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!تسا تالیکشت و تدحو ناربجنر هراچ
 
 یاهشور یریگراک هب ناشقح رب تابلاطم هب ندیسر تهج نارگراک تازرابم و تاضارتعا دیدشت و یریگجوا اب
 یکی ،دیدهت و بوکرس زا ادج .تسا هدومن ادیپ یعونتم داعبا نارگراک بیرف تهج نایامرفراک طسوت هناراکایر
 دنربیم راک هب نارگراک تاباصتعا و تاضارتعا اب دروخرب رد تفص ولاز نارادهیامرس زورما هک ییاهدنفرت زا
.دنرخب نامز دوخ یارب و فقوتم ار نارگراک باصتعا دننکیم یعس نیغورد یاههدعو هب لسوت اب هک تسا نیا
 نیا یباصتعا نارگراک هب نوگنوس سم عمتجم یراکنامیپ یاهتکرش ناراکردناتسد دروخرب یگنوگچ
 زا یحرش .دراذگیم شیامن هب ار  تفص ولاز نارادهیامرس یمرشیب و یراکایر زا یزراب هنومن ،اهتکرش
.دنکیم راکشآ ار عوضوم نیا ،باصتعا نیا نایرج رد هدمآ شیپ یاهدادیور
 هب تسد ناشتابلاطم هب یگدیسر مدع هب ضارتعا رد نوگنوس سم عمتجم نارگراک هامریت ۱۴ هبنشهس زور
 ار رگراک دض سیلپ ،نارگراک قح رب یاهتساوخ هب ییوگخساپ یاج هب عمتجم نیا تیریدم اما .دندز باصتعا
 ،نارگراک اب دوخ یگشیمه زیمآ تنوشخ دروخرب نمض ،رگراک دض حلسم یورین نیا و داتسرف اهنآ غارس هب
 نارگراک اما .دیامنب تشحو و بعر داجیا نارگراک هیقب نیب رد ات دومن ریگتسد ار یباصتعا نارگراک زا نت دنچ
 هدش تشادزاب یاهیاهقبطمه یدازآ تساوخ راب نیا و هداد همادا دوخ باصتعا هب هدیسر بل هب ناج و زرابم
.دندومن هفاضا ناشقح رب تابلاطم رگید هب زین ار دوخ

 هک یراوشد طیارش رد مه نآ زور ۴ یط رد ناشباصتعا یریگیپ اب نارگراک هک تسا نیا هجوت لباق هتکن
 یریگیپ رب ینبم عمتجم یامرفراک دعاسم یاههدعو هب هجوت اب دوب هدرک داجیا نانآ یارب سیلپ و عمتجم تیریدم
 اب اما .دنتشگزاب راک رس هب و هداد همتاخ دوخ باصتعا هب ،یتشادزاب نارگراک یدازآ و نارگراک یاههتساوخ
 نیرتمک هب اهنت هن ناشهدش مالعا یاههدعو فالخ رب عمتجم ناریدم و یتینما یاهداهن ،باصتعا همتاخ
 و جارخا هب هنامرشیب هکلب دندومنن دازآ ار یتشادزاب نارگراک اهنت هن و دندرکن لمع هدش هداد یاههدعو
.دندز تسد نارگراک زا یرتشیب دادعت تشادزاب
 
 رد نیغورد یاههدعو اب دندوب هدرک یعس عمتجم نیا رد ناشراکردناتسد یدایا و نارادهیامرس هک تسا حضاو
 یرگراک لقتسم لکشت دقاف نارگراک هک دنیوگیم دوخ شیپ اهنآ .دننک داجیا لالخا یباصتعا نارگراک مزع
 عمج هرابود دنهاوخب ات درفنم نارگراک سپ .دننک شالت دوخ یاههتساوخ ققحت تهج رد انوناق ات دنشابیم
 دنناوتب ات دنهد جرخ هب یدایز رایسب شالت دیاب اهنآ نوچ .دیشک دهاوخ لوط یتدم ،دنناباوخب ار دیلوت و هدش
 اهنآ جارخا و یریگتسد و نیلاعف ییاسانش اب )امرفراک( نم هلصاف نیا رد اما .دنزادنایب هار باصتعا هرابود
 .دتفیب بقع هب ای و دریگن تروص ای یدعب باصتعا هک منکیم یراک
 عمتجم نارگراک زا رگید رفن هدزناپ دودح هامریت ۲۶ و ۲۵ یاهزور رد هک دوب رکذلا قوف هناراکایر دنفرت همادا رد
 و نیبم یراکنامیپ یاهتکرش زا هک نارگراک نیا .دندش تشادزاب یتینما یاهداهن طسوت نوگنوس سم
 نیا اهیتینما اما .دندوب هدش راضحا تاعالطا هرادا هب ینفلت تروص هب ریت ۲۴ هبنشجنپ زور دنتسه نیجآنهآ
.دندومن لقتنم رها نادنز هب و تشادزاب ،تاعالطا هرادا رد روضح زا سپ ار نارگراک



