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	ن �� ��رد��	�  رو��� �	 ��م �را��� �� ا

  
  �و���ده: ��	درا ��	ر

� ��ن���: ا�د�ن ���  


ر!م: ر�ول ر��م�  

�م ��وف ر�س س ���ور �������ن و ا���س �� آددار �ر� ا�� 
	� ر���ن ر�
� آن ھ� �� ر�س ���ور ��� روز  ��ر �����ور $ر&ز���ن از ���و و �%$�ت �دا"�
د *� ز�( )طر ���ر /و�ن روی اھ�ت ا����,�ت در ���ل ا,+�����ن ��*د �� �و0د

ا�ت. �������ن �� � �رز ���رک   �دهرا در ا��و/� ھ�ی آ��ی �ر*زی �� 1دا در آ
	و ��ری �� ا,+�����ن � *�ور )ط �6دم ���� را ���ل �� دھد، در ����  1200*

� ���ت د�����7 �� رھ�ری *� $ز&ز���ن در آ��ی ��روھ�ی ��ز��ن ��7ھده ا��ر*ز 
� �� ���د.   رو�

� *ر�	ن "�9� �� �ود *� ر���ن "�9� ا�ت:�%
�� « در ا��ن �� )واھم �� ����ل ا�
ت د�����7 را �ورد �ذا*ره $رار دھم، ���� در �زر ���و�ت  ��ز��ن ��7ھده ا�

�ان ���� �� ���د. ھر روز  او=�ع  زرا �رز �������ن و ا,+�����ن ��7	ق �
در 1د ان �رز ا��9ق ��  60ا,+�����ن )راب �ر �� "ردد.ان )1و�ت ھ� در �ش از 

د. ان ا�ر ���ر �)�طره آ�ز ا�ت. �ن �� طور )�ص �� )واھم  �و=و
�ت �ا,�
ت در ��ط6� را �طرح *�م�ن ا���� �او=�ع در ��ط6� « /و�ن )ودش "9ت:». �ر�وط �

�Bرا�� �وده ��� �وا�د  �  ».ز دBری �ز ��

�، �)ش )وب او=�ع در ��ط6� در $ر&ز���ن ا�ت *� در ھ�ن از  �م ا�داز رو�
 ��ط6� C��ز"� در آ��� ا��)���ت /�ر����� 1ورت "ر,�� ا�ت. ان ا��)���ت در ��ر

� �ت ��9ف )وا�ده �ده ا�ت و ا�زاب ���)ب ����دار رو����� �رن و ��91��و�ت �
��س �رون را�ده �� ��ده را ���ل �� دھ�د. ا�0ت ���ده ا�ر�� از /��Bه �ظ��� ھواآ

� ا��ره داده �ده   2017�ده و ان /��Bه �ر از آ&�ز �رای /��زده ��ل �� اردوی رو�
ا�ت. *�,� ا�ت �� "�9� �ود *� $ر&ز���ن ا*�ون دBر � ا��$� طرح �وط�� در  

7ف *�د. ان ا)��ر ا�0ت �=� ���� را در آ��ی ��ت �� �=ور رو�� ����ده ا�ر
��� �وا��ت از 
�ده  ��زر"�رن )طرات ا��را�ژ� را در ز���� دا�ت *� رو�
 ��ز �� �ر*�ی ��	� $��ل ا
���د دا�ت �� ��در���د"� ھ� در "��زی �زرگ" �ر آد و 

����د *� از ا,+�����ن ��Hت ��   ���م /��C ھ�ش در ���6ل آن   ��ش ھ�ی ا��* ��*
  *رد�د. 

ا����,�ت در ��ر ����� $�دوز در ا,+�����ن 
%�ت آ��ت *� ان ��ط6�  ��ش 
ظم 
� در /�رو ا�ت، ��د ���ر *�د. �ط	ب * ���� را در ط� ز���� ا� ��ر �ر آ��ت *

ت �ده ا�ت *�  �رزھ�ی �������ن، ��Iدر ���ل ا,+�����ن  ��  �وار ار=� �زرگ
 از�����ن و �ر*�����ن را در و0ت ھ�ی ,�ر�ب، ��د&س و �وز��ن در ���ل &رب 

رات را و �+%ن، $�دوز، �)�ر و �د)��ن ز�دی در در ���ل �رق ، در �ر �� "رد. �+
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� و�ود  آ�ده ا�د� ��ط6� روھ�ی ��و�ت ا,+�����ن و "روه ھ�ی �	�� و ظر,ت �
�ظور ���ن د�ت �ر�ر، � �� ا��9ق ا,��ده ا�ت و � ��ؤ�	ف �� آن  �رای 
6ب را�دن آ

�ظر �� ر�د $��ل �ردد ���د. �  ا*�ون �

 �در �66ت � "زارش ا)ر �� �� ��، او=�ع در ���ل ا,+�����ن را �� ��ط6
� *رد. ��6 *� ���ھت ھ�ی ���ن $��ل وزر���ن در �رز �ن /�*���ن و ا,+�����ن ��6

