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۱زرابمیاقفر

یستسیلایرپمادضشبنج۰دیربذهبارامیبالقناومرگیاهدورد

زارسیذپانثلیکفتیشخبناونعهبروشکزاجراخردیناریانایوجشناد

دوخشقنهراومه«<ناریایاهقلخكيتاركمدویتسیلایرپمآدضشینج

شینجزاعافدردهژیوبفلتخمیاههنیمزردوهدرک*افیاتیقفومابار

یادسنزرایاهكمکنآیاهقروآآسمدخیلپتاوقلخهناحلسمیبالقنا

اهدومنهرابهدیشوک|دتبانامهزاامنامزاسورنیازا۰تساهدومن

ونسیلصحمیناهچنویساردفنک*نامزاسیاههرگنکهبمایپلاسراو

یتازرابمویسایستیفیکقیمعتودشررد*یناریانایوجشناد

*دراذگباجباردوخریشأتیئوجشنادشینج
هژیوبدحبهب1٩یاهلاسیادوتمیسوتازرابمیطهکیتالوحت

*هزرایمزردمسیلایرپمادیدجنارکونهبتردقلاقتناومایقزاسپ

یاهورسیننیبردیدیدجیاهیدنبفص«دشداجیاهعماجیتاقبط

*دروآدوجوبروشکزاحراخردقلخیتسیلایرپمآدضشینجحفادم

لاسحنیعردویقلخدضیاهورینیسایسیریگلکشبجومنینچمه

تسیلایرپمادضیاهوریندرومرد۰دیدرگیمالسایروهمجمیزرفلاخم

ددسحتمیاهنامزاسهباریئوجشناد*هچراپکیشبنجیدنبفصنیا

نح--سینچهبهجوتاب۰دومنلیدبتناریایسایستانایرجراداوه



۲

یاهنامزاسناراداوهلباقمردیرتنیگنستادهحتوفیاظویطیارش

ی.یوجشنادشینجفیاظونیاهبهجوتنودبهکهتفرگرارقیبالقنا

اباردوخدنویپوهتفایماجسناودشردشدهاوخنرداقراداوه

ردناسنیدب۰دشخبمیکحتونیمضتقلخ*هناحلسمیبالقناشینج

هدشنهتساکالپلقهنمیراخیئوجشنادشبنجتیمقازاینونکطیارش
قسلخ*هناحلسمیبالقناشپنج*هدنیازفیاهیدنمزاینهبهجوتابهکلب

۰تساحرطمزینیرتشیبهچرهتیمهااب

۱)ًاقفر

شسیبندشنشور«هعماجربمکاحیسایسطیارشحیرسلوحت

یگتسپاونادشرتنایعویمالسایروهمجمیژریقلخدضتیهامشیپزا

اهیسنیبشیپ؛اهلیلحتهکدادناشنهمهوهمه«مسیلایرپماهبنآ
رپمکاحیداصتقاویسایسعاضوادرومرد؛نامزاسیاهرادشهو

زا۰تساهدوبتیحقاوربقبطنموتسرد؛نآتالوحتتمسوهعماج

مسیلایرهما«ناریایاهقلخیتسیلایرهمادضشبنجیریگجوازاغآنامه
یاتسینوتروپایلودیدكرادتنآابهلباقمیارباریحیسو*هئطوت

