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دش هتخيوآ راد هب راکتيانج نز
یتسدمھ اب ار شرھوش و دش هايس قشعريسا هک ینز : زويناکسیا یرازگربخ - نارھت
.دش هتخیوآ تازاجم راد هب زاريش رد درک فذح یگدنز زا رسپ کی

سرپزاب نفلت : زويناکسیا ثداوح هورگ شرازگ هب
دادرم مود دادماب ، زاريش ییانج یارساد کيشک

هتخوس رکيپ ديسر ربخ و دمآ رد ادص هب گنز 1385
رھش هيشاح رد »ديجم« مان هب یا هلاس 42 درم
.تسا هدش اديپ
راپسھر یھاگآ هرادا نارسفا و ییاضق ماقم نیا
راک روتسد رد ار تیانج ییاشگزار و دندش هاگنابرق
نوگن درم داد یم ناشن دھاوش.دنداد رارق دوخ
.دوب هدش اھر نابايب رد بش یکیرات رد شا هزانج و هتشک هلولگ کيلش اب تخب
- هناسفا« شا هلاس 39 رسمھ اب »ديجم« هنھک فالتخا زا یناديم قيقحت ، نيب نآ رد
نيگمغ ار دوخ یتامدقم ییوجزاب رد »هناسفا«.دشريگتسد نز نیا و تشادرب هدرپ »فلا
هب یگديسر ییوگ ضيقن و دض اب درک یم شالت وا.تسا هانگ یب درک اعدا و داد ناشن
ديمھف و دید سيلپ یتاعالطا تسب نب رد ار دوخ یتقو اما دشکب هھاريب هب ار هدنورپ
.درک فارتعا »متاح« مان هب یرسپ یتسدمھ اب یشکرھوش هب تسا هدش ور شتسد
یمامت ام یاوعد.درک یم تیذا ارم مادم و دوب قالخا دب یليخ »ديجم« : تفگ »هناسفا«
یارب ميتشاذگ رارق ام.مدش دنم هقالع »متاح« هب سوق و شک نامھرد و تشادن
هدزرس »ديجم« هک میدوب بسانم تصرف لابند هب و میوش صالخ مرھوش رش زا هشيمھ
.دید ار »متاح« و ديسر هناخ هب
یمخز وقاچ اب مرھوش و دندش ريگرد »متاح«و »ديجم«زور نآ : داد هماداراکتیانج نز
هچناپت غارس هب هلصافالب و ميتسب ار »ديجم« یاپ و تسد ما هقالع دروم رسپ و نم.دش
و متشک هلولگ کيلش اب ار مرھوش نم.متفر دوب هدرک یفخم شا هناخ رد »متاح« هک یا
ام .میدرب رھش جراخ هب و ميتشاذگ نيشام بقع قودنص رد »متاح« کمک اب ار شا هزانج
... اما دوشن ییاسانش ات میدز شتآ و ميتخادنا کيتسال کی دسج یور هب
رد نانآ و دش ريگتسد و یبایدر دوز یليخ زين شتسدمھ ، نز نیا یاھ فارتعا لابند هب
تیانج هنحص یزاسزاب هب یھاگآ سيلپ و زاريش یارسداد لوا هبعش سرپزاب روضح
سراف ناتسا یرفيک هاگداد مجنپ هبعش هب و رداص تساوخرفيک بيترت نیدب.دنتخادرپ
.دش هداتسرف
ادتبا دش رازگرب »نايیاضر« یضاق تسایر هب هک ارجام نیا هب یگديسر تسشن رد
.درک تازاجم دشا یاضاقت رادغاد هداوناخ ، دعب و دناوخ ار تساوخرفيک ، ناتسداد هدنیامن
تايئزج رگید راب و دنداتسیا همکاحم زيم یاپ کی هب کی »متاح« و »هناسفا« نينچمھ
هب ار تسخن فیدر مرجم و دش روش دراو ییاضق تئيھ ، نایاپ رد.دندرک نايب ار تیانج
دش موکحم نادنز هب زين نز نیا تسدمھ ،دیازفا یم زويناکسیا شرازگ.درک موکحم مادعا
هبنشراھچ هاگرحس هجيتن رد.دروخ ديئات رھم روشک یلاع ناوید 27 هبعشرد یار و
یارب شھايس یگدنز هدنورپ و هتخیوآ تازاجم راد هب زاريش دابآ لداع نادنز رد »هناسفا«
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