ثبت نام در کتاب زندگی
برگزيده سخنان والدين راستين در روز پيروزی عشق
چھارم فوريه دوھزار و يازده – قصر چان جانگ

شما از چگونگی دعای من در زمان تاسيس "چان بوک گونگ" اطالع نداريد .در اين روز يک پادشاھی تازه در دو
دنيای روح و جسم بوجود آمد .جدايی عصر قبل از ظھور پادشاھی بھشتی و عصر بعد از ظھور پادشاھی بھشتی در
يک روز صورت گرفت .١شب بود و صبح بود )و يک روز تازه!( و اين انعکاس يا سمبل سه مرحلهی رشد بود.
در گذشته نمیشد برای تقويم شمسی و تقويم قمری نقطهی مشترکی يافت ،چرا که بطور تاريخی بين آنھا فاصله وجود
داشت .اينکه عنوان میشود که اين روز ،دو حوزهی اين دنيای فاقد زوج مفعولی )برای ايجاد ارتباط( را به دو قسمت
تقسيم کرده است ،يعنی چه؟ اين واقعيت شگفتانگيز که ما روزھای يادبود يا روزھای مھم را نه براساس تقويم شمسی
بلکه براساس تقويم قمری جشن میگيريم ،خود يک معجزهی بزرگ در ميان تمامی معجزات است.
مسائل تاريخی خاصی چگونگی راه برای مالزمت به خدای زنده را برای ما آشکار ساختهاند .در عھدی که در آن تحقق
پادشاھی میتواند متمرکز بر دفتر مرکزی نھضت ھماھنگ در پيشگاه خدا برپا شود ،مطالب عنوان شده در دعای من از
بين نرفته بلکه بايد با تاثيرگذاری بر محيط برای ھميشه با ما باقی بماند .ھمانطورکه خورشيد با طلوع وغروب خود در
حين مبدل شدن شب به روز و سپری شدن يک روز ،يک سال ،ده سال و ھزاران سال ،ھمچنان با گردش در محور خود،
گردش کروی خود را ثابت حفظ میکند ،ما نيز بايد موقعيت خود را بطور مشابه حفظ کنيم .ما با غلبه بر تمامی موقعيتھا
در محيط اطرافمان ،در اين دنيای فاقد راه برای تبعيت ،راه را ھموار میکنيم.
در عصر قبل از ظھور پادشاھی بھشتی و امروز در عصر بعد از ظھور پادشاھی بھشتی ،ساکنين دنيای روح میتواند
بروی زمين بيايند .اکنون آنھايی که واژگون شده ،به خدا پشت کرده و به خواب رفته بودند ،میتوانند از خواب برخواسته
و با کسی که در طی چھار فصل و سيصد و شصت و پنج روز سال از او دور بودهاند ،از نو زندگی کنند .روزی که در
آن ما فرياد جاويد باد سر دھيم ،روزی که در آن ما بايد اتحاد زمان و مکان را برپا کنيم ،ھمين روز و ھمين ساعت است.
تمامی اين مسائل از اصل آفرينش بايد آموزش داده شوند ،اما کسی بر اين موضوع واقف نيست .من از اصل الھی آگاھی
دارم ،اما دنيا ،کشورھا و مذاھب چيزی در مورد آن نمیدانند .ھرگز ھيچ مذھبی بر اين موضوع واقف نبوده است .حتی
١پنجم ماه مه سال دوھزار و چھار ،روزی بود که پدر چنين اعالنيهای را صادر کردند.
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اسرائيل از اصل آفرينش آگاھی نداشته است ،ھابيل و قابيل ھم از آن اطالعی نداشتهاند) .در چنين شرايطی( خدا در قالب
خدای شب و خدای روز وجود داشته و راه بسوی کمال خدای شب و خدای روز ھنوز دست نخورده باقی مانده است .بله
درست است خدای شب و خدای روز از ھم جدا بودهاند.
مردانی که ھيچ شناختی از زن ندارند ،نابود خواھند شد و ھمانطور زنانی ھم که در مورد مرد چيزی نمیدانند از بين
خواھند رفت .اما وقتيکه آنھا با ھم ھستند،میتوانند بياموزند تا چنين و چنان کنند و با کسب شناخت در مورد انواع و اقسام
چيزھا در تمامی جھات اتحاد برقرار کنند.
