
  بیماری خواب

ثیٕبری ذٛاة ثز احز ٌشش ٍٔس تسٝ تسٝ ی آِٛزٜ ػبرؼ ٔی ضٛز، ٘بحیٝ ای وٝ پطٝ آ٘جب را ٌشیسٜ است 

لزٔش، زرز٘بن ٚ ٔتٛرْ ٔی ضٛز ٚ پبراسیت ٞب زاذُ ذٖٛ ٔی ضٛ٘س ٚ زر آٖ جب ٚ ٕٞچٙیٗ زر غسز ِٙفبٚی 

  ضٛ٘س...سیبز ٔی ضٛ٘س ٚ تت، سززرز، تؼزیك ٚ تٛرْ ِٙفٙٛزٞب را سجت ٔی 

تسٝ تسٝ حبُٔ آٖ است. ٘طب٘ٝ  Tesetseثیٕبری ذٛاة ثب یه پبراسیت پزٚتٛسٚآ پیص ٔی آیس وٝ پطٝ 

 Incubatianٞفتٝ  ۶تب  ۴ٞبی ثیٕبری ذٛاة ضبُٔ تت ثبال ٚ غسز ٔتٛرْ است. ثؼس اس یه پزیٛز قٛال٘ی 

Priod ٖٞبئی وٝ ٔغش ٚ قٙبة ضٛوی  ایٗ ثیٕبری ایجبز یه ذٛاة زراسٔست ٚ اِتٟبة ٔغش ٚ ٔٙٙژ $ٔبٔجزا

 را ٔی پٛضب٘ٙس# را سجت ٔی ضٛز ٚ زر ٘ٛاحی تزٚپیىبَ آفزیمب ضبیغ است.

ثیٕبری ذٛاة ثز احز ٌشش ٍٔس تسٝ تسٝ ی آِٛزٜ ػبرؼ ٔی ضٛز، ٘بحیٝ ای وٝ پطٝ آ٘جب را ٌشیسٜ است 

یٗ زر غسز ِٙفبٚی لزٔش، زرز٘بن ٚ ٔتٛرْ ٔی ضٛز ٚ پبراسیت ٞب زاذُ ذٖٛ ٔی ضٛ٘س ٚ زر آٖ جب ٚ ٕٞچٙ

 سیبز ٔی ضٛ٘س ٚ تت، سززرز، تؼزیك ٚ تٛرْ ِٙفٙٛزٞب را سجت ٔی ضٛ٘س.

ٔغش ٞجْٛ ٔی وٙٙس وٝ  CNSسزا٘جبْ ثؼس اس یه زٚرٜ ی قٛال٘ی، پبراسیت ٞب ثٝ سیستٓ اػػبة ٔزوشی 

ٔی  Mood Swing = to and froتِٛیس تغییزات ٚسیغ رفتبری، اؾكزاة ٚ حزوبت ٞیجب٘ی جّٛػمت 

 . زر پی ایٗ ػالئٓ، سززرز، تت ٚ ذستٍی ػٕٛٔی ظبٞز ٔی ضٛز.ضٛز

ٔبٜ را سجت ٔی  ۶یه ٘ٛع اس پزٚتٛسٚآ تِٛیس اِتٟبة ػؿالت لّت ٌٍٟبٜ ٘برسبئی وبُٔ لّجی زر ػزؼ 

سبِٝ زارز ٚ سیستٓ اػػبة ٔزوشی را ثبالذزٜ ٌزفتبر ٔی  ۲ضٛز. ٘ٛع زیٍزی اس پبراسیت پزیٛز قٛال٘ی تز 

ایٗ ٘ٛع ثرػٛظ اس ثیٕبری ذٛاة ضبُٔ ذٛاة آِٛزٌی زر قَٛ رٚس است وٝ پیطزفت  وٙس وٝ ٘طب٘ٝ ٞبی

 ٔی وٙس ٚ ثٝ وٛٔبی وبُٔ ٔی ا٘جبٔس.

تطریع ثیٕبری ذٛاة ثبفت ذٖٛ، آسپیزاسیٖٛ غسز ِٙفبٚی ٚ تست ٞبی زیٍزی ثزای تؼییٗ ٞٛیت 

ٔٙٙژ، ٔغش ٚ قٙبة ضٛوی را پبراسیت ِٔٛس ثیٕبری ٔی ثبضس.آسٔبیص ٞبی ثبِیٙی ٕٔىٗ است ػالئٓ اِتٟبة 

٘طبٖ زٞس. زارٚٞبی آ٘تی پزٚتٛسٚآ وٝ ثزای زرٔبٖ ثیٕبری ذٛاة ثٝ وبر ٔی رٚ٘س ػجبرتٙس اس: 

Pentamidine, Melarsoprol, Suramin. 

