
طبهغ یآقب طالم  

 پبطختبى چٌذ ُز ذ،یًگذاػت پبطخ یب را هي خْاطت در ّ ذیزدک َک یلطف اس هوٌْى

 ُوچْى ًَ طپبطگشارم، ذیازدٍک َک کیوک یبزا ُن خب يیُو تب.  بْد یذیًباه یّرا

 زیغ َک( ُظتن خلق يیا اس یکی هي) خلق يیهدبُذ طبسهبى هظْل بی يیهظئْل

 ۰۳۳۳ ُوَ یبزا . اًذ ًذادٍ ػوب بَ یپبطخ هذت يیا یط در ّ زدٍک بزخْرد هظئْالًَ

هتبطفن دارًذ آًدب در ذٍیؼک رًح ّ زیاط یشیػش َک خْدم خبًْادٍ ُوچْى یاخبًْادٍ . 

 یُبخبز يیُو هٌظْرتبى ٌن؟کیه دًببل را یبزتیل بَ هزبْط اخببر بیآ َک ذیفزهْد

 یضزّر اگز)  ُبیى،سخوػذگب ؼتَک ضکػ ّ یاطبه ، کیهْػ حوالت اس یًبگِبً

 اًتقبل ّ یذگیرط ػذم اثز در شاىیػش اس یکی فْت یگبُ چٌذ اس ُز ّ ،(بذاًٌذ

 هثل یطزگزداً یُبخبًْادٍ َک یبزتیل بَ هزبْط اخببر گفت يیا بَ تْاىیه بیآ  ُظت؟

 طبسهبى ًبظزاى حضْر ػذم : " َکٌیا ُن زیاخ خبز اس یاًوًَْ ٌٌذ؟ک دًببل را آى هب

 طبكٌبى بَ هدذد تِبخن ّ اهٌیتي تِذیذُبي افشایغ هْرد در ُؼذار, لیبزتي در هلل

 گزید یخبز  یُبرطبًَ َک ُن را يیٌکطب اًتقبل بب رابطَ در ٌذٍکپزا اخببر . "لیبزتي

ٌٌذکیه هٌتؼز یگبُ .  

 خلق يیهدبُذ طبسهبى هظْل توبص ػوبرٍ َک اطت يیا ػوب اس هي خْاُغ طبهغ یآقب
 تب ذیبذُ هي بَ ّ زدٍک لطف را ُظت یبزتیل ٌبىکطب اًتقبل ّ تیّضؼ یخگْپبط َک را

بگذارًذ هب یپب غیپ یراُ ّ ٌٌذکب یبرک ٌنک خْاُغ ؼبىیا اس .  

 بریبظ. ػْم خبز  بب کبهیط  ٌٌذٍک ًگزاى تیّضؼ اس َک اطت يیا هي گزید خْاُغ

 اطت يیا اُؼنخْ. ذیبذُ اطالع را هي یتلفٌ توبص درخْاطت اگز ػْمیه هوٌْى

ؼٌبَیک  رّس کبهیط  َک    

 تْاًنیًو یبرک چیُ یرّ بز دارم را اّ توبص لحظَ ُز اًتظبر یّقت. زدیبگ توبص
 توبص دادى دطت اس ًگزاى لحظَ ُز چْى ػْم خبرج خبًَ اس تْاًنیًو ّ ٌنک شکتوز

ُظتن کبهیط . 

 ّ تیّضؼ اس ّ زمیبگ توبص اّ بب ببریک یاُفتَ بتْاًن َک بذٌُذ یتوبط ػوبرٍ بی

  .ػْم خبز بب  اعیطالهت

دارم یطالهت یآرسّ تبىیبزا ّ طپبطگشارم ػوب کوک ّ لطف اس ُن ببس . 

احتزام بب  



یًبدر ذٍیطؼ  