در زمان تولد و بعد در زمان کودکیام ،پدربزرگ و بستگانم گفتند که يک موجود زيرک و بھشتی در خانواده ی ما پا به
عرصهی وجود نھاده است .نه تنھا پدربزرگ من بلکه ديگر بستگانم ھم چنين گفتند .چرا آنھا چنين فکر میکردند؟ مثال در
آن زمان ھميشه قبل از اينکه آنھا بخواھند از من چيزی بپرسند ،من به آنھا میگفتم "پدربزرگ میخواستيد تا چنين يا چنان
چيزی را از من بپرسيد ،اينطور نيست؟" و او با تعجب میگفت "چی؟! چطور از چنين چيزی اطالع داری؟!" يا قبل از
اينکه آنھا بخواھند چيزی بگويند ،به آنھا میگفتم" ،چرا میخواھيد در اين مورد بدانيد؟ اگر قبال از من پرسيده بوديد به شما
میگفتم".
در اين صورت فکر میکنيد که پدربزرگم چه احساسی داشت؟ نوهی او در مقامی باالتر از او قرار گرفته و درواقع حتی
در مسير پيشی گرفتن از پدر و مادرش بود .آنھا میپرسيدند که "تو کی ھستی؟ و از کجا آمدهای؟" اينجا بود که پدربزرگ
و ديگران میگفتند که يک نابغه در خانوادهی ما متولد شده است...

)در اينجا پدر از رورند ھوانگ خواست تا گزارش بدھد .رورند ھوانگ در گزارش خود به اين نکته اشاره کرد که کشور
کره ،کشور و موطن خدا است و تمامی خانوادهھای برکت گرفته بايد در آن ثبت نام کنند .اينجا بود که پدردوباره صحبت
کردند و از تمامی حضار خواستند تا با صدای بلند کلمهی "ثبت نام "٢را تکرار کنند!(

نقطه متضاد آن چيست؟ ورود دشمن !٣آيا اين موضوع به معنی آمدن دزد نيست؟ آيا فکر میکنيد که اشتباه است؟ وقتيکه
کلمهی ثبت نام را بخش بخش توضيح میدھيد اين کلمه به معنای ورود دزدھای بد نام خواھد شد .جونگنو يون! )بله( آيا
اين اولين باری است که چنين چيزی را میشنوی؟ )بله( تو قبل از اين دربارهی ثبت نام کردن شنيده بودی اما نمیدانستی
که در اين صورت دزدان بسياری وارد خواھند شد ،تمامی انواع دزدھا خواھند آمد...
اکنون ھمه چيز به اتمام رسيده است .منظورم اين است که ھمه چيز انجام شده و به نقطهی پايانی رسيده است .تعاليم پدر
ھمه به تمامی ارائه شده است .اکنون چه چيزی برای انجام دادن باقی مانده است؟ وقتيکه بواسطهی تمامی مسائلی را که
من در طی نود سال زندگیام عنوان کردهام ھمه چيز واژگون شده و شما ثبت نام کرده باشيد ،در اين صورت ھمه چيز به
اتمام رسيده است .ھمه چيز انجام شده ،اينطور نيست؟ )بله( با ثبت نام کردن ھمه چيز واژگون میشود .شما در زمان ثبت
نام چه چيزی با خودتان ھمراه خواھيد داشت؟ تمامی دارايیھای شما واژگون خواھد شد و شما به ھمان شکل شھروند
پادشاھی بھشتی شده و در اين صورت براستی اين پادشاھی به شما تعلق خواھد داشت.

 ٢کلمهی ثبت نام در زبان کرهای "ايبجاک" است که به طور معمول به معنای ثبت نام فرد در خانواده بکار میرود .بعنوان مثال بدنبال ازدواج نام زن در
خانوادهی شوھر ثبت میشود .ھمچنين "ايب" به معنای ورود و "جاک" به معنای کتاب است و به اين خاطر بنظر میرسد که پدر بر موضوع ثبت نام در
ارتباط با خانوادهی راستين تاکيد دارد.
 ٣درواقع پدر با کلمهی "ايبجاک" با انواع حروف چينی بازی میکند .اين کلمه با يک حروف چينی به معنای ثبت نام است" .جاک" با يک حرف چينی به
معنای کتاب است ،اما با يک حرف چينی ديگر به معنای دزد يا دشمن است .ھمينطور اگر دو بخش "ايب" و "جاک" جا به جا شوند به معنای "ورود دزد
خواھد بود.
