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طز جٍبن علیً مببرسات سوبن درطزتبطت کً یک قزن ا

 !پب بً عزصً وُیىی وٍبدي اطت طتم جىظیتی 

خؼُوت ببرسات خُد بز علیً مبزیک قزن اطت کً سوبن 

 !حذت بخؼیذي اوذدَلتی َ خبوگی 

ئُری َ پزاتیک سوبن بً دطتبَردٌبی عظیمی در عزصً ت

 !دطت یبفتً اوذ در وتیجً یک قزن مببرسي 

در در یک قزن گذػتً میلیُن ٌب سن بب تالع َ پیگیزی 

  !، جىبغ جٍبوی سوبن بىب ػذي اطت طزاطز جٍبن

طتم جىظیتی بً اػکبل مختلف در طزاطز  امب کمبکبن

 !بن اعمبل می ػُدجٍبن بز علیً سو

 
اها ُوَ آًاى . هْلعیت صًاى دس کشْسُای گًْاگْى هتفاّت است . ش خِاى بَ ستٍْ آهذٍ اًذصًاى اص ًظام هشدساالساًَ حاکن ب

 .هشدساالساًَ خِاًی ُستٌذی ُوَ دس اساست ًظام سشهایَ داس. دس یک چیض هشتشکٌذ

طبك  ایي کشْسُا ّ صًاى. بَ صًذاى بضسگ صًاى شذٍ اًذسالهی تبذیل ّ ایشاى تحت سژین ُای صى ستیض خوِْسی افغاًستاى ا

 . الهی ًین اًساى بَ حساب هی آیٌذ ّ بشدٍ بشدگاى شذٍ اًذلْاًیي اس

یلیاسد دالسی سشهایَ اهشّص تداست صًاى یکی اص سشتَ ُای چٌذ ه. کشْسُای غشبی باصاس پشفشّش کاالُای سکسی ُستٌذ

ابعاد ُْلٌاکی بَ خْد ّ آصاس هیلیًِْا صى خشیذ ّ فشّش تَ باعث شذٍ است کَ ًشخ باالی سْد دس ایي سش. داسی خِاًی است

 .بگیشد

، لتل صًاى بذست افشاد هزکش خاًْادٍ داّص بَ صًاى سٌگساس صًاى، ت. الیٌفک ًظام هشدساالسی است  ءعلیَ صًاى خضخشًْت 

 اًشاى، کتک خْسدى صًاى اص ُوسشاًشاىتحت لْای فشٌُگ ّ ًاهْط، ًالص ساصی خٌسی صًاى، سْصاًذى صًاى تْسط ُوسش

 .گستشدٍ استاص ششق تا غشب دس سشاسش خِاى  هشداى خاًْادٍ، آصاس ّ اریت صًاى تْسط هشداى، اصدّاج اخباسی صًاى یاّ

خشن ّ ًفشت اص ایي هٌاسبات هشدساالساًَ . اى ستن ّ سًح دیگش، صًاى سا بَ ُوشاٍ سایش هشدم خِاى هی آصاسدایٌِا ّ ُضاس

ششایط بشای ایداد خِاًی بذّى  .حاکن ّ اشتیاق بشای خِاًی ًْیي عاسی اص ُش گًَْ ستن ّ استثواس ًیشّی هحشکَ صًاى است

 .هشدم خِاى هِیاست خشًْت دّلتی ّ خاًگی، خِاًی هتکی بش هٌافع اکثشیت

 

با ساُپیوائی دس اص ًماط هختلف دًیا  وشاٍ سایش صًاىساصهاى صًاى ُشت هاسط سّص خِاًی صى سا بَ ُ

بَ ها بپیًْذیذ تا صذهیي سالگشد سّص خِاًی صى دس هباسصٍ علیَ ًظام . بشگضاس هی کٌذ هشکض شِش بشهي

 .بشگضاس کٌین ُش چَ ّسیع تش ّ با شکٍْ تشهشدساالس حاکن بش خِاى سا 
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