
�������
� 
��� 

19���
�

13
57

 نآ ینیرفآ شقن و شترا ندوب یمدرم ندش نشور
۵۷نمهب۱۹ هس�ح رد قادصم
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۵۷نمهب۱۹ هس�ح هثداح هتشذگ زا )فرگ تربعو سرد

هدنیآ یارب۵۷نمهب۱۹ هس�ح زا )فرگ سرد
هتشذگ رد فقوت مدع و

لیلد

اوتحم
 ِعقوم هب مادقا و ماگنه هب روضح« ناوارف یراذگرثا
  روشک و هعماج تکرح رد »یگداتسیا و راکتبا اب هارمه

اهتلم و تاع�تجا تافآ زا یکی ؛هتشذگ تاراختفا رد ندش فقوتمیسانش بیسآ

راکتبا و راک ورگ رد روشک تعفنم و تینما ،تیوه ،تزعاوتحم

حلسم یاهورین هلمج زا فلتخم یاهشخب رد فعاضم شالتیربهر هیصوت

نامز اب بسانتم و بسانم راک ماجنا مدع دمایپ

 تیعقوم ییاوه یورین و شترا رد گرزب یاهراک ماجنا
شترا

یهدنامزاس

اه هصرع

هیامرپ  زغم رپ ،رادفده ییاهشالت مزال یگژیو

شزومآ

تیونعم یلصا لماع تیوقت و یقالخا تیبرت

تاعطق و تازیهجت و رازبا تخاس
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یدام ندY زا ییاهر تکرح رد ناریا تلم ندوب ورشیپ

مایپ

»ساّنلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةّما مكانلعج كلذك و« هیآ

دهاش

لاسما نمهب۲۲ رد  مدرم روضح
یهلا قیفوت و تیاده اب هدنیآ یاه لاس و ینیب شیپ

تیوه

همزال

زایتما

اهمجاهت ربارب رد عافد لباق و مکحتسم ،راگدنام یتقیقح

ندوب ن�لسم زا تزع ساسحا

یونعم یاهشزرا تمس هب ایند ناوخارف

یدادادخ یاهتیفرظ رب هیکت

لاعتم یادخ هب ءاکتا

برغ یدام یاز یتخبدب و روآ تکالف ندY زا ییاهر

 یسنج یاهیدازآ و یرگیدام رد ندش قرغ لباقمرد ایند یگدیاف یب
یهلا دویق زا ییاهر و

لیلد

برغ دلقم عماوج و برغ یارب یتخبشوخ و یرشب درواتسد نادقف

تلادع نیمات مدع

تینما نیمات مدعدهاش

 هداوناخ ظفح مدع

یمومع هافر مدع

دعب لسن تیبرت مدع

 تسا تلادع و هنایم طخ هک مالسا طخ ظفحانبم یرشب یاهزاین هب )خادرپ لاح نیع رد و یهلا قالخا و تیونعم هب هجوت

یزاس ماظن و یزاسهعماج
اه هصرع

 ناریا تلم یمدرم و یمومع تکرح موادت

 ؛یمالسا بالقنا
نادنبخی و امرس رد یتح یمدرم یهنایلاس نشج اب ایند بالقنا اهنت
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قیداصم

یونعم تیبرت و یزاسدوخ هب )خادرپ

طابضناو یهدنامزاس حطس تیوقت

فلتخم یاههدر نیب رد ینابرهم و یردارب تیوقت

یهاگآ شیازفا

اهشزومآ حطس تیوقت

یراکادف و یگدامآ هیحور

نانمشد رد یراکادف و یگدامآ ی هیحور ندوبنیمزر و ینابیتشپ ،ینف فلتخم یاههدر نیب تبثم  تباقر

هنیشیپ
 زورما هب ات گنج یهرود رد یراکادف و یگدامآ ی هیحور یلمع تابثا

یمالسا یروهمج شترا طسوت

صالخا و یگداتسیا و یراکادف یهیحور ظفح
یربهر هیصوت

یونعم یاوقت و تراهط ،یکاپ زور هبزور شیازفا

تلع
 یمالسا بالقنا اب رف�ه و راد هجرد رسفا یئاوآ مه

 توغاط میژر لباقم رد یگداتسیا و

هدنیآ ندوب ریطخ یهطساو هب شترا رد راکتبا و راک هب جایتحا

تیعقوم یمالسا یروهمج تکرح تیناقح ندش راکشآ

ناریا تلم زورید یاهراعش ندش ریگهمه هناشن

یمالسا یروهمج طسوت ن�لسم یاه تلم زورما تکرح داجیا
یسانش بیسآ

نارگید یرادیب رد نآ میظع یوهایه و ناریا تلم یرادیب یریثأت یب

یمالسا یرادیب ردام ناونع هب ناریا شقن دروم رد نارگ لیلحت رظن مالعا دهاش

 اهرادکناب و اهیناپمک زا یاهدع تعفنم نیمأتً ارصحنمدهاش
برغ رد حالس ناگدنزاس و

لباقم هطقن

 طلغ یاه یریگ تخس و اهاسیلک طارفا

زایتما

یدام تکرح رثا رب ِیراگنلو