 



 درمان و زودرس تشخیص ●

بری لجُ اس ایٙىٝ سیستٓ اػػبة ٔزوشی ٚ ٔغش ٔجتال ضٛ٘س، ٕٔىٗ است جبٖ ضرع ٔجتال را ٘جبت زاز. ثیٕ

ذٛاة زرٔبٖ ٘طسٜ تمزیجبً ٕٞیطٝ وطٙسٜ است. وٙتزَ ایٗ حطزٜ ٕٔىٗ است اس ا٘تطبر ثیٕبری ذٛاة 

 زر ایزاٖ ضیٛع زارز یب ٘ٝ؟ Sleep Sicknessجٌّٛیزی ٔی وٙس. ٕ٘ی زا٘ٓ وٝ آیب 

 

 خواب در رفته راه ●

پٛضیسٖ ٚ غذاذٛرزٖ  ٚیژٌی ایٗ اذتالَ ٘طستٗ،پزسٝ سزٖ زر اقزاف، فؼبِیت ٞبی پیچیسٜ اس لجیُ ِجبس

زر حبِی وٝ ضرع وبٔال ذٛاثیسٜ است، ٔی ثبضس. ٔبجزاٞبی راٜ رفتٗ زر ذٛاة ٕٔىٗ است اجزاٞبی 

 ٔرتّفی زاضتٝ ثبضس:

پتٛ را اس رٚی ذٛزش ثززارز  ٚ ّٔحفٝ ٚ ثٙطیٙس ترت رٚی فمف است ٕٔىٗ ضرع ذفیف، ٔٛارز زر ▪

 ِٚی ذٛاة ثبضس.

 پززاسز ٔی رفتٗ راٜ ثٝ اقزاف زر ٚ آیس ٔی پبییٗ ترت اس «ذٛاة زر رٚ٘سٜ راٜ» است ٔؼَٕٛ ثیطتز آ٘چٝ ▪

 .وٙس ٔی حزوت ٞب ذیبثبٖ زر ٚ وٙس ٔی تزن را سبذتٕبٖ وُ ٚ ذٛز اتبق حتی ٌبٞی ٚ

ی وٙٙس ٚ حزف ٔی س٘ٙس ٚ اٌز چٝ ٔؼٕٛالً حزف ٞبی ٔ حٕبْ ذٛر٘س، ٔی غذا افزاز ایٗ ٔٛارزی زر ▪

 غحجت ٞب ثٝ ذٛثی ٔفْٟٛ ٘یستٙس.٘بٔزثٛـ ٔی س٘ٙس وٝ ایٗ 

 ذٛز اس ٚ زٚ٘س ٔی وٙٙس، فزارٔی وٙس، ٔی تؼمیت یب تٟسیس را آٟ٘ب وسی ایٙىٝ تػٛر ثٝ ٞب ایٗ ٌبٞی ▪

 .ٞستٙس ذٛاة زر ٕٞچٙبٖ ِٚی زٞٙس ٔی ٘طبٖ ٚحطیب٘ٝ حزوبت

حب٘یٝ ثٛزٜ ٚ ٌبٞی زلیمٝ قَٛ ٔی وطس أب زیسٜ ضسٜ وٝ فمف چٙس  ۰۳ثیطتزایٗ ٔبجزاٞبی غٓ اٍ٘یش وٕتز اس

 ٞٓ چٙس سبػت.

ثٝ ٘ظز ٔی رسس وٝ رٍ٘ص سفیس ضسٜ ٔخُ ٌچ، جٛاثی ٕ٘ی زٞس ٚ  Sleep Walkingزر قَٛ ٔبجزای 

ثٟت سزٜ است ثب چطٕبٖ ثبس ٚ اٌز زر ایٗ ٔٛلغ ثیسار ضٛز اٍ٘بر لبقی وززٜ ِٚی زر ػزؼ چٙس زلیمٝ ثٝ 



وٕه وسی ثٝ رذترٛاة ٔی رٚز ٚ غجح  حبِت ٞٛضیبری ٘زٔبَ ثزٔی ٌززز ٚ ٌبٞی حتی ذٛزش ثسٖٚ

 رٚس ثؼس ٔخُ ٕٞیطٝ ثیسارٔی ضٛز ٚ وٕی ٚ حتی اغالً چیشی اس راٜ رفتٗ زر ذٛاة را ثٝ یبز ٕ٘ی آٚرز.

