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 ����ر ����ر

���دی ��2014  2001و��� ا
	�����ن از   

 (��ش ھ��م )

 او��ع درو��ت �دوز                                                  

دوز 	رای �روه ط��	�ن، �����ن ��ر�� و ���دان �ر	�، ���، از	�� ��ز�ش ِ و��ت 

� آ)�، ازھ��ن ا	�دا (ا�&�ی �زب ا���ر�ر 	$ رھ	ری ط�ھر�"داش) و ��*+��

 	��طر ِ��.	رِد 	ر��$ ھ�ی �رور�*�� .�ن 	$ دو *وی در��ی آ�و، (�"�$ رژ�م ھ�ی

ظر *وق ا���.� �����*��ن، از	��*��ن، �ر2ز*��ن و��� ��ن و رو*�$...)، 	�0وص از

*"7 و ار�	�ط�ت ِظ��� و اط����6 در�ط5$، 	� ارزش 	ود. 	�	رآن، �د�ن ھزار�روی �

آ�ن 	$ .�ول ا8*ران و�را�ِن ��+*��� و�ز �����ن ِ ا*��	�رات ��ر�� آ)� درا�ن 

�ز �ذ+ر داده .د، �:دادی از 	"د ���$ ��ن ِظ��� و  ً6	� $��و��ت �*�5ر�رد�ده 	ودد. �

� +$ ���ن ا*6م آ	�د�(وا.?�ن  -�دن - .	�< ��*و*� ار�ش ��+*��ن، 	�*�س �وا8ِق �

ل آ�ده 	ود، �	ل از آ�2ز 6��ِت ِا�ر����� ھ�، �و*ط ھ"��و��رھ�ی ظ���، 	�0وص 	:�

)� 0د ھ� ا8*ر ِ ظ��� و ا*��	�را�� .�ن � $دوز 	�رون +.�ده .دد. �در��ر��� .ب از 

��ت دادد، 	"�$ 0د ھ� رھ	ر	"د ���< �روه ط��	�ن، ا���5ده  $را �و*ط �رواز ھ�ی .	�

دوز ی ��ر��  را �زو*��ر �رور�*ت ھ��� 	$ ��+*��ن ��5ل �ودد. .�ھدان ِ از��

دا.�د +$ �روازِ ط��ره ھ�ی ظ��� ��+*��ن، �س از��$ ھ�ی .ب آ�2زو�"� ر2م اظ)�ر

ا��را&�ت و ���*?�ر�)�ی 8ر��دھ�ن ِا6�Bفِ .��ل، 	�0وص �رال داوود داوود 8ر��دۀ 

دوز 	� ظ����ِن ا�ر������            ، ھ���ن ط� �د�ن �رواز ادا�$ ��8ت.  ظ��� �	)< 
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  >�C0م ���ر���*ن، در �ورد و&:�ِت  605و  604در"�*��ن " 	$ �E8ِا F+��ب " �

دوز ���وا�م ����-دس در ا�ن " �دوز ا��*�( �ود. �' ��روی &�%$زار �#ری �ر�وط �! ا� �د  :

�$ر، در� �/ره ا
��ده �ود. �! ول ا �د ر��د ژور��3��ت &�1����2، /د ھ� ا
�ر و �ر��ز آی. اس . 

آی در �7! ;�ر ا
��ده �ود�د. �دوز�ر2ز�ظ��1 و ذ��ره ;�ه ِ��ح و�$��ت  ِ&�1����2 ھ� 78�! ��رو ھ�ی 

                                           .."��<ود و �ر2ز ِ�%�� %�را�ن و ا%�ت ھ�ی آی . اس . آی �ود.

