
 .میتسھ تیرشب یدازآ ھب کمک و متس عفر یارب یعمج تیلاعف ھب دھعتم یقوقح نارگشنک و الکو ام
 
 اھنآ ھک ارچ میزیخیم اپ ھب نانارانکرد ام .مینک یم تیامح اھنآ شخبیدازآ شبنج و نایناریا هدارا زا ام 
 .دننزب مقر ار دوخ هدنیآ تیعقاو ناشتابلاطم ندرک یلمع اب ات هدوب دوخ هدنیآ یحارط ناھاوخ
 
 یم تلود ھتخیسگراسفا تنوشخ اب ھھجاوم لاح رد ناریا رانک و ھشوگ رد ار یدازآراتساوخ نایناریا ام 
 اھ نادنز شیپ زا شیب ندش رپ و ،اھ لتق رامآ نوزفازور شیازفا ،نایناریا ندش دیدپان دھاش ام .مینیب
 اب تفلاخم ھب اراکشآ ھک مینیب یم ار فلتخم یاھ ناتسا و اھرھش مدرم و نادنملاس ،ناناوج ام .میتسھ
 .دنا ھتساوخرب نآ یاھداینب و ،اھ تسایس ،یمالسا یروھمج میژر
 
 مارتحا نانآ ھناھاوخ یدازآ یاھ شالت و نایناریا اب ناھج هدنار ھیشاح ھب مدرم کرتشم یگتسبمھ ھب ام 
 ناریا نانز اب یگتسبمھ رد ار دوخ یاھوم "لترت" هریزج "نشین تسرف" نانزو یموب مدرم .میراذگ یم
 اب ناغفا نانز .دندومن یگتسبمھ ھینایبرودص ھب مادقا "ناینازوا رابون" زرابم نانز و دندرک هاتوک
 و ،هداد رس یرالاسدرم دض و ،یراد ھیامرس دض ،یتسیلایرپما دض یاھراعش اھ نابایخ رد ییامیپھار
 ھک ینانز مامت یگتسبمھ و هزرابم ام .دندز دایرف ار "یدازآ ،یگدنز ،نز" درک زرابم نانز دربن راعش
 .میراذگیم جرا ار دننک یگدنز ملظ و لرتنک زا دازآو اھر دنھاوخ یم
 
 درکلمع و وگلااب ام .مینکیم مالعا نایناریا رامثتسا و ناریا ھیلع رب گنج و مجاھت اب ار دوخ تیدض ام
 ھب هدراو یاھ بیسآ ام .میتسھ انشآ یرو هرھب و لرتنک یارب شریزپان یریس یاھتشا و "لامش ناھج"
 تیاور نیا ام .مینک یم موکحم اھ میرحت و اھاتدوک ،عبانم جارختسا ،رامثتسا قیرط زا ار نایناریا
 .مینک یم در ار دننک تفرشیپ دنناوت یمن برغ تلاخد نودب نایناریا ھک "یتسیلاتنیروا"
 
 رب نوزفا .میتسھ ناریا رد اھ مادعا ھمھ خسف و یسایس ناینادنز و ناضرتعم ھمھ یدازآ راتساوخ ام 

 ریغ طیارش تحت ناینادنز .دنا ھمکاحم راظتنا رد نونکا و هدش تشادزاب و ریگتسد ضرتعم رازھ ١۵
 هوالع .دنریگ یم رارق یرابجا تافارتعا و ،یسنج زواجت ،ھجنکش دروم و هدربرسب زیمآ نیھوت و یناسنا
 یم یرادھگن ینامرد ناور زکارمرد ددجم شزومآ ناونع تحت ینادنز ناناوجونزا یرایسب ،نیا رب

 ،نادنمرنھ ،نایوجشناد ،ناراگن ھمانزور لماش دنتسھ ور ھبور مادعا تازاجم اب ھک یناسک .دنوش
 زاربا میژر زا ھک دنتسھ یناسک و ،یکشزپ ناصصختم ،یقوقح ناعفادم ،یندم نالاعف ،نارگراک
 مادعا مکح ھیئاضق هوق ھک دندش نآ راتساوخ ناریا سلجم وضع ٢٢٧ً اریخا .دنا هدرک یدونشخان
 .دنک رداص ار ناضرتعم
 

 ام ھب نتسویپ اب ھک میھاوخ یم دوخ یقوقح نارگشنک و الکو یناھج و یلحم ھعماج زا ام
 مینآ راتساوخ ام ،نیا رب هوالع .دنشاب یسایس ناینادنز و ناضرتعم ھمھ یدازآ راتساوخ

 .دربب نیب زا ار مادعا تازاجم ناریا ھیئاضق هوق ھک


