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  م٢٠١٣ا�رل ����١۶دا:       ا���ر ��ل ا	�د ا���ن                                                          

��ی ا�����ن���   �ت �د

�$�ری&�%�$�ری،درو!��)د و' و �ر�  

�' ا+ت �* در 	وا��ت �)�ھده ��)ود ر �*  �وان (رار داده )ده از ���0وق ا.ذ���, +* وا(%ت 
ن ا.���' در و �دی ��7 و ا�+��' �هء ا+�5' &ل  ���+�دده و ��4ور �* از �ان ��0 ��ا�ز �وا�7 � 

�وا�7  �9ور و �رھ��� روز �* روز �ز����4+8* �)ری دا�+�* )ده ل ���0رن و �ردود�رن ��4ور
�* ���� * >��ن �4وذ ��وده ��وا�7 ا����' در دا�ل و ��رج در ��ر و �ود و ��0و0: �)ری )ده 

�طرف ا������ را  *� *$����ھ' �' ا��4(' ����ده!ر (��ل �0ور  ��ی و �د��(�.  

رد &�وق ا.ذ�ر ���� در �)ور  زز �� 0ورت �و ا�+��'  �ط�ب �ن ان �+ت �* ا ��ل !ر ا+�5' 
ر 	�' در �)ور ھ�ی ���دن و �)ر��* �* ا�واع ����ف �ز 0ورت ���& '�%رد �A� د ل طور�و.

��را وارد �)ورھ�ی �ود ��وده و. �دش،ھ�د،�$+$و،��وان&�)ور ھ�ی >ون >ن، *��� ��ل و
��Dی آن �ود را  ھ�ی �)ور *�زده ���م �و.د �)ورھ�ی �ود �4روش �ر+���د و � در �و(7 �	�+

7 �ورز�د �* �* �وع از ا�واع از �ردا�ت �$+�� + ��+$�E *���� و ر+&���رز ����د 	�' �* +و
�� 0ورت ه ر)و گ������ی �زر���+Eود  *ر��� '+�و +�+��دارا�)�ن �رای ر+دن اھداف +

�$�ر�� را �ز ا���م �دھ�د &�%�$�ر��،درو!�ل از 	��* ا�ر$� �� )�ھد �ودم �* >���>* و�� و �ر)
%�' ��رال ��ول �* وزر ��ر�* ا�٢٠٠٣ (�*  راق �$ر$� در ز��ن ز ��ت �ورج م) ��Gم  �.' ا�ر

و �وش �ود ��ر ذ�رای د�� �$��0ور �%�' 	��ل ا���Gل �واد ھ�ت ���ن �طر�داری ا�5ع ��	ده ا�ر
(�ر  راق را  �)�ن�ز��ن ��ل ��	د  �I' را در +� *��	 *GAدرو!داد�د و و ���$�ری &از و' و �ر

  .��ل ��	د 	�0ل و  راق را ا)��ل ��ود�د

�و+ط �ن &+����ر در �و�رک و وا)� ١١ ��ر, 	�5ت !ر ا�+��' و !ر ا+�5'  زھ�>��ن �%د ا
* و ز+ت �ا)��ل ا����+��ن >طور �و�وع 	��* �$رد�د ���ظور �رور+��ن  ر�' �* در ا�ر$� �ر

ر ا+�5' و �د �د��ت �ود �ز �* ا ��.)�ن را �* ط�.��ن ! ,م ٢٠٠١آ��ور  ٧ار���ط داده و ���ر
��آ��و�ر �0�*  ١١ا����+��ن 	�5ت �ظ��' �ود را آ!�ز و +�س �%د از ا)��ل ا����+��ن ���ر,  Dی 

<�ه &)ورای ا��ت ��ل ��	د را 	�0ل و �رای ��ر زھ�ت ���ن ��0و0: ��ت �ظ�وم ا���ن �* ھ
و' و &�* ا����+��ن �� درو! �ل �رور+�' را ا���م �داده �ود 	�5ت �ظ��' و ا)��ل �ود را 

�$�ری   (��و�' �و�* ��ود�د.�ر

�$�ر�� ���ن )�ول ا+ت ا�� �� ��4وت ا�$* در ���ن ���دن و &��' �%�$�ر*،درو! �� و �رو
�ری ا�)�ء و �را�7 رد �* زودی ا&���ر(' آ�>* 0ورت � 7�(��و�' د+��$�ر )ده زود ز طرق ���

ن و� در ��* �زای ااز طرق �را�7 (��و�' �ر�$��ل از ��0) �ری �را�7 & ��ل �ود �ر+�د و 
�ود ا �راف و از �ر�7 �*  �ل !ر (��وا�5ق را دار�د �* >�ن  ،)�ص و � ��Gم ���م ،(��و�' '�
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�* �و�وع ����*  ور�واھ' �ر�وط  ذ
��ر  >���>* آ(�ی ��رال ��ول >�دن �دھ�د

