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تنیوپرواپ نیا رد
 اب امش ات میراد  دصق
 اذغ ره هیهت تاکن
دیوش انشآ رتشیب



ودرفلااتساپ
یاذغ هبیریظنیب رطعهزاتریسدنچ ره
هزاتریسیاج هبدیناوتیمیلودهدیم امش
هدافتسا مهریسردوپیروخ اذغقشاق ودزا

.دینک
 ارنوتیزنغورناوتیم مههرکیاج
سسنییزتیاربتیاهنرد.درکنیزگیاج
 و هزم اتدینکهدافتساهزاتناحیرزاودرفلآ

.دوش رباربدنچ امشیاذغ هولج



:زا(ن دروم داوم●

 لفلف– کمن–نازمرا- ABنپ– هماخ– ABس– غ9مبا– ABش– ەرک– نغور– غ9م هن6س– کچوک چراق–اتسا-

 ەزات یرفعج–

:اتسا- صاوخ●

Sدعم داوم لماشاتسا-
T

 دننام هتشاد یداVزیژرنااتسا- .تسا اهتراد(هو]9ک وزج و دشاWBT Y Zئتورپ و WBTماتVو ،

 عmن ششاتسا- ردWBTئتورپ یارب مزال د(ساونیمآ تشه زا .دشاY Z مSc dرچ اZ اما WBTئتورپ یوتحم زمرق تشوگ

.دراد ەدننک لماd ناونع هZ تشوگ وABنپds رادقم هZ جا(تحا نیاربانب تسا دوجوم نآ

Sدعم داوم و اه WBTماتVو Azشyب فwم یاراد دندروخ Yاتسا- هک یدارفا داد ناشv اه uررب
T

 ،تالوف هلمج زا 

Sدوزفا دنق و ەدش عا|شا Scرچ Azمd دارفا نیا WBTنچمه .دندوب VsژرABیف ومABTVنم،نهآ
T

.دندرک Y فwم 

:تسوپ ت(فافشواتسا-

 �zسوپیاه لولس دشر هZ ،درک ەراشاآ WBTماتVو هZناوت Yاه نآ هلمج زا هکاتسا-رد دوجوم راش{یاه WBTماتVو

dس و ەدرک کمÄب Y ا هکدوشvسوپ ناس�z هتشاد ملاس و فافش Zدشا.



وتی#وم

 ،نزمه یارب ومیل ندرک چاق ماگنه
 اب اه ومیل دیابن هک دینک هجوت دیاب
 هزم هک ارچ دنوربنزمه لخاد تسوپ
 دنیاشوخ هک دنریگیم دوخ هب یخلت

دوب دهاوخن



وتی'وم صاوخ

وتیهومردەدامن12ت .صاناونعه)هکعانعن

نادFسDاBCنآزاراش?،دوش =هتخانش

STنومFلبآ،نیاربەوالع.تسا
U(ناونعه

VغعبنمکBUمات2وزا[TUCدوش =هتخانش.

ندFشوناتدوش =ثعا)̂عضومTU]مه

زایراFسdه)التبازایSTگولجثعا)وتیهوم

.دوشاه یرامFب

]شادلFلده)وتیهوم
CUلبآFناونعه)ومVfزا

.دوش =هتخانشTUC]مات2وعبانمن12ت BUغ

ت2̂قتیورربیرثومتروصه)̂عضومنیا

نیاهکارچدرادSTثاتند)BUمVاەاjتسد

تخاسردند)یاه لولسک12حتا)TU]مات2و

.درادشقندFفسیاه لوبلnدFلوتو



انوگلاد هوهق
 لخاد ار زاین دروم داوم هک نآ زا دعب
 دیدشندزمه هدامآ و دیتخیر فرظ
دینزیم مه یقربنزمه اب هک رگا ،
 اب رگا یلو تسا یفاک هقیقد۳ هک
 دینک تقد دینزیم مه ار نآ تسد
ندزمه نیب یا هفقو چیه دیابن هک
 تسا نکمم هک ارچ دتفا یب امش
دوشهزمدب رخآ رد امش هوهق