 

 بیایذ؟ پیش است ممکه حوادثی چه ●

ٔجزٚح ضسٖ ثز احز سمٛـ، ثی ٞٛا اس پٙجزٜ ذبرد ضسٖ، زر ذبرد ثی ٞسف پزسٝ سزٖ، زر حبَ زٚیسٖ ثٝ 

ثزذٛرز وززٖ، ذكزات جسی ثزای ایٗ افزاز است. ثیطتزیٗ ذكز جسی ٚلتی است وٝ فزار ٔی  یه ٔب٘غ

وٙٙس ٚ حزوبت ػجیت ٚ غزیت اس ذٛز زر ٔی آٚر٘س. ثزذالف ٘ظز ٚ ػمیسٜ ی جٕؼیت ٚ ٔرػٛغبًً 

زِٛاپسی ٚ ٍ٘زا٘ی ٔبزرٞب، راٜ رٚ٘سٜ ٞبی زر ذٛاة ٕٔىٗ است ثسٖٚ ذكز ٚ حبزحٝ ای ثیسار ضٛ٘س ِٚی 

ع ٕٔىٗ است ٞطیبر ٘جبضس ٚ تؼبزَ ٘ساضتٝ ثبضس ثزای چٙس زلیمٝ ای ٚ ِذا ثٟتز است ایٗ ٔزز یب سٖ ٚ ضر

 ٔرػٛغبً ثچٝ ٞب تٛسف ضرػی وٝ ثبیس ٕٞیطٝ ٔزالت آٟ٘ب ثبضس، ثٝ رذترٛاة رإٞٙبئی ضٛ٘س.

ر آٖ ٔی ضٛ٘س سبِٝ ضبیغ است ٚ پسزٞب ثیطتز اس زذتزٞب زچب۲۲تب  ۶راٜ رفتٗ زر ذٛاة ثیطتز زر ثچٝ ٞبی 

ٚ اِجتٝ زر ثبِغبٖ ٞٓ ایٗ پسیسٜ زیسٜ ٔی ضٛز. اس آ٘جب وٝ ایٗ اذتالَ ثب ٘ساضتٗ رٚیب ٕٞزاٜ است ثیطتز زر 

یه سْٛ اَٚ ضت رخ ٔی زٞس. ایٗ ثیٕبری ٕٔىٗ است ٔزثٛـ ثٝ ذستٍی زر قَٛ رٚس، ثی ذٛاثی ٞبی 

اس اذتالَ رٚا٘ی یب ٔغشی ثبضس. ٕٞچٙیٗ لجّی، یب اؾكزاة ثبضس. زر ثبِغبٖ ایٗ جزیبٖ ٕٔىٗ است ػالٔتی 

ٕٔىٗ است احزات ٔػزف ٔطزٚة یب ٔػزف ثؼؿی اس زارٚٞبئی ثبضس وٝ ثٝ ػّت زاضتٗ ثیٕبری ٞبی 

 زیٍز، ثٝ اٚ زازٜ ضسٜ است.

اٌز ثزای ضرع ٔحیف س٘سٌی ٔكٕئٙی فزاٞٓ ضٛز وٝ اٚ زر ؾٕٗ راٜ رفتٗ زر ذٛاة ٔجزٚح ٘طٛز، ٚ 

سیٍبر ٚ زارٚٞبئی وٝ ضه زاریٓ ثبػج ایٗ ثیٕبری ضسٜ ا٘س، تسثیز ذٛثی  ٕٞچٙیٗ ثب تزن ٔػزف ٔطزٚة،

ثزای زرٔبٖ اٚ ذٛاٞس ثٛز. زر ثؼؿی ٔٛارز ثب احتیبـ ٔی تٛاٖ ثٝ راٜ رٚ٘سٜ ٞبی زر ذٛاة آرأجرص تجٛیش 

 وزز.