�ود ا �راف �* ا)���ه در >�ل +' ان ان 
س ���ور ا�ر$� و���� آ(�ی ا و �رد Iز ر�

 *�ر آ(�ی 	��د �رزی ��ودش در +4ر ا
 �$�	 ��ور ��، "ا �راف �رد >�ن ا�ر

 	
ا�� ا���� ر��� ����ر 
زی ��
ا�� را ������� ����� ا 	
 � !وا � ا�

 �از ز��ن %�د وی ��& %�اھ�" �#�" ا�� ا�
 	
 )��� �*�+� 	
� ا.-���,�ن��
0ار ���" ��رد ا/,ام 0ا /� ���ری از ��وھ�ی �� ر �2د و ا2

و /;���  �	 د>�ت /;��� ا.-���,�ن :�رت �2د���"  در ا.-���,�ن ���0 ����#"، م�4٢٠١۴ از ��ل 
."#
ا����ب �	ت  �وان  م��٢٠١٣وری١٨( ��G.* �ؤرخا.-���,�ن ���" �� آن ا/��س را/,� و آرا�< 

  .) "دد+ت آورد �5(�ت او���� و �رزی >* �و"
0���ی دا�)��د در �وا�7 ا����' ��ی �8+ف ا�+ت �* ��* Dف از و  �.م )

)�ر از ا�+����ی �ز�� (��و�ت،ا�+��ت،ا+�5ت  و دا.ت�دا�ش �'  �م د ��ر�$ب ا ��.' >ون و 
)و�د� ���$�ر�* ر�)�ن �)ده و(�' ا+��د �ؤAق و (��و�'  و �%�$�ر��،درو!$�ر�� و�ردر )ود �

�� دده دراI' از �ود د��ع ی ��وده و �%ذرت �واھ' ���د �ر $س وض ا�$* از ا ��ل �ود )ر�+�ر 
ت از �واب دادن ط4ره ر��* و (ط7  5ق �$��د.���0  �� �  و 

ر ا+�5' و +* وا(%ت ذ)�* �زدU ��دروطن �ود �ظری ا�دازم �* �5	ظ �ر+د �* Eر �� �* Eا!
 ')5�ر �0ورت و+7 �وق ا.ذ�ر د!ر ا�ر �وا�7 ا����' �� &��دا�)$ل �)ور )�ول ر +* دھ* ا

E ری�� 7��$�ر�&،درو!�از �%�$�ر�و � (��و�' ردده و ھر روز از طرق ����ی �را�7 و�� و �ر
 '�%���ف � D����رن �����Gی از I�� '.ن ا�)�ول رھ�ران ��ظ�' و 	ز�' دو.�' ��* E+* �ر

�م �* �رای �روز��ی ���)روع �ود �� ����تو 	�'  )�وم ���ود را در  � *�5�ر �	+���ده �ر
0ت ���دن �0دق و � �+���ن ��زه از ���م  ھ�ی .��س و >�ره�(E ����ه ھ� در �وا�7 �� ظ�ھر 

�����ی �ود &درو!��$�ری از �%�$�ری و �ود �� و !ر ا�5(' و 	�' از ا ��ل زد �)ری و' و �ر
  .ده درا' ا�$�ر �ورز�دد

ر �از  وا�ل ��م �روج )دن >�ن وا(%���ی ���ه �ن در ��دروطن  زز �� ا�+ت �* در +* دھ* ا
رو�' �رو��* و �0	ب زور و زر �0���ی �س و ���س �ود را �* (در���ی �U �%داد )E ده ا�درد

�ت، و.+وا.�� و (ر* ��ت و ا�روز Dدو.ت �ر�زی،و Vار (ردر +طE *ود)�ن و  ھر آ�>* را آ���ر���
��دار�)�ن  ��واھ�د �� ا+��4ده از زور و زر،��$�ر���%�$�ر���د ��ودن  ��و&و درو! ��،�ر ��

0�ا+�5' و �ر�د از آزادی و د�و�را+' درو!ن )%�رھ�ی �ث )	���' و وط�دو+ت  ��ی �ود را 
ده و (��ث �)رو ت 	���ی دا�� ���' ��ت و �)ور��* &���و �رای �داوم (درت ر �%ر�' &از �د

رو�' )�ن  �ل ��د.�' �ود و ��دران ���  
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��ت ��Gم ر�+ت ���وری،����ده از ذ)�* Eدر دوازده +�ل �� ���%�$�ر�� در (��ون ا+�+' ا.' ا��
E '+.ر�ن و�E،'�D' *،)ورا ھ�ی و�ھ�ی �% *.���رای !0ب ��$���ی دو.�' و �ر�ب (