انو6لاد ەوهق یا- ,+ژ$و و هچخ$رات
انو6لاد ەوهق هچخ$رات

 .ددرگ @رب ناتس:ا9 و دنه ،وئا3ام ه/ .-د$شون نیات$لصا
یا ەرک رگLزا/ هک دش عوG HI-اج زا ناتساد اما
 ،تشادوئا3ام ه/ هک یرفس زا سSوو لQا گنوی

 àشکیاه پاش .[ا\ زا ]Q رد ارانوYلاد ەوهق
 زرط.درب تذل نآ معط زا را$سb و .درک وH ،یزاس

 ه/و د$سرپپاش .[ا\ بحاص زا ار ەوهق ه$هت
.تشگزا/ شروشک

 هنیطنرق رد ناهج مدرم raشqب هکانورک نارود .opمه رد
]ناخ

w
 م$مصت یزوروو لQا گنوی ،دنرب @ H ه/ 

 ەوهق نیا ندرک تسرد ەوحن زا zل$ف اتدrpگ @
.دنک I~{نمبویتوی رد ەداس

:زا$ن دروم داوم
یروف ەوهق یروخاذغ قشاق2

)ەاوخلد هق$لس ا/ بسانتم ( رکش یروخاذغ قشاق2
غاد را$سb بآ یروخاذغ قشاق2

rpش ناجنف1
خی هکت دنچ



الاسام یاچ
یاچفالخربالاسامیاچهیهت رد-
ناوت یم ،دوش یم تسرد بآابهکیلومعم
درکهدافتسامرگریش مه ومرگ بآ زا مه

 هتشادیرت ظیلغیاچدیرادتسودرگا-
ار بآ مجح وشیازفا ارریش مجح ،دیشاب
.دینکهدافتساریش زا طقفایدیهدشهاک

 و بآردقچ ره ،ریشندوزفا زا لبق-
 ،دننامبزاگیوررتشیبهدیشوجتایوتحم

.دنهد یم امشیاچ هبیرت یوق معط



:الاسام یاچ یا$ازم
9دروخام5زا ی23گولج .1

:
?تفرگو

:
:BCیب 

 یاچ ISاP2QRاO دض و MNراق دض ،IJاهتلا دض صاوخ
9دروخام5 زاالاسام

:
?تفرگ و 

:
 .دنکTم ی23گولج BCیب 

 ک$و دشخ^یم دوبهب ارهف5،لTبجنز و کخTم
رود و یوق ار امش انئمطم زور ردالاسام یاچ ناویل
9دروخام5 زا

:
 نآ هک تسا نیا راg ن2QRهب درادTم هگن 

.دTشونب غاد ار
 کمgالاسام یاچ ناویل ک$د$اەدروخام5 رmا

 هتشاد ی2Qهب ساسحا رتدوز هچ ره ات درک دهاوخ
OشاTد.

الاسام یاچ هچخ*رات و صاوخ
:الاسام یاچیباھتلا دض صاوخ .2
 ،دنریگیم رارق هدافتسا دروم یندیشون نیا رد ھک یاھ ھیودا مامت
 صاوخ .دنراد ندب یارب ار یا هداعلا قوف و دایز تاریثات مھ اب

 ناشنتاعلاطم .تسالیبجنز زا رتشیبالاسام یاچیباھتلا دض
.دراد ندب شھاک رب یتبثم ریثاتلیبجنزھک دھد یم
.دراد ھباشم صاوخ ھک تسا یرصانع زا رگید یکی کخیم
:یژرنا نیمات و هدننک تیوقتالاسام یاچ .3
:تساالاسام یاچ یلصا رصانع وزج هایس یاچ
 رد .دھدیم شیازفا ار امش یژرنا نآ رد دوجوم نیئفاک
 یفنم تارثا یخرب دح زا شیب ریداقم و ییاھنت ھبنیئفاکھکیلاح
 نآ لداعت ثعابالاسام یاچ هدنھد لیکشت داوم رگید ،دراد ار
.دش دنھاوخ
یم دازآ ار یلداعتم یژرنا هایس یاچ اب اھنآ بیکرت و اھ ھیودا
 کی یاچ نیا .درک دنھاوخ نیمات ار زور یارب امش زاین ھک دنک
 ینارگن و لکشم چیھ نودب دیناوتیم ھک تسا ملاس و یعیبط
دینک فرصم



