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:ناھفصا ناتسا لك يرتسگداد

  دش هتخيوآ تازاجم راد  هب ناھفصا رد ينانھر محر يب لتاق

.دش هتخيوآ تازاجم راد هب ناھفصا رد ينانھر محر يب لتاق :سراف يرازگربخ

82 لاس هام ريت رد ،ناھفصا ناتسا يرتسگداد يمومع طباور زا لقن هب ناھفصا زا سراف يرازگربخ شرازگ هب

و يريگرد رد وا هك دندرك مالعا يسانشان دارفا و هدش هدوبر شردارب هكنيا رب ينبم يصخش يوس زا يتياكش

.تسا  هديسر لتق هب فداصت

لوتقم هك دوش يم صخشم نيتسخن تاقيقحت رد و هدش لاسرا يسرپزاب هب هدنورپ ساسا نيا رب

دوش يم مولعم لوتقم رسمھ يريگتسد و يياسانش اب و تسا هتشاد يتافالتخا شرسمھ اب »يلعرديح«

رارقرب عورشمان طابترا يتسود يلعمالغ و يدھم ،كباب ياھ مان هب يرگيد نامھتم اب يلعرديح رسمھ هيضرم

بذج اب هك ،دناسرب لتق هب ار وا هك دريگ يم ميمصت هتشاد دوخ رسمھ اب هك يتافالتخا هب هجوت اب و هدرك

هس رد و هدرك ار شرسمھ ندناسر لتق هب رد كمك ياضاقت نامھتم زا نانآ اب عورشمان هطبار يرارقرب و نامھتم

لتق هب مادقا دوب هدرك هيھت يو يارب كباب هك نيئورھ و صرق ،شوم گرم هلمج زا يدراوم اب همھتم هلحرم

.دنك يم شرسمھ

هب يو بذج و كباب لافغا اب همھتم تياھن رد و تسا  هدنام ميقع يو تامادقا شرسمھ ندش  هجوتم تلع هب

يو يراكمھ اب و هدروآ شدوخ لزنم لخاد هب ار كباب بش همين زا سپ يتاعاس يلبق هشقن و حرط اب ،شدوخ

،هتشاد عورشمان هطبار زين يو اب هك نامھتم زا رگيد يكي يراكمھ اب سپس ،دنك يم شرھوش لتق هب مادقا

هتشك اھنآ دنزرف دنك مالعا و هتفرگ سامت لوتقم ردپ اب ينفلت هتساوخ يدھم زا و دنا هدرك يفخم ار دسج

.تسا  هدش

رانك شلاسدرخ دنزرف و يو هك مدش لوتقم لزنم دراو هثداح بش ؛تسا  هتشاد راھظا تاقيقحت رد كباب

و دوشن راديب هچب وا يادص زا ات دريگب ار لوتقم ناھد و تسد هيضرم دش رارق ،دندوب هديباوخ رگيدمھ

ربص يتاعاس ،منك دراو يتابرض يو هب مدوب  هدرك هدامآ هك يدراك اب مھ نم و دنوشن راديب مھ اھ هياسمھ

هك نم و تفرگ ار لوتقم ناھد همھتم ادتبا تلاح نيا رد ،دباوخب تشپ هب شكزارد تروص هب لوتقم هك مدرك

راديب لوتقم يتح هك مدرك دراو لوتقم هنيس و مكش هب دراك اب يددعتم تابرض مدوب وناز ود يو پچ تمس

.دش حورجم شتسد اما درك تعنامم دوخ تسد اب و دش

لزنم لخاد هك يبوچ اب ،ديشك يم سفن زونھ و دوب هدش جراخ وا زا يدايز نوخ هكنيا دوجو اب يتاظحل زا سپ

طبض ميس هعطق كي هيضرم ،ديشك يم سفن زونھ اما داتفا شوھيب وا و مدرك دراو لوتقم رس هب هبرض ود ،دوب