هتشگیمالسایروهمجمیژررارقتسایادتباطیارش*هتفیرفهکگنراگنر

یاههئطوتابهلباقمیاجب؛شیوخناوارفتاناکمامغریلع«دندوب

یاراهدوتجیسبویهدنامزاستهجردششوکومسیلایرپما

یاسیبایزراواهلیلحتاپهعماجردیادوت*هناحلسم*هزرابمدربشیپ

هبارقلخیاههدوتییالقناناوتناشیرخمیاهدرکلمعوهدننکارمگ



۳

وقلٌخهباردوخنینوخشرویمسیلایرهماهکینامزودندربزره

اههدوتودوخناراداوه«تخاسرتحیسونآیبالقنایاهدروآتسد

یروپمجمسیلایرهماهبهتسیاومیژرماشآنوخنآدالجخیتریزردار

"دندربهانپ"نما"یاهشوگهباهنآزایرایسبودندرکاهریمالسا

درذگیمناریاردقانتخاورورتدیدشتزالاسکیزاشیبنونکا

دراونآیاسپنامزاسوقلخشینجهبینیگنستایرضتدمنیاردو

نسینوخ*هطلسوهنایشحوراتشکهمهنیادوجواباما«تساهدش

هحماجرسارسردیمالسایروپمجلکشردهکیتسیلایرپمایروتاتکید

یسیالقناویتسیلایرپمادضشینج«هدنارتسگاردوخموش*هیاس

ماستیگنج.دهاشامزورماوهتسشننیاپزاینآنامنپیمیاهقلخ

ردهزراآسیم*میشابیمنامهطلستحتنیمطاقنیصقاردرایع

رباتسورورپشردكنياهناحلسم*هزرابمینحیدوخلکشنیرتیلاع

هسچنآودرادنایرجیمالسایروهمجمسیلایرهماهبهتسباومیژرهیلع

تسیمهارتسوملمهچرهكردتسارایسبهجوتروخردنایمنیارد

هعماجردهناحلسم*هزرابمزورما۰تساههدوتفرطزاهناحلسم*هزرابم

هسیکتهکنآنودباریاهزرابمچیهمدرمهکتساهتفاییرابتعانانچام

ییوخبینونکطیارش*دنریگیمنیدجدشابهتشادهناحلسم*هزرابمرب

یهدنامزاسوهناحلسم*هزرابمشرتسگودشرنودبهکدادناشن

مسیکحتوظفحارقلخیبالقنایاهدروآتسدناوتیمناهمدوتحلسم

۰درمبشیپهبارقلخكيتاركمدویتسیلایرپمآدضبالقنا«هدیشخب





ی

ترایدوبانورگردبالقنایزوریپهکتسانشورزیننیاو

ردهسکقلخشترااباهنتاریتسیلایرپماشتراوتسایتسیلایرپما

دشسیآیمدوجوپاههدوتحلسمیهدنامزاساپهناحلسمگنجنایرج

 

ینومژهدیابهکتساهزرابمنیانایرجردتسردودرکدوبانناوتیم

»۰ددرگنیمأتبالقنایزوریپنماضاهنتناونعهبایراتلورپ

لاسدنچیطنآروالدقلخونامرهقناتسدرکهنیمزنیارد

تاسفارحناواهیئاسرانیخربدوجومغریلعنینوخیاهزرابموتمواقم

یزاسنارودیبالقنایاهدروآاتسد«نآ*۰دننکیربهریاهنامزاسرد

هماداناتسدرکرد۰تساهدرکهضرعناریایاهقلخشینجلکهبار

لکشرداههدوتحلسمیهدنامزاسربهیکتنودبهناحلسم*هزرابم

زاسینهبلمعرد؛زرابمیاهورین۰تسانکممریغابیرقتشیوخینونک

یچجوتلباقیاهماگنآتهجردوهدربیپاههدوتحیلست

یاسهناضنبهنیمزنیارادزونهدنچره«(یریگربزیه)دناهتشادرب
اههدوتیبالقناتیبرتوشزومآهنیمزردیسایسظاحلزاهچیناوارف

یشموتسایسدوجو*هدیئازدوخهکتسادوجومیلعظاحلزاهچو

نسیا۰تسادرکقلخشینجربمکاحیسایسیاهنامزاستسردان

شسینجردارایراتلورپیربهرنیمأتونیمضتترورضرگیدرابتقیقح

دیطسیارشنینچهکینامزاتودنکیمنایبناریایاهقلخییالقنا
هد-_--شنرادیدپناریایاهقلخكيتاركمدویتسیلایرپمآدضشینج