الاسام یاچ هچخ*رات و صاوخ
:هچخ$رات

Lرب ،دش زاغآ ناتساA B@نطلس را>رد ک: رد ش7پ لاس نارازهالاسام یاچ خــــ$رات
M

 ەدرک داج:ا ش7پ لاس9000ادودح ار یاچ نیا هک دن$Sگ Q اه هناسفا 

Lرب هک [اح رد ،دنا
M

.تسا ەداتفا قافتا نیا ش7پ لاس5000 هک دننک Q اعدا رگ:د 

eسfر عبانم زا یراhپ و هشfادjلوا شfعف ناتسودنه ارالاسام یاچ هm Q پ لحم ار دنل:ات یرگ:د عبنم هک [اح رد دننادfادjسگو شq
A

sرعم نآ ش
M

 ەدرک 

qwچ اه هتفگ نیا زا رظن فt ،دنا
Mسگ هک تسا نیا دنراد رظن قافتا نآ رد همه هک یq

A
 {|وراد ەدام ک: ناونع هB ناهاشداz زا y: را>رد زا یاچ نیا ش

.تسا ەداتفا قافتا

qwن ادتبا نامه زا
Mیاچ نیا Bط اfسگ فq

A
 تروص هB فfفخ یاه یرامfب یارب {|وراد ناونع هB هک دش Q هfهت فلتخم یاهشور اB وتاج ه$ودا زا یا ەد

|دfشون نیا نامز نآ رد اما ،دش Q وÜ دÜ ا: مرگ
M

ãwمه هB و دوبن نآ رد یاچ گرب روضح زا یرثا و دوب دنت و ن$qwششونمد ک: عقاو رد 
M دقاف رطاخ 

åئفاãw
M Q دش.



اینازال
یاربدینکهدافتسایتوافتمینایم داوم زادیناوتیم ،اینازالهیهت زرطیارب•
شیرشیرتشوگایهدرکخرچتشوگ زادیناوتیم داومنیرتیلصایهیهت
تاجیزبس عاونا زادیناوتیمیتحدینکهدافتساسابلاکسیسوسای غرمای ،هدش

.دینکهدافتسا

 ودشابدیفسسسیرادقمدیزیریم فرظ ردهکیاهیالنیلوا امتح•
.دیهدب رارق نآیوراینازالهیالکی دعب

 هجرد۱۸۰ (دینکمرگ لبق زا ار رف ،رف لخادنداد رارق زا لبق•
 نآریزهکینامز ودیهدب رارق رف لخاد اراینازال دعب و)دارگیتناس
یکبآ ودشاب هدش تفس نآ لخادسس ودرک ندشخرس هب عورش

دشابن

دینکبرچ بوخنغورایهرکاب لبق زا ار فرظ •



!ا2نازال ەرا+رد )'&چ هم!
:هچخ$رات

+*ا
,

?اتسا5 مانlasagna .تا ەاKLشا م$Hگ5 دFاE 5و تسا @?ا>لاتیا @?اذغا>نزال هک دنروا5 نیا رب مدرم 
U

 و ەدشدرخ فاص [+مخ نآ یانعم ه5 هک تسا نآ 

[hلوا ءزج تق>قح رد هک دشاb 5 راون ه5 ەدش لFدLت
U iپ اه ەدسیاهاتساlتسا ش. nنانوی رب مور یزو[+پ زا س pاد و اه گنهرف زا یرا>سtار اه ش 

xرب vwح و هکدنتفرuارف نا>نانوی زا
U

[hب اهاذغ 
U جاور رورم ه5 نا>مور Fرد و تفا z ل|ش نیا اه لاس iتا[+غغتاتساpام نون*ا هکنیا ات درک یرا>س 