.دندومن لقتنم رها نادنز هب و تشادزاب ،تاعالطا هرادا رد روضح زا سپ ار نارگراک
 
 اب یتسدمه اب هک نارگراک بیرف یارب ناریا تفص ولاز نارادهیامرس هناراکایر کیتکات زا رگید زراب هنومن کی
 یمیشورتپ رد لغاش داپ هزاس تکرش ینامیپ نارگراک باصتعا اب هطبار رد ،دوشیم ماجنا یتینما یاهورین
 هک دندید یتقو دنراکبلط داپ هزاس تکرش زا هدشن تخادرپ قوقح هام ۵ هک تکرش نیا نارگراک .دشابیم
 یمیشورتپ هطوحم رد و هدرک شوماخ ار یمیشورتپ قرب روتارنژ ،دهدیمن اهنآ هب یصخشم خساپ روبزم تکرش
 رضاح نارگراک عمج رد داپ هزاس یراکنامیپ تکرش هدنیامن ،نارگراک نیا اب هلباقم یارب .دندز عمجت هب تسد
 یمیشورتپ هطوحم زا نارگراک هجیتن رد .دنکیم تخادرپ ار هداتفا بقع یاهدزمتسد هک درک مالعا اهنآ هب و دش
 تسارح هب ناشقح قاقحا یارب ار اهنآ نارگراک عمجت ندز مه رب زا سپ راکبیرف هدنیامن نیا اما .دندش جراخ
.داد عاجرا دشابیم راک یاهطیحم رد تاعالطا ترازو زا یداهن هک یمیشورتپ
 هجیتن .تسا هنوگچ نارگراک اب شدروخرب هویش و تسیچ شراک تسارح لوئسم هک تسین هدیشوپ مه یسک رب
 هنارگ هلیح دروخرب اب بیترت نیا هب .دندنام نادرگرس هقوعم قوقح نتفرگ نودب نانچمه نارگراک هک دش نآ
 میمصت و هدش عمج مه رود هرابود دنناوتب اهنآ ات هک تسا نشور و دروخ مه هب نارگراک عمجت ،تکرش هدنیامن
 هب نارگراک هک دوب نآ اهدنفرت نیا همه یلمع هجیتن .دننارذگب رس زا ار یاهسورپ دیاب دنریگب هرابود باصتعا هب
.دندیسرن دوخ هقوعم یاهقوقح

 اهنآ هزرابم و نارگراک باصتعا زا عنام ایر و بیرف اب هک نارادهیامرس یدایا هدش فیصوت یاهگنرین هبرجت
 ار لقتسم یفنص لکشت کی زا یتح نارگراک یرادروخرب مدع ،دندرگیم دوخ یاهتساوخ نیرتیهیدب یارب
 اجنیا رد اما .دزاسیم راکشآ یگتسجرب اب ار دوخ ،قوف دراوم نایرج رد کاندرد تیعقاو نیا و دهدیم ناشن
 رگا هک تفگ اهنآ هب و درک یروآدای نارگراک هب ار هبرجت نیا زا شزومآ دیاب .تسا هتفهن یمهم هبرجت
 مکحتسم ار دوخ داحتا زیچ ره زا لبق دیاب دنهدن بیرف ار امش ،نیغورد دیعو و هدعو اب نایامرفراک دیهاوخیم
 هطلس تحت هک تسا نیا تیعقاو اما .دیرادرب ماگ یرگراک لقتسم یاهلکشت هب نداد لکش تهج رد و هدرک
 رد ار نارگراک اروف یداصتقا تازرابم یارب یتح نارگراک ندش لکشتم تهج رد یشالت ره یمالسا یروهمج
 شالت و یروتاتکید نیا نداد رارق فده نودب هک دزومآیم اهنآ هب و دهدیم رارق مکاح نایرع یروتاتکید لباقم
 لیلد نیمه هب .ددرگیمن راومه نارگراک لقتسم یباینامزاس هب ندیسر هار یمالسا یروهمج یدوبان تهج رد
 رما ،مکاح هتخیسگ ماجل یروتاتکید طیارش رد هک دناهدرک دیکات و هتفگ هراومه قلخ ییادف یاهکیرچ هک تسا
 هب رداق یبالقنا حلسم یورین کی دوجو اب اهنت هک یریسم ،دنکیم یط ار یاهژیو ریسم نارگراک یباینامزاس
 ایهم نارگراک یتاقبط لکشت یارب ار یدعاسم طیارش و هدش قلخ دض و قلخ یورین نیب اوق نزاوت ندز مه رب
 اب و هتشاذگ مه تسد رد تسد یبالقنا نارکفنشور اب هارمه دیاب یرگراک ناورشیپ هک تسور نیا زا .دیامنیم
 ناکما ندمآ دوجو هب و یمالسا یروهمج یدوبان تهج رد و زاغآ ار هار نیا یماظن-یسایس یاههتسه لیکشت
.دنرادرب ماگ یرگراک لقتسم اعقاو یاهلکشت تایح و یریگلکش


