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�درا��ون د�و��و �� ارو�� � دا�
�ن ���ھ�د���و   

   ا�
��در ارو���درا��ون ��ز�����ی ���ھ�د��ن 
______________________________________________________  

  

  !ا	� ���ر و���ت ��دم�ز�� ��ی ��ز ،ی	�ز ������
��٢٠١  ٢٧۵  

  
�� ���ری �ر�وردار �ود، و���ر در د��ع ازن و��ت از �� ا���&دد )�'�� در&��ل ا�$��#��ن "! � �و� از و
��، ��1ث ا)�د �رس وو.&ت در ��ن �ر�� از��&�د-�ن ان و��ت و��,وص ا�راد �� �*وذ �روھ�ی ا���ب �(

�ن #ود �راوا�� �رده ا�د، -ردد. "�ر�رد &وه ھ�ی #�ل ا�راز)�8 ا�$��#� ١۵و7و���دا���ی #��ق ��ظ�� "! ط� 
�?�را�ٔ! دا1&� =ون #ر�ردن ا#رای )�'� در �د�&�ن و>&روی ط�;��ن �� ���دز، در ""@و��ری �ر"ز&�ر  =�د)

�! داد �� �زد�ر�� دو;��ردان و�ردم �.ل �Cش ��م دارد. ان ��� �! �ر�� �ر,ت ط@��ن ز� ���&دد ا�طراب "�و
"ر#� 7درت رو#��� و(د��ع) از �ردم ��طC! �رای د��ع از �ود و)�داد ھ�ی ��د آورده و� "�D �! .*ظ  �.ت ��م

! #�زی را �,دا آورد�د&  .>�ر;���� �ود، ط�ل �رورت �@
�� در ا�ور ".?و��داری �وب!!" در J ده �.�د ا&رف����� �# ود، �! #�زی را آ7�ی &ن =راغ #�ز�@�#��

�د" "�دز ��ن �,�?�� و 7و���دان ,�.ب ھ�ی )��دی از "�دزد��ع ���?! "7وای ا��.�! �� ر#��! ھ� �� اظ��را
�&�ن داد و�� ان "�ر �وش M��ت #��ت "! در.?و�ت � @� �! "#� �*�وم .?و��داری �وب را �دا�د و�! �! آن 

?رد)�'#��ران #��ق �� @� ���ود�د �� �� �� �د ا#ت.  ھ��� "! آ7�ی �# ود را ھ�را N@#ل و�ق �! ��ظ��� را ��و
�� و�1دO) �رروی اردو و>و;س "&ور J ود "! رھ�ران .?و�ت � @� (ا&رف� ��?.� �@ط�;��ن �)'�د.  ان #

�ده ھ�ش �! ا#�س  ٣٢٠٠٠٠.وا;! "رد�د. آ� 7وای '��*ری "&ور �وان )�8 در �را�رط�;��ن را "! � داد �)�و�1 )
�� ھم �ورال 7وی دار�د وھم &)�1ت  ٣٠٠٠٠ر)� از ار7�م دا�@� و���روھ�ی ا���د، �دار�د؟ ا;��! "! ?���)�وز

و���رت. ان رھ�ران .?و�ت � @� و-��&�'�ن �@�د ر��ٔ! آ��� ا�د "! ��7د 7درت �ظ�رت از �.ر"�ت >�"#��ن وط�;��ن، 
ش -< ����� 7دم ھ�ی �� �7ب د&�ن و�دون >�;#� ا�ش �< ���ل �وا@C� ت د&�ن وR�.ری ازر�ده �رای )@و-

�� از طرق ر#��! ھ� از .�Rت د&�ن آ-�ه -ردده و ھر ��� ا�$��#��ن ا�د. و��7 >�;#� #�زان ا��روھ�ی ا���@*�ت 
ت آ��� ا#*��ر ا#ت. درد ان >�;#� #�زان را  ���ر �رای ا7دام ��C��ل �! ?� دوھ*�! �*?ر�رورت دا&�! ��&�د، و

�&�'#��ر !! �@( !� !دوا "رده ��وا�د و
و�رک ���زدر &��ره ��*ری �#�Cر در  7۵٠٠و���دان -روپ  از 7ول �1دل �.�دی �٢٠١۵�ه ��  ٢۵-زار&'ر

