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ھ���ری آ���ن:

�ح �رد �ورد$��� #رار "ر!ت. �
رک ل��رت (� 
�ر ا�
(ت ��$ده آ�ر�)
 در �
���ت �ره ��و�& ��Mark Lippert+ل �د و�ن ��

ر����� �� (


 ھ��
د ���� �را$& �د�

�� "زارش �ورو��وز در �& ا�ن �ورش �� از �وی �ردی ���
ه و ��. �
ل� در �-ول روی داد، �
رک ل��رت ��روح و �� ���
ر��
ن ���+ل �د.

 �� ا�ن ��ت ��1وب �د.�2014را$
ت ل��رت ھ��
د ���� ��
ز دا��� ا�
 ��د�د �
�& در �ر �دا��� ا�ت. ل��رت �
ل 


رت در �-ول ا5�م �رد: �3
��3 از ز�
ن ���2و�
ن �
 در وا��2�ن ���دها�د، دولت ا�
(ت ��$ده ا�نآ�ر�)
 رو�رت او"�ورن، ��
ور �

��و�ت ورزی �& ��6& را ��دت �$)وم �رده ا�ت.

8
رب �� دارای "را�ش ��& "را�& ا�ت، ��م �& �و�7 �
م دارد و �س از د���2ری �6
رھ
�& ���5 ��7 �ر داد. وی �� ���
ر��
ن ���+ل �د.

 �� دل�ل �ر�
ب ��
ل� ���
ن �� �وی ��ر ژا�ن در �-ول، �� ز�دان ���6+& �$)وم �ده �ود.��2010م �& �و�7 در �
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ق ا!�
ده، ا5�م�ره ��و�& �و �وا�7 ا�ل، ���2وی وزارت �
ر�� 
�ف ��5ق �ود را در �ورد آ��3 ا�� 
در وا��ش �� ا�ن رو�داد "ت: �


ری ���5 ھ�
تھ
ی د����
ت �� ھر دل��& �ذ�ر!��& ��واھد �ود. �
 �� و�ژه ا�ن �ورد را �� ���5 ��ر آ�ر�)
 روی داد،��
�&���م. ��3ن ا#دام ز�

�دی ��+& �&���م. آ�ر�)
 ����ر�ن ��$د �
 ا�ت.
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