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	��ن«م� و  ����«  

� روز �	� ���ب �
	��ن«  �ن�
�ۀ م+�#م دا��# ب�#) ار�� را �'  &�% $#م�ی� داد� » ���
. ب�دم و�7 ب' ن2�5 م#ی78 دوام�ار3#م�خ�رد71  خ�ان�� ن�	��ان�5.،  ب�23 1#$�. ت� م���/' ن��ی.

ا دی�م، ب� خ�د ��1. �' ن<# ب' وض> :+7 و ��ر ه�� و&�7 �;2 ورو� و ت/�اد :�+�ت� ر
.
#وع ب��ان�ن ن��دم. دیC#م، 
�ی� ب��ان. ه�' ا
#ا در B#ف ی@ ه��' خ%ص � E�/در اول . ب


�� ا23 '�
�;��ن. . خ�ان� ن� ب#ای. ��7 م;GH ب�د، زی#ا روم�ن  ب' زب� ن ���1ر� ن� '� E�/ب
�

�ن�، دیC# م;7IH ن�ا �
E ت��I� ان�مب���	ان�م وم��	�1ه7 ی@ .  . وم� م '� �
ی@ و&�7 

�8O $�م	I. مE 7م� و �1ه7 دیC#ش، ه#��ام ا�O#اض Eم	M و ح�7 ا����س ��ن خ�اه� م	H#دن� 
.� Qب #Cدی '� . '� �3' روز ب' وB	�' ن#$�' ا�، ه�ز ن� خ�ب 
�� ا�، $#دا ه. "ب#ای. م��1 7

و�7 م� ��W م�ن�ن7 ���ب ."  #ن'  ب�ز م#یV م	;َ��ی@ روز ا23، ب�T# ا23 ح�S ب��اب7 و1
م� ا1# ���ب را م	��ن�م، ���ب م#ا ن�7 م�ن� ت� :�E Zن 
Y جI� اول را خ%ص �#دم و جI� . ب�دم

  . دوم� را ن<# ب' م]#و$	2 ه�ی. در B#ف دو روز دیC# خ�ان�م

	� ���ب7 را �	�ا ن��د� ب�دم���T��3 ن� ج�ان7 و ج�ان7 در . ب�ون م���\' ب/� از �T��3 � �3ل 
را م	��ان�م م/��^ ت� :�Z ه� ب	�ار ...زم�نE '� 7[�رج�وی�ان ه��1، �1ر�7، ج@ ��ن، ت�����5 

. م	��دم وب� Eدم ه�� دا��3ن 3#1#دان از �1
' ا� ب' �1
' ا� و از وا&/' ا� ب' وا&/' ا� م	#$�.
�ن �$H# . اح73�5 ب#ای. رخ ن�اد� ب�دو�7 در ��T��3 اخ	# ب� خ�ان�ن ه	_ روم�ن7 دیE #Cن 

	��ن"و�7 روم�ن . م	H#دم Eن�&2 ه� ج�ان ب�دم و اح�3�5ت. ب' �1ن' دیC#� ب�د ���� " �MW/م


�� وب�  . �#د و م#ا  در داخG روی�اد ه�� &]' ب� خ�د ب#د '�
ب� زب�ن �3د� وروان7 �' روم�ن ن�
�a م�ح�ل، خ�د را در b	+دم ه� و مE انۀ�ل دا��3ن جMء از EدمE � �Tن اح�5س ت#3	. ه#م

در �+<' ه�، در &�م ه�، در ح#ف ه� و$H#ه��  Eدم ه�� دا��3ن، در م;H%ت 
�ن و در . م	H#دم
Eدم ه� را در روم�ن م	��ان�5.  3' . �	#وز� ه�� ج7dM و ��ت�هE 7ن�T خ�د را 
#ی@ م	�ان�5.