�د وزر���ن، "روه ھ�ی /��ر �وی آ��ی �ر*زی  �� *�ر�ل ھ�ی ��و�� ا�د. در�ت ��
 ��  ا�راز �7ت ����واد �)در و ط����ن ار���ط دار�د. ���ر ���ر ���Bو�ن آ��ی �

ف "دو�ت ا�%��" � دا
ش *رده ا�د.  وا=K ا�ت *� آن ھ� آرزوی �ر"�ت�
  ��
�  �ھ�Bه ھ�ی ��ن در���ل ا,+�����ن دار�د.آ��ی �ر*زی را از  /

�� ر�د دو��م ��7ون اول ر�س ���ور ا,+�����ن در  �دن  ر�ھ�دون �ردد ظ��"��
� ان ھ��ش �و,�ن ھ���  �� �وا�د �ر ز��رای  م�ورد ارز��� $رار "رد. دو�� ،رو�

 ��   ن  �9ر *رد و از آن �� وی �� �9رش�� ���و  � ��زدد ر��� ھ�9� "ذ���
ا*�و�ر �%$�ت *�د.  5ادا�� داد �� �� ر�=�ن $در اوف �رد $در���د در "رو��� در 

�« "زارش ھ� ��*� از آن ا�د *� وی در ���و �� �� رو��"9ت و"و » ����6ت ار�د ا�
�و/�رھ�ی �و/دار« *رده و 	6ل و ھI واھ�ن �%ح ھ�ی( « K	�� روھ�ی ھ�ی��رای 

�Bوی دو��م "9ت: ا,+�����ن �ده ا�ت. (� �=� ���7د ا�ت *� « �	ط�ن ,�ب رو���
د. �� ���روھ�ی ھوا� و �ظ��� ��7و�ت و ���ت � �� ا,+�����ن در $��ت *�� ��

ت ھوا�، ا�	�� و ����ت �دارم���.«  

�  "دو�ت ا�%��" � دا
ش ����ت *� �ذا*رات دو��م �� $دراوف روی �ر���ی ��7ب 
�Bه �وق ا���� ��ت ا
زام �رد و ��ت ��دل ا,+��/ ��7� "رأس ��ر" ( �����ن �

 �� از دو��م �6ل $ول �ده ا�ت *������طق د��ن) ���ر*ز �وده ���د،  � �� �����ل از آ
� �رور�م �ن ا��		� را �� راه « "�9� ا�ت:	
ھم ر�=�ن $در اوف و ھم �ن ���رزه 

�م ا�دا)�� ام. در ان ���� �� �� �وا�م � ا��%ف ا���� �� و�ود آورم. �� �� �وا
 �از ھ�دBر ���وزم. �� ا*�ون *دام /روژه ��)ص �رای ھ���ری �دارم، ا�� ان �

�ده �)واھد �ودن  زی در آ�  ��ت *�7��ی آن � .« �در �66ت  ���و دو��م را �
�� از /��ر �و�ن $د�� و  ��ر�)ت  ��( �� ���س $در اوف $رار داده ا�ت *

�ت 	�
 �� "روه ھ�ی ا�%�Bرای ��دروی �� ���د *� در $�69ز ����� د�ت �	
 ��ر���
�د.�  �� ز

ا���� دو��م )ودش ا����ً در ��ل ھ�ی ھ���د در ا*�د�� �ظ��� ���و در �وروی 
�د ��� �آ�وزش دده ا�ت. ا�� در ��ل ھ�ی �7دی او  �ل �� *�ر *ردن �رای *�ورھ�

������م ,�ر �� �ود *� از����ن داد. �� ا ��� و ا�0ت ���ده ا�رن، /�*���ن، �ر*
 �� ���، ھ �Bه *��%ً از �ن �ر,�� ا�ت و در �راط *�وار���ط وی �� ا��)��رات رو�

�  ط����ن ا)راً �وز��ن* ���B�را �ورد ��	� $رار  ،/��Bه $درت )ودش ،)1وص ھ
اش  ، �ن وی  و �ز��ن رو��*��ن وی 1ورت "ر,تداد�د و � �ؤ$1د ��*�م �رای 

� ��6رن ���,� و�ود دارد.  
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� از وا���Bن ا���م �� * ��د�وار ا�ت �� اظ��ر دا�ت *� آ� ر�س ���ور ا�رف &
� �� �ود "ردن �� "ذارد، ان �9ر و ��� ھ� د��� از ���ب ا�ر* � �رد و  �� آ"

� ��1وب *رده ا�ت. &ر $��ل درک ا�ت *� ���ورت دو��م را �� ���و و "رو�
��م�د. ا�� �� ا* �6	� ��در ھم و �رھ��  ،وا���Bن ا���د �ن دو��م و $دراوف را دو���

 �� د�ت ��%6��� �در درون ��و�ت و�دت �	� ا,+�����ن �� �را*ز $درت ��7دد اش *
�د��ت. ،
�ل �� ز�  دBر *دام راز �زرگ 

