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  ش مرودشتي آارخانه آزمایت آارگران اخراجي ازوضعیگزارش
  

   ماه هشتاد و ششدی وم سبيست                                                                         اي پوی آارگرتهيآمخبرنگار
 

 
ن ي تن از آارگران ا٤٠ش مرودشت و ابالغ حكم اخراج يك هفته اعتصاب آارگران زحمتكش آزمايدن خبر يبعد از شن

 آنها ین آارگران وخانواده هاي آه با ايی در تماس ها،م يه آنين آارگران تهي از ایم گزارشيآارخانه در صدد برآمد

 احساس یق را در قلب و روح و وجدان انساني  عمیشود دردي آه به آنها می آنها و ظلمیدن درد هايم از شنيداشت

 از ،د و اخراج از گرفته شده يم حق آنها را آه به زور و با تهديم تا بتواني  آنها باشیم صدايم گرفتيپس تصم،م  يكنيم

 را ی سلسله گزارشات،م ينجام دهد اياي آنها بر می آه از دستمان چه ما و چه شما برایم و هر آمكيريحلقوم  ظالمان بگ

ن آارگران ي به این گزارش لحظه ايم بعد از خواندن ايخواهيم آه ازهمه  ميه آردي اطالع عموم تهین مورد برايدر ا

  آنها ساختهیست ما و شما برا از دی چه آاری آنها بگذارند راستی بجایخود را لحظه ا شان فكر آنند ويخانواده هاو 

  حافظ ینامشاعر؟ به قول است  

                              عضو ها را نماند قراردگر      به درد آورد روزگاریعضوچو    كرند يك پي ی آدم اعضایبن

                                                                                        

ن يم آه ايدهيم ح يتوض د به اختصاريباش ن آارگران داشته ي ا  و اقدام به اخراجن آارخانهيا  ازینه ايشينكه پي ایبرا

 گرفتن حقوق معوقه ی روز برا٤٠ن آارخانه مدت ين ماه حقوق آارگران را نداده بود آارگران شجاع ايآارخانه چند

نكه طبق ي داده شد وایگدي رسید هايوعده وع...  بعد ازطرف روسا و مقامات و،ن اعتصاب آردندي مسئوليیپاسخگوو

ن وعده يا  ی آارگران به سر آار برگشتند ول، مشاغل به آارگران اضافه حقوق هم داده خواهد شد یقانون طبقه بند

شان به ي به درخواستهایدگي گرفتن اضافه حقوق و رسی آذر دوباره آارگران برا٢٨خ ينكه درتاري نشد  تا ایها عمل

 ت يشكا  اداره و  به یت اداري ماه با شكاید ٢ خ يروسا آارخانه درتار ن بارياك هفته اعتصاب آردند آه يمدت 

ن عمل ي ا،استن آارگران را اخراج آرده ي تن از ا٤٠ن آارگران ي به ایب و فحاشي به دادسرا به اتهام تخریحقوق

ن آارگران ي ا ندگاني و نما انيون آارگران سخنگيااست اآثر ش مرودشت شده يگران آزما آاری و ناراحت باعث خشم  

. آارگران بوده استی خفه آردن صداو اهرم فشارین حرآت ظالمانه نوعيااعتصاب بوده و در  

 یم ميم آه تقدين آارگران داشتي آه با ايی هاگفتگوها و مصاحبه ازین آارگران سلسله گزارشاتي گرفتن حق ایما برا

.شود  

ت يوضعنكه االن دريا شون وي قلب ایاراحت و نیماريبستانش ازدم آه همه آارگران و دويشن  ...یت آقاي ازوضعیوقت

همسرش م گرفتم با ي تصم، آردمی و همدردی من هم احساس نگران، و نگران بودند   گفتندي قرار دارند میمي وخیليخ

 ،دزي اما با اعتماد به نفس حرف مگلو داشت دری فروخورده این و بغضي وغمگ م گری صدا، داشته باشمیمصاحبه ا

 سوالم را با او ،مات بودن داردي ها و سپر نامالیمقابل سختستادن دري ای راسخ براید اما عزمدر پریمعلوم بود آه دل

:ن آارگران اخراج شدند شروع آردميه اي شد آه همسر شما و بقینكه چيااز  
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ق آردم  و خواستم ياونچه آه من  تحقو بوده  ازي ی سیست در سي خوب نتي در وضعیلحاظ جسمهمسرمن االن از

