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هرابود اهلاس زا سپ اسیمش سوریس همجرت "ییوداج قشع" باتک "ییوداج قشع" ای ناکم هس رد ناتساد هس
رهم اب وگتفگ رد ارتیم تاراشتنا ریدم ناورهر تدحو .دش دهاوخ رشتنم
:تفگ

نیا .تسا هدش ینادرگزاب یسراف هب اسیمش سوریس طسوت هک تسا ونارس لگیم هتشون "ییوداج قشع" باتک
هس باتک نیا رد :تفگ یو .دش دهاوخ رازاب دراو دیدج پاچ اب یدوز هب هک دوب هدش رشتنم شیپ لاس دنچ باتک
ناکم هس نیا .دننک یم ادیپ طابترا مه اب تیاهن رد هک دنوش یم تیاور فلتخم نامز و ناکم هس رد ناتساد
،ایلامیه

یاضف رد اه ناتساد ثداوح و عیاقو عبت هب و دنتسه عفترم یاه هوک هتشر زا هس ره هک دنتسه هنریپ و دنآ
ناتسهوک

وا زا "هسه و گنوی اب " باتک نیا زا شیپ هک تسا ییایلیش رادمتسایس و هدنسیون ونارس لگیم .داد دهاوخ خر
ذخا لحارم "ییوداج قشع" :تفگ ناورهر .تسا هدوب اسیمش سوریس هدهع هب مه نآ همجرت هک تسا هدش پاچ ناریا رد
رس هب یفاحص هلحرم رد رضاح لاح رد و هدرک یط ار پاچ زا شیپ و زوجم
یم

ریدم .دش دهاوخ هضرع رازاب هب ناموت  2500تمیق اب و هحفص  130دودح اب رگید هام کی ات باتک نیا .درب
ارتیم تاراشتنا

:تفگ

دعاسم طیارش رگا هک مینک رشتنم کیدزن هدنیآ رد زین ار اسیمش سوریس یاه ناتساد زا هعومجم  4میراد دصق
هک دنتسه اسیمش دنلب و هاتوک یاه ناتساد لماش اه باتک نیا .دوب دهاوخ رگیدکی اب نامزمه اهنآ پاچ دشاب
لوا باتک هس هک "میدق سرف نارداهب یرس خیرات" و "هنیآ" "،هدنورپ رد هام" "،قامعا رد سوریس" :زا دنترابع
راظتنا زوجم "میدق سرف نارداهب یرس خیرات" :تفگ یو .تسا دنلب ناتساد یرخآ باتک و دنتسه ناتساد هعومجم
.میتسه هدربمان ناتساد هعومجم هس زوجم ذخا یارب راظتنا لاح رد و هدرک بسک ار

