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؛زورما حبص

دندش هتخيوآ تازاجم راد هب ناھفصا رد راكتيانج 2

رد ،دندوب هدش لتق بكترم يا هناگادج روط هب مادك رھ 85 لاس رد هك راكتيانج ود زورما حبص :سراف يرازگربخ
.دندش هتخيوآ تازاجم راد هب ناھفصا يزكرم نادنز هطوحم

85 لاس رد لوا تيانج ،ناھفصا ناتسا لك يرتسگداد يمومع طباور زا لقن هب سراف يرازگربخ شرازگ هب

هرادا نارومام 110 اب ينفلت سامت يط 85 لاس رويرھش 16 زور حبص 7:30 تعاس هك داتفا قافتا ينامز

.دندرك اديپ يھاگآ ناھفصا دابآ تلود رد لتق هرقف كي عوقو زا هميم و راوخرب ناتسرھش يھاگآ

لتق هب يعيجف زرط هب هك »ر ـ همجن« مان هب يا هلاس 29 نز دولآ نوخ دسج اب نارومام ،لحم هب تميزع زا سپ

.دندش هجاوم شلزنم مامح رد دوب هديسر

تكرح لزنم تمس هب مراك لحم زا حبص تشھ تعاس رد هك :تشاد راھظا يو هلوتقم رسمھ زا ييوجزاب رد

هديسر لتق هب مرسمھ مديمھف هك دوب نامز نيا رد مدش وربور ملزنم فارطا رد يرايسب تيعمج اب هك هدرك و

و هدوب نونظم دراد نم اب يلام فالتخا و هدوب مناتسود زا هك »ع ـ دمحا« مان هب يدرم هب نونكا مھ و تسا

.مراد يگديسر ياضاقت

هب هجوت اب يدعب ياھ ييوجزاب رد اما دش يلتق هنوگ رھ ركنم ادتبا و راظحا هطوبرم سرزاب يوس زا »ع ـ دمحا«

همجن رھوش اب نم هك دزادرپ يم تيانج حيرشت هب هنوگ نيا و هدش فارتعا هب ريزگان ،دوخ ياھ ييوگ ضقانت

برد هب نآ هبلاطم يارب اھراب و متشاد يو زا يبلط هك دوب يتدم .درك يم راك نم يارب وا و مدوب تسود

.متفر شلزنم برد هب اددجم هثداح بش هكنيا ات دوبن نآ تخادرپ هب رضاح يو اما مدوب هدرك هعجارم شلزنم

ار وا ،مدش ريگرد يو رسمھ اب و هدش هناخ دراو نم ،درك زاب ار برد شا هلاس 5/4 هچب رتخد ،ندز رد زا سپ

هكنيا ات مديبوك نيمز هب مكحم شرس راب نيدنچ و متفرگ ار شياھوم سپس ميداتفا نيمز رب مھ اب و مداد لوھ

يا هنوگ هب ار لتق هنحص هكنيا يارب سپس ،داتفا راك زا شسفنت و بلق و دش ريزارس شناھد و رس زا نوخ

و هدرب مامح لخاد هب ار وا تسا هدرك توف و هدروخ نيمز هب ندروخ رس رثا رب مامح رد هلوتقم هك مھد ناشن

.مدش يراوتم لحم زا و هدرك زاب ار بآ

هاگداد زا تساوخ  رفيك رودص اب هدنورپ سرپزاب و دش نادنز هناور يو ،راكتيانج نيا هدنھد ناكت تاراھظا اب

.درك هدربمان يارب ينوناق تازاجم ياضاقت

و هلوتقم 5/4 هچب رتخد تداھش و مھتم هعقاو هب نورقم ياھرارقا تيانع اب زين ناتسا يرفيك 17 هبعش تاضق

لحارم ريس زا سپ زين لتاق و موكحم سفن صاصق هب ار يو ،مد يايلوا صاصق ياضاقت و هدنورپ تايوتحم رياس

.دش هتخيوآ تازاجم راد هب ناھفصا يزكرم نادنز هطوحم رد زورما حبص ،ينوناق

موس خيرات رد هك دوب دابآ نيما ياتسور لھا »ع ـ اضر« مان هب هلاس 20 يناوج ،گرم هب موكحم درف نيمود

برض هب ار يو ،هلاس 21 ينادزي نسح مان هب لوتقم اب يظفل هداس يريگرد كي لابند هب 85 لاس رويرھش

درك موكحم سفن صاصق هب ناھفصا ناتسا يرفيك هاگداد 17 هبعش ؛دوب هدناسر لتق هب و هدروآرد ياپ زا وقاچ

.دش هتخيوآ تازاجم راد هب ناھفصا يزكرم نادنز هطوحم رد زورما حبص زين لتاق نيا هك

ود يارجا و لتق هب رجنم عياقو هب هجوت اب ناھفصا ناتسا يرتسگداد لك سيئر ،يراصنا اضرمالغ تسا ينتفگ

عطاق تازاجم لامعا هب يعرش و يناسنا قالخا نوناق زا يرجتم دارفا هجوت نمض هدش داي صاصق مكح

و هانگ عضاوم زا ندرك يرود و ينيد و يقالخا ياھ شزرا تيوقت ديدرت يب :درك ناشنرطاخ اھنآ هب تبسن ينوناق

.دوب دھاوخ هعماج رد دارفا تمالس و يتيبرت ياھراكھار نيرتھب زا بابان هدولآ دارفا

هب تبسن ينيد و يقالخا ياھ هيصوت زا و هتشاد قيقد تراظن دوخ نادنزرف تيبرت رب ات تساوخ نيدلاو زا يو

.دنشابن راذگورف ناشنادنزرف
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