
 .زیزع يزابهش ياقآ اه یبوخ داتسا تمدخ بدا ضرع و مالس اب

 

 .ناتدوخ و ناج يانالوم و همانرب نیا دوجو رطاخ هب منک یم رکش هبترم رازه دص ار ادخ

 هک هظحل نیا زا ..میوگب نونکا زا مهاوخ یم اما ...تساه يدنلب و یتسپ زا رپ میوگب ما هتشذگ زا مهاوخب رگا

 ياه یتخس اهراب نم :يروضح جنگ ناتسود ...هدمآ میگدنز هب وا فطل هب نامیا و دنوادخ قشع شمارآ و يداش

 یب همانرب نیا اب هک شیپ هام 10 زا اما ..ار مدوخ زج هب مدرک رصقم ار همه و متخادنا نارگید ندرگ هب ار میگدنز

 میلست اما ..مداتفا یهاگ و مداتسیا یهاگ ..مدرک راک لد و ناج اب ..مدرک شوگ ار اه رعش مک مک مدش انشآ ریظن

 هدیمهف رگید مه وا ...قلطم توکس و منک یم زاب ار .اضف دنک یم اوعد نم اب مرسمه تقو ره ..مدشن ینهذ نم

 هب وا و ..مدرک یهاگآ بلط وا زا اه راب ..تسا ام رظتنم هظحل هب هظحل ادخ ...درادن یگنر رگید ینهذ نم يانح

 ...منک یم همزمز زور ره ار رعش نیا ...هداد ناشنار هار نم

 
 رتبوخ لکوت زا یبسک تسین

 رتبوبحم دوخ میلست زا تسیچ

 916 تیب ،لوا رتفد ،يونثم

 

 ...داد رارق ابیز ریسم نیا رد ار ام هک درک یگرزب فطل هچ مزیزع تسود و نم هب ادخ مناد یمن

 همه لماش ار تدوخ فطل ....میدنمزاین تکمک هب مه زاب ...فیطل يا .هدنشخب يا ..نانابرهم نیرتنابرهم يا
 ...نک مزیزع تسود و نم و ناتسود

 يارب ...بلطب کمک وا زا و بایرد ار ادخ ؟؟يرادن ندش هدنز تقایل وت رگم هرطاخ ..میوگ یم مدوخ هب اهراب

 البق ...ینک دامتعا وا هب وت رگا ..تسا همه ظفاحم ادخ ...تدوخ یهاگآ و اهنآ یهاگآ يارب ...تنادنزرف یتخبشوخ

 همانرب زا ییاه رعش وا و مدرک ییاشگ اضف ..متساوخ کمک ادخ زا ...متسناد یمن ادخ هب ندش هدنز قیال ار مدوخ

 رکف هب همه نیا هک ییادخ زا مناوت یم هنوگچ ..��.منکن فعض و تراقح سح زگره هک دروآ ممشچ يولج ار اه

 ترکش ایادخ ...؟منکن دامتعا و منکن رکشت تسا نم

 ادخ هب ...نونمم يزابهش ياقآ ...نونمم ...مرب یم ضیف ناتیابیز ياه نتم زا رایسب .ي روضح جنگ ناتسود

 .نوتمراپسیم

 .روضح جنگ 898 همانرب هب طوبرم

 

 دزی زا هرطاخ مناخ


