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١٩ دیوک نامز رد گربلرآروف رد مینامب ملاس مھاب

گربلرآروف رد زیزع نانکاس !

 نیا اب اجکی مھاب ام ھک تسا مھم رایسب طیارش نیا رد . میتسھ ١٩ دیوک نارحب ریثات تحت ھمھ و میا ھتفرگ رارق هداعلا قوف طیارش رد رضاح لاح رد ام
. مینک ھلباقم سوریو

 افطل . میوشیم التبم نوریب یاضف ھب تبسن رت تحار ام اجنیا رد . دوب میھاوخ رایسب ینورد یاضف رد هرابود ام  . میراد ور شیپ رد ار ناتسمز و نازخ  ام
ای و  ماوقا ، هداوناخ اب رگ یتح ، دینک ھجوت بوخ یراج یاھ ھصوت ھب

هدش التبم دوخ ناتسود و هداوناخ طیحم رد یرایسب رضاح لاح رد  . دینکیم رادید ھناخ رد دوخ ناتسود 
.دینک تظفاحم دوخ نازیزعو دوخ زا زین اجنا رد  .دنا

.دنوشیم ھیصوت ریز تامادقا

!دیراد ھگن ار ھلصاف رتم کی لقادح  - 
!دیامن هدافتسا ینیب و نھد ھظفاحم ای و کسام زا دیناوتیمن هدرک تیاعر ار لقادح ھلصاف رگا  - 
!دینک ینوفع دض و دییوشب ابترم ار نات یاھتسد  - 
!دوخ جنرا رد نا ضوع رد ای دینک یذغاک لامتسد رد ھسطع ای ھفرس  - 

!دینامب ھناخ رد یرامیب تروص رد  - 
!دیریگب سامت ١۴۵٠ یتمالس نوفلت طخ ای و یگداوناخ رتکاد اب : بت ای و سفنت یراوشد تلاح ، ھفرس رد  - 

دینک ھجارم ھناخافش ایو رتکاد دزن ھب ھجو چیھ ھب !    - 
!دینک ھیفصت ار اوھ مظنم روطب دراد دوجو رتشیب دارفا دادعت نا رد ھک یاھ قاتا  - 

 ایو یگداوناخ یاھ رادید ھب ، دینکیم ساسحا ضیرم ار ناتدوخ ای و تسا هدش رارقرب سامت دنشاب هدش التبم انورک سوریو ھب تسا نکمم ھک یدارفا اب رگا
!دیورن رگید دارفا اب تاقالم

!دشاب ھتشاد یناکم کیکفت دیاب دوخ یاھ یقاتا مھ اب ضیرم درف : ھنیطنرق رد  -

 ھکیاج ات ار اھنا و میشاب دوخ یعامتجا تاطابترا بقارم دیاب رضاح لاح رد ، مھ دوجو نیا اب . تسا مھم اھناسنا ام یارب ام ناتسود و هداوناخ اب سامت
.میھدب شھاک میناوتیم

 رباییم . زا روش مسؤالنھ تان تشکر١٩قفط با تالش مشترک میتوانیم در وفرآرلبرگ زا پس بھران کوید !
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