��� آ��ت 
�ده در ا ��H�� ����� ���� �� ا�0ت ���ده ا�ر�� اردوی ا,+�����ن را �*
 ً��� ا�ت و روی �6ش 1ر,�ً �ر��ز /�ده �ظ�م  آن ��*د �� *�د. اردوی ا,+�����ن �6ر���
� �� �وا�د ا���م � رو� �� /و�ش ھوا� ا�0ت ���ده ا�ر�� �� ���د. آ� �*��%ً وا���

روھ�ی�م ظر,ت ھ�ی ��� ���و/�رھ� ��  دھد ھ��	� ا�	�� و ھا,+�����ن ازطرق ��
� *رد��7��ی ر� �� �ن �6ش رو��  ً��ا�0ت ���ده ا�ر��( و���و) ن ���د. ا�� �ط��

� آن ھ� را �� ����� �زر"�ر �رای * �ن �6ش رو��ا�ت. ا,+�ن ھ� �� ��م )ود ��ن از  
�� ��ن �وا�� "ردا�د، ا�����6ل )واھ�د *رد. � ھ�ت /ردا)�ن ��  ��دد ھ�ی  ا�

*��%ً از ا$دا��ت « ا*�و�ر از ���و ددار *رد، در�66ت  6/�ر����� ا,+�����ن *� در 
ت *رد��� �� در �ور��ود �� ھ���ری ھ�ی �ظ��� و ,�� » رو� �=�6� �و از رو�

� را �رای ا,+�����ن ,راھم "ردا�د.����  

�ده $درت ��د /�ر��� �� �� آن ھ� �%$�ت *رده �ود، اBور �وروزوف * ����ن رو�
� �رای ���زات « �7د �ر "9ت:ا�روز ھ�ت ا,+�����ن ��6=�ی *�� و ���ت از رو�

�و/�ر 	�و/�رھ� ��ود و ��*د *رد�د *� ھر"�ه اردوی ا,+�����ن ھ	�ظ���، ����ت، ھ
� دو  ا�� از $=� ���و». �� دا�ت،  �رور�ت ھ� در $�دوز �و,ق ��� �د�د���� �ر

�و/�رھ�، 	روھ�ی ��	K �� ھ�	وت ھ� و ���ز / �� �� *��ل �رای آ�وزش دادن �����
 ُ� ��د �� �ر*��ل ,رود آ�د و ان ن )�ت /ُ /رزه ھ� و ����ت دارد. ا�� وا���Bن ���(

�ن �,ت.�/ ����  �ر

�ت وا$�7 ا�0ت ���ده ا�ر�� در ��( ا,+�� �ن ��ظ� ای ا�ت *�����ن ���وک در  
�ظر �� ر�د. د��ور ا��7ل �)�9 ��  وی �B�$1د آن دارد *� ا,+�����ن را �� ��Iت 

  ����د، ا���� �دون آ* �� و ���و را �و���روھ�ی ا�ر�دارد �� ��وا�د �=ور دراز �دت 
��ر �� �	�9ت ���B "ردد.� ���ن " ���ورت ���B" را �ردوش "رد *   

ن ا,+�����ن ,6ط ھ�ن  �د ��ه /ش ھ��Bم ددارش از ���د *رزی ر�س ���ور /�
 �� ا�ت *��ب ا�ر�� �ش ھ�دار داد *� "دو�ت ا�%��" � دا
ش /�����و /
� �رای اھداف �و/و���� �ورد ا���9ده $رای �� دان ���طق ھ�����رای �� ��Iت "ردا

رد. ا����,�ت در $�دوز "و�ی ان ا�ر ا�ت. "زارش ھ� د" ��د *��0ت �� آن �� *
�ت ط����ن در و0�ت ����� ا,+�����ن ,�7ل �وده ا�د.	�
��Bو�ن دا
ش در �  

�1م /و�ن �رای �ذا*رات 
��ل �� ر���ن و ���م ��ف و /ش از آن � ، �رو�م ر,�
 ��6ط � ��ط6� ����Bر آ��ت *� در ���� ا��� �دون �ردد �ددار دو��م از رو�

�د�ن *ه �دد �� و�ود آ�ده ا�ت. ���و د0ل *�,� دارد *� �را$ب  ا����ل ز�د آن �7
� دا
ش را  ،�� )1وص 
ر����ن �7ودی و $طر ،���د *� آن $درت ھ�ی )�ر��*
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�د *� ,ر1ت /��د، ��د ,�ر *��� �� �� در �وررورش داده ا�د و �)��ف �دا)	� رو�
�د. ����ب آن ,را ر�ده ا�ت �� =ر��� �� ��م �� در آ��ی �ر*زی �ز�رم رو�

وا=��ً ان ا�ر ا��ب آن را �� *�د *� ���و از � �و  �م آز�وده اش را �را$ب 
���ر*ز  �� ا����,�ت  را )طر دا
ش از طرق ا,+�����ن "ردا�د و در 
ن ز��ن ,�رش

� ��زد. در �ور
  

 

 