 ی نامه ا كي یعني ،درحرقشون اجحاف شده!!!!!)!!ك مقداري(  بوده؟ متوجه شدمیل همسرمن با آارخانه چكم مشيببن

آارخانه  شون رو بهشون بدهند ازیقيحقوق حقنكه حق و يبدون سنوات و بدون ااداره آار آه اونها را بهشون دادن از

.ده بشهيمارستان آشيقه حالش بد تر بشه وسر نماز آارشون  به بيقه به دقيون دقشيهمون  باعث شد آه ا،اخراج آردند  

؟ نيدي علت رو پرسین؟ ازآسي آردیا آاريآ :پرسميم  

 بوده ؟؟ چرا اخراج شده اند فقط یاوردن آه علت اخراجشون چيل قانع آننده نمي تماس گرفتم و دلیليمن خودم هم خ

  ،ن  يشه فقط همي نمیدگينكه چرا بهشون رسيآرده بودند آه خواستار  حقوق و اگفتند آه پارسال آارگر ها اعتراض 

 در ،نيگن شما اخراج هستيرن ميگي راحت دستشون رو میليكنند خي ظلم میليحاال اونها  در حق آارگر ها دارن خ

 یليمن هم خ.رد كي آارخانه آار میزد و در قسمت سمي ماسك مید و ليشنيد مي ادآلن نبای آه شوهر من بویصورت

تش يم آه  وضعيخواستم شرح حال شوهرم را بگويرفتند من  فقط ميخواستم باهاشون صحبت آنم اما اصال مرا نپذيم

رون  آردن اما اصالمن  ينها رو بي ناراحته آه ناحق ایلي خرابه چون  خیليو است حالش خي ی سیه و در سينطوريا

ست ي حاضر نیه آه حتينقدر  عصبانيس شرآت اينون   و بهم گفتن آه ر حرفهام رو بشیرا نبودن نخواستن حتيرو پذ

...  كندي هستند چون  شوهر من داره با مرگ دست و پنجه نرم میشون  عصبانيا  من هم گفتم ، رو بشنوهی حرف آس

خواهم دحاقل ي م از  شما هم، گه واقعا نوبرش استي دیكين ي ات ظالم  و مظلوم بوده امايشه  حكاي  هم،واقعا ظلم شده  

.  دي ما را برسانیق صداين طريبه ا    

كنند بخاطر همون حرآت و به خاطر ي سرپرست میهم دارن ب كنند خانواده من رويت ميعا دارن اذخانواده رو واق چند

رد وا آارگران ی بود آه روی اهرم فشارآرده بودند) آارفرما( آه یتي گفتند شكا، آه درحقشون آرده اندین  ظلميهم

.آنندرون ي بی دست خالیك جوريها را خواستتد آارگري م،آردند  

ن اتفاق افتاده  شوهرم درقسمت قلب آارخانه ي آه ای آه روزیصورت دریب و فحاشيت نوشته بودند  تخريشكا داخل 

شون هم قبول خود هستند  شاهد   همه هم ،ترك آنه اونجا رو قه هم يك دقي یتونسته حتينمچ عنوان يكرده آه به هيآارم

گفتن شه وي  پانچ میخ آارت دارن باالخره آارتهاشون ساعت خاصيفالن تار ... یم آه آقايدونيما مگن آه ي م،دارن

لم ي آه اعتراض شده در فیك روزي . خواسته اخراج آنند ل  دلشون ي  بدون دلیول م يآه ما هم خودمون قبول دار

نها يده آه اين نشون مي ا،كنني میدگيش االن   دارن بهش رسيك سال پي و ستاده بودياونجا ا .. ی آه آردن اقایبردار

. انصاف هستندیچقدرواقعا  ب  

ك ي آه یضيمر!!! ب آرده؟؟؟ ي روتخریچ!!! ؟؟؟ ب آردهي را تخر همسرمن آجا  بهشون گفتم یب و فحاشيرتخر س

!!!!! استیارافتاده آلتونه باال بره و آال ازآيبلند آنه و دوتا پله را نمتونه ينملو باريآ  

 عمل باز انجام بده آه ديگن حتما بايم،  بشه ونهتي رو به موت نباشه از آار افتاده نمیگفتم آه متاسفانه آشور ما تا  آس

