
.دش نيمز
ماھتا :تفگ دوخ زا عافد رد و تفر نوبيرت تشپ هب جرك تشد نيميس كرھش تيانج لماع سپس
.متشادن ار ثرمويك لتق دصق ،مرادن لوبق ار دمع لتق
هرخسم ميدرك يم تبحص يكليگ هك ار ام شتسود و ردارب اب موحرم :تفگ ارجام حيرشت رد يو
هك مدرك ترپ ثرمويك فرط هب يا هبرض نم .ميدش ريگرد مھ اب عوضوم نيمھ رس رب دندرك يم
دب شلاح دھد ناشن هك يرثا اما ،مدرك شھاگن هظحل نامھ .درك تباصا شرس هب منك يم ركف
.تسا هدرپس ناج هك مدينش متفر ما هناخ هب يتقو .مديدن وا رد تسا
مدشن لتق بكترم ًادمع منك يم ديكأت مھ زاب :تفگ دوخ زا عافد نيرخآ ناونع هب و همتاخ رد يو
يياضق تأيھ يياھن يأر رودص ات مھتم ،تسا ينتفگ.مفسأتم هثداح نيا زورب زا و
.دش نادنز هناور تقوم تشادزاب رارق رودص اب نارھت ناتسا يرفيك هاگداد 71 هبعش

  

ناوج رتخد نديشك شتآ هب و رازآ نالماع زا نت  5 مادعا
 

شتآ هب ار وا يناوج رتخد تيذا و رازآ و ندوبر زا سپ هك رورش درم جنپ :ينابرق ينام -ثداوح هورگ
.دندش مادعا مق رد زوريد حبص ،دندوب هديشك

نارومأم ،هتشذگ لاس هامدادرم مھدراھچ حبص ،ام راگنربخ شرازگ هب
طخ لپ ريز يناوج رتخد هتخوس مين دسج فشك نايرج رد مق 110 سيلپ
ناتسداد روتسد هب دعب يتاظحل .دنتفرگ رارق مق يلاوح رد يياتسور نھآ
ناھاگآراك زا يپيكا هارمھ ناتسرھش نيا يارسداد موس هبعش سرپزاب ،مق
هراب نيا رد تاقيقحت و هدناسر تيانج لحم هب ار دوخ ،يھاگآ سيلپ ييانج
،تشادن دوجو تيانج ينابرق تيوھ يياسانش يارب يناشن و كردم چيھ هك اجنآ زا .دش زاغآ
.دش لقتنم ينوناق يكشزپ هب لتق عوقو يگنوگچ و يياسانش يارب دسج
اديپ زا لبق زور 9 دودح دنتفايرد دوخ يسيلپ ياھسسجت رد ييانج ناھاگآراك ،رگيد يوس زا

ربخ »ن« مان هب ناشرتخد ندشديدپان زا سيلپ هب هعجارم اب يا هداوناخ ياضعا دسج ندش
دسج دش صخشم ،تيانج ينابرق هداوناخ راضحا و قيقد ياھيسررب زا سپ بيترت نيدب .دنا هداد
.تسا »ن« هب قلعتم
و قيقحت لحارم رد يو .دنداد رارق ييوجزاب تحت ار رتخد قباس راگتساوخ ناھاگآراك ور نيا زا
مھ هب يليخ ام .مديد نابايخ رد ار )ن(لبق يتدم :تفگ مق سيلپ ييانج ناھاگآراك هب ييوجزاب
شا ينطاب ليم فالخ رب ار وا شا هداوناخ اما ،مينك جاودزا مھ اب ميتساوخ يم و ميتشاد هقالع
مدرك روصت ادتبا .مديد يدوبك و يريگرد راثآ )ن( تروص رد زور نآ .دندروآ رد شيومع رسپ دقع هب
و دوخ ندش هدوبر يارجام زا ،تسيرگ يم هك يلاح رد يو اما ،تسا هدش ريگرد وا اب شرھوش
.تشاد رب هدرپ وردوخ كي نيشنرس 5 يوس زا تيذا و رازآ
اب نآ نانيشنرس ،دوب هدش يناكيپ يوردوخ راوس رفاسم ناونع هب يتقو لبق زور دنچ :تفگ وا
ناوج رسپ .دنا هداد رارق تيذا و رازآ دروم ار وا اجنآ رد و هدرب يا هكورتم هعلق هب ار يو ،دراك ديدھت
نيا نالماع زا متفرگ ميمصت نياربانب ،مدش ينابصع تدشب ،مدينش ار ارجام نيا يتقو :داد همادا
زا رفن دنچ هارمھ و مدرك يياسانش ار اھنآ زا يكي دعب زور دنچ .مريگب ماقتنا هناراكتيانج مادقا
نيدب.ميداد رارق حرج و برض دروم تدشب ار يو اجنآ رد سپس ،ميدرب رھش جراخ هب ار وا مناتسود
رد ار شناتسدمھ رياس هاگيفخم ،رورش رسپ يريگتسد و يياسانش زا سپ ناھاگآراك بيترت
دوخ ياھفارتعا رد هدنورپ يلصا نامھتم .دندرك تشادزاب زين ار اھنآ و يياسانش هبورخم هعلق
حرج و برض دروم ار نامناتسود زا يكي )ن(قباس راگتساوخ ميدش هجوتم يتقو :دنتشاد راھظا
ار )ن(يا هشقن حرط اب راب نيمود يارب ليلد نيمھ هب .ميتفرگ ييوجماقتنا هب ميمصت ،هداد رارق
هب اجنآ رد .ميدرب هبورخم هعلق هب دوخ اب و هدوبر هناخ هار رد سوبوتا زا ندش هدايپ زا سپ
ار ناوج رتخد ،نامناتسود نتفر زا سپ .ميداد رارق تيذا و رازآ دروم ار وا نامناتسود زا رفن 8 هارمھ
و هدرك حورجم دراك هبرض دنچ اب ار وا اجنآ رد و ميدرب فارطا ياھنابايب هب ار وا و هدناشن روتوم كرت
زين اھنآ تسدمھ تشھ ،مھتم ود نيا ياھفارتعا اب .ميديشك شتآ هب ار شناج همين ركيپ سپس
ماھتا هب تساوخرفيك و تيمرجم رارق رودص اب نامھتم هدنورپ سپس.دندش ريگتسد و يياسانش
هبعش هب ارسداد زا يگديسر يارب يريگروز هرقف ود و فنع هب تيذا و رازآ ،ييابر مدآ هرقف دنچ
و يگديسر زا سپ زين يياضق تأيھ و دش عاجرا مق ناتسا يرفيك هاگداد متشھ
مرجم ،نامھتم ياھفارتعا و هدنورپ تادنتسم و ليالد دانتسا هب ار رورش رسپ 10 ،همكاحم
تيذا و رازآ ماھتا هب و سفن صاصق هب ،دمع لتق ماھتا هب لوا فيدر مھتم ،ساسا نيا رب .تخانش
ماھتا هب زين نامھتم رياس .دش موكحم يريزعت سبح هب زين ييابر مدآ ماھتا هب و مادعا ناوج رتخد
نيگنس ياھسبح هب يريگروز و ييابر مدآ ماھتا هب نينچمھ و مادعا هب ناوج رتخد تيذا و رازآ
.دندش موكحم
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