولج يسرزاب و تسيا نيح ناتسرھش دادما ناگي نارومام يراكمھ اب ناكدراردخم داوم اب هزرابم نارومام ،سيلپ يناسر عالطا هاگياپ شرازگ هب
.دندش كوكشم ناھفصا هب دزي
.دندرك اھنآ هارمھ لياسو زا يسرزاب هب مادقا يماظتنا رقم هب رفاسم رفن ود لاقتنا اب نارومام
.دنداد رارق يسرزاب دروم زين ار دوب امرخ يرادقم نآ لخاد هك يكيتسالپ همقمق ددع كي نارومام
.دش طبض و فشك دوب اھامرخ طسو رد )هتسب 62 يواح يرگيد و هتسب 57 يواح تكاپ كي( يكتسالپ تكاپ ود لخاد هك )مرگ 690( نيئورھ يريداقم يسرزاب رد
.دندش يفرعم يياضق عجرم هب ينوناق لحارم ريسم تھج نيمھتم و ليكشت هدنورپ اتسار نيا رد
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