دوز 	$ *وی ��ر��نِ 5ل و ا��5ِل ا8*ران، ��*و*�ن و �.�وران ِار.د ِظ��� ��+*��ن از 

��+*��ن، آ)م 	� ا*��Cده از ��ر��� .ب، آ5در �.)ود 	ود +$ ��� ��5م ھ�ی ا�ر����� 

 $��د. ����د آرا رد �**�)، را�وِر�0Cلِ �0و�ری و (	�.	�. .	�< �	ر�زاری�وا

Cرآرا ��� از طر�ق ق 	ر��< �"و�ز�و� ��ش �ود +$ �*�د در ا�ن �ورد، از طر� �(�"�و

                                                                      " �و�وپ " �ز �.�ھده �ودد. 

� د�و�ز"، ��� از��"�?رانِ �دوزو����5ن را ��، آ*�را��� "ا��:داد ِا8*ران ِظ��� ��+*��ن در

) در ا���ت *ر�د .��ل 2ر	� ��+*��ن 9- ��0د Cر��?و�د و آ�ن را �ر	وط 	$  �.�ر(�� 

د +$ ا8*راِن �ذ+ور، ��:"ق ��داد. ا�� ا*�د د�?ری +$ 	$ ا����ر�ؤ�ف �راردارد، ا8.� ���

�" �� �روه �د��ت و�ژه ��	�.د.                    	$ �روی ظ��� ��+*��ن 	�م " اس.اس.�  

دوز ز�ِر 	�	�رانِ ط��ره ھ�ی ا�ر����� و در �"5< ���0رۀ " ا6�Bف   �در.ب و روز��$ 

د و �� 	$ �روھ�ی " .��ل" �راردا.ت، 	ر�� ازط��	�ن ِا�E8ن �	�ر، �� ���وا*�د 8رار+

�وا*�$ 	ودد از �:ر+$ ��ن  ھداِن ��� +$ا6�Bف" �*"�م .ود، و��، 	�*�س اظ)�راِت .�

	َرد، �رور�*��ن ��ر��، 	�0وص ط��	�ن ِ���، �ر	� و ��+*��� �ر	وط 	$ 	در

                                  .  آ)� ��.دد*�ز��ن " ا���5ده"، 	� زوِر *6ح، ��J ا�ن ا�دام 

�م (ا��د و��د) 	 ��$، ��� از .�ھدان ِ���" او �! 	$ ��	J &د ِط��	�ن �Cت  +$ : . �

@�م �ودش د�ده 2! ط���3ن ِ��ر%1 �! �<داد @$�ر/د ط�3ب ِا
	�ن ���ر را 2! ���وا���د ��7�م �و�د، 

                                                                                                                     " �! ر;��ر ����د.
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+$ �N  ��6دی �زارش داده .د 2001در��ن ��ل، 	��ر�M �)�ردھم ��ه د*��	ر  

ھ"��و��ر ِ���لِ  	�*ت و �N �ن ازط��	�ن ِا*�ر و *$ 8ر��دۀ " ا6�Bف .��ل" درزد��� 

ش �رد�د. �:داد ���و�� ��.ھ�ی .)ر8ر��ر*5وط �وده و�و�بِ �رگ ھ�< *ر

 �� $�ن ھ"��و��ر، �?و�.*5وط و *��ر �.��0ت ِآن +��6ً رو.ن .د و ا�� ا�5در *ر

��C$ .د +$  8ر��دھ�ن +.�$ .ده �	�رت 	ودد از ���د �0ط�C *�	ق ���8ظ ا��د .�ه 

        �*:ود، ار	�ب ���د ھ�.م و ��رزا 0ری. ھو�ِت ط��	�ن ا*�ر .ده ھر�ز ا8.� .د.

