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اهي ص، کَضی هشدم اس است . فذاکاسی ٍسختسضتگی ٍ ایضّشکطَسی بشای ایٌکِ پیطشفت کٌذ ، ًیاصهٌذ ّوکاسی ، اصخَدگ

َضذ چٌیي سٍحیِ ای سا دس هشدم ، تقَیت کٌذ. ادی ٍ استقالل کطَس است . سشٍد هلَی ّن هی کرآ

ي ٍافتخاسات ْگی هلَت ٍ کطَس پایاى هی یابذ. کطَسی کِ باتاسیخ کِ گی ٍ جاٍداًُ سشٍدهلَی کطَسهاى با دعا بشای پایٌذ

بِ سشبلٌذی  ساصًذگی ٍ یص ، بِ سَیام ّای استَاس فشصًذاى خقبضسگ خَد دسجْاى هی دسخطذ. دسآیٌذُ ًیض بِ یاسی خذا ،با

پیص خَاّذ سفت.

اهتی سٍییذ . دسهذَت بیست سٍص،قذکطیذ اصتٌِ ی دسخت پیچ خَسد ٍ بِ گچٌاس کْي سال ٍبلٌذ  ُبَتِ ی کذٍیی دس کٌاس

خیلی بضسگ ضذُ است.باٍسش ضذ کِ  ،ویي کِ خَد سا دس آى باال دیذحباالتشیي ضاخِ ی چٌاس سسیذ . 

یلت ،کِ اًساى ثشٍتوٌذ ٍ باٌّش ،اگشچِ گوٌام باضذ ٍ دضوي بسیاس داضتِ باضذ ،بِ ظسب ٌّش ٍ فضوا ای فشصًذاى بکَضیذ بِ ک

ٍس لِ آتص سا ّشچِ تالش کٌٌذ کن ضَد ، باصّن ض قل ٍ ٌّش خَد دس هیاى هشدم ، ضٌاختِ هی ضَد. چٌاى کِ فشٍغسبب ع

  هی گشدد.

لِ سا بِ اٍ أد ٍی سفتٌذ ٍ هسزبیب بضسگ ضْش سا ًیض بپشسٌذ.ًتًظش ٌذ وین گشفتثت،بضسگاى ضْش ، پس اص پشس ٍ جَ ٍ گفت ٍگَ 

» بضسگاى ضْش با تعجَب بِ ّن ًگاُ کشدًذ ٍگفتٌذ: «.بشٍیذ ٍ چٌذ تکَِ گَضت تاصُ بیاٍسیذ » خَش حال ضذ ٍگفت :   اٍگفتٌذ.

« .؟! بیواسستاى  ِگَضت تاصُ بشای ساختٌ

باآرزوی سربلندی وشادکامی 

.............................. : نتیجه نهایی

ٍ کلواتی کِ بِ صَست ًادسست ًَضتِ ضذُ اًذ سا پیذا کي ٍ با خط کطیذى بخَاى بادقت پسش عضیضم ، هتي ّای صیش سا 

صیشضاى ، اهالی صحیح آى ّا سا بٌَیس.
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