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حتی اگر ده ميليون انسان را به قتل رسانده باشيد ،در زمان ثبت نام تمامی گذشتهی شما پاک خواھد شد .خدا با فراموش
کردن گذشتهی شما ،ديگر کاری با شما نخواھد داشت .و وقتيکه که او در چنين جايگاھی به وجد درآيد ،بطور اتوماتيک
پادشاھی بھشتی بنا نھاده خواھد شد" .ھون مو نيم "٤تو چطور؟ تو نيز بايد ثبت نام کنی!
شما میخواھيد تا رورند مون به حرفھای شما توجه کرده و از شما پيروی کند .مردمی که طالب چنين چيزی ھستند
دزدانی بيش نيستند .شما بايد تنبيه شويد .بايد بدانيد که اين شما ھستيد که به کالم رورند مون نياز داريد .تا به اين زمان
مردم ھمه اينچنين بسان دزد عمل کردهاند .آيا آنھا با من مخالفت نکردند؟ آيا دشمن من نشدند؟ اما وقتيکه ثبت نام کنند ،ھمه
چيز حل و فصل خواھد شد .اگر میخواھيد سعی کنيد اين جمله را تکرار کنيد "من به چنين گفتاری نياز ندارم" اگر چنين
کنيد ،نابود خواھيد شد....
ضروری است تا چنين مطالبی را به ھر خانهای در جھان برده و آموزش دھيد .با فارغالتحصيل شدن مردم از دبستان،
مدارس راھنمايی ،دبيرستان و دانشگاه ھمه چيز تمام خواھد شد ،چرا که ھمگی ثبت نام خواھند کرد .نه تنھا دزدھا بلکه
افراد متقلب ،قاتل و حتی آنھايی که قرار است به دار آويخته شوند ھمه به تمامی ثبت نام کرده و گذشتهھايشان پاک خواھد
شد .آيا متوجه منظور من میشويد؟ )بله( مليت امتيازی نخواھد بود ،چه ژاپنی باشيد و يا ھر مليت ديگری ،بايد ثبت نام
کنيد .آمريکائيان نيز بايد ثبت نام کنند .حتی جناب رئيس جمھور نيز بايد ثبت نام کند .وقتيکه ھمه ثبت نام کردند آيا کار
ديگری برای انجام دادن باقی خواھد ماند؟ )نه ،ھمه چيز تمام خواھد شد(.
مشکل از آنجا آغاز میشود که مردم ثبت نام نکرده باشند .در اين صورت ،آيا آنھا میتوانند ھر کاری که دلشان خواست
انجام دھند؟ آنھا اينجا و آنجا رفته و از مردم میخواھند تا نه به سخنان والدين بلکه به حرفھای خودشان توجه کرده و به
آنھا کمک مالی کنند و خالصه ھر چه که دلشان میخواھد انجام دھند .چرا آنھا مردم را فريب میدھند؟ دزدان بسياری در
اين دنيا وجود دارد .در اين آخر زمان من رابطهام را با تمامی آنھا قطع کرده و براستی مثل پر احساس سبکی میکنم .دور
و بر من نپلکيد ،تنھا زمانی بسوی من بياييد که ثبت نام کرده باشيد .وقتيکه چنين کنيد من چارهای جز اين ندارم که با شما
بسان فرزند خود يا حواری خود رفتار کنم .در اين صورت شما راه برای زيستن ،راه برای پيروی را خواھيد يافت.
برای اينکه بتوانيد پدری شگفتانگيز شويد ضروری است تا در مقام خدمتکاربايستيد .برای اينکه بتوانيد مادری
شگفتانگيز شويد نه تنھا بايد يک خدمتکار شده بلکه بايد بخواھيد تا حتی يک گدا شده و دست به ھر کاری بزنيد .حتی
اگر خواستار انجام چنين چيزی نيستيد ،در صورت ثبت نام کردن ،قادر خواھيد بود تا آن را به خوبی به انجام برسانيد،
بنابراين چرا نگران ھستيد؟ برای ثبت نام کردن ،نتيجهی زندگی شما چه چيزی بايد باشد؟ کالم اصل الھی! الزم است تا
شما براساس جذب کامل تعاليم از محتويات ھون دوک ھه ثبت نام کنيد .اينطور نيست؟ )بله(
من از شما ميخواھم تا ثبت نام کنيد اما شما با من چنان رفتار میکنيد که انگار دزدی بيش نيستم .چرا از ثبت نام کردن
خودداری میکنيد؟ ھمين امروز چنين کنيد! شما کتابھا و مواد آموزشی رورند مون را در اختيار داريد ،با ھمينھا ثبت
نام کنيد ،آيا متوجه میشويد يا نه؟
بوھی پاک! )بله( تو چه خواھی کرد؟ چانگ شيک يانگ! تو چطور؟ اوه ديگر الزم نيست تا به شما ھم بگويم .بونگ ته!