قلخشینجفلتخمیاهشخبردیئاهیئاسرانواهدوبمکنینچ



۵

ناستسدرکردگنجیاههبجتلصخرگیدفرطزا۰تساریذپانزیرگ

ناسیملمعتدحوویراکمه*هنیمزردیدنمشزراتایبرجتدوخاب

نسینچ۰تساهدروآهارمههبناتسدرک*هقطنمردیبالقنایاهورین

ماجسناروظنمهبمزالطیارشداجیاتهجرددیابودناوتیمیرما

۰دریگرارقهجوتدرومقلخحلسمیاهورینیگچراپکیو

یواحدرادنایرجناریاطاقنریاسردهکزینیرگیدتازرابم

هز--یراتیلیمزایشانتالکشمهمهمغریلعزورما"تسایرایسببراجت

«یمالسایروهمجمسیلایرپماهبهتسباومیزرطسوتهحماجمامتندرک

۰دندیمهمادامسیلایرپمالماوعابیدجیاهزرابمهبنویپالقنا

تایبرجتزاهدافتساابهکیمالسایروهمج*شروشدض*یاهحرط

«دریگیمتروصاهنآمیقتسمروتسدبویتسیلایرپماآیسوساجیاهنامزاس

یاهیسرزاب*دیامنداجیایبالقناتازرابمردیاهغقوهتسناوتننونکات

دارفایریگتسدویمومعرباحمنتخاسدودسماهنابایخردیندب

رد«یتلودتاراداردهقباسیبقانتخاوجنتخاسمکاح«"كوكشم"

«یرسیگتسد؛اههناخهبهلمح«هعماجحطسردیلکروطبوسرادم

تسیهاماهنتهنارگیوکرسلامعاریلسوقلخنادنزرفمادعاوهجنکش

وعاضوالرتنکردارنآیناوتانوزجعوهدرک*اشفاارمیژریقلخدض

تسلاخد۰تساهتشاذگشیامنضرعمهبیبالقنایاهورینابهلباقم

نارسیاردهتسباویاهمیزر*هصیصخهکیعامتجانوئشمامتردتلود

قامعااتهکتساهدیسراجنآهباتیمالسایروهمجمیزردرومردتسا



1

یفرحمهئطوتابمیژراریخا*هتفرگربردزینارمادرمیصوصخیگدنز

یارپراوشدطیارشداجیاتهجاههناخبحاصطسوتنیرجأتسم
اریسوساچیاههویشتساهدیشوکلاحنیعرد؛یبالقنایاهورین

دسناوتیمدنچرههناحوبذمیاهشالتنیا*دشخبهحسوتهعماجرد

یتسسلودروآهارمههباهرپشردحلسمنیزرابمیاربیدجتالکشم

دیدشت۰دزاسهفقوراچداراههدوتشینجدوبدهاوخنرداقزگره

حلاصهبراکشآیاهتنایخویحمجهتسدیاهراتشک«ناقفخوراشف

ومسیلایرهماهبهتسباومیژرینوبزوفحض*هناشناهنت؛قلخحفاتمو

۰تساراضتخالاحردویقلخدضتیاغبیمیزررخآتاظحلرگنایب

م-یژرهکیداصتقارابتکالفطیارشوقلخشینجهنمادهبهجوتاب
ارساظیرهتسافورادیاررلتسوکعهماذل*تساهجاومیاپ

هکارییاهتسینوتروپاصوصخبعوضومنیا۰دیامنیم*زیمآرارسا*"
|ادیدشدناهدربنیدالاسایویمچمیرمیحقاوتیهامهبیپزونه

