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 ،یمراگ نیوالد 

 تسرد تنو راوستاا  مشۀ داوناخو ا مش، دھد میھمااد -19دیکوو سوروی ھلیع ر بهزرا مبھ بناستا نای ھکانچنھم مراودامی
  .دشیاب

 و ا ھه داوناخ، نازومآش نادن اجز ات ظفاحمو س رادمن تسب دورم درت لودری یگیم مصتز اس پ ھکری اب ینول ازا
 یراسی بھشتذ گها مراچھ نای رد .درذگ میهام ھارچز اش یبا ھنت ،مشتو نناایترب دنکنیم  یگدن زو کارن آر دھ کی ئاھنکام

 ای ربا ھه داوناخو ن ازومآش ناد، ایلواۀ چراپکیش شوک تسا هدان مرادای پھ کھچآن لحا نیا با ستا هردک یداپ ری تغیاھزچی
 .دشا بی مناستا نایو ا م عاموج ھ بندشیخ بتامنی

 ن یار یخاای ھھ تفھر دھ کرم ختفمر ایسبن مو ت ساه دش لوحتمح وضوب ناتسان یار سارس رد یومعم تشادھ بتضعیو
 ن یان ترفگر ظنر دا بیم اه دادام جناھ کمی اداق رھ، - 19دویو کوعشی یادابت زا .تسا ھفتا یشایر گیبت مثتجھ ھ بدونر
  ا مۀھم ،نقی یھب یم.رادھ گنت مالسا ر اشم عاموج و اشم نآ را کنرد نچنیھمو اشم نادزنرف ھ کتسا هدو بیایربنزی لصا
  .مکنی میافای ار یم مھشقن

 شدر اریمد ھلجم  من-ی کشزپو وم لعۀ تسجربن اسانشراکۀ یصوتو ریپ، یمدرکیی امنورن آز از ورماھ کای ھ مانرب
  شاند ھ بھ کدراد میررق مار یائھدوھنمر، 19 -دویو کھ بطورب متاروستد لودجو ن ردلیچک یسر ول فاتیپساھ، یکشزپ

 درتناعب دراو منای .ددنر گزا بدوخ سرد یاسھال کھ بتامنی ا بناستا نای رسارس رد رمباسپت ها مرد دھد میهزاجا نازوآم
 : زا

 ، ھفتھ رد زور ج پن،یلتود یایدابت سراد ممام تلام کیائشزگاب ●
 ھ تفھر دز ورج نپای ربس رادمئی اشگزابا به ارمھ، راگزاسوی گلاک یا با ھن اتسریبدر ثکاھ ب یئشاگباز  ۀجازا ●

 و ،دنرادر ارری قتمکک سیرر دھ کئی  اھل حمر د
ن آر ییغتای ربل مع دیازآو ا مشای ربن یالنآش زومآو ری وضحای ھسالکن یبب اختناق حن تشادھ بن انیمطا   ●

  ل.  اسل وطام متر دب اختنا

- دویو کھ کمانید میام .مانیدررگ بسراد مھ بار ناانمدزنرف  تسا مز الھ کدوی گی ما مھ بدوجو مِیکشز پۀصیو تنیربھت
  ت.ساھ تشادربر دو یراتنان ازومآش نادی اربا رقی یمعای ھب یسآ 19

 ِایھک مکا بس ردای ھ سالک ھب ماش نادنفرز ندنادگرزبا  یابر دوخ ۀمنابر از اردنتاسا و نم وز،مرا ۀیلوا تعاسادر
 یائونمر ، ناکام دح ا تاآنھ نفتر گرارق تایحم درو مو تامنی نضمی تیار بعاب منو ینایبشت پرارقستا و ددیج ِریگشمچ
 یم.درک

 د اومن یمات، نیملعمد ادعتش یازاف، صیخشت ظافحالم اقر گیدو ک سامد یرخای رب رالدن ویلیم 300ز اش یبت لود
 و ت ینماا  بط ابترار دلی غشش زومآو ھ سردمای ھسوبوتاو س رادمای ربر تشیبن ادنمراکو ت افظنای ربه دشزی اسھب
  ت. ساه داداص صتخان  ادنمراکۀ مھای ربت شادھب
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  رقست مرتاال بکسری ا بقطا منرد ھ کراسی ِیومعم تشاد بھراسترپ 500ا  بای ھ کبشن یماتر دو یراتنا، نآر به والع
  دھاوخ درف برصح من،دن کنک کما مسراد مرد یکشزپ یانبشتی پو شایزمآ نفتر گ،هدش ھھینبری گلابرغھ  با تد نوشیم

