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نیا دوش یم هتخانش اه هراتس زا یگرزب رایسب هورگ تروص هب بلغا ناشکهک ره .
هک دنتسه هراتس اه نویلیم ات نارازه لماش اه نآ ،تسا اه ناشکهک زا یتسرد فیرعت

 دنا هتفرگ رارق یناشکهک رابغ نایم

هارمه رگیدکی اب هک دنتسه اه هراتس زا یهورگ اه ناشکهک مییوگ یم هک یماگنه
عقاو رد اما دنراد مظنمان هعومجم کی هک دسرب رظن هب تسا نکمم ،دنا هدش .

دنا هدمآ دوجو هب صخشم یاه لکش اب و مظنم رایسب اه ناشکهک

یاه ناشکهک تسا یچیپرام ناشکهک کی مینک یم یگدنز نآ رد ام هک یناشکهک .
زکرم هک توافت نیا اب دنراد ید یس کی هب هیبش یصرق و دنتسه حطسم یچیپرام .

تسا هتفرگ رارق مرجرپ رایسب هلاچهایس الومعم اه ناشکهک زکرم اما ،تسا یلاخ

ناشکهک زکرم رود هب هک دنراد یگرزب یاهوزاب یچیپرام یاه ناشکهک نینچمه
رارق رگیدکی رانک مظنم هک دنتسه هراتس یدایز رایسب دادعت مه اهوزاب نیا دندرگ یم .
کی دننام هک دنا هتفرگ رارق ریپ یاه هراتس زا یا هلاه رد هعومجم نیا مامت دنا هتفرگ .

دهد یم ناشن یئرمان مهبم ار زیچ همه بابح

یا هراتس هشوخ کی ریوصت نیا تسا هدش هتفرگ گرزب رایسب پوکسلت اب الاب ریوصت .
یچیپرام یاه ناشکهک رد الومعم دراد یناوج یاه هراتس هک دهد یم ناشن ار زاب .

رد هک رطاخ نیا  هب دنا هتفرگ رارق ناشکهک یاهوزاب رد زاب یا هراتس یاه هشوخ .
دوجو هب هدام نیرت مهم هک دراد دوجو یدایز یا هراتس نایم رابغ ناشکهک یاهوزاب
تسا اه هراتس هدنروآ

رتریپ اب زاب یا هراتس یاه هشوخ یاه هراتس ،اه هراتس مکارتم یاه هورگ رگید سکعرب
رد مه ام دیشروخ دنوش یم رود رگیدکی زا لاس نویلیم دص دنچ لوط رد مک مک ندش .

هب هک تسا هتشاد یا هراتس مدمه اهدص و تسا هدش دلوتم زاب یا هراتس هشوخ کی
رود لاح رد شردارب و رهاوخ یاه هراتس و دیشروخ تسا هدش رود اه نآ زا رورم .

 دنتسه رگیدکی زا ندش
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دراد زاب یا هراتس هشوخ رازه زا شیب ام ناشکهک
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