'0��رای �رب ��ت 0ورت &!،ر)وه +����� و !ره و!ر �* �ر ����ی درو) ��م.Eو(��  ر��* �

و��� �واھر و �رادر ا���ن ھ�>��ن در ا�Aر �وا�7 ا����' ��رج از ��دروطن  زز �� ا����+��ن �*  ��
�ر ��ر ز��ن �رک ��دروطن ��وده ا�� ���ا����'  �%��ت ا���� ' ،���ور و �9د و در �وا�7 ��(د �رھ�

�وی ���م ��ز��د��ی �وا�7 ا����' ��)د &ز+ت �$��د �+�ت ��ود �را�ز ا���� ' و ���وری �* �وا
م �* ا����ر و +ر���دی G� 4ظ و در �)ورھ�ی	ود را �و �+���ی �وان �� ��وا��د ھوت ا0ل ا����' 

م و ��دروطن آG� رای �)ور�ث ا���ن �%ر�' و 	���ی و ا�د�ود را (�� د�د �دار�ادی �ود ��Aر �Aری 
�ر �ود  � ا�	�د* ای  �%�ل آ�ده �* >�ن �ر�زیو �5ش ھم +7 ر Eو ا���ا��د )ود U �%داد 

'0��واھ' ھ�ی ) *�وا�ط �� ا	زاب و ��ظ���ی و(ت و و � ر (ا�	�د*)ر��ن ر�+ت �ر�زE،��ون 
�را�روزی در دا�ل ا����+��ن (�5ش ��وده ا�د �* �� �ی !ر ��' آ��� �را�� د�رای �

�&�%�$�ری،درو!��دارا�)�ن و �رای ����7 �ود $�ری (درت را از �وا�7 �ود !0ب و' و �ر ��� و 
�ی ر&��ک زدن �* >)��ن U �%داد از ھم ����ن ��ک،�0دق و �و)��ور (درت و 50	ت ��0

��Dی +ر�و)ت ا�����ن را ��	0 U ��ھ' �Eھ' ���م ا+5م و E، پ �)�ص ��وده ا�دروEر �* �رد و 
 *�آ�وزش �	روم از �* ���� ا������ را �رب و �+���ی ا�روزی و �ردا را  ر&دان ��م و � آن ��م 

�واھ�د ��$* ا������ را ��4رق ا�د ' ا����' ��وده &وا(%' و �رھ� ا+5م�واھران و �رادران ا���ن و ��
  .�د��Aر ��) و �رای ���%* �ود��	د ��ھم 

� �* �ن �ز ا����ر  �وت �ؤ+س �م در �ر�ش �و.�G� ا������ی *�� ا����ب را ا�طور ��Aل ا�	�د
+ت و>��ر +�ل * E)د�م در +* �ر��رای �+���ی �وان ھ��ن (�ل دارم  '0��U  )ق و  5(*  ��

0���ی ��ر �* �از ا�� ��8+��4*  ده ای و �+���ی �%دی ا��د )د  نز����ود )�ن ����ر ) 7���
�* ��ظور ر+دن اھداف ��د �ود در �)ت �رده �+�ت �* ����7 ا������ �ود  *�ل از را�+�ر )دن ا�	�د)

از طرف (+�ت از ا+�+���* را �	رف و 	�'  ده ای از ا ��هء �ؤ+س ا�	�د* را �* �� رای آزاد 
م در G� را������ی�E * ود�دھ��ر دو.�' �4' رت ��0و�� �%�$�ری  ا����ب )ده Iق در دوا	از 

�$�ر�� و' ھ� &�)روع )�ن �	روم و �رای �رب ������ی )�ن �� درو!در �	4�' از آ��� �د و �ر
د ��ذ�ر )د �* در +�ل �Eواز �ز اھدا �ود ��وده و �رای )�ن ���ر �وط* ٢٠٠٣ردد و �ز ���م 

����* در آن ا)�راک �دا)�م ا+�+ری &د�ا���ن را ���* را �%دل و 	�' �5ن دا)��د �* ��م �* �ن �و)
 �A��م �ن ا(دام !ر ��' )�ن در �ط4* G�+� *������* در اAر �دا�ز از ا+�+���* 	ذف ����د �* �و)�

E ب �ن�' ا����' �� را �*  ��رت از آ�وزش ز�����ی ��' &�و�و �ت �رھ�ردد ا�� �� �8+ف در !
�ره 	4ظ ھوت ��' ا����' �� �ور ا����' �* ���%* ����دای و �� 9ا����+��ن،�%ر�' �رھ�D���ود از و 

�درس دن ا ��ر U �+�د و  �م ا.��%4* �رای  ا+�+���* 	ذف و ا+�+���* را ���م �* ا0ط5ح 
��.4ت �دی �ود را �* ار���ط و �ن  ذاری و را�+�ر ��ود�د&����ود و ��$��ی �)ری  �Gدس ا+5م �

