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 یهاگن ،۲۰۱۵ لاس رد نز یناهج زور تشادگرزب اب نامزمه
 تلود روطنیمهو ناملآ لاردف تلود طسوت هچنآ هب میزادنایب
 لاس دنچ رد :دهدیم تروص ام اب دروخرب رد گروبندنارب یلحم
 ناکدوک و نانز هب لقاال ات میا هتشاد تساوخرد امیاد هتشذگ
 هچنآ دوجو نیا اب .دننک ناکم لقن اهرگال زا دوش هداد ناکما
 اهنت یلحم یاهتردق طسوت یراذگ هیامرس مینکیم هدهاشم
 یاهرگال وتسا دوجوم یوزنم یاهرگال رد تاناکما دوبهب یارب
 هدید یرییغت چیه .هدیدرگ هفاضا اه یلبق هب هک یدیدج
 رد،یلقادح یاضف رد نایوجهانپ یگدنز نانچمه : دوشیمن
رفن ره یارب عبرمرتم ۶ تحاسم
 هدنار هیشاح هب هداتفارود قطانم رد ناکسا اب بلغا ام نانچمه
 .میدرگیم وربور هناتسرپداژن تالمح اب هجیتنرد و میوشیم
 نارگید دننامه یصوصخ یاهنامتراپآ رد یگدنز ناکما نانچمه
.دوشیم هداد ام هب تردن هب
 قطانم زا یرادرب هرهب هجیتن رد و تخاس نیناوق رییغتو
پمک تخاس یارب یتعنص
 هک اریز .دندرگیم لمحتم ار جنر نیرتشیب هدنهانپ نانز
 یهدنامزاس لابق رد تیلوسم ساسحا اب هک دنتسه نانز نیا
 یناسنا ریغ طیارش نیا راشف ،هداوناخ لک یارب هزور ره یگدنز
.دننکیم ساسحا دوخ شود رب ار
: مینکیم رارکت ار دوخ ناوخارف ام هک تسا نآ لیلد اهنیا
!دیدنبب ار اهرگال !هن نانز یارب،رگال

 ههد هداتفا بقع یاهتسایس زا :میراد تساوخرد لاردف تلود زا-
 زا نایوجهانپ نتشادزاب زج یفده انامه هک دنشکب تسد دون
دنتشادن هرابود جورخ هب اهنآ رابجا ای و ناملآ هب دورو
 ار مزال یاه لمعلاروتسد : میراد تساوخرد یتلایا نیلوئسم زا-
 همه زا لوا ،دنهد لزنم نامتراپآ رد ار ناگدنهانپ ات هداد قطانم هب
ناکدوک و نانز
 باختنا رد ار ناگدنهانپ : میراد تساوخرد یلحم تاماقم زا-
دننادرگ میهس دنلیام هک اجکره رد ناشیگدنز لحم نامتراپآ
 یگدنز راتساوخ مه اب همه دییایب : هدنهانپ نانز همه هب باطخ
میشاب ناگمه یارب یناسنا
 دض و تسینمف یاههورگ و نانز یاهنامزاس همه هب باطخ و
 ام یاهتساوخ و ام زا :یرشب قوقح و یتسرپداژن
دینک تیامح
 رد رگید نایوجهانپ اب هارمه و دییایب رامشیب
ناتیگیاسمه


