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 برادران نهایت گرانقدر سالم خدمت هر یک تان نثار باد:

 

کر  یراناند هرا ش ایمایراد هرا اد یرنادن ایره خبرر نهایررت خبرر خویرد دارم ماردان  

خویررهاخ خواهنررد یرردم راال مواشررالتد ایمایرر  یررانان کرر   رردران ش نااکرران مررا   رر  

انتظار دایتند کد باید سخرال های سر بفلک حد اقر  کراری یرود کر  راال  ارادال بهترر 

ناه فرشرت آردش دایتند ک  بدشن تا کردن ش بارکردن ادآنها عبور مامردندم اما!  

برای یان ماسر نبود. شلد باگذیت دمان ش کویر  فرراشان افرراد دلسرود شلسروالد 

های ایمای  ش یانان امرشد سرک ب  یانان شش  ید. مقامات شلسوالد ش عدۀ اد 

متنفضاه یمجا بامردم درمارخت     وبد را در طد دش رشد تماا  ناودند ش براد 

قبر  اد  91فتترا  ناودنردم کر  سراعت یدن سرک برشی ترافاک را در سرح  قریر  ا

ظهریک عرادال موتر دینا ش  ندیه موتر فلنمرو  ش  رردش اد  ر  عبرور ش میر  خارر 

بدشن م م  ب  مرکر  یرانان رسرادند شایره هار  مروتر هرا مرورد اسرتقباخ گررم هار  

 یاناند ها قرار گرفتند.

نسربت بر   الدم دانست  ایه موضوع خدمت آنانام  انم را  منحقر  را تر ری مادهنرد

هر  ا  دیگرارساخ دارم شلد اد با تریه براداران یا ب  انترنت دسترسد ندارند یا 

اینم  آدرس یرانرا نر د بنردال مو رود نبرود اماردشارم هریرک بر  سره  خروی  ای رانرا 

محلررری سرررادید ش همرررذا آناررردال اد برادراینمررر  شیرررف ال  یخ رررد دارنرررد لحفرررا  ایررره 

  ما یمد ادب رگتریه آرشدئام  دایرت  امارد رشدتاریخد را یام  سادندم فمر مامن

 های مان برآشردال ید. 

اگر    آردشها دردندال گد دیراد مابایرد امرا برا براد یردن سررک مروتر رش با رتریه 

م م  اهالد مرفوع خواهد ید بناء  ایه دیه هریک ماش یااست ترا حرد اقر  آنررا بر  

ا  ترا دمانر  هرای خروبتری سای  هاناان برسانا  ش تو   یانرا منباد با تر  لف کنر

  برای انم ا  باد یود.
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