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حاالهن یک،رگا سپ : یگتسبمه شیامه هرابرد یتاع طاال

-۲۰/۱۰/۲۰۱۹ ربتکا متسیب : نامز

تروفرا رتشا فیلک : ناکم

زا لبق هتفه کی دمآ. دهاوخ تروفرا شروتشا فیلک هب ربتکا تسیب خیرات یک"رد سپ حاالهن "رگا ترسنک روت و رازاب

عال هتسبمه و دازآ یا هعماج یارب و یعامتجا ییارگتسار نتفرگ تهج هیلع امش اب میهاوخ یم ، نگنیروت رد یتلا یا تاباختنا

زا یزان وئن حلسم یاه هکبش هیلع یکرحت یب زور ره هک ار یدارفا هاگدید میهاوخ یم راک، نیا ماجنا .اب متسرفب راطخا تم

توق دنرب یم جنر ریخا یاه ردسلا یگدنهانپ نوناق رامش یب ندش رتخس و هناتسرپدا نژ کیرحت و ییارگتسار بقاوع

رارق نایارگ تسار رورت و نازیتس دوهی و ناتسرپدا ،نژ نایارگ تسار یاه تنوشخ دروخرب عاعش تحت هک یدارفا میشخب

دنراد !

تروفرا ورپژهاهرد و تاراکتبا اه، هورگ ، دارفا زا یدایز دادعت . مینک یم عورش "ار یگتسبمه رازاب " رهظ زا دعب هس تعاس

ریز یاههورگ لماش ، دنتسه رشب یناهج قوقح و تیرشب زا عافد و یزیتس دوهی و اهیزان وئن یتسرپدا ابنژ هلباقم ریگرد ًامئاد

دنشابیم

نگنیروت رد رایس رواشم -، ناملآ نگنیروت ناتسوپهایس هعماج یلحم هورگ هدب،- ماجنا شدوخ دیاب مدآ ار اهراک همه هورگ -

قناالب،-ام کی ذاختا -، گنیروت ناگدنهانپ یاروش -، تروفرا زجآ هورگ یتسرپدا نژ ربارب رد نتساخرب -، تیبوم

"دگب یراک اکدنس ناناوج هورگ -، هدنیآ یارب هعمج هورگ ، تروفرا ییایرد لپ هورگ -، میتسه تروفرا ناگهدناوخردپ "

تروفرا

یقیسوم یارجا - زرکه روولف - رلوز تفه تروفرا فآ گنیک و اگیل رلوز تفه یروا یج ید

راهچ تعاس ارزا یناملا - یروس قناالیب تایبرجت زا یهاگراک قناالب" کی ذاختا " هورگ " یگتسبمه رازاب " یرازگرب نیح رد

دنکیم رازگرب بش شش یلا مینو

دش دهاوخ رازگرب " مینک تبحص یگتسبمه هرابرد دییایب " عوضوم اب یدرگزیم بش تشه یلا مین و شش تعاس زا

سومج نامیا ، نایدوهی دروم رد دوجوم عضاوم - یاتلا هدننك گنهامه - نمسوپ اناه رپر، هر- ناس نوبیرت رد رضاح دارفا -

یزیتس دض تنوشخ و یتسرپدا قح،نژ ناینابرق یارب هرواشم زکارم نمجنا زا رنفلک کیاه . ارضع و تروفرا زا عفلا

دنیامنیم ترسنک یارجا " ار"و"ُوبِا ناس " یاه هورگ بش هن تعاس زا

هدش نتفرگرظنرد شروتشا فیلک راب رد ناگو هزمشوخ یاهرگربمه و کنخ یاه یندیشون نانامهم یارب مسارم لوط رد

تسا .