                                                                          

 

دوز� ط��	�ن ا*�ر.ده در

دوز و �زار �س از	�	�ران ِ.د�د و ���0رۀ ظ��� +$ ��ر 	$ �*"��� �روه ����رای 

$+ �و	5و��، 	$ �:داد ��)زار( ��وِج ا���5ده و ط��	�ن �رد�د، 	*��ر���ب 	ود. 	د�ن �:

ده 	ودد، ��	ور �� ��دوز 	��?داراِن ط��	� و �?�و��ِن ��ر�� +$ در Cزده ھزار) از���

.دد �س از .�*ِت ��5و�ت ھ�ی �*"��< .�ن، در���< �ذا+ره و ���*?�ری ھ�ی 

"  م 	$ *راِن " ا6�Bف .��ل 82001ر��دھ�ن ِھردو��ب، 	��ر�M 	�*ت و ��م ��ه وا�	ر 

�وِل �رال ���د داوود +$ 8ر��دھ� �روھ�ی "ا6�Bف .��ل" در�	)< د�*"�م .و $	 .
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دوز را 	دوش دا.ت،��! �<داد �ش ھزار ط�3ب ِ ��ر%1 از�2ورھ�ی @@ن، 8ر����ن �<ودی، "  

                                              �ر��، &����2ن، ��7B! د�ش و A�ره در �دوز  �وردا���د. "     

)          م در اQرا��Cر ا���ری در.)ر ����5ن 	$ ��ل ر*�د 2011(�رال داوود در*�ل        

��� ازط��	�نِ ��ر�� 	�م " 7��0" *� و �N *��$ و .)رود �ر	*��ن *:ودی +$   

"  �� �و*ط �رو ھ�ی " ا6�Bف .��ل" ا*�ر .ده 	ود، &�ن ���0	$ �� در زدان �Cت : 

و�� ا��$ ،  رو��! ھ���م . �� �! %�E �و�ش 78�! ا�ن دو درت ادا�! ��دھ�م. "���3ف ا�ر��C و 

*��ن، در*رز��ن �E8ی ا��	د ا�ن �	:< �ر	*��ن *:ودی و ا�	�ع *��ر+.ورھ� �را �� رو

 	رز�د، ��ی  و�� رژ�م ھ�ی ���ش و �*�	د �ر	� ھ�ی �ود .�ن �"�$ �روھ�ی ��ر��

@را ا��م دو���ِن 8ر����ن �<ودی �! " *وال ا*ت؟  	:&� از�	0ر�ن ِ*��*� و.�د +$ 

�رز��ن ا�	�13 
�7ط�ن �! �1 رو�د �� 78�! ��رو ھ�ی �$ودی �! ��ظورآزاد ��زی �رادران ��7��ِن و 

                                                                               آوارۀ 
�7ط��1 �و�ش �&رداز�د؟ "  

                                                                               

 

ده 	� �	)< ���ددوزو�ذا+ره +� �6 �8&ل ��� از *ر+رده ھ�ی ط��	�ن در
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" ا���5ده" و *��را8راد ��ر��، در�ر��ن *��)�ی �رور�*��  ا�&�ی *�ز��نِ 

�E.$ ھ���ری �)�د ِ&د ِا	در��ک ��+*��ن،  �	ظ��� و ��ر��?راِن رو*�، �س از��ر��ت 

F ��5م ھ�ی ( *�.آی.ای) 	��ک ��?*��ن *راز�ر .ده و ��� در ���E8ظ�م "�را  �وب "�

د �زب  ا*��6 �"	د�ن ������ر ا���د ا*��6 *��ف، ��:�ت ا*��6 ھ�ی �)�دی ��

*��ن ادا�$ دادد. �E8ل درا��� ر	�� و *��ر�.�6ِت �)�دی ��	�� �رد�ده و 	$ �ور�زی و 

                                                                       

 

دوز��0$ �� از �F در  

�ن *�ل 	:وان *�Cر ا�ر��� زد ���ھد�ن ِا�E8ن �.Eول 	��ر	ود، " ���ر ���*ن" +$ �د

*��ن" ��و�*د�E8ِا F�ل از�-وط ِ  : در+��ب �و�ش 	�م " � "H 7��! ھ�ی رژ�م �%�ب� ،

8رب �! ��ک &����2ن و ا
	�����ن �را ز�ر �ده �ر���1 از �' ا� �د ِ�� �-دس ِ��ن ا177�3 را �! 