�* ا�	�د* اظ��ر ھ�>��ن * و Eدر �راز ا+�+���* ' و ���وری & �ت �رھ��وو	ذف ��ودن � '���
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در طول ده +�ل آرزوی  �.' ا ��ر U �+�د آ�رو��د �ز وش )�وا ��ود و 	�' 8��E+��4* دا)�م ا�� 
)5%��ر ����واھران و �رادران ا���ن �� & ' *�رآورده �)د.�* ا�	�دو  ��و&،درو!��%�' �%�$�ر

�ود)�ن ����ر از ����7 ا������ �ود از �+ؤ.ن �	دود  ده ای  ی�$�ر���ر 7���� *� *ا������ ا�	�د
�* �%�ل ری &از +����4رق و را .�%����+ *)5  '� *   .�د���ی ا�	�د

�ل �ذ�ر ا+�$* �)���د+ت آوردن ا+��د �ؤAق از طرق و�ل (��و�' �ود ���* �ن �و) ��از �را�7 
��ت �%�$�ری،درو! (��و�' ا�.تAرای ا� ���$�ری  ده ای &�ر�ش �و.�در  �ود ھ�وط��ناز و' و �ر

����رزه  ا�.ت �ر�ش �و.�� *�Dود را از آ!�ز +�ل  �د�و  �وان )روع �رده ام م ٢٠١٢
�$�ری" &"�%�$�ری،درو!��طری ا����ب ��ودم �* و�ل (��و�' �ن �%د از در ان ��G.* را و' و �ر�

�ن دا)�* �� ا�	�دز &!م ا�ردن ا+��د و )�دن دا+��ن �د+ت آو��� "$* آ(�ی ا	�د �رام  ��( *ا�	�د
���* و دوام دارد" ��:ء &�%�$�ری آ!�ز،�� درو! *���� ���$�رر Eو' و �رA8� مD��ق ��4ر و�ل � 

' ����ر %�' آ�>* در ��دروط�م ��ود���) *�در دوازده +�ل اه و �ن را �ذ)�* ��و�* +��ت Eر 
%دا.���  9آ�ش �� در.�ذا �وا+�م  �	ت  �وان �وق (��� و  وا�ل +و��ن ��دروطن  ززم �را و 

�رر+' ��  .ھ�وط��ن  زز )رU +�زم و 

  *�� در ار���ط �+ت و +* +�ل آ� وارم ا�د���%* ا����' �� در ا�.ت �ر�ش �و.��$* در ��E *�(در ذ
� را ا�� >�ره ھ�ی ����ف�م �ر�ش �و.�G� ری و درو!����ی�$�%� ���ل از ا�$* �رب داده ا�د (وی &

م �ود )�ن ���  ءا����' ا�)� گ�زرا����ع �ر0ت ���+ب در U ا+��د را در ط�ق و ده (��' �ن ���
د وت و �*  گ+�5' ھ�* ا������ را در U �0.ون �زر�ر�+ؤ.ت و�دا�'،ا�5('،��' وا

�$�ر��ی �ود ا �راف و از ھ�* ا������ ��0و0: از ا���$* 	ق )�ن &�%�$�ر��،درو!و�� و �ر
�واھ�د و ا+�+���* �E�ف ��%دل ����د �* ���م ��ز��د��ی ای �%�' را �* ا+�+���* ردده �%ذرت 

  در �ر دا)�* ��)د.�رای 	4ظ ھوت ا����' )�ن ا������ی ا�روزی و �ردا را 

ز �ذ�ر �)وم �* �� در ��دروطن  زز �� ���  راض و �ذ�رات �وق � *���ه Eرو	* و ا�5ق ا �راف 
ر  )ق Eو ا���ن ا�د از ��طر �داو�د(ج) و �Gد+�ت ر �+Eا��$�ران Eو  ذر�واھ' ا��د �)ود و 

��ی دا�������طر ���ت ��دروطن از �د�و �$�4���ی �ط��ق ھدا�ت دن �Gدس ا+5م ر &�وطن دار�د 
�ود �'،ا+�5' و ��' ا�5('،و�دا *�+�ل ��ت ذ)�* E+�ل در +' و ���از ا ��ل ��)��G� در

� در 0ورت ا�$�ر از  ذر �واھ' و ط�ب  4وه از ��ت  ذر�واھ' �$��د و ��،از طرق �را�7 (��و�' 
ن ا.���' 50	ت ��ر آن ��8د  م)٢٠٠١( دا.ت ا���G.' �* در ���4را�س �ندا��' و E '��  دهرد

��' � �)ود�ت آزادی و د�و�را+' وا(%' را ��واھم دد و.ذ��واھم را � ��ت ا���ن �و)
د.�داو�د �* ��ت ا���ن رھ���ی و ��U ��د.(<  

�ن��  

        