عسیرستمغریلع«تسیننیبرد*یرارسا*یلو.تساهتخاسریحتم

ینوگنرس4دی.درگتعابهچتآ«طاوقسبیشارسرذروفتعمیررنیاتکرح

ویسماظنویسایسیاهتیامحدتفاریخأتهبیحابصدنچنآ

رسگا.تسایمالسایروپمجتموکحزااهتسیلایرهماحیسویداصتقا

نیازاشیپیلیخمیژرنیاتشادندوجومسیلایرپماهبیگتسباو

یستسینومکشبنجفعضزادیابلاحنیعرد۰دوشنوگنرستسیابیم



۷

وظفحیارببسانمیویتانرتلآناونحباردوخبیترتنیابوهتخاس
یاهیراکشزاستقیقحرد۰دیامنیفرحماهتسیلایرهماحفانمزاتسارح
وقسلخییالقناشینجماجسنادنورندشدنکبجومهکاهتسینوتروپا

یاههدوترگیدورگراکیاههدوتتازرابمربنآ*۰دننکجیسپریثأتو
۰دهدیمناشنشیپزاشیبزورمااردوخرابنایزجیاتن*هدیدرگقلخ

ورسینردارتمدخنیرتکرزبدوخ*هنابلطتصرفیاهتسایسابنانیا

شسینجبوکرسیاربیمالسایروهمجمسیلایرهماهبهتسباومیزرنتفرگ

۰دناهدومننآیاهدروآتسدندرکلامدگلوقلخیبالقنا

)اقفر

هدشناشکیدوبان*هطروهباراهتسینوتروپارگایبالقناشینجدنور

تارظنرپتشاذهلابضوعرد«دناشکیمو
نسیارد.تساهتخاسمهارفارامرتشیبهچرهدشر*هنیمزامنامزاس

دنناوتیمودیابهکدنتسهقلخییادفیاهکیرچاهنتواهنتطیارش

نسیمأتتهجردوهدادماجنااردوخیبالقناتلاسررگیدرابکی
ابامزورمالاحنیااب۰دنرآدربیادنزرایاهماگ|پراتلورپینومزه

ییالقنایاههدوتهکیطیارشردتسرد۰میتسهوریوریتخسطیارش

اراسمبناچزاهدنیوکیتایرضوریگمشچیتکرحراظتنانامنهیم
ومباحشنانیا*دادخریباعشناامنامزاسرد؛دنتشاد

 