 

 



 اختالالت عصبی

ٚ رفتبری  سبَ ٌذضتٝ ثب ٔطرع ضسٖ اذتالالت تٙفسی ذٛاة ٚ ٘مص آٖ زر اذتالالت ػػجی ۰3زر 

رٚسا٘ٝ ٚ ذٛاة آِٛزٌی رٚسا٘ٝ ثیٕبر ٚ ثٛیژٜ ػٛارؼ لّجی ٚ ػزٚلی آٖ، ٕٞچٙیٗ رٚضٗ ضسٖ وبرایی 

# وٝ ثب ایجبز فطبر ٔرتػز ثٝ قٛر ٔٛحزی اذتالالت ػػجی را زرٔبٖ ٚ اس ػٛارؼ CPAPزستٍبٜ سی پپ $ 

ضٗ ضسٖ ارتجبـ رفالوس وٙس، افك جسیسی زر ثیٕبریٟبی ذٛاة ٌطٛزٜ ضسٜ است. ثب رٚ آٖ جٌّٛیزی ٔی

ٞبی لّجی ٚ ا٘فبوتٛس ٔیٛوبرز ثب اذتالالت  # ، ثی ٘ظٕی ٞب ٚ حٛازث لّجی، ٚلفGERDٝٔؼسی ، ٔزٚی $

 تٙفسی ذٛاة ایٗ رضتٝ زأٙٝ ٚسیغ یبفتٝ است.

 ضٛ٘س: ٌزٜٚ ػٕسٜ زستٝ ثٙسی ٔی ۰ٌزٜٚ ثیٕبری را زر ثز ٔیٍیزز وٝ زر ۲۳۳اذتالالت ذٛاة حسٚز 

 ثیٕبریٟبی ٔزثٛـ ثٝ ذٛز ذٛاةضبُٔ  -۲

 ثیٕبریٟبی ٕٞزاٜ ذٛاة $ پبراسٛٔب٘یبٞب#  -۲

 اذتالالت ذٛاة حب٘ٛی ثٝ ثیٕبریٟبی زیٍز . -۰

زٞٙس ضبُٔ زستٝ ػٕسٜ ثیٕبریٟبی ذٛاة یؼٙی  ٌزٜٚ اَٚ وٝ ثرص ػٕسٜ اذتالالت ذٛاة را تطىیُ ٔی

ززٖ سبزٜ تب آپٙٝ ا٘سسازی یب ٔزوشی اذتالالت تٙفسی ذٛاة است وٝ اذتالالت تٙفسی ذٛاة اس ذزذز و

 یب ٔرّٛـ ٔتغییز است.

وٙس ٚ  " افزاز را ٌزفتبر ٔی۲-۴" افزاز ثستٝ ثٝ سٗ ذزذز سبزٜ زار٘س، آپٙٝ ذٛاة زر حسٚز3۳-۲۲

"ػّت ٔزاجؼبت ثٝ ٔزاوش ثیٕبریٟبی ذٛاة را زر وطٛرٞبی غزثی تطىیُ 0۳-0۳اذتالالت تٙفسی ذٛاة 

غٝ زر ثشرٌسبالٖ ثٝ غٛرت ذزذز وززٖ ضجب٘ٝ، لكغ تٙفس ضجب٘ٝ ثیص اس ٔی زٞس. ػالیٓ آٖ ثٝ قٛر ذال

حب٘یٝ، ثٝ قٛری وٝ غبِجبً ثبػج ٍ٘زا٘ی اقزافیبٖ ٔی ضٛز، ثیسار ضسٖ ٞبی ثسٖٚ ػّت ٚ ٔىزر وٝ ثب  ۲۳

احسبس تٍٙی ٘فس ٚ احسبس ذفٍی زر ذٛاة ٕٞزاٜ است، ضت ازراری، سززرزٞبی غجح ٌبٞی ٚ 

 سیس رٚسا٘ٝ است.ثبالذزٜ ذٛاة آِٛزٌی ض

سبٍِی ٌزفتبر ٔی وٙس اوخزا ثب ثشرٌی ِٛسٜ ٚ آزِٛئیس  ۲-0زرغس آٟ٘ب  ثیٗ سٙیٗ  ۲زر وٛزوبٖ، وٝ حسٚز  

ٕٞزاٜ ثٛزٜ  ٚ ثٝ غٛرت اذتالَ ٘فس وطیسٖ زرحیٗ ذٛاة حزوت ثیص اس ا٘ساسٜ زرذٛاة ،ثیسار ضسٟ٘بی 



اٖ یبزٌیزی وٛزن یب سٙسرْ پزفؼبِیتی ٔىزر، سززرزٞبی غجح ٌبٞی ،ٚلفٝ یب وٙس ضسٖ رضس ٚ وبٞص تٛ