.ميآار افتاده بكنم ازيبتون  

داشتن  دوست ، دلشون خواست و دوست داشتن اخراج آنن، داده ؟؟؟ همه اش بدون جواب ماندیم  آجا چه فحشيگوي م

كردم به خاطر يگفتم و خواهش مين هم شرح حال ميمن با مسئول،مارستان بكشوننيت  و بين وضعي به ایا زلحاظ روح

. براش نكردنیچ آاري تا االنهم  ه ، براش بكنندیك آاري .. ی آقایت جسميوضع  
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نكه حقشون يشد  فقط به  خاطر ايدادند آه آدم خودش هم ناراحت مي می درشتیو لقبها....  هسندو وینها شورشيگفتند ا

 ی چه مشكل اقتصاد،ن يديپرسيمشكالت اونها را من و يكرديك نمازخونه جمعشون مي یرو ندن بهشون گفتم خوب تو

!!!!!داشتن آه اعتراض آردن ؟؟؟؟  گفتن دلشون نخواسته  

شه يده مي  آه نونشون بریيخانواده هاست آه ي اصال براشون مهم ن، دارهین بستگيزها به دل مسئوليمام چدرآل ت

 ید آاريخواهي فقط خواستم  آه شما واقعا اگه م، اصال براشون مهمه نبود ،شهي میش بازي مثل شوهر من با زندگیك،ي

.د يسي ما رو به طور تمام وآمال بنوید حرفهاي آارگرها آرده باشیبرا  

ان هستن؟مارستيو درب ؟پرسم االن حالشون چطوراستيستم مه ...ینگران حال آقا  

ه و دائما آارگران را يحتجونا ارام آارخانه آه هر روز نارامارستان مرخص آردم به خاطري از بمن همسرم را خودم

و هم ساآت و ي ی سی شده بود و قسمت سیك مقدار عصبين ي به خاطرهم،ك بزننيداشتن آه نتونن جينگه مك جور ي

شه يتش خراب و خراب ترميدم آه روز به روز وضعي  دیتتونه صخبت آنه و وقيض نميض با مريه آه مريك طوري

 است  وتاحاال ی آلین از آار افتادگيشون هم نامه داده آه ايا. رازهيش دآتر خودش آه درشيم گرفتم آه ببرمش پيتصم

 :دآتر دستور داده .چ جا قبول نكردن ي  هیراز را بردم وليار دانشگاه شي پزشك متخصص استادیسه چهار بار گواه

  ،نه اش را شكافتني سیند برو هر وقتيگويم!!!! كنهي قبول نمیچ ارگانيد آار آنه اما هي است و نباین آارافتاده آليا

آه اصال   بشه    انجامی جراح  عمل دي با گنيم دآتر بردم  ش ي پ االن هم  آه.   از آار افتادهیعني  آن ، عملش آردن  

. را فراهم آنهیط مالين شراينه اوتي هم نمیست وآسي ما نیمالدرتوان     

ن ي آنین بستري اول نتونستین و روزهايو رو نداشتي ی سی آردن در سی پول تخت و بستریگفتن آه حتيهمكاران م

  چطوره ؟یت ماليا االن وضعيآ

 یماري به ب توانميمن نم. ستيتوان ما نن دري ا آه بشه  عترعمل انجام يد سريآه با هم دآتر گفته   مایت ماليوضع سر

گن ان شااهللا يروز م هرميم حق به شون بدي ما مجبور،ظلم شده است  ... ی در حق آقایك جوريشوهرم برسم باالخره 

د يش بايآه برا  يیه آه اآثرا داروهايت طوريوضع االن هم ... م  ي نكنیكنن آه آاريدونم سرگرممون مي نم،شه يحل م

  تلفن ها یحت  ...یهراسترس  ی  هر آن هرشوآ،ميمواضبش باش د يبا  یليهم  خ  ی از نظر قلب، استیم عصبيريبگ

رو آه باعث   یزين چيصحبت ا د ي اصال نبا دآتر گفته...   نزنندیستانش حرفك وقت دويدهم آه يرا خودم جواب م

ا صبح شب تي خداشاهد است د،م يم باهاش بكنيتونينم هم ید وصحبت عاديبكشه را بزن وي ی سیشده آارش به س

شه آه يج ميدهند گي آه بهش ميیكرد و چون قرص هاينه اش درد ميقه بخوابه  چون سيشون ده دقيماندم  تا اداريب