)بله( برو و انجام بده! مھم نيست اگر حتی يک دزد باشيد ،حتی اگر گناھکاری باشيد که در لبهی پرتگاه برای بدار آويخته
شدن آماده میشويد ،اگر قبل از آخرين نفس ثبت نام کنيد ،اجازه زندگی خواھيد يافت .بيشتر از اين ديگر چه میخواھيد؟ ...
بنابراين ھر کسی که باشيد میتوانيد ثبت نام کنيد! آنگاه با ھمگان به يک صورت رفتار خواھد شد چرا که ھمه برابر
خواھند بود .وقتيکه از شما برای شرکت در ضيافتی دعوت میکنم و شما میآييد ،من به آنھايی که ديرتر میآيند کيک
برنج میدھم .من میدانم که چه بايد کرد ،البته نه به آنھای که زود و بموقع آمدهاند بلکه به آنھايی که دير آمدهاند کمک
میکنم ،تا لباسھايشان را عوض کرده و با من بر سر ميز ضيافت حاضر شوند .ديگر چه میخواھيد؟
چرا خواستار شنيدن سخنان پدر ھستيد ،من که ھمه چيز را به شما دادهام ...داوسون! )شما ھمه چيز را دادهايد!( پشت سر

 ٤کسی که بعنوان واسطه برای دمونيم در برنامهھای آموزشی روحی چانگ پيانگ کار میکند.
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توچه کسی نشسته؟ )من شين ھو جانگ ھستم( شين ھو جانگ! )بله ،شما ھمه چيز را دادهايد (.ھمه چيز به انجام
رسيدهاست ،اينطورنيست؟
من از تمامی شما میخواھم تا ثبت نام کنيد .عبارت "جاک" )در کلمهی ايبجاک( به معنای دزد است .من ھم میتوانم ھمين
االن ثبت نام کنم" .من والدين راستين مان را ،والدين شب و روز را آزاد ساختهام ،لطفا به من اجازهی ثبت نام بدھيد .لطفا
نام مرا بعنوان فرزند خودتان ،بعنوان کسی که مالک پادشاھی بھشتی ابدی شما خواھد شد ،ثبت کنيد ".آيا اين چيزی نيست
که من )در زمان ثبت نام( بگويم؟
از آنجاييکه من ثبت نام کردهام ،از شما میخواھم تا با استفاده از کتابھا و مواد آموزشی من ثبت نام کنيد .اين امری
ضروری برای تمامی شما است .اسقف اعظم ميلينگو! شما نيز ثبت نام کن! اگر فکر میکنی که قادر به انجام چنين چيزی
نيستی دستت را باال بياور! )ما چنين خواھيم کرد (.اکنون ھمه چيز به انجام رسيد .اکنون می توانيد به ھر صورتی که
بخواھيد زندگی کنيد .به چيزی دست نمیزنم و از شما انتظار توجه و مساعدت ھم ندارم.
ھر جا که بروم در پادشاھی بھشتی خواھم بود .مرزھای بين ملتھا از بين رفته است .آيا مرزھا وجود دارند؟ )نه ،از بين
رفتهاند (.ثبت نام برای شما امری ضروری است .من کتابھايی را آماده کردهام تا شما با استفاده از آنھا بتوانيد به اين امر
دست پيدا کنيد .من نيز میبايست ثبت نام میکردم .من شما را برای انجام چيزی تحت فشار گذاشتم که فکر میکرديد در
انجام آن ناتوان ھستيد .به ھمين خاطر شايد برای تحت فشار گذاشتن شما انسان بدی بنظر برسم ،اما درواقع من انسانی بد
در حوزهی خدای خوبی ھستم ،ولی از نقطه نظر شيطان من يک دزد ھستم .بنابراين ھر دو اينھا بايد ثبت نام کنند .آن دو
را با ھم يکی کرده و سپس جدا کنيد اگر کافی نبود به چھار قسمت تقسيم کنيد .چه دوازده باشد و چه صد ،بھرحال تقسيم
کنيد .آنھا میگويند که بياييد تا با ھم زندگی کرده و با ھم بميريم و حتی اگر غذايی جز آب خوردن نبود ،در اين صورت
اين تنھا چيزی خواھد بود که خواھيم نوشيد و به ھيچ چيز ديگری ھم نياز نخواھيم داشت.
