
  روا�ت �� ����د ار�ش ا�������ن از ��م آ�ر��� در ��روزی ط����ن
 

✍����ن ������ 
���ت �����د و &و�� ��روزی ط����ن  در ھ%�$ ھ�ی ا#�ر، ���ری از �!�م ھ�ی دو�ت آ�ر��� در �ورد ����را�� ار�ش ا�������ن 

�دھ�د. ��ن ز�ر #*�$ ای از �!��$ ای ا�ت �$ ھ%�$ ��ش در ��و�ورک ����ز، �$ )'م ����د ��د  را �ر�� �$ ا�ن ����را�� ���ت �
ت، از �ر���دھ�ن ار�ش ا�������ن، در �ورد .را�ط ����� �$ �!وط ���ل ���.ر .د. ا�ن ����د، ط��-�� در �!��$ �$ ���, ��دا

د���ل د��ع از �2'�رد #ود و ھ�!ط�را�ش ا�ت. و�� ��ز#وا�� روا�ت او، �رای آ.���� �� ��0ه د�0ری �$ �-�د�$ �!وط ا�������ن 
 :�%�د #واھد �ود -� �6�ب ا�تطر�$ دو�ت آ�ر�� �$ در روا�ت ھ�ی ��–
 
ا�ن وا)-�ت ا�ت �$ ار�ش ا�������ن د�0ر رو��$ :�0�دن �دا.ت، ا�� ا�ن ا�ر از ���� &ذا.�ن �� �و�ط ھ���ران  �

���ن، ��ز �� اد�� و �� ا���2دی .#ص ر>�س :��وری آ�ر��� ���ت �$ ��روھ�ی ا���ن �$ در ھ%�$ ھ� و ��ه ھ�ی ا#�ر  آ�ر����
&و�$ �!�و��� از ھم ��.�ده ا�د . ��ل آن  آ&و�ت آ)�ی ���دن ا2*م �$ ��روھ�ی ا���ن �دون ھ�@ �١۶ت &ر�ت... در د�ده .د �.

� .د. ا�� Cرا  ٢٠ھزار ��رو را از  ۶۶�$... �� � �� ���ل ��ش ����ون از د�ت داده ا�م �$ �-�دل �� ��:م ��روھ�ی رز�
  .�رازه ار�ش ا�������ن از ھم ��.�د؟

 
�ورت &ر��$ ��ن دو�ت دو���د �را�پ ر>�س :��وری ���ق آ�ر��� در �ور�$ ا � G'��� &روه ط����ن  ٢٠٢٠ول ا���$، �وا�ق 

�رف ����, آ�ر��� در ��ط!$ رو �$ ����ن �ود . �ورد دوم، �� ا���ن ����ن � I�رد. ��ر�$ را �رای .��ت �� �راھم ��ز�
� �� �رای �2'��ت ھ�ی �ظ��� �ود. �ورد �وم، ���د  �دار��ت و ا�زا��ت �-��ر و �0$ داری #ود را'�از د�ت داد�م �$ ���ز ا

  .&��رده دو��� در ��و�ت آ)�ی �6� �$ ��2ث .د ��روھ�ی �ظ��� �'K .و�د
 
� �� ��روزی �زرگ ھم 2'�$ ار�ش ا�������ن ��ب ��رده �ود... ا�� �-د از �وا�ق ��� )�ل از �وا�ق [ط����ن و آ�ر���] ط����ن 

�دھد و �رای 2!ب  �� ھر روز ده ھ� �ر��ز��ن را از د�ت �� داد�م... آ)�ی ���دن در آور�ل ا2*م �رد طرح �را�پ را ادا�$ �
� آ�ر��� �ر���$ ز���� �-��ن �رد. از ا�ن :� �ود �$ �!وط �$ �راز�ری آ�6ز .د . آ�وزش ھ�ی ��روھ�ی ا���ن �ر ا��س ��.�

