
لایو یارب یدازآ 15 !  
سوسل هریزج ،ینیلیتیم هاگداد رد 15 لایو هیلع هب یا همکاحم ،نوج ۲۲ خروم هبنش هس زور  
پمک ندیشک شتآ هب و شروش هب مهتم ۲۰۲۰ لاس لیرپا ۱۹-۱۸ خیرات هب درف ۱۵ .دهاوخ قافتا  
یناسنا ریغ طیارش هیلع تارهاظت اه یریگتسد نیا .دندش سویخ هریزج رد اپورا هیداحتا لایو  
تشاد ربرد ار هدش هلوزیا یاهرتیناک لخاد اهنز گرم زا دعب لایو پمک .

ندرک یمخز ،یصخش کلم بیرخت ،اهناسنا یگدنز یارب رطخ و یزوس شتآ هب مهتم درف ۱۵  
هاگداد لثم یدایز دراوم رد میدید ام هک روطنامه .تسا هدش راک تیانج هورگ کی لیکشت و مدرم  
دنا هدش ریگتسد یقیقد تاقیقحت مادک نودب اهنآ ,6 ایروم هیلع .

یرهاظ لکش یور زا ار اهنآ هک هدرک اعدا سیلوپ رسفا هک تسنیا دراد دوجو نامهتم رثکا هیلع هک یکردم اهنت  
هداتفا قافتا بش رد تارهاظت نیا ،هچرگا .تسا هدرک ییاسانشرتویپماک یاه هداد لخاد زا یوم گنر و دق لثم  
کسام اب ار ناش تروص مدرم و درک هلمح روآ کشا زاگ اب هارمه ناگ هدننک تارهاظت هب تدش هب سیلوپ .تسا  
طقف .دندوب هدیشوپ  دوب هتساوخرب شتآ زا هک یدایز دود و روآ کشا زاگ رطاخب لامتسد و 19 دیوک رطاخب  
راگیس و یزپشآ رطاخب هک  پمک لخاد یداع ایشا هک کدنف و وقاچ نتشاد رطاخب زور نامه یکدنا دادعت  
دندش ریگتسد یزوس شتآ زا دعب زور تسیب ات ود نیب نامهتم رثکا .دندش ریگتسد ،تسا ندیشک .

.دوب هدش یحارط ۱۰۰۰  یارب طقف هک یپمک ،دندرکیم یگدنز لایو لخاد رفن ۷۰۰۰ دودح ،نامز نیع رد و  
یگدنز یتشادهب کلهم طیارش تحت هتخاسدوخ یاه هاگهانپ و اه هبلک رد یمسر ریغ هقطنم کی رد مدرم رتشیب  
سوریو ریثأت دروم رد نماان هرود کی ،دندش ریگتسد یگ همه یرامیب لوا جوم نایرج رفن 15 نیا .دننک یم  
شالت ابً اتدمع ،دنتشاد هدهع رب ار اه پمک نیا تیریدم هک ییاپورا و ینانوی تاماقم .پمک نانکاس رب 19 دیوک  
ناشن شنکاو دیدش یاه همیرج و دمآ و تفر عنم تاررقم قیرط زا اه پمک نیا نانکاس ندرک هنیطنرق یارب  
اه هاگودرا رد یتشادهب ای یکشزپ تامادقا یتخس هب ،دندوبن هاگودرا کرت هب رداق مدرم هک یلاح رد .دنداد  
دنشاب هتشاد ار یگ هدش کرت سح رتشیب یتح مدرم دش یم ثعاب و دش یم ماجنا .

رثا رد نز نیا دوش یم هتفگ .دش زاغآ تاضارتعا و تفرگ الاب عاضوا ،قارع زا هلاس ۴۷ نز کی گرم زا سپ  
هب یمتیرآ و یدراکیدارب لیلد هب لبق زور ود یو .تسا هداد تسد زا ار دوخ ناج دادسنا ای یبلق هلمح  
یو ،لایو هب تشگزاب زا سپ .درک تفایرد وراد و دش شیامزآ 19 دیوک یارب اجنآ رد و دوب هتفر ناتسرامیب  
ار وا شرهوش .دش تشحو هلمح راچد و دش سبح پمک زا جراخ دیدج یاهرنیتناک زا یکی رد طایتحا رطاخب  
درک ادیپ هدرم رنیتناک رد .

و ایرد و اه هاگودرا رد هتخانشان یاه گرم مامت و لایو پمک رد نانز گرم دروم رد سک چیه  
فیعض دهاوش ساسارب هک یرفن ۱۵ ,ضوع رد .تسا هدوبن وگخساپ مدرم جنر و درد نینچمه  
نودب ًالبق اهنآ  .دنوش یم تازاجم پمک تاناکما بیرخت لیلد هب نونکا ،دنا هدش باختنا  
یم رس هب تقوم تشادزاب رد هام ود و لاس کی تدم هب و دنا هدش تازاجم یهاگداد هنوگچیه  
هب دنبتسد اب اهنآ هک تسا راب نیموس نیا ،داتفا قیوعت هب راب ود ۱۹ دیوک لیلد هب هاگداد .دنرب  
دنوش یم لقتنم ینیلیتیم سیلپ هاگتسیا .

تسایس ینابرق ناونع هب اهنآ هک میسرت یم ام اما ،تسین تسد رد یربتعم کردم چیه هچرگ  
رد ار یلمحت لباقریغ یگدنز طیارش و دنوش هتخانش مرج و موکحم نانوی و اپورا ترجاهم یاه  
موکحم سبح لاس ۱۰ و ۵ هب 6 ایروم هنوگچ هک میا هدید ام .دننک داجیا نانوی ریازج یاه پمک  

دشن رضاح هاگداد رد ماهتا نیا دهاش اهنت و دوب صقن زا رپ دنور نیا هکنیا دوجو اب ،دنا هدش .

تاضارتعا یراگنا مرج  .میا هدش هتسخ مدرم یگدنز ینعم یب یدوبان نیا یاشامت زا ام  
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تاضارتعا یراگنا مرج  .میا هدش هتسخ مدرم یگدنز ینعم یب یدوبان نیا یاشامت زا ام  
دوش فقوتم دیاب نارجاهم .

تساهنآ دوجو مرج ،دنشاب هتخوس ایروم و لایو هک تسین نیا مرج !

دینک دازآ ار 15 لایو


