
راد ىالاب موكحم ۵

نادنز هطوحم رد هبنشراھچ هاگرحس گرم هب موكحم تشھ ـ ثداوح هورگ
نمض مكح ىارجا زا لبق ىتاظحل اھنآ زا نت هس هك دنتفر راد هبوچ ىاپ نيوا
تسرپرس -هدازرفعج نيدلارخف ىضاق ىاھ شالت اب ششخب تساوخرد
.دنتفرگ تلھم مد ىايلوا زا -نارھت ىيانج ىارسداد
مان هب ىنز ىتسدمھ اب ىداليم٢٠٠٠ لاس رد ناموكحم نيا زا ىكي ديعس
هديدزد ار شلاوما و هدناسر لتق هب هيكرت رد ار ىناريا دنمتورث درم كي ،هزئاف
رد ىشورفالط هاگراك كي زا تقرس ماگنھ ٨۴ لاس زين -هلاس ٢۴ -نسحم.دوب
هدناسر لتق هب دراك ىاھ هبرض اب ار دازرف مان هب ىناوج درم،شوش ناديم
ردارب هك دراد مان سابع ،دش تلھم تفايرد هب قفوم هك ىموكحم نيموس.دوب
.تسا هدناسر لتق هب نھموب رد ار شرسمھ
دش مادعا زارف *
١۶ رتخد لتق ماھتا هب هك دوب زارف مان هب ىرسپ زوريد ىمادعا نيتسخن

رد ٨٢ نمھب -هلاس ٢۴ - زارف.دش موكحم صاصق هب »ايدنآ« مان هب ىا هلاس
و دنازوس ار شدسج سپس .دناسر لتق هب ار »ايدنآ« ،هداس ىريگرد كي نايرج
و ريگتسد ىو تيانج زار ىاشفا زا سپ.درك ىفخم جرك فارطا ىھاچ رد ار نآ
.دش موكحم -مادعا - صاصق هب نارھت ناتسا ىرفيك هاگداد ٧۴ هبعش رد
ىمادعا نيمود *
لتق ماھتا هب ىو .دش هتخيوآ راد هب زوريد حبص هك دوب ىموكحم نيمود ،ناضمر
رد همكاحم زا سپ و دش ريگتسد ٧٣ لاس رد - شردارب رسمھ -اليل دمع
-هلاس ٣٧-دمحم .دش موكحم صاصق هب نارھت ناتسا ىرفيك هاگداد ٧۴ هبعش
٣٨ درم ٧٧، لاس رد ىريگرد كي نايرج رد ىو .دوب زوريد ىمادعا نيموس
زا سپ وا .دوب هدناسر لتق هب نارھت دابآ تفاي هلحم رد ار نسح مان هب ىا هلاس
نيمراھچ .دش موكحم صاصق هب ىيانج هاگداد ١۶٠٣ هبعش رد همكاحم
٣٢ - نسحم ،دش هتخيوآ راد هب مكح ىارجا نارومأم ىوس زا هك مھ ىمادعا

.دش ريگتسد ٨۴ لاس رد ـ هلاس ٢۵ ـ ىلع لتق ماھتا هب هك تشاد مان -هلاس
:تفگ شتسود ردپ لتق هزيگنا هرابرد هاگداد تاسلج ىرازگرب نايرج رد نسحم
فلاخم وا ردپ اما .ميتشاد ىا هناميمص و كيدزن رايسب هطبار متسود و نم
هرجاشم و ىريگرد نايرج رد زور كي رطاخ نيمھ هب .دوب ام ىتسود همادا
لتق ماھتا هب زين زوريد ىمادعا نيمجنپ دمحم .مدناسر لتق هب ار وا هتساوخان
نارھت ىيانج هاگداد ١١۵۶ هبعش رد و ريگتسد ٨١ لاس رد زوريپ مان هب ىدرم
.دش موكحم صاصق هب و همكاحم
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