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،دنا هدرک هبرجت ار یدیدش ییاوه و بآ طیارش یراج لاس رد ناهج فلتخم قطانم
لوغ یرتشم درادن دوجو یسمش هموظنم رد نافوط نیرت گرزب هزادنا هب زیچ چیه اما .



نادنمشناد یارب رکیپ لوغ نافوط نیا تسا فورعم ِگرزب خرس ی هکل ی هناخ ،یزاگ .
. دوش یم رتکچوک و کچوک هلاس ره اریز ،تسامعم

 

ربارب مین و ود میظع هرایس نیا تسا نیمز زا رتگرزب ربارب  ! 100  زا شیب یرتشم
زا رپ نینچمه هرایس نیا تسام یسمش هموظنم رد دوجوم تارایس هیقب زا رتگرزب .

. تسا یرایسب رارسا

یتح هک دنهد یم لیکشت ار یربا یاهدنبرمک هک تسا هدش لیکشت ییاهزاگ زا یرتشم
طسوت نینچمه یزاگ لوغ نیا تسا هدهاشم لباق زین کچوک پوکسلت کی اب .

لباه ییاضف پوکسلت دوش یم هدید لباه ییاضف پوکسلت دننام رتگرزب یاه پوکسلت .
ی هکل زار و زمر و ییابیز هک تسا هدرک تبث ار یرتشم زا دیدج یریوصت لاسما

نیمز زا هک زمرق یاهربا زا رکیپ لوغ ینافوط دهد یم ناشن ام هب ار گرزب خرس :
. تسا رتگرزب

 

ییاضف پوکسلت دراد همادا هک تسا لاس  . ۱۵۰  زا شیب گرزب خرس ی هکل نافوط
رت کچوک دراد هک تسا هدش هجوتم و دنک یم اشامت ار نافوط هک تساه لاس لباه

- 1000 دبای یم شهاک لاس ره رد رتمولیک  دوش یم . زا رتمک نافوط ضرع ،تقیقح رد
کرد ناسانش هراتس تساکیرمآ رد نویناک دنارگ هرد لوط ربارب ود زا شیب هک !

! تسا زمرق هطقن نآ ارچ ای ،دتفا یم قافتا نیا ارچ هک دننک یمن

 

یضیب دننام ار اهنآ ناوت یم هک تسا یرگید یاه نافوط ی هناخ نینچمه یرتشم
ات ای تعاس دنچ طقف دنناوت یم اه نافوط نیا درک هدهاشم هریاد ای دیفس ای یا هوهق .

رد رتمولیک  650 دنشاب هتشاد همادا لاس دص دنچ . تعرس ات دناوت یم یرتشم داب شزو
! دابدرگ کی تعرس زا رتعیرس ربارب هس زا شیب دسرب تعاس :

 

ِخرس یاه هکل دروم رد رتشیب یریگدای یارب یرتشم یاشامت هب لباه ییاضف پوکسلت
. داد دهاوخ همادا اه نافوط رگید و زومرم
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دراد هدش هتخانش رمق  79 ! یرتشم
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