.مارستان يع ببرم بيدا آرد سري پی مشكلیك وقتي سرش بودم آه ی باال،خوابه يم  

ك يد يش بايهمسر من چند سال پ. كنند ين اخراج ميل فقط به خاطر دل مسئوليچ دلي بدون ه، استیجا ظلم فاحشيوافعا ا

ش پاافتاده ي از مسائل پیلي  در خ، درخرجمونیحت،م يمون موندي مسائل زندگیكرد اما ما توي به قلبش وصل میباطر

كرد يد استراحت مي آرده بود و بایست قلبينكه ايك سال هم با اين ي  ا، به خودش فكر آنه یتونست  حتيم آه نميمونده ا

د و ي عی روزها،كرد ي میكرد اضافه آاريدا آار مي  اما شد،د ازآارافتاده باشنديص داده بود آه بايخو دآتر تش

 یك زندگيش رو  بچرخونه و در حد ي شب سر آار بودند آه فقط  بتونند چرخه زندگ١٠ تا ٩٣٠ هم تا ساعت یليتعط

و يد وصل شود وآنژي به قلب بایك باطريدآتر گفته . ....م ي آه دآتر آفته بود رو انجام بدیم آاري و نتونست، ساده یليخ  
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.م ينه رو نداشتين هزيبشن آه ما ا هم  

:دهديادامه م) شرم(مكث و من و من  با یبا خجالت و آرام در نقاط  

ن و  اعضا شورا به بهانه  مالقات به منزل ما آمدند و ي مسئول، بود دوستانی آرده بود و بستریست قلبي همسرم ایوقت

 یليخد ي بایتونم بگم  آدمين طور است آه ميا.......ست آه ي نیت منزلمون جوري وضع،دن  يت منزلمون  رو ديوضع

 ی حت، ندادنیت اثرين ترتيا آمترام.  سری هست باالی فقط سقف، آنهیندگ زيین جاهايهمچمجبورباشه آه در

 یآه باطراالن هم دآتر دستور دادن . ميش برسم آه به داد مشكلي نداریو ما هم پول نكردن ی هم آاریماريدرمورد ب

آترش را نداره پرداخت آنه واآثرموقع ها د  نه نوبتي مواقع هزیبعض  یاون رو ندارم حتنه يچ هزيبگذارن و من ه

 ی آه من نوشتم نگرفتچرا دارو را:پرسه يره دآتر مي دآتر مینه دارو  را نداره و وقتيره هزيوقت هم م و هر رهينم

؟؟؟ ؟؟یبخور  

 من ،ر نگه داشتهيق و ف ن حد  محرومي آه آارگرانش رو به ای و فقط به خاطر شرآت یت ماليعضو همه اش به خاطر

د و فقط  نداریچ مكنت مالي هم هید از لحاظ مالي آه بخواهین خطين تريي پا،ر خط فقر وينم زيخانواده خودم را آه مب

... سری باالیك  سقفي  

:ديگويست ميخودش هم به آن معتقد ن آه معلوم است یديد ؟با اميند چكار آيخواهيپرسم ميم  

  به من وام حقوق آه و  چون بدون آار، آه عمل انجام شودميري بگ ی وام دادند برگشت به آارآه  م اگريم گرفتيتصم

  به التماس ختن اندا هيبه گر  من رو،سرگردون آردند نها من رويمراجعه آردم ا آارخانه  ه  هم من بی هرچ،دهندينم

یت جسميوضع شوهرم  خاطر ط بهفق  واال را ببوسم شان يپا بودم دست و  آه به شرآت رفتم حاضریانداختن طور  

ن شرآت به آارگرانش يست آه اي  نیزي تومن چ٢٠٠  ،داديمن م نبود آه شرآت به شوهریزيتومتن چ ٢٠٠. خودش

 ... ی آقا،  آه بهشون چسبوندنی رفته ومارآ آه ازشيیجنبه آبروشتر براش مهم بود يت است بيثيفقط جنبه ح... ده يم

ا يآآردن  را ن آاري درحقش ای داشت ولی وافر یر وجدان آا،ن آارآردهي بگی هرقسمت،آردنواقعا ازجون ودل آار

؟ نيا اعتراض به حكم اداره آار آردي برگشت به آاری برایاقدام  

. همسرم مهم استیت جسميشتروضعي من االن بیراب .نكردم ...ت وي شكای برایمن هنوزاقدام  

 یرا رو یدوستان و همكاران همسرم نامه ام يمارستان بودي آه تو بی نكردم فقط  موقعیچ اقداميمن هبنا به گفته دآتر

