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اب ام یسمش هموظنم کیرات یافرژ رد هک یلاح رد ،رت فرط نآ رتمولیک نویلیم  ۸۰۰
باوخ زا ار کچوک یامیپاضف و دمآرد ادص هب یگنز تعاس ،تفر یم شیپ هب تعرس

. درک رادیب هلاس مین و ود

و اضف رد لاس  ۱۰ دراد مان اتِزور کچوک یامیپاضف نیا . ابیرقت ندرک یرپس زا سپ
یارب و دش رادیب باوخ زا اتزور هتفه نیا هبنشود رتمولیک نویلیم  ۸۰۰  دودح ندومیپ

. دش هدامآ وکنِمیسارِج - فومیروچ / یپ ۶۷  راد هلابند تمس هب شتیرومام

هچره تلع نیمه هب و دنک یم راک ،یدیشروخ یژرنا مان هب ،دیشروخ یاهوترپ اب اتزور
هک یلاح رد شیپ هام کی و یس دنک یم تفایرد یرتمک یژرنا دوش رترود دیشروخ زا .



هکنآ یارب و دیسر یرتشم هرایس یکیدزن هب تفر یم شیپ یسمش هموظنم رد اتزور
. دندرک ششوماخ ،دوش هریخذ شا یژرنا

و نتشذگ نیمز و خیرم رانک زا راب نیدنچ ،یسمش هموظنم ندیدرونرد ههد کی زا سپ
یم شتیرومام ینایاپ هلحرم دراو رگید هام دنچ ات اتزور ،کرایس دنچ تاقالم یتح

. دوش

هام ود تدم هب امیپاضف ددرگ یم نآ رود و دسر یم راد هلابند هب اتزور هام دادرم رد .
رگشواک دورف یارب یبسانم لحم ات دنک یم هیهت یقیقد هشقن راد هلابند حطس زا

متسیب یارب دورف تسا ِیلیف رگشواک نیا مان . دنک ادیپ تسا شهارمه هب هک یکچوک .
حطس رب یرگشواک هک دوب دهاوخ یراب نیلوا نیا و تسا هدش یزیر همانرب هام نابآ

! دنیشن یم راد هلابند کی

دهاوخ یپ رد یرایسب بوخ جیاتن دوش ماجنا تیقفوم اب رطخرپ تیرومام نیا رگا
هموظنم هک ینامز زا ییاهگنس هکت ،دنتسه نامز یاه نیشام دننام اهراد هلابند تشاد .

هجوتم رتهب هک دنک یم کمک ام هب اهنآ یسررب دوب هدمآ دوجو هب هزات ام یسمش .
. تسا هدمآ دوجو هب هنوگچ ناهیک رد ام ناهج میوشب
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بلاج هتکن 

۵۰  دتسرف یم هک ییاهمایپ ،نیمز زا اتزور دایز هلصاف تلع هب
! دسرب ام هب ات دشک یم لوط هقیقد

 

 زا هدش رشتنم ربخ ساسا رب اضف هقالم کی زا شخب نیا
. اپورا ییاضف نامزاس تسا هدش هیهت
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