�و#د: &��ل و&رق "�دز ت �@� ا�$��#��ن �رای �� ����ت داد و�رای ھر �رد-رو>م ا "���٢٠٠ !�. "دا;ر� �ش ��ھ�
�و#د: و�رک  ���زدر ھ��ن -زارش ��! در ��طC!، ��وا#ت  “&آ7�ی 1@م، ?� از �زر-�رن 7و���دا��ن �@

�د، ?� V� را �#&@� !?�.?و�ت، از ��)?#��ن آ�ده �� در د��ع از&�ر#�م �'رد. آ7�ی 1@م ط� ���س �@*و�� از ا
� #Rح &ده ا�د �)ز #! ��د'�ردش �رد �#@N د'ری �دارد. ا�?�ر��وده X*ت "! ���م ا�رادش W�7 �و#ط .?و�ت �@

 !ٔ?�& Dو�رک ���ز-*ت "! آ7�ی 1@م ھ�وزھم � !� ���� را در  ٣۴٠٠ا;�  ١۵٠٠ا�� C� D�م #��ق ا�&�*ری �@
�� در)ر�ن ,.�ت �� �&�ورن �Jس )��ور�د. ھ�ن ا�#�ل ر?��رول �" !Cط��ی 7و���دان 1@م رآن �&ا ود �@

� D����� در"�دز �وا�ده و�وا#��ر �@� #Rح آ��� &ده �ود. ا�� � د ازآ&?�ر&دن >&روی ط�;��ن  ��! در"�دز�� ا�
� در �,�.�! ”ھ��ن )�'#��ر رو آورد&�� �@وزون ط@وع ازھ�?�ری اش  ��٢٠١۵  ٢۶. ا#د O 7و���دان د'ر �@

 N@#� �#وز  از >�;�ز در ,.�ت �� ط@وع ��� دو;ت در د��ع از&�ر ,.�ت "رد. �.�د�1روا;� "�دز  
! #�زی د��ع ��وده و�Cش آ��� را �ؤMر�وا�د&�'#��ران و�@(.  

�� �C�م  � �وش، Rت �@[ "! �� ا#�*�ده از "ر#� طو�ت �@[ و� ��Rت �*! ای 1ط� �.�د �ور #ر>ر#ت و�
�ردر &ده ا#ت،  �� آ�دن ط�;��ن �! &��ل �و7ف @�دی �7ل روز���! آ;���� ز��ن &>'ل از آن >رده �ردا&ت، �= !"
ودارا� �وش را در�طر دده،  �.ت & �ر د��ع از&��ل دو;ت �ر"زی راھ&دار داد"! از&��ل �وب د��ع "�د 

رآن وا;� ,�.ب �! >&ٔ! 7دJی ودر��;�# !?�ظ�� رو �واھد آورد.  ھر�رد� !ٔ&@� ���� 7و���دا م �وش 
! #�زی د#ت زده وا1��ی&��ود "! &�,� �! �@�ود�Rدی را ���طر دارد �دا�د "! ��ظورآ7�ی �ورا DDR  دٔه&

و�رک ���ز&��ره �#�زد. �! -زارش � N@#� را دو��ره ��R#ت اور و# � "�ر آ7�ی � �٢٠١۵�ه ��  ٢۵)� 
! #�زی در &��ل �و#ط &! #�زی و�#@N #���ن �*�'#��ران #��ق را &روع "رده ا#ت. ھ�ن روز���! از �@&@�
�د؟ وان �?! #�زی �&�?! =را � �ون اول ر^س )��ور و#ر>ر#ت و�ت �@[ �@�رال دو#�م ھم ��ر �دھد. ا(

'ردد از ")� &ده ا#ت؟ #وا;�� ���ن �ود ا#@.! "! �وز���� و�1دO ازھ�?�ران وھم >J ن�� #ت "! ��د آ7��
.�ت �دھ�د. �م آن �رود "! �زودی آ7�ی �.Cق ھم �@&! #�زی را &روع "�د و�� ��د و�! �ردم ا�$��#��ن �و�?�
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ٔه در-ر��ن آ�ش دار�د، ��زھم �طر��;Cو�Rدی ا���R�ت وروا�ط �� "&ور ھ�ی ھ�#�! "! ان )�'#��ران از دھٔ! �ود 
�'�، �)�وز�! )�ن، ��ل و���وس �ردم �@?� و��رب دارا� ھ�ی 1��! را در و��ت &��ل  �&دد"�د.( !���   