.م>نک b ه>هت اهزور نیاا>نازال ل|ش ه5 ار نآ

:دFاوف

[hمات$و یارادا>نازال هکدهد b ناشt تاق>قحت
U، نم و نهآ+]

U
 مÖ داوم ا5ناوت b ارا>نازال .دشا5 د>فم را>سp مسج تمالس یاربدناوت b هک تسا ناوارف م$

Öو یرلا Öن برچ م+]
U

?اسک یارب نآ فàم ات درک ه>هت 
U

.دشاLن ن$ãفآ ل|شم ،دنKسه صاخیاه م$ژر یاراد هک 

?وراéام عاونا لثم هکا>نازال
U

?امز اF د>Kسه هنسرگ ì>خ vwقو .تساوسtآ هفاÖ یاهاذغن$ãت شورفرپ زا Fê دراد یدا$ز یاهرادفرط 
U

 زا Fêد>یاوخ b هک 

.تسا vóسانم را>سpی هن$ñگا>نازال ،د>نک ل>م هفاÖ رد ور ìصا @?اذغیاه ەدعو

?اهج زور
U

ا>نازال 

?اهج زور کF هک تسا بوبحم ا>ند رد ردقنآا>نازال
U

 زور ناونع ه5 دادرم7 ا5 رباربیالوج29 ،ناهج یاهروشک زا یرا>سp رد .دنا هتفرگ رظن رد نآ یارب 

?اهج
U

.دوش b تسردا>نازالیاه هقرو ا5اهûد و اهاذغ عاونا زور نآ رد ودوش b هتفرگ رظن ردا>نازال 



&%اورب

 نآجاتحیام وهیلوا داومیزاس هدامآ نامز-
هقیقد30ادودح

دشابیمهقیقد50دودح رد نآ راظتنا وتخپ نامز-

 رد ار کیک داوم هکنیا زا لبق هک دیشاب هتشاد تقد-
لیوف هراوید و دیهد ششوپ ار نآلیوف اب ادتبا دیزیرب فرظ

دینک برچ هرک اب ار



:زا)نردوم داوم
 تال2ش مرگ۲۰۰

 یا هتخت
 ز;ر هناد رکش
 غ<م مخت
ل)ناو
درا
کمن یرادقم
مویJیملال;Gف

01وارب ک*ک هچخ$رات
KL اه ناتساد زاPQیارب هک Tلوا تخVWX واربPXەداوناخ ه`ددرگ [رب ،دننک [ ف;<عت خــــ;رات رد Tا2)ش ردرملاcو. 
 هکPQاه مناخ یارب ات دروآ noXشآ کK وا ،1893 لاس رد زور کK .دوب وcا2)ش هتسجرب هعماج زا PfزجرملاTاترب
 noXشآ زا وا .دnoXب ەزمشوخی|د ،دندوب ەدرک رفس رهش نیا ه` وcا2)ش PXاهج ەاwشuامن رد روضح یارب ا)بملp زا

 راهان زادع` اترت کچوک داع`ا رد اما دشا` ک)کیا هکت ه)Äش هک دnoXب صاخ nW;~Xش کK شuارب هک تساوخ
 VWXنچمه و دÉسچن نادند ه` ات دشا` مرن nW;~Xش نیا تساوخ دوخ noXشآ زا وا .دنک و|اه نامهم یارب

 نیا ات د)شک لوط هتبلا .دوب ناهجPXوارب VWXلوا تساوخرد نیا هج)Öن .دز;<ناه مناخ ساÉل یور نآیاه ەدرخ
.دوشیزپ nW;~Xش ویnoXشایاه هلجم واه باتک دراو نآ تخT زرط و دوش هتخانش ت)مسر ه`|د