نآ اب هيضرم دوخ و مدرك ترپ ار توص طبض ميس نم نياربانب منك هفخ ميس اب ار وا تفگ و داد نم هب توص

.داد همتاخ لوتقم تايح هب ميس

زا يكي اب حبص تشھ تعاس يلاوح هيضرم و هتشاذگ لزنم ورھار لخاد هديچيپ وتپ لخاد ار دسج سپس

زا و داد وا هب ار شرھوش لتق ربخ و هتفرگ سامت ينفلت ،متخانش يمن ار وا نامز نآ ات هك يدھم مان هب نامھتم

.دنك يراكمھ دسج لمح يارب و هيھت يا هليسو درك اضاقت يو

لتق هجوتم وتپ رد هدش هديچيپ دسج هدھاشم اب لحم نآ رد و دمآ لوتقم لزنم برد ناكيپ هاگتسد كي اب يدھم

هاچ رد ناھفصا فارطا رد ار دسج نانآ هك دوش يم صخشم رتشيب تاقيقحت رد ،دش هيضرم تاراھظا تحص و

لخاد و هدرك هيھت نيزنب يرادقم و هعجارم دسج يافتخا لحم هب يدھم ًاددجم زور دنچ زا سپ و هتخادنا يبآ

.دنك يم كرت ار لحم و هدشن راك نيا هب قفوم هك هتشاد ار دسج ندز شتآ دصق و دزير يم هاچ

كباب و هتفرگ تروص كباب دوخ طسوت توص طبض ميس اب لوتقم ندرك هفخ هك درك مالعا دوخ تاراھظا رد هيضرم

زا يو طسوت ميس يتح و هتسش بآ اب ،دوب هدش دولآ نوخ هك ار بوچ و توص طبض ميس ،راك ماجنا زا سپ

.تسا هدش جراخ لزنم

دوب هدش هدنازوس ناش لزنم ماب تشپ رد و دولآ نوخ هك كباب هدش هتخوس ياھ سابل اب ار طبض ميس نيرومام

،يناشن شتآ لماوع يراكمھ اب و دسج يافتخا لحم يياسانش و نامھتم يريگتسد زا سپ ،دننك يم فشك

هلسج تروص رد هك يروط هب دسج هدھاشم اب نامھتم تاراھظا مامت و هدرك جراخ بآ هاچ لخاد زا ار دسج

هدشن مالعا هدھاشم دسج رد يگدرك هفخ اي يگفخ زا يراثآ نكيل ،دراد قيبطت تسا جردنم ينوناق يكشزپ

.تسا هدش مالعا وقاچ تابرض زين گرم تلع و

ددعتم و حيرص ريراقا و يماظتنا عجرم شرازگ و يكاش تياكش هب هجوت اب ناھفصا ناتسا يرفيك هاگداد

و دسج فشك هسلج تروص و يلبق هشقن حرط و ميمصت هب هجوت اب و يدمع لتق باكترا رب ينبم نامھتم

؛ينوناق يكشزپ تارظن

هب زاغآ هرقف هس رد تنواعم تباب زا و موكحم سفن صاصق هب يدمع لتق رد ترشابم مرج هب ار ب.كباب مھتم.1

الم رد يريزعت قالش هبرض 99 هب هيضرم اب عورشمان هطبار يرارقرب ثيح زا و يريزعت سبح هام شش هب لتق
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.تسا  هدرك موكحم ماع

هب عورش هرقف هس ثيح زا و يريزعت سبح لاس 15 لمحت هب يدمع لتق رد تنواعم ثيح زا ار ف.هيضرم.2

و لاس 19 اعمج يريزعت سبح لاس كي هب دسج يافتخا رد تكرش ثيح زا و يريزعت سبح لاس هس هب لتق

.تسا  هدرك موكحم ماع الم رد قالش هبرض 99 هب عورشمان هطبار ثيح زا

10ص/مايپ ياھتنا
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