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دش هتخيوآ تازاجم راد هب ناھفصا رد محر يب لتاق

.دش هتخيوآ تازاجم راد هب دوب هدش لتق زا سپ دسج ندنازوس و لتق بكترم هك يمحر يب لتاق :سراف يرازگربخ

لاس زورون ديع رد )لوتقم( ديعس ردپ ،ناھفصا يرتسگداد يمومع طباور زا لقن هب سراف يرازگربخ شرازگ هب

مرسپ غارس هب دوخ ليبموتا اب دومحم :ديوگ يم و هدرك تياكش )لتاق( دومحم زا و هعجارم ارسداد هب هتشذگ

.ميرادن يربخ ديعس زا دعب هب نآ زا و دمآ

تسا هدرك تكرح كشدوت تمس هب و راوس ار ديعس هك دنك يم راھظا هلاس 25 مھتم قيقحت هيلوا لحارم رد

هدش ريگرد ديعس اب اما هتخاس شوھيب ار ود رھ سپس هدرك دوخ ليبموتا راوس ار يرذگھر هار نيب رد اما

.تسا

درگاش يلدنص ريز و باكر رانك و بقع قودنص رد نوخ ياھ هكل راثآ هك وردوخ زا يلحم تانياعم هب هجوت اب

مھتم ياھ هتفگ رظن هب ،وردوخ لخاد زا يبوچ هنشد كي و وشات يوقاچ ددع كي فشك نينچمھ دش هدھاشم

رب ينبم يرگيد يياضق تاروتسد ،دوب هدرك كش يدراوم هب هدنورپ يضاق هكنيا هب هجوت اب اما دش يم دييات

.درك رداص ار رتشيب تاقيقحت

و دياشگ يم فارتعا هب بل راچان هب ،هدرب يپ يو ياھ ييوگ ضقانت يخرب هب يضاق دش هجوتم هك دومحم

و مدوب تحاران دندوب هدروآ رد ناشرسپ دقع هب ارم رظن دروم رتخد هكنيا رطاخ هب لوتقم هداوناخ زا نم :ديوگ يم

.منك ازع هب ليدبت ار نانآ يسورع متساوخ يم و متشاد ييوج ماقتنا دصق

لخاد هك ار روآ باوخ صرق يرادقم كشدوت هار رد و هتفر لوتقم لزنم برد هب دوخ يوردوخ اب نياربانب :دوزفا يو

لخاد نياربانب دوب دولآ باوخ ديعس ميديسر هك كشدوت هب ،دشونب ات مداد وا هب مدوب هدرك لح ينار تبرش

هتسد يوقاچ اب سپس مدرك هدايپ ار وا و هديچيپ دش يم متخ نالب ياتسور هب هك يعرف ياھ هداج زا يكي

.مدز وا يولھپ هب يا هبرض لوا يبوچ

ولت و درك يم رارف هك يلاح رد نياربانب ،دوب جيگ اما درك يم عافد شدوخ زا ديعس :داد همادا محر يب لتاق نيا

.دوب دايز وا يزيرنوخ ،مدز وا ندرگ هب يا هبرض دروخ يم ولت

هك تفگ يم تشاد منك يم ركف و دنز يم فرح تشاد ديعس مدينش ،مديرب ار وا يولگ سپس :درك هفاضا يو

موس راب يارب و مديرب ار شيولگ هرابود و مدادن شناما ،يراد راك هچ نم اب هتفرگ ار تا هقالع دروم رتخد ،مردارب

فرط هب و متشاذگ بقع قودنص لخاد ار وا ،داتفا نيمز يور و دش نازيوآ شرس هكنيا ات مديرب ار شيولگ

و هدروآ نيياپ بقع قودنص زا ار دسج مدنك يلادوگ و مديرخ ليب كي هياپھوك زا هار نيب رد مدرك تكرح ناھفصا

.متسش ار نيشام يرگيد لحم رد و متخير نآ يور كاخ دعب و مدز شتآ ار نآ و متخير دسج يور نيزنب

هوحن و هدنورپ تايوتحم عيمج هب تيانع اب ناھفصا ناتسا يرفيك هاگداد محريب لتاق نيا هدنھد ناكت تاراھظا اب

رودص نمض و هدرك لوصح يدمع لتق باكترا هب ملع ،يگديسر لحارم مامت رد مھتم حيرص ريراقا و لتق باكترا

وا ندنازوس ،هدرم رب تيانج تباب لماك هيد مھد كي تخادرپ هب موكحم ار يو مھتم سفن صاصق هب مكح

.دوش فرص هيريخ روما رد يمالسا تازاجم نوناق 494 هدام قبط دياب هيد نيا هك دنك يم
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