+*نرف توتترات
 هجرد۱۸۰اب رف رد ار ریمخ دیهاوخیم هک ینامز-

دیایب تسد هب یرتهب ریمخ ات دینک خاروس لاگنچ ار نآ دیهد رارق

 هجرد۱۸۰اب رف رد ار ریمخ دیهاوخیم هک ینامز-
دیایب تسد هب یرتهب ریمخ ات دینک خاروس لاگنچ ار نآ دیهد رارق

1نرف توتترات ()اذغ شزرا
2:

 :ل; N)رچ      مرگIJK :۸.۶ئتورپ       مرگ۷۲.۶:تاردهو<=ک     یرلا; ول9ک۶۱۱ :یژرنا
مرگ۳۰.۱

 نیا .دوش c رپدراتسا; مرک و ەزاتیاه ەویم ا_ هک تسا یوسZارف بوبحمUد کRترات
 یاmJnoK pش زا ماهلا ا_ یدال9م۱۶ نرق طساوا و هسZارف رد را_ IJKلوا یاربUد
 ا_ ندش هتخp زا سs ار یاp یور هک تسا نیا ردترات و یاp توافت .دش هتخاس
Rال کRمخ هmJ c تسا رارقترات اما ،دندنب sندش رپ زا س Uه_ یزا9ن و دوش و 
zسI{K مه .تس~ن ش|ورIJK فلد رهاظ مه=nنآ ه_یرت ب c _دشخ.



ریش پوس

دشاب ورس زا لبقهقیقد15دیابیزبس وچراقندوزفا-
.دریگب معطدهاوخیم طقف و تسا هدامآپوسنوچ

وج زا مه وکرپ وج زا مهدیناوتیمپوسنیایارب-
هدافتسایلومعم وج زارگایلودینکهدافتسایلومعم

.دییامنسیخ ار وج لبق زا تعاس2 امتحدیدرک



'&ش پوس
:*(ش پوس صاوخ
 زا ،دراد اه نادندتمالس و اه ناوختسا ماHحتسا و ی*(گ  لHش رد Gاسا شقن هک مBسل? ،تسا *(شدوش = تفا; *(ش پوس رد هک یا ەدامن01ترفاو

.تسا *(ش رد دوجوم تاVیکرت ن01ت  مهم
 رد دوجوم حالما ناBم رد ،دراد تلاخد hiفاb مBمرت و دشر رد و تسا مزالاه مf1نآ ندرک لاعف و ندà bاBمBشیاه ش^[او زا یراBس\ یارب هکرفسف

 تفا1رد *(ش ندروخ اb ،دننک = اف;ا شقن ندb یاه  لولس ندوب یزاb و یدBسا مBظنت رد هک مBساتپ و م;دس ،نآ زا *(غ هb و هتشاد روضح *(ش
.دنوش  =

 راBس\ یرغالیاهم1ژر رد نیاربانب ،دشاb = تسا نوخ v̀رچ ەدنروآ }*zیا~ لماعهك}*zتسyل زا v̀ولطم ریداقم ویرلاs و v̀رچst راBس\ دصرد یاراد
.د*(گ = رارق ەدافتسا دروم
. دنراد ̀}اطã دض تyصاخهك تسا »ناèBنل « هلمج زااه تنادBسçا hiنآ عاونا زا راشhi Health Food ãسردنت و تمالس یاذغ نیا

 = رت õvنران جــــì1ه ،دشاb رت دا1زنتورا? اتب هچره .تسا جــــì1ه õvنران گنر لوئسمنتورا? اتب .دشاb =نتوراòاتب }hغ عبنم جــــì1ه: جــــì1ه صاوخ
.دوش
.دوش = z*{ Aمات1و هb ل;دVت ندb رد }hع; ،تسا z*{ Aمات1و زاس شyپنتورا? اتب
.تسا تBمها زئاح لثم دBلوت و اه لولس دشر رد }*zنچمه و Gùراوگ هلول ،ه1ر ،تسوپ زا تظفاحم ،}hم;ا متسyس تì1قت یارب z*{ Aمات1و
.دهد = شها? ار ی*(پ زا Gùان یاه یرامBب و تسا نادBس[ا hiنآ ک; ،نتورا? اتب