���دی ��J3 �ر �C$زار و دو/د �#ر �1994<داد %�Bو��ن �/ری در ��ل  ����ش ;ذارد�د... ��$�

���د... &���Bه ھ�ی آ�وز�1 آ�$� در ���طق �ر1 ا
	�����ن رار دا���د...
رز�د �8ر�8دا3ر �ن 

{������}، &���Bه ھ�ی %د�د آ�وز�1 را در ھ�ت ���17 ���ل %�ل آ��د ( درو��! ) �(��س ��ود و 

                                      )11(  و و���ل �2��وی را �رای آ��ن 
راھم آورد... " ا3-�8ده ��ز �واد



www.goftaman.com 

م �و�ش، +"پ و�د�و�� �ر	وط 2013	�ِش �"و�ز�و� " �"و	�ل ر�*رچ " در��ه �ون *�ل   

م ھ�6ری +"�ن وز�ر ا�ور��ر�< ا���ت ���دۀ ا�ر��� را 	$ .ر �� �را�* N� $	

��ری ��?Cت �(ده �ن +�?رۀ آن +.ور، 	� 0را�ت و 	دون ����" : ر*��د +$ �ط�ب 	$ 

آی �رور��م را ر�زد�1C و ھ��Cری �� آی.اس.ن ا3-�8ده را �����م ... �� د�� ا�ر��C�1 ھ� ��ز��

                  ..."   &رور�د�م  ... �� وھ��1 ھ�ی ��درو و �رور��ت را از �را�ر %$�ن ;رد آورد�م و

 در�N �زارش  د�?رآ�ده 	ود +$ :                                                            

" �%�و8(  دود @$�ر ھزار �#ر8رِب %$�دی (در��3$�ی %$�د) درا
	�����ن ��2! �ده ا�د 2! ازآن 

�#ر  �180#ر از 3����، �155#ر از �ودان، �184#ر از �/ر،  �626#ر از8ر����ن �<ودی،  7�%433!، 

                               )   12( �#ر از �و��ز�� �وده ا�ت."  �155#ر از ا3%�ر��، و 540از �ور�! ، 

، " �ر+ت 	��د ��ذ+ر.د +$ �:داد ز��دی ازھ��ن �ر	)�ی �)�دی، ا�&�ی " �.�رط�	$" 

م 	$ 1992*��)�ی �س از	ودد +$ در�*و	�ن ِا*��	�رات ِظ��� ��+*��ن ا����ھد�ن" و

د*�ورآی.اس.آی ��+*��ن و در�)�ر�وِب �زب ا*��6 �"	د�ن ������ر و �	دا�رب ر*ول 

.)ر+�	ل را 	$ و�را$  �	دل �وده و دود از د��ر ِاھ��� 	� ��05ِر آن +.�دد. *��ف 

دوز:    �                                                        	ر��?رد�م 	$ رو�داد ھ�ی و��ت 

دوز، در ��ن �����$ از.�*ت �رو ھ�ی �*"7 ط��	�ن و �رور�*�)�ی �رب درآن �اھ��� 

ھ�ی �ذ+ور�و*ط �رور*د 	ودد، د*�?�ر�)�، �ت و +وب و +.��ر�?�و��ن ِ و��ت �و

 Mر���	6ف .��ل" �Bدھ�ن " ا"ا6�Bف" را �ز ظ�ره ���ردد. "*"�م ���د" ��� از8ر��

دوز �	�*ت و ھ�Cم ��ه وا�	ر، �:� دراوا�ل 	ر�وردھ�ی �*"��$ 	رای �	ر?�ران در 

+$ ا�ن �ود، .دت ��"��ت  #ر از ھردو طرف ��2! �ده ا�د."" ��  �ل �! �<داد �C/د � �Cت:

دوز را .�ن ��دھد. 	��د �Cت +$ ��� از رھ	راِن �روه ط��	�ن درو��ت ظ��� در�.)ر 

دوز، " �6 �8&ل " �م دا.ت +$ �*وو��ت �ذا+رات �ر	وط 	$ �*"��� �روھ��ش 	$ �

ب " ا6�Bف .��ل " را 	:)ده دا.ت.��                                                                     
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دوز ا*�ر.ده اد� �:دادی ازا�&�ی *�ز��ن �رور�*�� ا���5ده +$ در

