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دھد یم شرازگ زويناکسيا

دش مادعا درونجب رد ناطيش
درک یم ارجا بآ رومام ششوپ رد ار شھايس یاھ هشقن هک ینارسوھ رسپ : زويناکسیا
.دش مادعا یلامش ناسارخ رد نوناق مکح اب

رھش یاھ هچوک سپ هچوک رد توکس
، تیانج یارب نامز یاھ هبرقع ایوگ.تسامرفمکح
مخ و چيپ رد.تسا هدش فقوتم10 تعاس یور
یوناب و دنز یم ار هناخ گنز یرسپ ناھگان ، هچوک
.دنک یم زاب ار رد اج همھ زا ربخ یب ، ناوج
ار دوخ ، رسپ : زويناکسیا ثداوح هورگ شرازگ هب
و کش چيھ نودب نز و دنز یم اج بآ رومام
مھدزناپ رھظ 12.دھد یم دورو هزاجا وا هب یدیدرت
ديسر ربخ و دمآرد ادص هب درونجب 110 سيلپ یاھ تیروف زکرم نفلت گنز 1387 نابآ
نامتخاس هب 12 یرتنالک نارومام سپس.تسا هتخیرگ و هدز دربتسد ، هناخ کی هب یرسپ
.درک یم هیرگ تدش هب هک دندش ور هب ور ینز اب و دنتفر رظن دروم
ما هناخ دراو روتنک هرامش تبث هناھب هب درک یفرعم بآ رومام ار دوخ هک یرسپ : تفگ یو
ار میاھ لوپ و تسب ار مناھد و تسد ، یرادربمليف و دیدھت اب وا و مدوب اھنت نم.دش
.دیدزد
صخشم و دروآ نابز هب تشاد مرش نآ نتفگ زا هک ار یخلت تقيقح ، همادا رد ناشیرپ نز
.تسا هدز زين هايس تیانج هب تسد ، یبالق رومام دش
و دش هداتسرف درونجب یارسداد یرایداد موس هبعش هب هدنورپ ، هلئسم نیا یاشفا اب
.تفر یھاگآ هرادا هب مرجم یا هنایار یراگن هرھچ یارب یکاش
ییاسانش یبالق رومام اما دید تقد هب ار راد هنيشيپ ناراکھبت یاھ سکع یو
هک دوب هداد رارق تشگ یاھدحاو یمامت رايتخا رد ار یراگن هرھچ ریوصت ، سيلپ.دشن

لکش درونجب یاھ هناخ زا رگید یکی رد یھباشم دربتسد 87 نابآ مود و تسيب 9:30
.تفرگ
و دش ام هناخ طايح دراو بآ رومام ششوپ رد یرسپ : تشاد راھظا نارومام هب ناوج نز
تفر نامتخاس لخاد هب دنفرت نيمھ اب وا.دنک هاگن ار مامح مرگ بآ راشف دھاوخ یم تفگ
نامھ.تسب ارم ناھد و تسد ما یرسور اب متسھ اھنت درک یم لايخ هک یلاح رد و
نيمز هب ار میاھالط دوب هديسرت هک یبالق رومام و دش دنلب ما هچب هیرگ یادص عقوم
.درک رارف و تخادنا
همادا رد و و هدرپس درونجب یارسداد یسرپزاب لوا هبعش هب هدنورپ،تیاکش نیا حرط اب
رد هباشم درگش اب »س.نيمار« مان هب یا هلاس 23 رسپ دش شاف ، سيلپ سسجت
.دوب هتخادنا هلت هب ار وناب دنچ »نیارفسا« رھش
، یھاگآ هرادا نارسفا هب درونجب یارسداد لوا هبعش سرپزاب ییاضق تباين یاطعا اب
و درک یھانگ یب یاعدا ، یتامدقم ییوجزاب رد اما یو.دش تشادزاب راد هنيشيپ مرجم
درونجب یھاگآ هرادا هب یتقو »نيمار«دیازفا یم زويناکسیا شرازگ.دز شبل رب توکس لفق
.دندناوخ راکتیانج ار رسپ نیا نانآ و تفرگ رارق نايکاش لباقم رد دش هدرب
فارتعا دربتسد و ینارسوھ ، ناونع لعج هب »رورپرھم« سرپزاب روضح رد یو بيترت نیدب
قيقحت ليمکت اب هدنورپ.تخادنا نيیاپ ار شرس دید ار نايکاش یاھ هیرگ هک ینامز و درک
تيساسح هب هجوت اب و تفرگ رارق یلامش ناسارخ ناتسا یرفيک هاگداد رايتخا رد
.دش یگديسر تبون زا جراخ و هام کی زا رت مک رد، عوضوم
راشتسم راھچ و »یزگريپ اضرلا یسوم« یضاق تسایر هب هک تسشن نآ یادتبا رد
.درک تازاجم دشا یاضاقت و دناوخ ار تساوخرفيک ، ناتسداد هدنیامن ادتبا دش رازگرب
هتسشن شا یناشيپ رب درس قرع و دیزرل یم شیاھاپ ديسر هک »نيمار« هب عافد تبون
ماگ دنچ.دوب هدش بارخ شرس یور نامسآ راگنا.تشاد یم رب هاتوک ار شیاھ مدق.دوب
.دننيبن ار وا هرھچ ات تفرگ یمن الاب ار شرس .داتسیا تاضق لباقم و تشادرب
یم مرش ساسحا تسا هدرک یشالتم ار هداوناخ دنچ مرگ نوناک هک نارسوھ رسپ
دناشن هايس زور هب ار ام هک زور نآ« : ديسر یم شوگ هب نايکاش همزمز ، نيب نآ رد.درک
».تسا هدش لال الاح اما دوب زارد شنابز
زا هقيثو ندرپس اب یريگتسد زا شيپ هام راھچ و دراد یرفيک هنيشيپ هرقف 12 هک »نيمار«
ناوید 28 هبعش رد یار.دش موکحم مادعا هب ییاضق تئيھ یار اب دوب هدش دازآ نادنز
.دش ارجا زورما و ديسر ديئات هب روشک یلاع
ديشاب بقارم دیاب « : دندرک ناونع مدرم یارب یرادشھ ار ارجام نیا ، ییاضق نالوئسم
نانآ یاھ لاوس هب نوفیآ قیرط زا فلتخم یاھ هرادا رومام ناونع هب دارفا هعجارم ماگنھ
تسا زاگ ای و قرب ، بآ روتنک زا دیدزاب و هناخ هب نارومام دورو هب زاين مھ رگا.ديھد خساپ
ماگنھ نينچمھ.دينک زاب ار رد دعب و دیوش نئمطم نامتخاس یدورو رد ندوب هتسب زا
».ديھاوخب ربتعم ییاسانش تراک امتح ، نارومام هعجارم
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