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موضوع داستاني ﻋﻠﻤي ﺗﺨيﻠي

روزي روزگاري در ك شور باكتريال امپراطوري خ شن و بي فكري زورگويي زندگي ميكرد .ا سم امپراطور ميكروبان بود اين امپراطور

وزيري داشـت وزير بﺴـيارباهوش وزيرك بود وهرچه وزير مي گفت امپراطور به حرف هاي او گوش ميكرد .امپراطور دسـت نشـانده

ومترســك وزير بود يك روز وزير ﺗﺼــﻤيم ميﮕيرد كه به كره زمين حﻤﻠه كند وزير ﺗﺼــﻤيم خود را با امپراطور مطرح كرد امپراطور

موافق اين كار بود و ميدانﺴت وزير به سود كشور ﺗﺼﻤيم ميﮕيرد امپراطور دستور داد كه سربازان اين خبر را به گوش اهالي كشور

باكتريال برسانند .ولي وقتي فرمانده ارشد باخبر شد شتاب زده پيﺶ امپراطور رفت و گفت ﻋﻤر امپراطور دراز باد سرورم اين حﻤﻠه
باﻋث نابودي ك شور و هﻤچنين مردم مي شود  .فرمانده روي اين مو ضوع ب ﺴيار پاف شاري ميكند  .وزير كه كنار امپراطور بود فكر
كرد و گفت سرورم بايد اين فرمانده گﺴتاخ رو ﺗنبيه كنيم .

امپراطور با ﺗنبيه كردن فرمانده مﺨالفت ميكند .ولي وزير ســﻌي ميكرد فرمانده را از كنار امپراطور بر كنار كند وزير فكري كرد و
گفت بايد ﺗوطئه اي به كار بيندازيم ﺗا فرمانده را به جاي ديﮕر ﺗبﻌيد كنيم

وزير ﺗوانﺴـــت فرمانده را به جاي ديﮕر ﺗبﻌيد كند

امپراطور كه خبر نداشـت فرمانده ﺗبﻌيد شـده گفت بﮕوييد فرمانده بيايد وزير گفت سـرورم فرمانده ﺗبﻌيد شـده امپراطور بﺴـيار

ﻏﻤﮕين شد .وزير گفت سرورم وقت نداريم در زمين ف ﺼﻞ سرما ا ست اگر در سرما به زمين حﻤﻠه كنيم حتﻤاً پيروز مي شويم .

امپراطور دستور داد ﺗا مقدمات جنگ را فراهم كنند سربازان آماده جنگ شدند .در زمين فﺼﻞ سرما يﻌني زمﺴتان بود  .در اولين
حﻤﻼت ميكروب ها پيروز ميدان شدند و ﺗوان ﺴتند در سر ﺗا سر كره زمين ان ﺴان هاي زيادي را از بين ببرند .مدافﻌان سﻼمت

سﻌي مي كردند كه به انﺴان ها بﮕويند كه سﻼمت فردي خود را رﻋايت كنيد وبه بيرون از منزل نرويد .ولي بﻌﻀيها به اي حرف ها

گوش نﻤي كردند و ميكروب ها از اين فرصـــت اســـتفاده مي كردند وروي اشـــيا كﻤين مي كردند و حﻤﻠه خود را آﻏاز مي كردند

ميكروب ها در مكان هاي شــﻠوغ رفت و آمد ميكردند وجدان بﺴ ـياري از انﺴــان هارا مي گرفتند روز ها ماه ها گذشــت ﺗا اين كه

انﺴان ها ﺗوانﺴتند بر اين حﻤﻼت شيطاني و شرورانه آن ها ﻏﻠبه كنند و ﺗﻌداد كشته شدگان را به حد اقﻞ بر سانندامپراطور كه از
اين خبر باخبر شــده بود گفتتو باﻋث ﺗﻤام شــكﺴــت ها شــده اي اي كاش به حرف هاي فرمانده گوش ميكردم وباﺗو مﺨالفت

ميكردم وبه اين سرزمين حﻤﻠه نﻤيكردم و حال نادم و پ شيﻤان نبودم .امپراطور د ستور قتﻞ وزير را صادر كردو از آن جا كه هيﭻ

كس به حرف هاي امپراطور گوش نﻤيكرد .وزير فرمان داد ﺗا امپراطور را به قتﻞ برسانند واين كار خود را ﻋﻤﻠي كرد .وزير كه ديﮕر

امپراطور شده بود دستور ﻋقﺐ نشيني ميدهد ولي انﺴان ها با ﺗﻤام قبا حﻤﻠه مي كنند و ﺗﻤام ميكروب هارا از بين ميبرند وان ﺴان

ها پيروز ميدان ميشوند

وزندگي انﺴان ها به حالت قبﻞ بر ميﮕردد و خوشحال و شاد به زندگي خود ادامه مي دهند
به آرزوي نابودي كامﻞ كرونا
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