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 ا٘ذیطٝ وزدٖ ا٘ذر وار خاِك ٚٔخّٛق رٚضٙایی افشایذ ا٘ذر دَ . 

 
 اس درٚؽ ٌفتٗ دٚر تاضیذ وٝ درٚؽ ٌٛ ارچٝ ٌٛاٞی راست دٞذ،٘پذیز٘ذ.
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ا٘صافی ٚ  تزیٓ وٝ فزدی در ٔماتُ ٔا ػّٕی را تا تی إِثُ را ٔؼٕٛال سٔا٘ی تٝ وار ٔی ضزبایٗ  

رسذ وٝ فزدی وٝ در حمص ایٗ رفتار ٘ارٚا ا٘داْ  دٞذ، اتفالا سٔا٘ی ٔی ٘اخٛإ٘زدی ا٘داْ ٔی

وٝ تٛا٘ذ در ٔماْ خثزاٖ ٚ یا تالفی آٖ رفتار تا طزف ٔماتُ تز تیایذ. در ایٗ سٔاٖ است  ضذٜ، ٔی
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