تاناکمازایرایسبودیدرکنامزاس*هوقلابولعفلابیاهورینیکدنکارپ

ایدیدرگلالتخاراچدايیتالیکشتطباور«دربنیبزاارامیتازرابم



۸

ردیلعیاهناصنابهارمهباعشنا*هیرض۰دشحطقلماکروطب

هسرجتنآدقفواپیئاسرانلوصحمدوخ*هبونبهکنامزاسیاهتیلاحف

یطیارش«نیونطیارشردهناحلسم*هزرابمفادهاققحتهنیمزردمزال

جسیسبیاربرورضیاهفرفاهاجیاوهتاحلسم*هزرایم.دربشیپآردهک

«دوبقلخشترایهدنامزاسهرخالابوینالوط*هناحلسمدربنردقلخ

ناوستوورین*دروآدوجوبامنامزاستکرحهاررسربیدجیتالکشم

زایشان۳یشخبمیوشرداقاتدوبمزالیهجوتلباق

هستسسگتاطابترازایاهشوگومیهدناماسورسهرابودارباحشنا

تاناکما«وریناسبهچنیادوجواب۰میزاسرارقرب|ددجمارنامزاس

زامسیدشراچانامقطانمیرایسبردوتفرنیبزایلکیتاطابتراو

وشسینجمیظعیابیدنمزاینهبهجوتابهمهاهنیا۰مینکعورشرفص

*ه-سورپنادشدنکثعابدنتشادامنامزاسزااههدوتهکیراظتنا

لمح.دوخشودربارطیارشنیانیگنسرابامودیدرگنامزاسماجسنا

هسکیریذپانناربجیاهنایزوتالکشمنیاهمهمغریلعاما*میدومن

ویارآدوشهخهبهکمیلاحفوخعتعلاسدراوامنایابباعشنا

یاسکیرچیاقفروامنامزاسنایمهکمیهدعالطازرابمیاهورینریاس

یبسانمیاههنیمز(ناریایاهقلخشخبیئاهرشترا)ناریاقلخیغادف

مابناهنیمزردنونکاتوهدشرادیدپتدحوویراکمهتهجرد

یراکمههلئسماحبط۰میاهدروآلمعهبیدنچتاماقاكرتشمتایلعع

یسنونکطیارشردنآمربمترورضصیخشتنیعرداقفرنیاابتدحوو



یسایس«كيژولوثدیایدجدروخربنودبارنآناوتبهکتسینیاهلئسم

دیدرگنامزاسردنارحبهبرجنمهکییاههزیگناولطعهبیتالیکشتو

۰دیناسرماجناهب«درکمهارفنآردارباحشناهنیمزهرخالابو
هزرابمهسورپیطهبتساطونمامینامزاسددجمتدحوورنیازا