� ھوا�� �دل �ظ��� آ�ر����� �ود �$ �$ �����.� �� �ود. و)���� ���روھ�ی .������ و�ژه ����ر ��ھر، ���0ردھ� و ��*ت ھوا�
از د�ت ر�ت و �������ن �$ �.�د، �� �ر�ری ��ن در �را�ر ط����ن را از د�ت داد�م .�������ران :��0ده ��ب ا��ن ھ� و 

� �رد�د. ا�� در ��ه :وSی ھوا����ھ�ی �.������ �زد�� و �را�ری �� را در ��ن :�R از ���ظ �� �-��ر و ��0داری �.�����
ھزار �������ر از ا�������ن #�رج .د�د... �������رھ� �رم ا�زارھ�ی �ر��ط �� �����ت �*ح ھ� و ����م ھ�ی رز�� را  �17�.��$ 

$� ��رم ا�زارھ��� �$ �� #ودروھ�  ھم �� #ود �رد�د. آن ھ� ����م د��ع Wد�و.�� ���0ردھ�ی �� را از آن ھ� :دا �رد�د. د��ر�
� �رد�م ھم از د�ت ر�ت... د�0ر ا�دادر���� �$ ����0ه ھ� �� ���0ردھ� ���ن � �، �*ح ھ� و �ر��ل #ود را از راه آن ھ� رد���

 .��ود و �ر��زان ���!ر در آن ھ� �دار��ت ��� &ر���د
 
�ود و �� �س �ردن 2دم اراده آ�ر��� �� دا��ت ھ�@ �� از ط����ن از آ�ر��� ��W�ن 2!ب �.��� در ��ر�I �-�ن را &ر��$  �

ا)دا���ش �� ���I �وا:$ �#واھد .د. ا�ن &و�$ �ود �$ ط����ن �$ ا)دا���ش .دت �#.�د . �ن و �ر��زا�م در ��ه :وSی و ھ%�$ اول 
��'$ �� ا��%�ده از #ودروھ�ی ��ب &ذاری .ده �وا:$ �� .د�م ��7ه آ&و�ت ھر روز �� . 

 
� ا�ن ��ل �ن ��� �وا�م ��2ل �وم را ��د�ده �0�رم. آ�ر����� ھ� در �ورد ���د 2'�� �$ ار�ش و دو�ت �� را آ�وده �رده �ود � �

�$ #�طر - از :�'$ در دا#ل ��روھ�ی �ظ���- �Cدان ��� �وا����د ��ری ����د. ا�ن �راژدی �'� �� �ود. #�'� از رھ�ران �� 
ن �!�م &ر��$ �ود�د. ا�ن ا������ت اXر �#ر�� �ر ار�ش �'� دا.��د ، Cون رھ�ران �� �:ر�$ ��و�دھ�ی .#��.�ن و �$ ���)��.�

� �رای ا�!�ی �س ا���2د �$ �%س و ا���2د �$ �ر��زان را �دا.��د. ���د ��2ث ا#*ل در �وز�, :�ره ھ�ی 6ذا�� و ��� ��ظ��
� .ود و رو��$ ��روھ�ی �� را ���ود �ر� � .د�و#ت �$ وا�دھ�ی �ظ��

 
در آ#ر�ن روزھ�ی :�R... :��0ده ھ�ی آ�ر����� ��Sی �ر �� ���� �$ &.ت ز�� ا��%� �� �رد�د. �س �رک .دن و �ورد  �

#���ت )رار &ر��ن �� از �وی #'����ن آ�ر����� ھم �$ د��ور دا.��د �!ط �$ ر#دادھ�ی روی ز��ن ��0ر�د و ا:�زه ��� �دا.��د 
��� �$ ز�ر آ�ش �ر�ر ط����ن �ود�د �دای :��0ده ھ� را ��Sی �ر.�ن �� .د�د و �� �ر��د�د ھم �س �� .د. �ر��زان �ن در �

  ...Cرا #�ری از �.������ ھوا�� ���ت. رو��$ ��ن ���ود .ده �ود. در :�ی :�ی ا�������ن �ر��زان د�ت از :�0�دن �.�د�د
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