%�E در �زارو�<�ت ِ  

دوز 	$ �زار، +$ �	ل ازآن  �ا8راِد �*"�م .ده �و*ط 0د ھ� �راده َ�َرک ُِ�"�� و ظ��� از

?�" و" � >:"�	$ �0رِف �روھ�ی �	دا�ر.�د دو*�م درآ�ده 	ود، ا��5ل داده .ده ��د��ً در" 

�":< ز?�" آن .)ر��0ور�رد�دد. ا8راد ِا���5ده و�روه ط��	�ن، 	� �.�ھدۀ او&�ع ِ��ص 

?�" و ��رج  �ۀ ��.�Wد ھ�، �طِر��و�و�>:"�را ا�*�س �وده 	�ر ِد�?ر در دا�ِل " 

 $ازآن د*ت 	$ ��5و�ِت �رگ و زده �� زدد +$ ا�ن ��5و�تِ �*"��$، �دت *$ .	�

�ی ��5و�ت از روزادا�$ ��8ت.�	 ��(�� >"�� N� �	 ،ن�	د ازط��� �آ�� آ�2ز�رد�د +$ �

�ی *��ِر ���8ظ�ن �ردا��د و �ود.�ن ���8ظ�ِن �*"7 و02ب *�	 N�". $	 ،�(6ح ھ�ی آ

ظ��� ر*��دد. آ)� 	� ا*��Cده از �ر�N ھ�ی  >:"�را 	$ ذ���ر*6ح در ز�رز��� ھ�ی 

ا*��6" را 	$ ��ل ر*��دد و ا8راد  -د*��، �د�ن Cراز���8ظ�ِن �ر	وط 	$ " �	ش �"�

	�5�� ِ N�". $	ز�"$ ادا�$ دادد. ا�ن ��5و�ت و	ر�ورد ھ�ی ���5	"$ 	�دی �*"7 " �	ش" 

 >:"�ده ��ن دردا�ل ��ز�ر.دد ��5و�ت + �*�"?.د�د 	ود +$ ط��ره ھ�ی ا�ر����� و ا

،J"ط� J	�د. �رار�زارِش ����در�ر��ن *$ روز��5و�ِت  ظ��� را 	�رات از	�� 	�	�ران 
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"�?� >:"�� �ر�	$ �ورد 	�	�ران .د�د ھوا�� �رار ��ِل �ذ+ور 	�.�راز* ا*�ران در"

                                                                                                 �ر8ت. 

د .ور.��ن را �*�روھ�ی و�ژه و ا8راِد +��دوی �*"7ِ ا�ر����� و ا?"�*�، 	$ �.�ل �وا

د. درھ��ن ز��ن ��C$ .د +$ �"�Cت ِ��� �روه ط��	�ن و ���د�ن ��ر�� آ)� در *ر+وب +

 >:"�"" �?	��X 	ر��0د Cر�رد�د و �"�Cِت �?�و��ن ِ&د ط��	�ن، 	�.�راز��0د  �

Cر�واده  .د.                                                                                        

                             

?� �زار                                                       � >:"� ���ی 	�رو  

          