.
. ب/�� ب�	.، ن�Q �;	�ن ه�� 
�ن#ا اح�5س � Qن#ا  و&�7 ن�E .;�، م� ه	م eن از ت#س ذی�

�� ب�د، ب��   gت/#ی gت ه�#دی�	زرد و خ]�: h7 ب� رنHی ��Tدم، و&�7 دن�ان#H	اح�5س م

و&�7 م�در �;2 اوSد ه�ی� د�T#� دا
YI& ،2 م� ه. . ب� ده� Eن 
�i م;�م. را Eزار م	�اد
  . م	I#زی�

E b3ن �WT' ه�� م#دم م� از 2�3 ه�� ن�
�� روم�ن ب� زب�ن �Oم	�نۀ در�، ه# وا�S ا23 �' ت�

�د �' �7 از ��ام &�م ا23، خ�ان�� ب' . م+�gI �;�ر ان/�Hس �	�ا ن��د� ا23 '��1 'HنE ب�ون

ج�ب . :�رت �a	/7 ن<# ب' ادا� ���Iت و ن�م ه�� م/��ل ه��ن م�ea ب' Eن م��ج' م	;�د

�ن ���ب را از ح3�5	2 ه�� &�م7 ب� #ور ن�C� �#د� ، در O	� ح��7 �' ار�� :�حY ب� ای� ه

  ��T��3 زم�ن7 ب/� از <�jوی#� 1992ح�د[�ت ت�ری�7 را در مkت �
�' د رحj	2j درزی# ��

7 ه�� &�م7 در �;�ر ات��ق ا$��د� ا23، م�
�C$�ن' ب�ز�1 ن��د� ان��
  . د
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2 جh در ای� روم�ن ی��Hر دیC#م	��ان �T#ۀ ا:7I م#دم 
#یg �;�ر را دی�، �' خ�د در م]	�
�H	م @�� �#Cب' دی ��ار� . و م�75I �#ق ان�، و�7 ت� �' م	��انaزی��ی7 اح�5س و '�ب� 

وب;# دو7�3 م#دم م� در ��ره�� ���@ وبMرگ 
�ن، در ���Iت و ج�%ت 
�ن ودر &#ب�ن7 دادن 
  .  ه� و از خ�دk1ر� ه�یE 7ن�T ت��Iر ی�$�' ا23


	��ن«در روم�ن  � و�a را ن	M م	��ان م;�ه�� �#د �' م����3ن' خ]�:	2 دیC# م#دم» ���
�
در ���ب ب' وض�ح2 ت]�ی# 1#دی�� �' م#دم ب' . ه�ز ه. ی7H از م;�]�ت ب�رز م� م	��

�. م�jوم2 د�W�3/7 خ�ی� ب7 ب�ور ان�H	م�ن7 م#T& @;' ت	رن� و�7 . ه�kC	م �ار 3# خ�ی

�ن ب� ه��یC#را ن�ارن� �WHم2 ی�T
�، ن	M در :+ۀ �G ب�غ. �
 ��Oم7 �' د� ه� ن�#ح�8ر دا

� وخ�د را ه# �+<' در . ای� م�ض�ع دی�� م	;�د�
د� ه� ن�#� �' ه�' از ج�WCی�ن ن�#ت دا

�ن� و دخ�#� را از اخ���ف  �WHار ی�Cخ�#Eن�ن م	�ی�ن�، و�7 ج#اءت نH#دن� ت� در م�jبG دو ت�

�و� �;�' م	;�د . م	�5زد" ر$�jی�"# ت�h در ای�W ت@ &T#م�ن م�Wه� 3	' ا
#ا p3. ن�Wت ب�ه
�	�M را ت\	# ب�ه� 'HنE 7 . ب�ونH�� ']2 ج#ی�ن ح�د�q#م	در ت\ 'HنE ب�ون #Cب�ز ی@ &#ب�ن7 دی

  .ب��ی�


	��ن«ی7H از �	�م ه�� �O�ۀ روم�ن  �ای� ا23 �' ا��Oل ز
2 و ی� ن	@ ا
��ص ب� » ���
ه# م2I و ه# م�2HI ا
��ص ن	@ 3	#ت و ب� در ه# &�م ، . م���3ت &�م7 و� ارت��7a ن�ارد

  .    ن�	��ان ی7H از Eن�T را :#$r ب� ی@ :�2 م��5 ن��د. G�O �	�ا م	;�ن�


	��ن«ن�م ب5	�ر ج��Y ای� ���ب  �م+	s . م	��ان� ب' ت7d�T م�5یG زی�د� را ب	�ن ن��ی�» ���
�ان را ان���ب ن��د� ا23؟O ای� �� و�E 7نu' را م� از خ�ان�ن ای� خ�ان�� ن�	�ان.، �#ا ن�ی5