ھمگی شما چنين چيزی را به انجام رساندهايد ،اينطور نيست؟ )بله( دستتان را باال بياوريد اگر در انجام اين امر ناتوان
بودهايد .زندگیتان را براساس ھون دوک و کالم بارور کنيد .حتی در حال صرف غذا بايد به چيزی که در ھون دوک ھه
شنيدهايد بيانديشيد ،ھمواره بايد به آن چنگ زده و پايدار بمانيد.

ھيو يول! )بله( مسئله بغرنج و حل نشدنی چيست؟ درباره امرار و معاش خود چه فکر میکنی؟ بسيار ساده است! رورند
لی! فکرت را دربارهی چيزھای ديگر مشغول نکن .ھم اينکه ثبت نام کردهای ديگر نگران چيزی نباش!در نھايت چيز
ديگری وجود ندارد .اکنون حتی اگر بدون خداحافظی اين دنيا را ترک کنم ،آيا از من خواھيد پرسيد که چرا اينگونه رفتم؟
از من چه میخواھيد؟ من به شما گفتهام که بايد ثبت نام کنيد ،اما شما چه میگوييد؟ تمامی شما مجاز ھستيد تا چنين کنيد .آيا
فکر میکنيد که از شما خواسته شده که دست و پا ،بينی و چشمھا يا آالت تناسلیتان را قطع کنيد؟ نه چنين چيزی الزم
نيست .تمامی اعضای بدن شما بدون ھيچ عيب و نقصی باقی خواھند ماند .درست نيست؟ شما چيزی از دست ندادهايد ...آيا
گوانگ يول يو در نھضت ھماھنگ ثبت نام کرده يا نه؟ آيا جونگ نو يون ثبت نام کرده يا نه؟ )گوانگ يول يو ثبت نام
کرده است(...
تمامی اين سنتھا و قواعد از دوران نوجوانی من ،درواقع از زمانی که من سيزده سال داشتم ،بدون ھرگونه تغييری
مراعات شدهاند .زنان نھضت ھماھنگ نه از گفتار ھمسر يا پدر و مادر خودشان ،بلکه از تعاليم من تبعيت کردهاند .به
ھمين خاطر از خانه ھايشان بيرون رانده شدند .در آن زمان تمامی پسرھا و دخترھا )از خانهھايشان( بيرون رانده شدند.
در اين زمان در ارتباط با يافتن ھمسر برای فرزندانتان ،اگر والدين نتوانند چنين چيزی ترتيب بدھند ،آنگاه خود آنھا بايد
نامزد پيدا کنند و من در مسير ازدواج آنھا با چنين نامزدی موافقت میکنم .اما وقتيکه آنھا برخالف اين عمل کنند ،ھيچ
چيزی به درستی پيش نخواھد رفت .چنين سنتی جز در نھضت ھماھنگ در ھيچ کشور و در ھيچ خانوادهای وجود ندارد.
چيزی که میخواھم به شما بگويم اين است که در صورت ثبت نام مورد عفو قرار خواھيد گرفت...
من آخرين سخنرانی را قبل از جشن کريسمس آماده کردم ،اينطور نيست؟ در آن سخنرانی دربارهی سه موضوع اصل
آفرينش صحبت کردم ،به شما گفتم که کشور کره موطن مردم برگزيده است و خالصه ھمه چيز را به شما آموزش دادم...
از آنھايی که از ژاپن آمده بودند ،خواسته شد تا ھمان زمان ثبت نام کنند و تمامی آنھا قبل از رفتن قول دادند تا چنين کنند .و
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حاال بطور عمومی اعالم میکنم که ھمگی بايد ثبت نام کنيد ،آن دزدھايی که چنين کنند ،شھروندان پادشاھی بھشتی خواھند
شد .بايد تمامی مطالب عنوان شده در طی ھون دوک ھه را بخوانيد تا به درستی سخنان من پی ببريد.