?� �زار                     � >:"�ا�*�د +.�$ .ده ھ�ی ط��ب دردا�ل   



www.goftaman.com 

	�*�س اظ)�رات ِ��	J �ط"J درآز��ن، �دود دو �� *$ ھزار �ن از ا*�را� +$ از��"��ِت 

 $زده ��ده و در" �":< ز?�"، ��� د�?ر از �":$ ھ�ی ظ��� وا�J *ر+و	?را

در.��ل ِ.)رِ �زار و�� زدان ِ.	ر�2ن ا*�ر.ده 	ودد، در روز ھ�ی 	:دی 	Cر��ن ِ 

رھ�ی 	زرگ، اززدا)�ی �ذ+ور 	$ *وی " ����60ت داراِن ظ���، �و*ط َ�َرک ھ� و+�

�� $�ر 	�ران و درز�ر��ک �د8ون .دد. ا�ن در���� د.ت ِ��"�" ا��5ل داده .ده، �و�$ �و

	ود +$ ���:داد رھ	ران و 8ر��دھ�ِن �روه ط��	�ن، �� در���< ا���ل Cوذ ��ر�� ھ� و �� 

	و*�"< �ردا�ِت �ولِ �زاف ��ت ���8د. ���ب ا�ن 	ود +$ 	:&� از��0ر ِا�ر����� �ز+$ 

ده 	ودد،  .�*��� .ده و �س از  از	�	�ران ھوا�� و��"��ت ِ*ر+و	?را$ در�زار زده��

*��ن 8ر*��ده .دد.�:���$ و �داوا 	$ زودی  	$ �5ِر �E8وب ا�روی 	�ری ا�ر��� در�    

�روه ط��	�ن و ا8راد ا���5ده درز�ر ز��� ھ�ی +$ 	�   ��� ازآن ھ� 	�م " ��ن وا+ر" 	ود  

                                          

 

+ر                                                        ��ن وا  

)�ن .ده و از&ر	�ِت 	�ب و�"و�$ زده ��ده 	ود. و�ود ِا�ن ا�ر����� � "�?� >:"� "

ا�ا0ل در���ِن �رور�*�)�ی ا��ر.ده، آ)م ھزاران +�"و ��ر دوراز زاد��ھش، 	��ذات 

                                                                       �ر�وز و *ؤال 	را?�ز 	ود.  
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ت *رو�س ا?"�س) �ز در�زار (*�.آی.ای) و ( �6و��ً، �:دادی از+�ر.�*�نِ �"�ا

�&ور ���8$ در	�.)�ی ���"ف، 	�0وص در�*�ت �5��ِق و .�*��� ا8راد دا�ل 8:���ت 

�م "����ل ا*��ن" *� و دو *��$، ����$ .دد. 	)��ن *"*"$، ��� از+�ر�داِن *� آی ای 	

 �� "N����وا*ت د*�$ �� از ط��	�ن را �ورد �ُرس و �و �رار دھد، در اQِرا��Cر ِ" �ر

	م ِد*�� +$ �و*ط ��� ازا8راد ط��	�ن 	?و< ا���ری ا��م داده .د، 	$ ��ل ر*�د و �)�ر�ن 

                                            از �روه ِ��ص ِ+��دو�� ا�ر��� .د�داً ز��� .دد.  

 

 �:دادی از ط��	�ن ا*�ر .ده در �زار

�ط	و��ِت آ�$ درآن روزھ� 	*��ر���ب 	ود، ا�ن 	ود +$ ر*�$ ھ�ی �)�ن 2ِرب  ��   

ذ�د�ل، آ5در روی �&�< " ��ن وا+ر" ا�ر����� �و�$ 	�رچ دادد +$ �رگ +.ور ھ�ی � 

دوز را��داً 	$ 8را�و.� *�ردد. 	���ره، ��+��ِت 0دھ� �� ھزارھ� Cِر د�?ر�در�زارو

            . 8تط��	�ن، 	$ روِز)م در.)ر�زار و 	$ ��ر�M ��زدھم وا�	ر در *�?�ن ����ن ��

6ً ، ��	J �	ری  خ ��دادددر	�	و�< ا�ن �6.)�، �وادث ِد�?ری �ز درا��� و آ�� رُ  Q� .