�ی �.@� &د، D .ر"ت �ود)وش �ردم 1�دی �د�&�ن &آ� ا)���ع ?�زار�*ری در �د�&�ن "! �وا#��ر �&?ل �@
ت وظ@م �"�. !�د-�ن �ر1@�ط�;��ن در ��طC` �ود 7�م "رده �ود�د؟ ا�دأ �!. ان زور��دان �.@� �ود؟ آ� ا)���ع "

ا#�*�ده از ���ی روا�� ا)�د&ده در.?و�ت، �� ا#@.! و>ول �ت ا;��ل �رای &�ص �ود �ود�د "! ��وا#��د �� #و
?! دو;ت ا�$��#��ن��! ا�راد وا�#�! �!  وو"Rی وا�#�! ��ود، >�'�ه زور-و� ���ی �ردم �� >��ه �.@� �#�ز�د. ز��

�د، �� -زر�واھد&د �� ھ�ن ا���ز را �! ��ظ��� وا7وام ���;ف آ��� ھم �دھد، " D�" �&?� از ��ظ��� در ا)�د �@
و�د�د. وا-ر.?و�ت �! ھ�! -رو>��ی در�وا#ت دھ�ده، ا#@.! و� �ش <ر آن آ��� �رای ا�ذ #Rح �! ط�;��ن �Jدر

��� دو,ددا;ری �دھد، ��د �*��'� در ���م #�ت &��ل ��&د. وا�N ا#ت "! از ھ�=وو� � ط�;��ن ( !�ظر ��
  �واھ�د�رد، �! دو;ت ���#���ن �ر"زی.

��ح درو;#� )ر-!، ا�1راف ��ود "! ,رف ت �@� =�د ��ه �7ل در )ر�ن ا#��س �1و�� ا�ل، ر�� O ر.�ت
�� -روه ھ�ی دروازٔه  ٢٢دروازٔه &�ر "��ل را دارد و �۴وان "��رول  ر �#ؤل J N@#� ردر د#ت -روه ھ�ی'د

ل �د#ت �ود و�� �,رف ���?! .�� آ7�ی �� و"Rی &ورا و �C����ی �@�د >�ٔ! دو;�� ���&د. ا���ی �ورد >&�&@�
ت و.�"�ت دو;ت �ر"زی د#ت �ز�د، #وال �زر-� �� در�را�ر���ن ا��>ول �ت ا;��ل در&��ل "&ور �! ا)�د �وا

  .را در�ورد� �د �ودش �! دو;ت �ر"زی �و)ود �� آورد
&�� ا�$��#��ن، � وض �و#ل �! �@�ت �@� و�C����ی رھ�ری ار-����ی ا��! #�زی ���ر �واھد �ود ا-ر&ورای ا�

وه ھ�ی "�ر"رد �ود را �ورد ��ز�'ری ا��C�دی 7رار دھ�د. آ-�ھ� �وش وا���ی �*�ھ����` ا#����را�� ��>�"#��ن& ،
�?!  ز �.ر"�ت د&�ن را �����ر�دا�� 7دم ھ�ی � دی د&�ن را در�ود ا�?&�ف دھ�د و� وض ا7درت >ش �

��ظر.�@ٔ! د&�ن ��&�د، �! � رض و��رو��ر #���ن ا��� �7ل از  .�@! د#ت �ز�د. �وا#ت �ردم ���طق )�'زده �
�� �7ل از آJ�ز .�@!، راه �رار را �ر د&�روھ�ی ا���#ت "! �دن �ر�ب از.�Rت � دی آ��� در  �ن ���د�د وھ�&! ا

�?�ر ھ� را �� �وان ا�روھ�ی ا���� و)�را�ن ��د. ا-ررھ�ران .?و�ت، >�;#� #�زان ا��D �.ل د'ر)@و -ری "
��! ھ� و)�'#��ران را "&ده ا�د و&�واھ�د �دار�د، ���ر ا#ت ا#� *� �دھ�د. =! �ردم ا�$��#��ن �! ا�دازٔه "��� #�م �@

 .��ر د'ر =&م &�ن را ان #ر�! ھ�ی آز�وده "ور"�د
  

  

�` .Cوق �&ر�درا#ون #�ز�����ی >��ھ�د-�ن ا�$�ن در ارو>��"  