دیناوت یم تسا شرت امش رانا بآ و رانا بررگا●
ولآ ددعدنچایرکشیروخاذغقشاقکی زا
نودران غرم شروخ معطندرک سلمیارب اراخب

.دینکهدافتسا
 هفاضا زا دعبهلصافالب ودیهدن تفت ار رانا بر●

.دینک هفاضازین ار رانا بآ رانا برندرک
 اتدیهد هزاجا اه غرمندرک هفاضا زا دعب●

 ودیلاکی نامز تدمیارب امش تشروخ
اب تشروخ و اه غرم معط اتدتفیباج تعاس

.دوش طولخمرگیدکی

نودران غرم



:نودران غ"م
:نودران غ,م رد دوجوم رانا صاوخ

دوش H ثعاN رانادوش H ادQپ تردن هN رگFد یاه ەویم رد هک دراد یدFاوف و دوش H تفاCDE Fمز یور رد هک تسا یا ەویمن=,ت ملاس و 78شهب یا ەویم رانا

.م=ZشY التبماه یرامQب زا TEرب هN ام هک

.تسا۶ اiما زا راشe و تسا نادQسgا 78نآ زا راشe رانا ،تسا cDEگنا تفگشاعقاو دراد دوجو رانا رد هک یذغم داوم-۱

 TEرب رد رانا یاه هناد زا د=Zش۲Y عZن تNاFد و s8اچ ورمFازلآ،ناطe لثم s8ورع 7rلق یاه یرامQب هجoQن رد و دFدش یاه باهتلا راچددQهاوخ H رlا-۲

.دQنک ەدافتسا یاهاذغ زا

 ادQپ دشر لاجمE|اطeیاه لولس و دوشY بهتلم شراوگ ەاiتسد هکدوش H ثعاN و تشاد دهاوخ یc8هب مضه دشاN ەارمه رانا هناد اN هک {|اذغ-۳

.دش دنهاوخ گرزب ەدور ناطe وهنÑس ناطeهN رجنم هک{|اه لولس دننکن

 التبم ەدعممخز هN هجoQن رد و دNاF شهاá تسا ەدور باهتلا àون هک نورک یرامQب و دننک راá ملاس اه ەدور هک دوش H ثعاN رانا هناد رد دوجوم crیف-۴

YشZ=م.

 روشک لامش فلتخم طاقن رد اذغ نیا هتبلا .تسا فورعم éامش ادلF بش یاذغ هc8 Nشçب هک تسا ناردنزام ناتسا åحم یاهاذغ زا Fäنودرانشروخ

 ùاروخ نیا خبط یارب زاغ اF کدرا تشوگ زا سلاجم یارب اô FسرتروصN الومعم .دوشH هQهت رانا زاQپ اF رانا cDس : لثم ñEلتخمیاهمان اcDE Nن

.دننکH ەدافتسا c8شçب غ,م زا ماعتروصN امادوشH ەدافتسا



یزبسهمروق
 ودایکی ،هتسردیومیلدنچندرک هفاضا ربهوالع●

.دیزیرب شروخ ردهدشدرخ تروص هب ارومیل
 زاامتح شروخنیا رد اریتیچ عاونا ردهک ارایبول●

