
ندشن مرگ داللی یلک روط وهب منک تبحص روتایدار ناریا جیکپ یفرصم بآ ندشن مرگ تلع دروم رد ماوخیم زورما
. مینک یسررب مه اراب جیکپ یفرصم بآ

روتایدار ناریا جیکپ یفرصم بآ ندشن مرگ تلع

یسررب اب تیولوا یراوید جیکپ یبای بیع رد متفگ بقال هک روطنومه ناتسود
. دشابیم اطخدک

جیکپ یفرصم بآ ندشن مرگ هلمج زا دمآ شیپ جیکپ یارب یلکشم هنوگ ره رگا و
ریخ ای دوشیم رهاظ ییاطخ ایآ دینک تقد یراک ره زا لبق

دنچ ای کی ندز کمشچ طسوت اطخ یاهدک گولا نآ لدم روتایدار ناریا جیکپ رد
دوش. یم صخشم تباث و نامزمه روط هب غارچ

دینکیم زاب ار مرگبآ ریش هک ینامز یراوید یاه جیکپ همه رد دینادیم هک روطنامه
دوشیم رهاظ جیکپ یور لر تنک درب تمس زا یلمعلا سکع

یور یاه غارچ مینکیم زاب ار مرگبآ ریش هک ینامز روتایدار ناریا گولا نآ جیکپ رد
. دننز یم کمشچ وداتزا۳۰ات۸۰ ودات دتمم تروص هب لناپ

. دوشیم رهاظ رگشیامن یور بآ شود تم عال روتایدار ناریا لا تیجید جیکپ ورد

دینودب دیاب دوشیم هلعش ندوب زاب هجوتم هنوگچ لر تنک درب دینودب دیراد تسود رگا حاال
بآ ندوب زاب روسنس نیا بآ ندش زاب ضحم هب هک هتفرگ رارق یفرصم بآ ریسم رد یروسنس یراوید جیکپ عاونا رد

. دنکیم عاالم لر تنک درب ارهب یفرصم

. دشابیم رتمولف وای چیئوسولف روسنس نیا مان
اه لدم یخرب رد وای چیئوسولف رگا دینکیم زاب ار مرگبآ ریش یتقو هک هنیا دیتفرگ دای راک یاجنیا هکات یزیچ سپ

. دوشیم رهاظ یلمعلا سکع رگشیامن وای جیکپ لناپ یور دشاب سملا رتمولف
چیئوسولف دیشب کوکشم شهب دیاب هک یا هعطق نیلوا دشن رهاظ تم عال نیا یفرصم بآ ندوب زاب نامز رد رگا سپ



. دشابیم رتمولف وای

یبسانم یامد و دشابیم مرلو یفرصم بآ
؟ دنشابیم غاد ال ماک ژاه افوش یلو درادن

بآ اب تیولوا یراوید یاه جیکپ رد
هک تسانعم نیا هب نیا دشابیم یفرصم
اب لر تنک درب دوش زاب مرگبآ ریش یتقو

و یروتوم ریش مان هب یا هعطق هب نامرف
روط ژارهب افوش ریسم ساپیاب قیرط زا
رد یتقو رطاخ نیمه .هب ددنبیم لماک
بآ زا وطالین تدم هب رگا ناتسمز لصف
مک مک اهروتایدار دینک هدافتسا یفرصم
زاب نامز رد نوچ ، دوریم یدرس هب ور
هتسب لماک ژ افوش ریسم یفرصم بآ ندوب

. تسا
یبآ زا یرادقم یفرصم بآ ندوب زاب نامز رد ددنبن لماک ار اهروتایدار ریسم ندش بویعم رطاخ هب ساپیاب رگا حاال

دهاوخن یبسانم یامد یفرصم بآ هجیتن ورد هدش رتمک دنک غاد ار یفرصم بآ ات تفریم لدبم تمس هب دیاب هک
. تشاد