د +$  .ب ِ	�*ت وھ�Cم�C� روی ھ�ی�"ا6�Bف ��ه وا�	ر، �:� �س از�0رِف ����5ن �و*ط 

�:دادی ازا8راِد �*"7، درب ِ�ز�� را +و	�دد +$ " اC�ُ*�را?	رگ" ���س ِ�)ل و .��ل"، 
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دو *��< *و�د� درآن ��ز�*ت. 	�*�س �زار.)�، ���س ِ�ذ+ور ھ���$ دروازه را �� 

��.ود و دروازه را 	$ .دت �� 	دد، و�� �ردان ِ�*"7 �وا�$ 	� �رو�� از�.��د، 

د. در�زارش آ�ده �*"7، ازا8راد ِ�وده او را 	$ ��ل ��ر*� N�". ی وی��5ب ِدروازه 	�

?داران از ا�ن ��ل، *ر�ت ِ�ول و و*��ل دا�ل ِ�زل ِ�ذ+ور 	وده ا*ت. C� ِظور	ود +$ �

  �ِط � ا*�وار ِ �?� �:"وم .د.	�ز ھم ھدف و ��ھ�ِت د��ِق ��"$ آوران در ��ِت ��ن .را

ھ���ن، 	��ر�M *�زدھم ��ه وا�	ر، راد�و 8را*$ �Cت +$ *$ �ن از �	ر?�ران ِآ���� و 

 "Nد�و�8را*وی 	�م ھ�ی " *�ون " *� و �)�ر*��$، "���ر	�"ود" *� و�N *��$ و " ھ

ر	وط ا�د�ن " �" �وا�$ 	)�.�*ت �ورده در�)ل *��$، در اQر+��ن ِ�روھ� ازط��	�ن ِ

�	ر�زاری " رو��ر" 	$ روز	�*�م ِ��ه وا�	راط6ع داد +$ و��ت ���ر 	$ ��ل ر*�دد. 

*��ن رھ*��ر 	ودد، �و�ِر ���ل ِ.�ن �E8$ طرف ا	از ��+*��ن  $+ �(�*���)�ر �ن از ژور

Cر ژور���*ت ِ  $* $�?دار ��و�ف �رد�د و ھ��C� رCو ��ر�� در�*�ر راه �و*ط .ش 

�وده و ھ�< � N�". �(�ی آ�	 F��ن از���*�ن ِھ�راه آ)� را از �و�ر���ده +ردد، 	6 در

آ�ن را 	$ ��ل ر*� �دد. ژور���*�)�ی ��5ول 	�م ھ�ی " ھری 	رُ�ن " آ*�را�����، " �و��و 

�813��ز" ھ*��وی، " ��ر��+�و��" ا����وی و " ��دری" ا�E8ن ��د ��.دد. ((                  

*��ن،   �E8ظ��� در ا�ز&رور�*ت +$ ا�ر���، �وازی 	� آ�2ِز��"��ت ِ $���ذ+را�ن 

دو*��$ "، �و*ط  �*���5دار�واد �ورا+� و ��ھ� ھم �	�س و �و.�ک را 	�م " ُ+��)�ی ا

�$  ) و در�)ِت ا�دا��ِت �	"����E، از8&� 	$ ����ن �ر��ب ���رد.17 –ط��ره ھ�ی (*� ��

J	�ا�ر��C ��  �ل  �-دار �1 و @$�ر " ر*�� ا�ر��� در اوا�ِر ��ه ِوا�	را�6ن +ردد +$  �

ھزار و @$�ر /د و @$ل �ر�طO  �وی �واد �ورا12 و �%�و�8ً �! �<داد دو �7�ون ���! از ا�ن �واد 

+$ ا�ن �	رھم .�ده .د  ��ل، درھ��ن ��ر�M  و ا�� در ��نِ  را در ا
	�����ن 
رو ر���! ا�ت. "

��� از 0دوق ھ�ی ��وی �واد �ورا+$ و +��ل +$ �و*ط "8را.وت " از 8&� �ر��ب .ده 

	ود، 	��ی ��� از ��زل رھ��.� 8رود آ�ده �و�ب �رِگ �N زن ا�E8ن در �زار .ر�ف 

                                                                                        .ده ا*ت."    
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 *ر	�زان ا6�Bف .��ل ��ن ��رش در���	�ن ھ� ی .)ر+�	ل

 


