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 �و�� �� ���و�ن �ط�
ب ر���� ھ� !!!
 

  ط�ز $و�� ھ�ی از "!م : ��ل ا
ر��م ر��م ��ر���ر آزاد .
  

  راد�وی آزادی �و�ت :

وا��� �ود . - ��  ���د رزی: در �ر��ن �����ت ����د از ط��ره ھ�ی 
�ر�� 

  �ردم �� $و��د :
  !!!! (و�د � �� ���د از ط��رات 
ود ا��)�ده ��م ، ر�&س �� ور $را�وش رد � � ���� زور م و ! ر ����ر -
  

  راد�وی آزادی �و�ت :
  ���دی: ا���ع .������ ط�-��ن را در و,�ت ��د+�س آ�وزش �� دھ�د . -

  �ردم �� $و��د :
  ط�-��ن را آ�وزش �� دھ�د !!!! .������ ھ� �� �� � در ��د+�س ���2 در ُل د��� -
  

  راد�وی آزادی �و�ت :
  ��2م 8 ���ود �� 
واھد �� �2و�ت .����ن 6�7 �د؟4را -

  �ردم �� $و��د :
�2و�ت .����ن و ��2م 8 ���ود دو ُرخ �� ���2 ا�د 6�7 ��ن 6�7 ا�ت و ����رد ��ن ��9 ��ن در  -

  ا�ت !!!! و �� ر�9 ا$;�����ن ، ��2 و ���2
  

  راد�وی آزادی �و�ت :
  »در ا$;�����ن ا�ت ا�ران در ��ل �2ل دھ� �)وذ ����ر« -

  �ردم �� $و��د :
  ���� ا�;�ل را �د �ظر دار�د !!!! دھ� �)وذ ����ر <ذ��� ���2 ��ل<پ از �2ل  -
  

  �� �� �� �رای ا�'���&�ن �و�ت :
  ���� را �� $روش <ذا�ت .  دو-ت ا$;�����ن ��ل -

  �ردم �� $و��د :
  <ذا��� �� �ود ، آ$ر�ن �� ا��@داد ��-� دو-ت ا$;�����ن !!!!! �4زی � �� ��ر 4ور �ده ��ز �� $روش -
  

  �� �� �� �رای ا�'���&�ن �و�ت :

ود �د . - ����  وز�ر ��ل و �Aل ا$;�����ن 
وا���ر �رر�� ا� �م 

  �ردم �� $و��د :

ود را در در و  �دارک ا��
���ت ا�ت ��ز ز����  ��, �ا�ن 
وا�ت ���ی �@د از ��د ا�ت . �@د از ھ)ت ��ه و -

د�وار زدن �ری ��ش ���ت . ا�� ا�ن ��ر �� د�(ری ر�&س �� ور آ��ده را �� ر�� ر���ت �� وری 
واھ�د 
  ر���د !!!!!

  
  �� �� �� �رای ا�'���&�ن �و�ت :

  دو-ت ا$;�����ن: ا��Cی دو-ت در 7ورت ���زدی در ا��
���ت ���د ا��@)� دھ�د . -
  �ردم �� $و��د :


دا ��  - �دا�د � ا�ن 
وا�ت دو-ت ا$;�����ن ، �� <وش ا��Cی دو-ت �ری وا!D �ود در ا�ن دوازده ��ل ا�ت 
  !!!! و 4ر
�د ا��Cی �ذور ����د ���رات در ��ور ھ��ن دو-ت �� 4ر
�د و 4ر
�د

  
  $Cل ا-ر��م ر��م 
�ر�(�ر آزاد
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