یاسیراکمهیانیمربفالتخادرومدراومنادشنشوروكيژولوثدیا

رلبنیاامنامزاسهکمیرادنامیاام۰یمومعتازرابمردكرتشمیلمع

هستشادربیاپشیپزاارتالکشمومناومهمههکدشدهاوخقفومزین

*دروایبتسدهبرکیدراباردوخیلمعویتالیکشت«كيبزوشدیاماجسنا

«قوسشوروشامكتكتردنامنهپیمیاهقلخكانباتبالقناهبدیما

رقیخلطدنارتنپزرمآهیافلتسایسراناریاقلخبیادقایی

شسیالبِدشابیمییاهلحرمتالکشملحوهناحلسمهزرابمهماداتپج

«بالقنامخوچیپرپهارردودرکزیهرپیئاوژروبمدرخیکدزباتشزا

۰رادراجنایرتلورپتماموةلسوحایارتآنیکتسفقاظو

۱اقفر

ترسستفهاتوکنارودكياهیایدرایج

یاهورینناراداوهترکفقط۰درادهدهعهبارناریایاهقلخ

رگیدزورمااریز؛تساهتفایهتشذگزاشیبیتیمهاوتیساسحییالقنا

شاسسیواولذاراوینیمختموکحاباهنتیگوجشنادیقرتمشینج



۱۰

زاعاجتراعیسواتبسنفیطابهکلب«درادنراکورسنآهبهتسیاو

قرسفردنابلطتنطلسینحیمسیلایرهماقیاسوقبسانارودزم

«مسیلایرپمامیقتسمریغومیقتسمتیامحابونوگانوگیاهمانبهکفلتخم

میزرهیلعتیلاعفهبحالطصابهکتساوریورهیقبوردصینبهتسدوراد

یاههئطوتمامتردفلتخم*احناهبهکیناسک«دنلوخشمینیمخهدرپسرس

رسمانائآزایخرپو.دقاهتشآذمیفتسمتکرش:نآریآردعسیلایرپمآ

رد)دناهدرکرثودخمارقلخدضوقلخزرم*تمواقمیلمیاروش"رد

۰دوسشیمنآدنچودامنامزاسراداوهیاقفرهفیظویطیارشنینچ

ابیتحوفلتخملاکشاردزورماهکیتسیلایرمایاهویتانرتلآیاشفا

ناسیمحطاقونشورزرمندیشک«دوشیمهصرعزینیتازرابمیاههناوتشپ

هسناراکتنایخیاههمانربیاشفاویقلخدضیاهورینابیقلخیاهورین

فسسیاظوردصردیمالسایروپمجمسیلایرهمآهبهتسباویاهحانج

۰دریگیمرارقنامزاسناراداوهییالقنا

یابیدنبفصاتدوریمهحماجردیتاقبط*هزرابمتدحودشر

یاهیدنبفصنیا*ددرگبجومیسایسهصرعرداریرتدیدجمهزاب

زاارهزراسبمتیفیکهدومنرتصخشماربالقنادضوبالقنازرمدیدج

ردیستیعضونینچلاحنیعرد۰داددهاوخ*اقترایتاقبطظاحل

ارطاقتلاویگتفشآ«یگتخیرمهردعونكيینیحمتادماتینونکطیارش

تاسنایرجودارفا«اهورینزایرایسبودوشیمثعابقلخفوفصرد

یاسپیدنبحانجهبیکتمتقیقحردیلویقرتمیرهاظابیسایس



۱۱

شسشوکینیمختموکحویتابرتلآحالطصابناونعهب؛یتسیلایرپمافلتخم

زاتخانش*دنبایبیهجوتلباقذوفنقلخیاهوریننایمرددننکیم

ردونانآهنابیرفماوعیاههمانربوتسایسیاشفاواهوریننیاتیهام

نارسیاناشکتمحزوقلخعفانمهباهپنتهکناریالالقتساویدازا

یساسافثاظووزج«دنرادنامیاقلخلازیالیورینهبودنشیدنایم

یسسسسنونکطیارشرد۰تساروشکزاحراخردامناراداوهمهمو

ول-فاسمیرواماسرسروطباهتسیلایرپمایتاغیلبتیاهوکدنلب

دومناوروطنیادنهاوخیمبیترتنیاهبودننکیمخیلبتارمسیلایرپما

نارسیایتازرابمویسایسهنحصرداهوریننیااهنتایوگهکدنزاس

انس٩کساهوریتنیتبسدرددقماهادکنیآودچسسلا

لیدبتارینیمخرو.دزمهتسدورادهکروطنامهیتسیلایرپمایاهوگدنلب

روسناسابدنشوکیمنونکا«دندرکهاشتموکحویتانرتلاحالطسصابهب

یحیسوتازرابم؛تسینومکویبالقنایاهورینهژیوبقلخیحقاوتازرابم

زاهصالخوناردنزامونالیگهوبنایاهلگنجاتناتسدرکهدیشک

یقلخدضیاههئطوتعاعشلاتحتارقلخیحقاوتازرابمبیترتنیاهب

«امنامرپقوهدیدهیرجتقلخرگیدرابنیااما۰دنهدرارقدوخ



۱۲

دنویپردناریارگراکهقبطاهنآشیپاشیپردوشکتمحزیاههدوت

تیپردفکربحسهکییالقناملیصایاهورینابینتسسگان

هزاجا«دنلوخشمیدجیاهزرابمهبناشکتمحزوقلخیالاویاهنامرآ

