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ناھفصا رد موكحم 3 مادعا

هب ناھفصا يزكرم نادنز رد ،مادعا مكح دييأت زا سپ ردخم داوم يچقاچاق كي و راكتيانج ود ـ ثداوح هورگ

.دندش هتخيوآ تازاجم راد

هشقن ،نز كي اب يناطيش هطبار لابند هب هك تشاد مان »كباب« يمادعا نيتسخن ،ام راگنربخ شرازگ هب

.درك ارجا ار راكتنايخ نز رھوش لتق

لتق زا و درك هعجارم ناھفصا يھاگآ سيلپ ناھاگآراك هب يدرم 82 لاس هامريت ،هدنورپ تايوتحم ساسا رب

و تفرگ سامت نم اب يسانشان درف زورما :تفگ نارومأم هب وا .داد ربخ سانشان دارفا تسد هب شردارب

هلجع اب ،سامت نيا زا سپ .تسا هدناسر لتق هب ار -يلعرديح- مردارب ،يريگرد كي نايرج رد درك اعدا

تدم نيا رد و هدرك كرت ار هناخ لبق زور ود يلعرديح تفگ شرسمھ اما ،مدناسر مردارب هناخ هب ار مدوخ

.تسا هتشادن هناخ اب يسامت چيھ مھ

مھ اب تدشب شرسمھ و هدشمگ درم دنتفايرد هژيو ياھ سسجت رد نارومأم ،تياكش نيا حرط لابند هب

ناھاگآراك هك نيا ات ،دش زكرمتم - هلاس 19 - هيضرم هرابرد ييانج تاقيقحت نياربانب .دنا هتشاد فالتخا

،خنرس نيا ياشفا اب .دراد يناھنپ هطبار يلعمالغ و يدھم ،كباب ياھ مان هب درم هس اب هيضرم دنتفايرد

شرھوش لتق هب و تسكش ار توكس ناوج نز ،زور دنچ زا سپ ماجنارس و هدش ريگتسد هيضرم و كباب

.درك رارقا كباب يتسدمھ اب

يا هراچ هار لابند هب هراومھ ،متشادن »يلعرديح« مرھوش هب يا هقالع چيھ هك اجنآ زا :تشاد راھظا وا

،متشاذگ نايم رد كباب مان هب يرسپ اب ار عوضوم يتقو نياربانب .مدشن قفوم اما ،مشكب ار وا ات مدوب

.مدرك زاب كباب يارب ار رد ،تفر باوخ هب مرسمھ يتقو هثداح بش .دنك مكمك هشقن يارجا رد درك لوبق

ياھ هبرض اب ار وا »كباب« و هتفرگ ار مرھوش ناھد يولج ،دنوشن ارجام هجوتم اھ هياسمھ هك نيا يارب

لخاد هب يدھم مان هب يرسپ يتسدمھ اب ار شدسج و درك شا هفخ ميس اب مھ دعب ،درك حورجم دراك

.ميتخادنا هاچ

ليمكت نمض و دش جراخ هاچ زا »يلعرديح« دسج وا ييامنھار اب ،كباب ياھ فارتعا اب نامزمھ

مرج هب ار كباب مھ تاضق .دنداتسيا همكاحم زيم ياپ ،ناھفصا ناتسا يرفيك هاگداد رد نامھتم ،تاقيقحت

نادنز هام شش هب لوتقم لتق هب عورش هرقف هس رد تنواعم رطاخ هب ،سفن صاصق هب لتق رد تكراشم

هبرض 99 و نادنز لاس 19 هب مھ هيضرم .دندرك موكحم قالش هبرض 99 هب عورشمان هطبار ليلد هب و

اب و روشك يلاع ناويد رد مكح دييأت اب .دندش موكحم قالش و نادنز لاس كي هب زين يدھم ،قالش

.دش مادعا ناھفصا يزكرم نادنز رد كباب ،نامھتم قالش مكح يارجا زا سپ زوريد ،مد يايلوا تساوخرد

هلاس 22 لتاق مادعا ■

لتق هب ار هللا تمعن مان هب يرسپ يعمج هتسد عازن كي نايرج رد 86 دادرخ 9 هك - هلاس 22 - يلعنابرق

30 و 20 تعاس :تفگ شمرج هب فارتعا اب يريگرد زا سپ وا .دوب زوريد يمادعا نيمود ،دوب هدناسر

ناھگان .دندرك هلمح مفرط هب شناتسود و لوتقم هك مدوب كراپ زا روبع لاح رد ،هثداح بش هقيقد

،متشاد هارمھ هك يدراك اب دوخ زا عافد رد هك دز نم هب يا هبرض ينھآ هليم اب - لوتقم - هللا تمعن

.دش شگرم ثعاب هنافسأتم هك مدز شا هنيس هب يا هبرض

داجيا تمحازم ام ليماف رتخد يارب لوتقم ناتسود زا يكي :تشاد راھظا مھ يريگرد تلع هرابرد يو

موكحم صاصق هب همكاحم زا سپ يلعنابرق .مينك هيبنت ار وا ميتساوخ يم رطاخ نيمھ هب هك دوب هدرك

زوريد هاگرحس مھ وا و دشن عقاو رثؤم مد يايلوا تياضر بلج يارب يرتسگداد نالوئسم شالت هك دش

.دش هتخيوآ تازاجم راد هب

راد هبوچ ياپ يا هفرح يچقاچاق ■

و هدرشف نيئورھ مرگ 303 شورف ماھتا هب 86 ريت 18 هك دوب زوريد يمادعا نيرخآ - هلاس 33 - نسح

زين تازاجم مكح و دش موكحم مادعا هب همكاحم زا سپ وا .دوب هدش ريگتسد نيئورھ مرگ 14 يرادھگن

.ديسر روشك لك ناتسداد دييأت هب دادرخ 20
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