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دھد یم شرازگ زويناکسيا

هوک رد یناطيش تيانج تبقاع ،مادعا
هسوسو ینابرق ار تخب نوگن رتخد کی هک یرسپ : زويناکسیا یرازگربخ - نارھت
.دش هتخیوآ تازاجم راد هب زاريش »دابآ لداع« نادنز رد درک یناطيش

- همارخ سيلپ : زويناکسیا ثداوح هورگ شرازگ هب
دش ربخاب هتشذگ لاس - سراف ناتسا عباوت زا
هب شا همجمج هک »خ - هبابر« مان هب یرتخد
یاھ ناتسراميب زا یکی رد دوب هدش یمخز تدش
هب هلصافالب نارومام.تسا هتخاب ناج زاريش
ارجام ، وا رکيپ ندید اب و دنتفر رظن دروم ناتسراميب
.دنتشاذگ نايم رد ارسداد اب ار
هب ییاضق یگديسر ، کيشک سرپزاب سپس
تیانج ینابرق ، گنس اب »هبابر«« دش صخشم و داد رارق دوخ راک روتسد رد ار هدنورپ
ینوناق یکشزپ هب ییاضق روتسد رودص اب تخب نوگن رتخد رکيپ.دوب هدش یناطيش
.تسا تیانج لماع هلاس 24 یرسپ تفگ شرھاوخ و دش هداتسرف
هک میدوب هدرب همارخ فارطا یاھ هوک هب ار نامنادنفسوگ ، مرھاوخ و نم : داد حيضوت یو
ار »خ - ريما« نامليماف متشگرب مرھاوخ شيپ یتقو.مدش رود »هبابر« زا هقيقد دنچ یارب
.درک یم رارف تشاد و دوب هتشک ار »هبابر« هک مدید
یبایدر ، یھاگآ سيلپ یوس زا »ريما« دوز یليخ داد هئارا تیانج دھاش هک یتاعالطا اب
.دش ريگتسد و
بل درادن سيلپ بیرف یارب یسناش چيھ و هدش ور شتسد تسناد یم هک انشآ رسپ
متساوخ مدید هوک رد اھنت ار وا یتقو زور نآ و متشاد هقالع هبابر هب« : دوشگ فارتعا هب
هب شرس و مداد لھ ار وا هک درک تمواقم اما هبابر.مينک تبحص مھ اب ات دیايب مھارمھ
و مداد رازآ ار شوھ یب رتخد هک مدوب هدش یناطيش یاھ هسوسو ريسا نم.دروخ گنس
هبابر رھاوخ ناھگان هک مدرک یم رارف متشاد.متفرگ گنس اب ار شناج ، یزیروربآ سرت زا
».دش هايس مراگزور و دید ارم
و دش هداتسرف سراف ناتسا یرفيک هاگداد مجنپ هبعش هب تساوخرفيک رودص اب هدنورپ
.داتسیا همکاحم زيم یاپ یناج
ادتبا دش رازگرب راشتسم راھچ روضح اب و »نايیاضر« یضاق تسایر هب هک تسشن نآ رد
مادعا مکح رودص یاضاقت ، رادغاد ردام و ردپ و دناوخ ار تساوخرفيک ، ناتسداد هدنیامن
یاپ و تسد هب شیاھ فارتعا رارکت اب ناوج مرجم ، دیازفا یم زويناکسیا شرازگ.دندرک
.دنام هجيتن یب تیاضر بلج یارب ششالت هک درک ششخب بلط و داتفا نايکاش
هتشذگ هتفھ رخاوا ، روشک یلاع ناوید ديئات اب یار و موکحم )مادعا( سفن صاصق هب وا
525/120.دش ارجا زاريش »دابآ لداع« نادنز هطوحم رد
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