اسنآهباریدیدجنارکونهتشاذگلاسهسنوچمهداددنهاوخن

یشئوجشنادشینجهکتساتایحقاونیاهبهجوتاب۰دننکلیمحت

دسیابناریاقلخیئادفیاهکیرچناراداوههژیوب«روشکزاجراخ

۰دیامنمیظنتاردوخیتازرابمهمانربوتسایس

۱اقفر

ردرادهماداوحیسویاهیراکمهداجیاترورضینونکطیارشرد

هیلعربهزرابمیگچراهکیتهجیبالقناوزرابمیاهورینناراداوهنایم

هژیوبقلخییالقناتازرابمزاریگیپعافدویمالسایروپمجرودزممیر

فوسفصمیکحتوداجیا۰تسارگیدنامزرهزاشیبهناحلسم*هزرابم

رادیرشومشقندناوتیمعاجتراههبجلباقمردیبالقنااعقاویاهورین

ریاسابیبالقناههبجنایمیدنبزرمداجیاویقلخیاهورینبلج

۰دنکافیاهتسباوتانایرج

ابدنشوکبدیابیناهجحطسردامیاقفرقوفلثاسمهبهجوتاب

دوسختماقالحمیاهروشکیبالقنایاهورینابمظنمطابترایرارقرب

اعبط۰دنیامنجیسبیمالسایروهمجهتسباومیزرهیلعرباراهوریننیا

هشتسباوفلتخمتانایرجلباقمرداهوریننیازایحیسوهپیجداجیا

یسموبعراکفاردفارحناداجیایارباهتسیلایرپمافرطزاهک



۱۳

هنایوجهزرابمتابسانمهعسوت۰درادماتترورضدناهدشیدنبمهرس

نادربومتستحتیاهقلخیتسیلایرپمادضوشخبپدازآیاهشبنجاب

یاپقلختازرابمزااهنآتیامحبلج«اهنآنایمهبامهعماجلئاسم

روشکزاجراخردامن۱20دیدمدیورجدفنا

-رارقوناریاقلخیادفیاهکیرچراثآهمجرتابدیاباقفر

یاسهورینرایتخاردناریاهدنمزریاهقلخیتازرابمبراجتنداد

سیلایرماهکدنوشنآزانامهطلستحتیاهروشکریاسیبالقنا

هب؛«دیدرگقفومنآماجناهبناریاردهچنآهباشمیاههئطوتدناوتب

تسسسپعمج«اهقلخیبالقنایاهشبنجراثآهمجرت۰دروآردارجا

لاقتناویبالقناتایبرجتریاسوفلتخمیاهروشکردهناحلسمتازرابم

رارقروشکزاجراخیاقفرراکروتسدردیدجروطبدیابناریاهبنآ
شزراامیاربدراومیرایسبردهکمهمرمانیانونکاتهنافسأتم۰دریک

ماجناصقانونیحمیزیرهمانربنودبوهدنکارپروطبدرادیتایح

۰تساهتفرگ

۱اقفر

لازسیالیورینهبهراومهیبالقنانامزاسكيناونعهبامنامزاس

قسیرطنیازارتشیباردوخیلامیاهیدنمزاینودرادهیکتاهمدوت

یاهکمکهلئسمیسایسیاهتیلاعفرانکردورنیازا۰تساهدرکناربج

امتازرابمدربشیپردیدایزتیمهاناکامکجراخیاقفریکینکتویلام

فس_لتخمیاهتیلاعفونوکانوگتاراکتبانتفرگراکبابدیاب۰دراد



+۱

یاسپیدنمزاینهبكمكناکمادحردودادناماساریلامیاهکمک

۰.دومننامزاسیکینکت

)اقفر
زاجراخردامنامزاسناراداوههکینیگنسفیاظوهبهجوتاب

هبندناسریرایوتازرابمیهدنامزاس«تارظنغیلبتتهجردروشک

رداسمناراداوهینامزاسددحتوورینیگدنکارپ«دنرادنامزاس

نسیاماجناردیگچراهکیوماجسناهارارفیدجیلکشمتروصبجراخ

یردورینزکرمتینونکطیارشردورنیازا*تساهدمآردفئاظو

یاسهدحاوتیلاعفدشابرداقهکزکرمنمیربهرابودحاونامزاس

ترورضدزاسوسمهومیظنتفلتخمیاهریردارنامزاسناراداوه

اپامنامزاسطابتراعیرسترددناوتیمرمانیا۰دبايیمیادمع

"دوشعقاورومراداوهیاهدحاو
۰میدنموزر|تیقفومناتیبالقنافیاظودربشیپردامشیارب

)تسایدازآهبنادیسرهاراهنتهکهناحلسمةزرابمدابهدنز
|قلخةناحلسمشینجابیگوجشنادشینجدنویپدابرتمکحتسم
)اههدوتلسمیهدنامزاسیوسپشسیپ

لیکشتیوسببشیپ یلخشسترا (

|!ششیریجنزیاسگسومسسیلایرپماربگرم

نامهاریزورتیپهسبناسیااب
نارسیاقسلخیادفیابکیرچ

1۱هامناپآ



 

!اههدوتحلسمیهدلامزاسیوسشیپ
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ییرغناربونابلآرد.ناریاقلخیشادفیاهکیبرچ:ناراداومزاریثکت