ار دوخ تسد تسا نشور جیکپ و تسا زاب مرگبآ ریش هک ینامز ینو � تیم دینک لصاح نانیمطا هلئسم زا هکنیا یارب
ار ریسم ساپیاب پاپوس رنف عطق روط هب دیدرک امرگ ساسحا زونه یتدم زا دعب رگا دیراذگب روتایدار تفر هلول یور

. تسا هتسبن تسرد
ورد تسین مرگ دایز مه یفرصم وبآ تسین غاد دایز روتایدار تفر هلول دیدش هجوتم تست نیا ماجنا اب رگا یلو
راشف دوبمک زا لکشم عطق روط هب دشابیم نشور هاگتسد هلعش یترابع وایهب هدوب نشور یجنران غارچ حلا نیع

. دوش میظنت هلعش زاجم راکسیورس طسوت تسیابیم هک دشابیم زاگ

دشابیم مرلو و تسین غاد جیکپ یفرصم بآ یدعب دروم

جیکپ ارهاظ و میا هداد رارق ممیزکام یور ار امد مولو هک یتروص رد هتشادن یبولطم یامد جیکپ زا یجورخ بآ رگا
وهب درادن ار هاوخلد یامد جیکپ زا هدش جراخ یفرصم بآ لمع رد یلو یمدنک راک اطخ نودب و لا مرن تروص هب

. دشابیم مرلو تخاونکی تروص



ریش هک ینامز رد دیاب متفگ نیا زا لبق هک روطنومه دیدب ماجنا لکشم نیا یبای بیع یارب تسیاب یم هک یراک نیلوا
نآ یامد دیدرک ساسحا رگا و دیرازب گنلیش نیلوا پچ تمس زا ینعی ژ افوش تفر هلول یور تسد تسا زاب مرگ بآ
یارب . دشاب یم ساپیاب تمسق زا یدزد بآ زا لکشم انئمطم تسا رتشیب یرانک هلول ینعی مرگبآ یجورخ هلول یامد زا
اهار گنیروا موزل تروص ورد دیرایب نوریب ار ساپیاب پاپوس رنف و دینک زاب ار یروتوم ریش دیاب لکشم نیا عفر

. دیدنبب شیاج رس و دینک یراک نغور و هدرک ییادز بوسر ار رنف شلبق اهتنم دینک ضوع

بآ یلو دوبن دایز ژ افوش تفر هلول یامرگ ینعی دنکیم راک یتسرد هب ساپیاب دیدش هجوتم هک یتروص رد یلو
. دراد یرگید داللی دوب مرلو نانچمه یفرصم

: دناوت یم بیع نیا رگید یاه تلع
دشاب هلعش ندوب هاتوک و زاگ راشف ندوب مک -

لر تنک درب ارهب یقیقح یامد دوش یم ببس هک یفرصم NTC تقد شهاک و یبارخ مه -
دوشیمن مرگ یبوخ هب یفرصم بآ هجیتن ورد دنکن عاالم

هب متسیس یامد هشیم ثعاب هک تسه هیوناث لدبم رد بوسر دوجو یهاگ نینچمه -
بآ دوش نشور هلعش ددجم هک ینامز وات دنکیم عطق ار هلعش هاگتسد و هتفر باال تعرس

دش. دهاوخ درس یفرصم
بآ ندشن مرگ ثعاب زین یمیدق یرس یاه جیکپ رد بآ نایرج هدننک دودحم یبارخ -

دش. دهاوخ یفرصم

. دشابیم هیوناث لدبم نتشاد بوسر دوشیم لکشم نیا زورب ثعاب هک یدعب دروم -

یامد ناسون امش لکشم نیرتمهم دشاب هتشاد بوسر هیوناث لدبم هک یتروص رد هتبلا
. دوب دهاوخ یفرصم بآ ندش مرگ و درس وای یفرصم بآ

راک جیکپ تیاسبو طسوت هدش هئارا


