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  د	د دا�ش رای 
	ن����رش �

  �رزاد ر����� و�ش 

  # "ر و !�ر ��س ����ل ��ط�ھ�ژو

  ا&و%ت

��ن را��� از �  ھا�د. در  ه�رد هدا�ش ا	�ر ��� از ���ن در �د�ھ��ور ��رو �ن ���ی  ����ری در �ھ ر��� �ی �ذ	�ھ�در ��
� دا�ش �����رور ه�رو � ا$راط� �"��د دارای �یھ ���� از �ھ�رو �و !�و��نا�ت و  ه	د ���	ر �'�&ف �یھ ر��� در !�	�ر 

 از 	��ری ���� �&�د!�� اذ��ن �"���ت ��ن را��� �ھدر . ا�د هزد ��رک � ��درو د�ت �د�ون�� د�� �ر�ن ه��ز ��وان � �ھ ����
" ا/�*دادی در �.د د�,ری ا�و�-ر. �د��, �� �راق و �ور� �یھ در��ری در دا�ش �یھ��رو �� ه�راھ او�*ور ��ط" ���� ��&����ن
 ا���د �رای ه���رز �رای ��ن ��& از �ن�� �	ور �ھ�د از ه�رو ا�ن ا���ی �ود ه�رد ا�0م �را���اظ 0�1 ط� دا�ش ه�ر�رد

 ا�ن در ��$� اط0��ت �وزھ ��ن دو/ت رود �� ر ��د ���نھ��ن را��� ھدر . ا�د هآ�د ��ط" � ا���0 ا5ط0ح � �-و�ت
� ا�ری �دارد، 5وص'�	ور ��د ا�� وز�ر �� ��دان دو را �	ور دا'ل در �ھ �رور��ت ا�ن $.�/�ت و �9���0 ��ز�	ت 'طر  

ا�ت.  ه�رد �>��د را �راق و �ور� در دا�ش ���5ر � !�و��ن �رای ��/زی '�ک از ���� ��. 300 از ��ش 'روج ��/زی،

�	ور ا�ن ���� رو�د�� 	ھ����را�ن 5د �ا�د. در ���ر  ا�ن ��ز ���د �و� !�و�� دا�ش �یھ ر��ت�رو  ��ر'� ا�ز�,ران  دا	ت 
 از ا�<را ا$راد ا�د و ا�ن ه�رد ���"ل �ور� 	رق 	��ل � ���� �.�رض �ھ5د در �  ��ل �ذ	� �ر�� و ای �ون آ�ر�-� ���ط"

 ار�ش ��&��ت در ���� رو�دان�	 	دن م د��,�رھ ��ن را��� در �ذ	�ھدر  .���دھ ��ن '&ق وری��� لھا بھ�ذ ��� او�*ور
�راق �&��ی ھ��	�ر  ��درو �ی �ذ	�ھ ها�ری ��&م �رد�د. در وا91  در �� دا�ش �یھ �رور��ت ��ن در �ھ ���� ��ور دا�ش، 

 �د��ˈ � وتد� �ھ آن از و ار��ل و !�ران او�*ور د'�ران � ���ھ !��م ا������ �یھ 	�- طر�ق از هدا�	� ���� ���ر از را
   .�!�و�د�د دا�ش �-�Aری و �رور���� ه�رو � و 	و�د �راق ��زم ا�دو�زی � �Aر د ��ھو �� �� 'وا ه�ردˈ �-�ح

 هآورد ه�راھ � را ��ن �"���ت �,را�� ه��/"و 5ورت � دا�ش �یھ �رور��ت ��ن در ���� رو�دان�	 �	'ص ا�ت ��ور آ�
���د  در �	ور ا�ن در ا$راط� �یھ ه�رو $.�/�ت و ه��ود ا��ن در �را��ن ا$راط ��0ت �ز�د از ا'�ر �یھ ��ل در ��ن ا�ت. �را 

�	� 400 از ��ش ا'�ر ��ل در دا�ش �-�Aری -  �رور���� ه�رو در ا�ن ���ن  ا��  ��ز �Aوذ .ا�ت �ذ	� ��ی � ز'�� �ھ5د و 
 ه	د ��ب ��ن در را ای ه$زا��د ا����� �,را�� $*�����ن،ا در �رور���� ه�رو ا�ن �وی از ��رو �ذب ا���رار و �ور� و �راق
در ا�ن را��� ���د � .�����د آ����� �	ور ��ور�ر�ن�! � �Aوذ �رای �ھرا ه�رو ا�ن �وا�ل ���دا �� ا�ت ���ط" ��د  دا	ت  

 ط&ب ا��"0ل $.�ل �یھ ه�رو $.�/�ت ه�و�D,� ا'�ر �یھ ��ل در ه�وارھ �ر�زی آ���ی �� ��ن Cرب در »����B ��ن« 'ود�'��ر
� �ر����ن �� و او�*ور���ن ��(  ��ن ����B ��ن 'ود�'��ر ا���ن و ��ط" در و در��ری ا�ت 	ر�1 �ر����ن ه�رو '5وص 

در ا�ن ��ط". دارد �ر��ن �1ل ����/ از) 	ر�1 � �Aر ��&�ون 20از ��ش ��.��� �� �	ور ا�ن Cرب در ��ن ����ت �ل 		م �  
 ���� �Cر �����ن دارد. در ا�ن ��ن ا�<ر�ت �	�رک �رز Cر�� ��وب در !�����ن �� 	��ل در رو�� از �	ور 	تھ �� دارد 1رار
��� �ون دا�ش در ��ط"ھ ��ن ا�ر ���ر �رای ���رش ا�د�	ھ�د. ھد �� �	-�ل ��ت لھا ��&����ن و �ھ او�*ور را ����B ��ن 

� �ھا�ت. در وا91 او�*ورا�ت) دارای   $�ر�� �&��ت در5د 35 دارای و $�ر�� آ��ن 'ط �و��د( �� �'ن �*وریاو �ر�� ز��ن �� 

 	ر�1 �ر����ن ا���0 ���ش ا���0 د�د و �ود دارد �����د در ا�ن   ��ل  ا�ن �ھ  ��� ��  ����ری از ��&����ن ��ط"ھ�زد�-� 
��و� ا�ت ا��ون �� دا	� ��آ� �� ���ھ �-�ریھ ا$*�����ن در هوا/"��د ط�/��ن ��ور 0�1 ��  � ���ر �� �ھ �,�ھ��ھ و �ھ �-�ریھ 

دا�ش �!�و�د�د.   �دا از ا�ن  �ی ان �ھد  و ��  ����ری از  ��روھ���رش د را 'ود �ون دا�ش ا�1دار ����د�را و �,راھ �یھ ���ش
��ز ���د �و� � �دی د�د�� ��ن �<ل �	وری �رای دور ن��دا � هآ��د در �وا�د �� دا�ش � ا$راط� �یھ ���� !�و��ن دا	ت 

م  ا��  ��ز �� $.�ل 	دن دا�ش در ا$*�����ن و �زد�-� �*را$���� �ھ  �را � .	ود ���وب  B���� ا�ن �ر ه���رد ��ور ��ن 
��د ��	�ری ��ا��� ا���س ��ن دو/ت ا$*�����ن در ه�رو.  

  

  

 


