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ءایشا یدایز دادعت یواحً الامتحا دینک هاگن دیتسه نآ رد هک یقاتا فارطا هب نالا نیمه .
هباشم . تسا فلتخم داوم و اه گنر رد . داوم نامه زا اهزیچ نیا همه ،دوجو نیا اب

اهزیچ ریاس زا رتشیب رصانع نیا زا یخرب اما ییایمیش رصانع . تسا هدش هتخاس :
دنوش داجیا اضف رد ات دنراد دیدش گرزب ثداوح هب زاین و ،دنا هدش لیکشت

رتشیب دیناد یم لبق زا ار سم و نژیسکا ،نهآ هلمج زا ییایمیش رصانع یخرب مان .
ناگراتس هک ینامز دنوش هتخاس ناگراتس لخاد رد طقف دنناوت یم ییایمیش رصانع .

هدافتسا اهنآ زا دیدج ناگراتس ات دنوش یم رشتنم اضف رد اهنآ سپس ،دنوش یم رجفنم
رصانع ،هراتس زا دیدج لسن ره یارب دننك داجیا یرتشیب ییایمیش رصانع و دننك .

. دنتسه سرتسد رد ناگراتس لیکشت ماگنه یرتشیب و رتشیب ییایمیش

 



دروخرب ماگنه هک دندرک فشک ار ینیگنس رایسب رصنع ناسانش هراتس ،راب نیلوا یارب
دنتسه یلاگچ قوف یاه هتسه ینورتون ناگراتس تسا هدش داجیا ینورتون هراتس ود .

. دنوش یم رجفنم ،دوخ هدنام یقاب رمع یاهتنا هب میظع هراتس کی ِندیسر زا سپ هک

 

زا یکی ،دراد یدایز یاه نوتورپ هک ینعم نیا هب تسا نیگنس رصنع کی هکنیا نتفگ
هب تسا هدش هدهاشم اضف ردً اریخا هک هژیو نیگنس رصنع نیا متا کی یاه نامتخاس .

نتخاس یارب نیمز هرک یور زین اجنیا رد یتح و دوش یم هتخانش مویسنارتِسا مان
. دریگ یم رارق هدافتسا دروم یزاب شتآ

 

دیدش ثداوح نیا زا دنناوت یم ناهج رد رت نیگنس رصانع هک دیوگ یم ام هب فشک نیا
اجک زا رصانع همه نآ هک نیا یریگدای یارب ار امعم زا دیدج هعطق کی و دنریگب لکش

. دهد یم ام هب ،دنا هدمآ
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: بلاج هتکن

نادب نیا دراد دوجو ییایمیش رصنع  . 118  اهنت ،یلک روط هب
میناوت یم هک ار هچنآ ره و  امش قاتا رد زیچ همه هک تسانعم -

رصانع نیا زا یخرب فلتخم ریداقم زا  مینیبب نیمز یور -
یارب ییایمیش رصنع  118 تسا هدش لیکشت ییایمیش . طقف

اضف رد دوجوم مارجا دروم رد هلئسم نیمه زیچ همه نتخاس !
اجنآ رد یفاضا ییایمیش رصانع تسا نکمم تسا قداص زین .

رصنع  118  زا نونکات طقف ناسانش هراتس اما ،دشاب هتشاد دوجو
. دنراد عالطا ییایمیش
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