.دیناسیخب بآ رد لبق تعاسدنچ
مک هلعش هب ،هداتفااجیزبسهمروقکیهیهتیارب●

دیرادجایتحاینالوط نامز و



:هچخ$رات
 .تسا رادروخرب یراRسP تLMNبحم زا ناریا طاقن همه رد ود3آ ? رامش ه> /;اریا 8م 7اروخ ک3 ،ی/.-سهمروق
.ددرگ ?رب ل]ق لاس۵۰۰۰ ات۲۰۰۰ ه> شروخ نیا تمدق
 ه> لاس لوصف مامت رد نآ زایراد هگن یارب د3دج deور ،تشوگندرک همروق ا> هک دندوب یدارفا /àلوااه ̂;ا$رآ
 ک3اه نآ .دنتخn ? ارەدشدرخ تشوگ سlس ودندرک ? درخ کچوکەزادنا ه> ار تشوگاه نآ .دندروآ دوجو
 نآ نورد رد ارەدش هتخn تشوگ اتدندرک ? هRهت تسا ناوارف .;رچ یاراد هک دنفسوگ مrش زا ەدافتسا ا> هسNک
 عاونا و بورکRم دورو زا وyzک دننام وتسP ? .;رچ ه3ال ک3 ،نآ یور ،دش ? کشخ تشوگ هک /;امز .دنز$uب
.درک ? یa-گولج تشوگ نورد ه>اه ی�-~ا>
 ه]ند ا> نآ بردهکدنتخ$ر ?یا ەزوک لخاد ارەدشدرخیاه تشوگ ،دنÇشاد تنوکس ت>اثیاه ناrم رد هک ?اوقا

 و ریاشعماوقا .دندرک ?یراد هگن دوخیاه هناخ بآدÑ لخاد اراه ەزوک نیااه نآ .دوب ەدش ەدناشوپ دنفسوگ
 رد ودندرک ?همروق 7اروخ ار تشوگ هلصافال> âقاوم /àنچ رد ،دندوبن ن~اس �àباث لحم رد هکاه /àشá چLک
.دننک ەدافتسااه نآ زا /a-ن رگ3د عقاوم رد دنناوتب اتدنتخ$ر ? .;رچیاه هسNک

ی()'سهمروق



ی()'سهمروق
ی()'سهمروق یا-ازم

:تسا باهتلا دض لماع ک- ی()'سهمروق-�
 ودوش;م ەدGمانEF6موکروک دراد دوجو ه?<چدرز رد هک یدرز یاه هناد گنر. تسا ه?<چدرز دوش;م ەدافتسا ی456سهمروق رد هک-,اه ه)ودا زا "!

 سX. تسا5,اهتلا دض ت;صاخ یاراد 4F6ن تسا ی456سهمروق Wصا داوم زج هک یرفعج ی456س ه?<چ درز رب ەوالع . دراد5,اهتلا دض صاوخ ەدام نیا

. دوش;م لصافم درد شهاe ثعا[ و تسا دGفم راGسb زورترآ دننام5,اهتلا یاه یرامGب ه[ التبم دارفا یارب شروخ نیا

:دوشBم اهتشا ش?ازفا ثعا>-�
 ه[ ه?<چدرز هک یرطع و معط لGلد ه[ هnل[ دراد هک -,ا ەداعلا قوفی ەزم و معط رطاخ ه[ اهنت هن هتبلا. دهدGم شiازفا ار امش یاهتشا ی456سهمروق

 یارب اذغ نیا سX. دنکGم ی4Fگولج 4F6ن ت[ا!د یرامGب زا EF6نچمه و دوش;م اهتشا شiازفا ثعا[ هک تسا qاخ داوم یاراد ه)ودا نیا و دهدGم نآ
.تسا دGفم راGسb دننکفاضا نزو دنهاوخGم هک 6,اسک

:تسا دMفم ند> (Jم-ا متسBس یارب-�
 ناوتیم ار EF6 Cمات)و. تسا دGفم راGسb ند[ 6~م!ا متس;س تمالس وظفح یارب EF6مات)و نیا هک تساEF6 Cمات)و -,الا[ رادقمیواح ی456سهمروق

.درک ادGپ یرفعج هلمج زا ی456سهمروق تاج)456س رد

:تسا دMفم )Jصع متسBس یارب-�
 5~صع متس;س شمارآ ثعا[ EF6 B12مات)و .تسا دGفم راGسb 5~صع متس;س یارب هک دشاÜیم EF6 B12مات)و یواح ی456سهمروق رد دوجوم یرفعج

.دنکGم کمe نآ عــــ)â دوبهب ه[ دوش دراو متس;س نیا ه[5~یسا رàا EF6نچمه و دوش;م



امش هجوت زا نونمم


