طالم آقبی طبهغ
ی پبطخ ًگذاػتیذُ ،ز چٌذ پبطختبى
هوٌْى اس لطفی کَ کزدیذ ّ در خْاطت هي را ب 
زدٍایذ طپبطگشارمُ ًَ ،وچْى
کی کَ ک 
ّرای ًباهیذی بْد  .تب ُویي خب ُن بزای کو 
هظئْلیي یب هظْل طبسهبى هدبُذیي خلق (هي یکی اس ایي خلق ُظتن) کَ غیز
هظئْالًَ بزخْرد کزدٍ ّ در طی ایي هذت پبطخی بَ ػوب ًذادٍ اًذ .بزای ُوَ ۰۳۳۳
خبًْادٍای ُوچْى خبًْادٍ خْدم کَ ػشیشی اطیز ّ رًح کؼیذٍ در آًدب دارًذ هتبطفن

.
خبزُبی
یکٌن؟ هٌظْرتبى ُویي 
فزهْدیذ کَ آیب اخببر هزبْط بَ لیبزتی را دًببل ه 
یُب ( اگز ضزّری
ًبگِبًی اس حوالت هْػکی  ،اطبهی ّ ػکض کؼتَ ػذگبى،سخو 
یکی اس ػشیشاى در اثز ػذم رطیذگی ّ اًتقبل
ی فْت 
بذاًٌذ)ُ ّ ،ز اس چٌذ گبُ 
خبًْادٍُبی طزگزداًی هثل

یتْاى بَ ایي گفت اخببر هزبْط بَ لیبزتی کَ
ُظت؟ آیب ه 
ًوًَْای اس خبز اخیز ُن ایٌکَ " :ػذم حضْر ًبظزاى طبسهبى

هب آى را دًببل کٌٌذ؟
هلل در لیبزتيُ ,ؼذار در هْرد افشایغ تِذیذُبي اهٌیتي ّ تِبخن هدذد بَ طبكٌبى
لیبزتي " .اخببر پزاکٌذٍ در رابطَ بب اًتقبل طبکٌیي را ُن کَ رطبًَُبی خبزی دیگز
یکٌٌذ
ی هٌتؼز ه 
.گبُ 
آقبی طبهغ خْاُغ هي اس ػوب ایي اطت کَ ػوبرٍ توبص هظْل طبسهبى هدبُذیي خلق
را کَ پبطخگْی ّضؼیت ّ اًتقبل طبکٌبى لیبزتی ُظت را لطف کزدٍ ّ بَ هي بذُیذ تب
ی پیغ پبی هب بگذارًذ
.اس ایؼبى خْاُغ کٌن کبری بکٌٌذ ّ راُ 
خْاُغ دیگز هي ایي اطت کَ اس ّضؼیت ًگزاى کٌٌذٍ طیبهک بب خبز ػْم .بظیبر
یػْم اگز درخْاطت توبص تلفٌی هي را اطالع بذُیذ .خْاُؼن ایي اطت
هوٌْى ه 
کَ طیبهک رّس یکؼٌبَ
یتْاًن
ی اًتظبر ُز لحظَ توبص اّ را دارم بز رّی ُیچ کبری ًو 
توبص بگیزدّ .قت 
یتْاًن اس خبًَ خبرج ػْم چْى ُز لحظَ ًگزاى اس دطت دادى توبص
توزکش کٌن ّ ًو 
.طیبهک ُظتن
ُفتَای یکببر بب اّ توبص بگیزم ّ اس ّضؼیت ّ

یب ػوبرٍ توبطی بذٌُذ کَ بتْاًن
یاع بب خبز ػْم.
طالهت 
.ببس ُن اس لطف ّ کوک ػوب طپبطگشارم ّ بزایتبى آرسّی طالهتی دارم
بب احتزام

طؼیذٍ ًبدری