���ب در) ن��دم ای� ا23 �' در ای� روم�ن  ز
�7 ب# ن	7d�H،  خ;�ن2 ب# م+�2، ی�س ب#ام	�، 
ب7 ب�ور� ب# ا���Oد، خ	�ن2 ب# :�ا&2 ، م�دی�ت �#7�3 ب# م/�ی2 وم#گ ب# زن�71 �	#وز 

� ب" �����"ای� �	#وز� م	��ان� $bj در ���ن 
	��ن . م	C#ددjدرا ن�ت�[	#ات ای� �	#وز� در . �
خ;�ن2، ب7 ب�ور�، ز
�7، ب7 ا���Oد�، م�ی�3	2، . زن�71 ��ن7 م#دم م� ت� ح�ل &�بG دی� ا23


	��ن راح��� ب' خ�ۀ &jT' م��ل ن��د�  ���� #C2 وزن�71،دی	q	ن ب' ��ل در ب�ل ح�	ن2 و ر3�	خ
  .ا23


	��ن«ب' ن<# م� رم�ن  ��T روم�ن ا23، بHI' ت�ریv ه. ا23
�ه�Hر� ا23، �' ن' ت» ��� .
�ان دور م�، مI$ Gq. م�5�� �' ح�د[�ت را در زی# . ت�ری�E '� 7ن#ا م	��ان ��Q ن��د�ت�ریv ن' 

O�3	ۀ زم�ن &#ار داد� و Eن�Tرا ب� جdM	�ت 
�ن ب� زب�ن �Oاga و اح�3�5ت ان�5ن7 ب� ت@ :�ا 
�H	ن م�	ه� ب #H$ @دم . ه�و تE 2ی#qروم�ن7 �' ا��. ه�� Eن ت� ح�ل زن�� ان�، ب� م� زن�71 م	��ی


�ن در 1	# دا��3ن��T ت�ز� ب/r8 ح�7 ب� ت# 
�� ان�، ی@ ت/�اد 
�ن خ�درا در خ�رج �;	��  #qا�
' ا� &�ن��ی7 . روم�ن7 �' دا��3ن� ب#ا� ه	_ ان�5ن7 از ا$\�ن��5ن ب	�Cن' ن�	��
�. ان�	dE ای� روم�ن


�]7 خ�د را در Eن ا23 �' ه# ا$\�ن  ب' 
7IH و  2
k1#3 �ان��	ه�� م���وت م �ب' ان�از
�1#� ه�� از 3#ن�
7I/$ 2 خ�د را ب� وا&/�ت  Eن زم�ن 
��3ی7 ن��ی�؛ خ�د، خ�ی;�ون�ان . ب�	

��اران. ��3رش . ودو��3ن خ�د را در Eن ب�	aو خ�ان�ن ای� روم�ن را ب#ا� ه#ی@ از و#از ای
.H	در ��. م 'Hب#ا� . ام ت/�jIت &�م7 وم�ض/C	#� 3	�73 &#ار دا
2 و دارد:#ف ن<# از ای

دا��# :�حY ار�� ب� ای� روم�ن� ت�ریE  vن �T��3  . ه#ی@ د�y5u و در O	� ح�ل Eم�زن�� ا23

�ی� " �pُI�َت"زی#ا در �;�ر م� ت�ریv ه�	;' د���3ش . را از د��3#د 3	�73 ن�Wت داد� ا23 '�
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� &�م ه� در ب��S ری��5Cن . 2ب�
�، 1#دی�� اG�َ "3 2�ُ" ا:}jن Gqم  v7 ج�� ه�� ��� ت�ریی/

�' و k1 vم�خ�� از ت�ریE ن�Hام ��ب� د23 زدن ه� م\;�ش و 2�ُ 1#دی�� ا23 و ب#ا� نE G5ی

از ای#و ه. ، م�ی�ن، ی/T& 7#م�ن�ن ا:7I و $#7O ای� . &�8وت Eزاد در م�رد Eن ن��ن�� ا23
  . ار�� م��ن و م;�Hر ب�
	.روم�ن ب�ی� از ای� خ�م2 دا��#

  

  

  

  


