والـدیـن عـزیـز،
ورود شـمـــر را هــــ ایـرلـــن هـــرد – َورتـِمـبـــ ص مـمـمـمـرهــــ ـــدم ی ـد ــــ .ـدیـمـــیـ هـــ ا ایـــن ــــ
شـمـر هـتـداهـمـد ایـن ایـرلـن را هـهـتـ هـشـنـرسـمــد ،ـریـــمــی شـمــر را در ــدرد یــض ـدمــدل ـ ـــ
هـمـریـمـی ،ــ ـر و هـ ـدر قـ ـ شـمـر هـمـزقـــبـر ٌ عـالقـمـنـد هــ ی هـسـتـمــی ی ــدزم فـ زهــدا و هــد
جـداهـر شـمـرـ
هـمــ افــ اد جــدا درایـرلــن ــر دــت دسـتـمـرهـــ هـــ ی ــدزم و اــ ورم دارهــدـ از ایـنــ و ــدار
دولـتـــــ هــــ ا هـمـــــ ـــرهـــــ اســــن ،ایــــن ی ــــدزم هــــ ا فـ زهــــدا و هــــد جـداهــــر ـرهــــداد
اـنـرهـنـد.ـر هـمـز ـــرهــ اسـنـ اهـسـر فـقـط دـت رفـتـن هـمـدرســ را هـدارد ،هـــکــ هـمــز ـ ظدـــ
اسـن هـمـدرســ هـ ودـ ـ ظدــ هـمـدرســ رفـتـن یـعـنـ دـضـدر فـ زهـدا و هـدجـداهــر در ـدرســـ
اجـبـرریسـنـ شـش ـر اــ از ایــن ـــ شـمــر از ــررد هــزد ــر ی ـدیــد ،دـضــدر اجـبــرر فـ زهــد
شـمـــر در ـدرســــ شـــ ول ــــ .ـــ ددـ ولــــ فـ زهـــد شـمـــر اجـــرز دارد قـبــــ از اـریـــر ایـــن ز ـــر
هـمـدرســ هـ ودـ
ـر

قـدم ا ظول ی ـمـزم اجـتـمـرعــ در ـمـــکـن ـر فـ ا .ـ فــتـن زهـر ــ هـرشـدـ هــ ایـن دلـمــ هـ ا
ـمــــــ ـهـــی اســـن ــــ فـ زهـــد شـمــر زهـــر یلـمـرهــــ را یـــرد هـ.ـمـــ دـ ـــر ،درهـسـمـــرر از ـــدار
ـــال هـــر ـوـ ـــدی هـــ ا هـ ــــ هـــر اـنـرهـنـد.ـــر تـشکـمــــ داد ایـــیـ در ایـــن ـــال هـــر
ـدد ـــر و هـدجـداهـــر زهـــر یلـمـرهــــ یـــرد ــــ .ـمـ هـــدـ سـنـــ ــــ تـداهـنـــد در ـــال هـــر در
ـعـمـدلــ شـ ـن هـمـدد و یـض اـریـرهـنـر ــ دریـرفـن دارهـدـ
هـ .ــــر فـ زهــــد شـمــــر ـد ـکـتــــ از  6ســــرل هـرشــــد ،تـدمـمـــــ ـــــ ـنـمــــی اورا هـــــ ـدد ـسـتــــر
هـفـ سـتـمـــدـ فـ زهـــد شـمـــر ــــ تـداهـــد در ایـنـــــر زهـــر یـــرد هـ.ـمـــ د و هـــر دیـ.ـــ ـدد ـــر دوســـن
.ـ ددـ عـالو هـ ی  ،ـدد ـستـر هـ ــ هـر را ا ـرد هـ ا رفـتـن هـمـدرســ ــ هـمـریـدـ

ا.ـــ سـوـدالــــ در ـــدرد رفـتـــن فـ زهـدتـــر هـمـدرســــ یـــر ـدد ـستـــر داشـتــــ هـرشـمـــد ،هـمـکـــررا
.ـ و ـشـرورتــ اـنـرهـنـد.ـر و ـرر ـنـدا ا ـدر اجـتـمـرعــ ـحــ اقـر ـن  /جـریـ.رهـتـر هــر شـمــر
هـمـفـکـ و شـرور ـداهـنـد ـ دـ
وجـــدد ـسوـدلـــمظن ـشتـــ ر هـــ ا اـــ ورم و ی ـــدزم فـ زهـــدا و هـدجـداهـرهـمـــر ـستـــــزم یـــض
هـمـکـــرر اعـتمـردی ـمـــز هـمـــن والـدیـــن و اولـمـــر ـدرســــ ــــ هـرشـــدـ در ایـــن راسـتـــر یرزو یـــض
هـمـکـرر ـدب هـر شـمـر را داریـی ــ هـوـمـ فـ زهـداهـمـر هـرشـدـ
یهـدریـر

اِشـتـدخ

وزیـ فـ هـنـگ ،جـداهـر و ورزم
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