# زیسٜ ٔی ضٛز زر ٔٛارز ذفیف ایٗ ثیٕبری ثبػج اذتالَ  تٕزوش ADHDٕٞزاٜ ثب وٓ تٛجٟی وٛزن $

حٛاس ٚ اذتالَ حبفظٝ ٚ اذتالَ رضس وٛزن، اذتالَ زر زرس ذٛا٘سٖ ٚ رفتبر پز تحزن ٚ وٓ تٛجٟی 

حٛغٍّی ٚ اذتالالت رفتبری ػسْ سبسٌبری  وٛزن است ٕٚٞچٙیٗ زر ثشرٌسبالٖ احسبس ثی حبِی ٚ ثی

ٞبی ثیٙبیی ػجیت ٚ غزیت  ثب اقزافیبٖ زر ٔٙشَ ٚ ٔحُ وبر ٚ ػسْ تٛاٖ ازأٝ ضغُ ٔطرع  وٝ ٌبٞبً غحٙٝ

ایجبز ٔی وٙس وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ آٖ تٛٞٓ ٔطبٞسٜ یه زرذت سجش زر ٚسف اتٛثبٖ تٛسف ثیٕبر است وٝ ٔٙجز ثٝ 

ؾبیؼبت فزاٚاٖ ٌززیسٜ است. ذٛاة آِٛزٌی رٚسا٘ٝ زر ثیٗ افزاز تٛلف ٘بٌٟب٘ی اٚ ٚ یه تػبزف ضسیس ثب 

اس حبالت ذفیف ذٛاة آِٛزٌی ٍٞٙبْ زراس وطیسٖ یب ٘طستٗ ٚ یب ٔكبِؼٝ یب ذٛاة رفتٗ حیٗ وبر ٚ یب 

فؼبِیت ٔتفبٚت است. اس ػٛارؼ ٟٔٓ ایٗ ثیٕبری ایجبز فطبر ذٖٛ ٚ یب ػسْ پبسد فطبر ذٖٛ ثٝ زرٔبٟ٘بی 

زوبٖ ٚ ٞٓ زر ثشرٌسبالٖ، حٕالت لّجی ٚ ا٘فبوتٛس ٔیٛوبرز ٚ ٘برسبیی لّجی ٚ ثبالذزٜ زارٚیی ٞٓ زر وٛ

حٛازث ػزٚلی ٔغش ٚ سىتٝ ٔغشی است. ذٛاة آِٛزٌی رٚسا٘ٝ ٔٙجز ثٝ حٛازث ضسیس زرحیٗ را٘ٙسٌی یب 

ٛثیُ وبر ثب زستٍبٟٞبی ٔرتّف ٔی ضٛز وٝ اس جّٕٝ حٛازث اذیز ٘یزٌٚبٟٞبی اتٕی تزیٕبیُ، ایسّٙس ٚ چز٘

 است وٝ ذٛز ٔزي ٚ ٔیز سیبزی را ثبػج ضس.

ٞبیی است وٝ ثب اضىبَ ٚ ػُّ  اس اذتالالت ػٕسٜ زیٍز ذٛاة وٝ زر ٌزٜٚ اَٚ لزار ٔی ٌیز٘س ثی ذٛاثی

ٔرتّف ایجبز ٔی ضٛز ٚ ثزای زرٔبٖ آٖ ٔی ثبیست ػُّ ایجبز وٙٙسٜ آٖ اس جّٕٝ اذتالالت تٙفسی ذٛاة ٚ 

حیكی آٖ را ثزرسی ٚ ثزقزف ٕ٘ٛز ٚ زر غٛرتی وٝ ٔزثٛـ ثٝ ثٟٓ ذٛرزٖ سٙسرْ پبٞبی ثی لزار ٚ ػُّ ٔ

 ضجب٘ٝ ثسٖ ثبضس ثبیس ٘سجت ثٝ ٕٞبًٞٙ وززٖ آٟ٘ب ثب ٕٞسیٍز الساْ وزز. -٘ظٓ ذٛاة ثب ٌززش رٚسا٘ٝ

والً زر ایٗ ٌزٜٚ ثیٕبریٟبی ذٛاة ػّت ا٘حزاف زر سٔبٖ یب ویفیت ٚ ٔست ذٛاة ثزرسی ضسٜ ٚ ثب رٚضٗ 

ؼی  زر ثزٌززا٘سٖ وبرٞب ثٝ حبِت ػبزی ٚ استفبزٜ اس اغَٛ ثٟساضت ذٛاة است یب ٌبٞی ضسٖ ٔسئّٝ س

ٞبی ٘ٛرا٘ی ثب ویفیت ٔٙبست زر سٔبٟ٘بی ذبظ اس ضت ٚ  استفبزٜ اس زارٚٞبی ٔرتّف ٚ یب استفبزٜ اس اضؼٝ

 یب رٚس ثٛزٜ وٝ اوخزاً ٔٛفمیت آٔیش است.