  یور ر بیصخیش تشایزمآ ،کسری نای زار بھتکرد و ام یوئگخسا پتیوق تیار بوریاانت یومعم تشاد بھ،ناای پرد .دبو
   د. اد دھاوخام جناا را ھن اتسریبدر دری امیبئم العد اقن فازومآش ناد

ع الطای کشزپلم عط سوت، هدوبم کحتسم، دشئی امنورن آز از ورماھ کت مالسو ت شادھبای ھھ مانقافوتل ماک ۀعوجمم
 مھد بناطمینا اشم ھ بمانومیت .تسا رذی پفاطانع -19دویو کیاھ ددی تھندو بر متغیھ بیوئگخسا پرد و تسا هدش یانسر
  یم.اه دامآ سوروی نای ر تغییلاح رد تقعیاو ھ بتسب نیوئگخسا پیار بھک

  د: رادیمھ گنت مالسا رن ازومآش ناد، ریزد راومر دت یاففشۀ ئاراا بد ومنھرن یا

 ، صیخشری گلابرغ ●
 ،  نارکنا کو نازوآم شاند یار باھستد تشاد بھتویقت ●
 ، 12 تا 4ح وطسای ربری ابجات روصب کسا منشتاذگ ●
 ش نادای ربی اھ چراپای ھک سامز اای ه ریخذن ینچمھو ن انکراکو ن یملعمای ربصی خشت ظافحمل ئاسو ●

  ،دشنا بھشتاد جاحتیا نآ ھ بتسا نک ممھ کیانزوآم
     ،سالکز اج راخ ردط ابتراش ھاکت ھجر دن ازومآش ناددی نبھورگر بری اشا فپ ●
 ،  ھلصاظ ففح ●
 ر گیدچی تافظن 900ام دختساۀ  والعب، ھسردما ی ھسوبوتاو ز کارمت افظنو ن درکنی وفعد ضش یازاف ●
  ،ناگد کننددیزا بیار بتدیودحم ●
 .سراد میائشزگا بلر کنتھب ک کمیار بما نتب ثشپی ●

 ھ بن ازومآش نادت شگزابام گنھتی ایحز اینن یاھ بی گمھھ کن ازومآش نادحی ورت شادھبش خب ردری اذگھ یامرسھ ب
  رد اتنھ .اد دمیھواخ ھمادا، یمتسھ فاقو، دمآد وجوب -19 دویو کوعشی ا بھ کبارطضا و یات ثبی بیاھھا مزا س پھسردم

 ار دوخ ۀانایرگش کنیاھ ک کمدنانو بتاھ نجمان ا تمھید میصصیخ تشخ بنای ھ بھفاضا ردال نولیمی 20 غلبم ی،جار لسا
 تشاد بھھ بطورب میاھ ک کمھ بیریگشمچ روط بنازوآم شاند .د کننھضرع ،درناد جاحتیا نآ ھ بھ کیانزوآم شاند ھب
ر دھ کیم ھدیمیص صختر اکن یاھ ب ریاجل اس ردا رر الدن ویلیم 50ا مو ت شادد نھاوخسی رتسدن آن انکراکو ن اور
  ت.   ساه دوبھ قباسبی ھ نیمزن یا

 ھ ب امزلاھ لمجنم، دریگیمر ظنر داص خشی زومآای ھزاینای ربا رمی ھمای ھک مکن ینچمھس رادمد دجمع ورشۀ مانرب
 تباث ھک دورم نیا در نساناشکار ھ.طسوتمو ئی ادتباس رادمو در ھر دھ تفھز ور 5 ای ربا ھس الکر دن انآت کرش
  د.رکیم ھاوخھ ئاران امنادنزرھ فبا مھ کت سازی یچن امھن یاو د نتسھف افش، درادت یمھا

 با .در کمھیاوخ نیھاوت کوریاانت نازوآم شاند ھ بتسب ندوخ تلیوسئ مدرو مرد ،مای هدر کمالعا هراوھم ھ کروطانھم
   .دو بدھناوخ قفو مز نیهدآین رد ھکل بلاسام اھ تنھ ناآنھ ھ کمشیا بنمئط ممیانوت میرگیدک یابری اکمھ

 ن ازومآش نادن مات شگزابن یمضتر دک رتشمت یلوئسمل وبو قری کفمھ، شیوکت خسای ربو یراتناای یلواا مشز الم یام
  .م کنرکش ت،رامبسپت ها مرد ھسرد مھب

 ددتمنارا

  ھچل نافستا باجن
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