.اديش مي مشكل برات پینكن داره آه اگراعتراض یم خاصيك تايآه چون گفتند پرونده گذاشتند وامضا آرد چون   

 ،نيت نكنين اذيشتر از ايكنم شوهر من را بيخواهش م:زنم به مسئوالن آه ينه آه زنگ ميكنم همي آه میا اقداماالن تنه

 ین است آه وقتين من حرفم ايكشونيم  ی آه داره را  روز به روز به نابودیت جسمين واقعا وضعيرون آرديناحق ب

ن ي  نداره همیچي آه هی خانه این ضلم است تويدارم ا من دو تا بچه ،نيد حقش روبديرون آني را بید آارگريواهخيم

، ما را رها آنند یطور  

م ؟يسي بنویم چي شما رو منعكس آنیم صداياگه بخواه  

 ،ن صحبت آنم ياتونم سريجلوش نم... ت نباش به من قول مساعد دادنم ناراحيگوي مبهش، شهي شوهرم ناراحت میوقت

 ٣من بروم  اگر خدا آرده آه :   ميگويبهشون  م....  دت به  خدا باشهيه  امگن آي آه بهشون مراجعه آردم میاخه وقت

بنا . ديد شما باعث شدير ورفه را  امضا آرديد شما زي آخه شما آرد،روز در مسجد معتكف بشوم و خدا جوابم را بدهد
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 عمرش بشه یروزها  ني و بهتر شيبه درخواست شما اداره آار نامه به دست شوهر من داد آه  حاصل عمر و زندگ

 یتو  ، بهش دادنیرقهرماني و لوح تقدیادي زیشرآت مدالها یو قهرمان بوده و تو همسر من ورزشكار، تومان٣٩٠

 راحت بهش گفتن یليخ... رون يند برو بيگوي راحت میليحاال خ....ش رو گذاشت ي وهم  زندگین آارخانه هم سالمتيا

.... ن روي برو ب،رهي دستش بگیزينكه چيبدون ا  

سكوت ) ش را بزند يگذارم راحت حرفهايم...ش دهم ي دلداریم و چطوريدانم چه بگويم را گرفته و نميبغض راه گلو(

.دهدي دوباره ادامه م،كند بر خودش مسلط شود ي میكند و سعي میآوتاه  

نه ها ين هزي ما ا،اشته بشه آید باطري دآتر گفته با،م يرا نرفت الزم داره ما مراحل اول درمانش ینه عمل و باطريهز

ات ي ح،ستي آارگراشون براشون مهم نیزندگست ي اصال براشون مهم ن،م ين هم مراجعه آنياگه به مسئول...ميرا ندار

شد آه   یك مقدار خوشحال شدم آه بهانه ايدن يت خون مون رو ديبار اول آه وضع.  ستيآارگرشون براشون مهم ن

. ما گرفتنررا هم ازيچ  همون نون بخورو نميندادن هآه  اثرب ي اما متاسفانه ترت،نند يبب  

 مي بگویزيتونم چي خودش آه نمی جلو،چكاربكنند ... یخواهند با آقايرم آه باالخره ميم گرفتم باهاشون تماس بگيتصم

 آه یارمورد آ در،دين مورد حرف بزنيدش باهاش درايد بكشيخواهياگرم: هگفته آچون واقعا براش سمه چون دآتر...

گذاشتم خودشون   ، نكردمیچ آاريل هم من هين دلي هم فقط به ،دبكنهي نبامارستان آشونده فكرش رو هميشون را به بيا

اگه : ديگويبا آه م آردند آه چه بهتریآار اونوقت اگر،ا خراب آننيرست آنن خودشون آردن خودشون د ، بكننیآار

 يین باالخره ما هم خدارون برن چويدون بينها سالم از ميگذاره اي نم مين آه و نامه من و بچه هايهم نه آه مطمئن باش

. ميدار  

: ديسينها رو هم حتما بنويد ايگويمد يبا تاآ  

ك ي ید براي بای و روحی و مالیت جسمي وضع،ك مسئول مهم باشه ي ید  براي بایليك شرآت خيك آارگر يت يوضع 

 یت جسميوضع  من االن ، ما نكردنیبرا  یچ  آاري هیونن ولديم  نيمسئول رو ت ما ي وضعی ول،مسئول مهم باشه