آنھا کتابھای آموزشی پادشاھی بھشتی ھستند .آنھا حتی در ورای کتابھای آموزشی باغ عدن ،کتابھای آموزشی دنيای مذھبی
سقوط کرده يا کتابھای آموزشی اخالقيات برای انسانھا ،کتابھای آموزشی راه بھشتی ھستند .براستی چيزی باالتر از آنھا
وجود ندارد و شما بايد خودتان را براساس آن پايدار نگاه داريد .بدينوسيله بايد به زمان قبل از ارتکاب به اولين گناه در باغ
عدن بازگشته و در مقام زن و شوھری قرار بگيريد که از ميوهی درخت خوب و بد نخوردهاند...
بله "پدر شاه" اسم عزيزی است که نوهام به من داده است .او ھميشه مرا "پدر شاه" و مادر را "مامان ملکه" صدا می
زند .برای او اين عبارت به معنای پدربزرگ يا مادربزرگ است .قبل از آدم ،پدربزرگ او و پدر او بودند و میتوان آنھا
را شاه پدر ،شاه مالک  ،شاه راھنما ناميد .ھمه چيز صدق میکند ...
نوهھايم برای زودتر از خواب برخاستن و احوالپرسی کردن با پدر شاه مسابقه دارند " .کی زودتر بلند شد؟ آيا من نبودم که
زودتر از ھمه بلند شدم؟ من میخواھم تا اولين کسی باشم که به پدر شاه سالم و صبح بخير میگويد .تو بايد بعد از من
چنين کنی!" انگاری چنين چيزی به يک سنت مبدل شده است...
من نيز چنين زيستهام ،ھر فردی که از کتابھا و مواد آموزشی پيروی کند ،بدون توجه به اينکه چه کسی است میتواند ثبت
نام کند .تمامی مرزھای ملی از بين خواھند رفت ،اينطور نيست؟ )بله درست است (.مرزھای کشوری ھمه نابود خواھند
شد.
اگر شما بعنوان يک محکوم در برابر قاضی ،دادستان و شاکی در انتظار مرگ خود بوده باشيد ،حتی سه ثانيه قبل از
اجرای حکم اعدام ،اگر ندای ثبت نام را پذيرا شويد ،از تمامی گناھان مبرا خواھيد شد .وقتيکه اعالم کنيد که ثبت نام
کردهايد تمامی آن کسانيکه که آنجا جمع شدهاند در برابر شما سجده خواھند کرد .در آن کشور اميد ،ھمه چيز بسرعت تغيير
خواھد کرد .بله ھمه چيز به موضوع ثبت نام بستگی دارد.
ثبت نام )ايبجاک( يعنی اينکه دزد میآيد .متوجه میشويد؟ ثبت نام يعنی اين ،به اين خاطر يک کلمه ھمه چيز را حل و
فصل کرده است و ھيچ کسی نيست که درباره ثبت نام چيزی نداند ،اينطور نيست؟ )درست است(...
اکنون من میتوانم ھر چه که بخواھم انجام دھم ،چه بوسيدن مادر باشد ،و چه رقصيدن با او و بپا کردن غوغا باشد .مھم
نيست که چقدر سرو صدا راه بياندازيم ،به فکرتان خطور ھم نکند که بياييد و ما را تماشا کنيد .اکنون که ثبت نام کردهايد،
با ھمسرتان به ھمين صورت زندگی کنيد .در صورت تبعيت از کالم ،کتابھا و مواد آموزشی ،شما آزاد ھستيد تا ثبت نام
کرده و به ھر شکلی که میخواھيد زندگی کنيد.
)نوه پدر ،شين جون نيم وارد سالن شده و به پدر میگويد ،وقت ناھار است و پدر میگويد (:بله ،ما بايد برويم) .مجری
برنامه از آقای يو میخواھد تا آگ مانسی را اجرا کند( بايد فرياد "جاويد باد ثبت نام" سر دھيم .تا به اين زمان تمامی آن
چيزھايی را که با فرياد آگ مانسی درخواست کردهايم به انجام رسيدهاند) .مجری برنامه :امروز کالم پدر راستين ( ...اوه
ديگر بس است ديگر الزم نيست تا کسی چيزی بگويد .ما میرويم ،حتی خداحافظی ھم نياز نيست .لطفا از ھم قدردانی
کرده و خوب زندگی کنيد!
پايان/
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