 

 ػالیٓ ثیٕبریٟبی ذٛاة

 تٝ ٚ ذٛاة آِٛز ٔی ثبضٓ.زرقَٛ رٚس ٔٗ اغّت ذس-۲



 ٔٗ ٕ٘ی تٛا٘ٓ ثٝ ذبقز ثیبٚرْ وٝ یه ذٛاة ضجب٘ٝ وبُٔ ٚ راحت یؼٙی چٝ ؟!-۲

 ثٝ ٔٗ ٌفتٝ ٔیطٛز،وٝ ٔٗ زر ذٛاة ذٛرٚپف ٔی وٙٓ .-۰

 ٔٗ احسبس افشایص ٚسٖ زر ایٗ اٚاذز زارْ .-۴

 ٔٗ ثؼؿی ٚلتٟب ٔطىُ تٕزوش حٛاس زارْ .-3

 ثسذّك ضسٜ اْ.ٔززْ ثٝ ٔٗ ٔی ٌٛیٙس ، ذیّی -۶

 ٞٓ ثستز ٔٗ ، ٔی ٌٛیس وٝ ٔٗ ثؼؿی ٚلتٟب ایست تٙفسی زارْ .-0

 ٍٞٙبْ را٘ٙسٌی احسبس ػٕیك ذٛاة آِٛزٌی ٔی وٙٓ.-0

 ٍٞٙبْ ذٛاة ،رٚیبٞبی ٘بٔٙبست ٚ ػذاة آٚری ٔی ثیٙٓ .-9

 ثؼؿی ٚلتٟب وٝ اس ذٛاة ثیسار ٔی ضْٛ ،احسبس سستی ٚ سٔیٗ ٌیزی ٔی وٙٓ . -۲۳

 ٔی وٙٓ ٚ یب ٚلتی وٝ ثطست ٔی ذٙسْ ٚ یب ٌزیٝ ٔی وٙٓ سا٘ٛٞبیٓ ذٓ ٔی ضٛز. احسبس ؾؼف -۲۲

ثؼؿی ٚلتٟب ٞٓ وٝ ٔیرٛاٞٓ ثرٛاثٓ ٚیب ثٝ ذٛاة ثزْٚ پبٞبیٓ ثٝ قٛر غیز لبثُ وٙتزَ ضزٚع ثٝ ِزسیسٖ  -۲۲

 ٔی وٙس.

 ٞٓ ثستزْ ٔی ٌٛیس ٍٞٙبْ ذٛاة ،ٔٗ ضزٚع ثٝ ٍِس ا٘ساذتٗ ٚ ذزٚپف وززٖ ٔی وٙٓ . -۲۰

 ٚ  ٞز ضت ذٛاثٟبی تزسٙبن ٚ ٚحطتٙبن ٔی ثیٙٓ ."زائٕب -۲۴

 ٕ٘ی تٛا٘ٓ ثرٛاثٓ."اغّت زر قَٛ ضت وٝ ثیسار ٔی ضْٛ ،ٔجسزا -۲3

 اغّت ثزای ثٝ ذٛاة رفتٗ ٔطىُ زارْ. -۲۶

 زر ٔفبغُ ثس٘ٓ احسبس زرزی ٔی وٙٓ وٝ ٕ٘ی ٌذارز ثرٛاثٓ. -۲0

 ذٛاة ثیسار ٔی ضْٛ . اغّت ثب سٛسش لّت ٚ یب ثب قؼٓ ثسیبر ثس زٞبٖ اس -۲0

 اغّت ثب سز زرزٞبی ضسیس اس ذٛاة ثیسار ٔی ضْٛ . -۲9



 غزایؽ جٙسی زر ٔٗ وبٞص یبفتٝ است . -۲۳

 زر ٔٗ  فطبر ذٖٛ ثبال تطریع زازٜ ضسٜ است . "اذیزا-۲۲