 سر بچه هام باشه خدانكرده یباال  خواهم پدر بچه هامي ناآرده  من می خدا،م مهم است آه بهشون هم گفتميهمسرم برا

 ا اهرم فشاريترسوند خواستن بيدونم مينها نمينها باعثه ونامه اينم نامه ايبي چون م،گذرمياد ازشون نميش بي پیاگرمورد

 من االن ، همه جوره،ختهيم مون بهمه ري اصالزندگ،فتر آردهيف شوهرمن روضعيب ضع آه داشتن قلیتينباشه با هر

.... شوهرم اقدام نكردمیت جسميروضع جو را آروم نگه دارم به خاطیك جوريكنم ي میدارم سعخودم   

نشون بدهم اما با خودم فكرآردم آمده بودند رازيهورآه به شس جميي همسرم را به ریورپزشكخواستم پرونده قطيمن م

د ي من هنوزهم شا، اونها باز آنم یرو برادان ي م،نوبت را به انها بدهمتشون خرابترازمن است و بگذاري ها وضعیليخ

 ،نميبي م خودم رای و مالیت خانوادگي وضعی حاال وقت،تشون بدترازمنهي هستند آه وضعیبهترازاونها باشم چون آسان

 و حقوق شرآت  رو مثل مهره  مي مونرا بگذرونیم زندگي خود و شوهرم و بچه هام بوده آه تونستین صبوريفهمم ايم

 ،دهين شرآت زحمت آشينهمه درايا  حاال شو هر من آه ،م ي آنی ماه را ط١٢ بهیم و ساليديچي شطرنج آنار هم میها

 یزي بدون چ،دون سنواتا حقشه بي آ،د نداشتهي ع، شنبه نداشتهجمعه پنج، آارخانه آارآردهی سمی قسمت های تو

مارك هم بشون ... تهمت هم بزنن...  هم اظافه آننیريك چي ،رون آننيرن بيبگبهش بدن ازشرآت دستش رو

 آجا راخراب  ب آرده؟؟؟ي من آجا را تخرفيضعخوب آخه شوهر!!!! ؟یب و فحاشيتخربه جرم ...  بچسبونن
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 زن و ی رویتو...  كنني هم دارن محوش میاز صحنه زندگ...  كنني راحت االن دارن محوش میليخنها يآرده؟؟؟ ا

... بكنه ی زن و بچه هاش آاریتونه برايكنه آه  نميش رو بدتر ميت روحيش وضعين شرمندگيبچه هم شرمنده است ا  

آه شرآت به عنوان حكم  بود   ی همون ...یگرم آقا  لباس   آنه هي خودش تهیتونه برايك لباس گرم نمي یحت  ...یآقا

...  خودش بخرهیك آاپشن برايهمونه آه نتونسته  ...ی دادن لباس آرم آقایاس ورزشك دست لبي آه بهش داد یقهرمان  

 بزنم ینكه من بخوام حرفيبدون ا ن؟؟؟ ينيشه ظلم رو ببيف آنم مينكه من بخوام تعريا بدون ايست؟؟؟؟  آين  ظلم نيا ايآ

 شرآت  مثل ما دارن،  وضعيتی  هم ديگه و آارگر، آارگرهای  ه دارين سرماي ب ی طبقات  فاصله نييرا ببن  شه ظلميم

... تشون مثل ماستيش همه وضعيش آارگرهايآزما  

...   به او بدهم یديش و اميزخم هاو با چه آلمه و جمله ای مرحمی برم يدانم چه بگوياد دارد و نميدانم آه درد دل زيم

ن فكر يكنم اما درايپشتكار مسالمتی و برای خودش آرزوی اميد و ی همسرش آرزویكنم و براي اشكم را پاك مقطرات

ده آمك آرد؟؟؟ ين آارگران زحمتكش و ظلم ديتوان به او و ايهستم چه چگونه م  

م ؟؟؟يبه نظر شما چه آار آن  

م ؟يو بكن ایم برايتواني میپرسم  شما و من و ما چه آمكيز مياز شما دوست عز  

.يد مرحمی آوچك و درمان دردی باشدد آه شايا اقدام آنيد ييد آه به ما هم بگوي داریا آمكيهستم آه اگر نظر منتظر  

 

  با تشكر

اي پویته آارگريخبرنگار آم  

١٣٨٦ در يکشنبه بيست و سوم دی یميالهه آر  

 
 

 


