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 ا���ر ��ل ا	�د ا���ن  

  م٢٠١٣ �ت�آ  ����٢٨دا:        

  ر در ��ط#" ��وب آ���ا�������ن ���طن د

� و ا�'ع ��	ده ا�ر$��د��" د���  ری )ر
� و ا�'ع ��	ده  ��1 �ه ا�د �" )� 0�م�ھ�وط��ن .زز از ,)'ی اوراق ��ر* آ����2��3 دوم )ر

$د 2��(� �( �$0ر �4ت و �ا�ر��8 ��رس دو6�2 را )��م ا�را5ل �ر )رای ��ز ���طق 9رق ���" و 0
در <��رو ���طن ا��د و )� دادن ��$�3ی ا<�=�دی و �ظ��2 ا�را5ل را )رای 	4ظ ����; 0ود ژا�دارم 

2 ا�را5ل را  �1راه ا�دا0�ن �" ��ط#" ��0��د و )����در م ١٩۶٧در ��ل ا�را5ل )� ا.راب او6ن <در
2$ ���طن و ا.راب را ا��9ل و از ��ل  �دذا9����ط#" )" ���ش م �١٩۶٧" )�,Dر ���طق �3م ��را�ژ

E و ا��9ل ���طق ا.راب را ���ر (#�ر ا����2 و )9ری ا�را5ل را F ت ا.��لا26 ا�روز 9ورای ا��
�2 دا���" و �$ررآ �#���ی ���رد ��ودن ���طق ا26��9 را ��وده ا�� ازطرف �ور��3ی )�ن ا�6

�$� و ا�'ع ��	ده ا�ر����و  ا�را5ل،)ر�" ھ�ی 9ورای ا��ت ��ل ��	د )� دده درا2 و=  ردده.��

�و ��وده ا�د )�$" )" �رور ز��ن دو�<در��3ی ا6��9�" ھ�ی 9ورای ا��ت را و=� �3��6��3 و ��ت ر �" 
��دروطن 0ود �	روم و آ��3 را )رای )د���2 ا�'م از 0ود و ���طن را از دا9�ن �'	�3 )رای د��ع 

 �3زم �" ا.راب 2�L وھ ��وده ا�د�)زم �)�9د  ء وھو �رورزم �" زاده Jدده ��ه��)ور )" 0ود�9(�
و �ز )� �	رم ھ�ی ���ت داد   ل <رن )�ت )" ��M ,ر�س .ر)2 از <د �ر��3)د)0ت را در اوا5

��" �ز از ت ��ب و =�	دو�ت ���طن را ا<�=�دی و و�; 9راط د9وار ا���4ده از راه )	ری �
زی دآزادی N� ن �رو�ری را آرزو �دار�د�� "��3ی و ھر روز ر���ت �ظ�وم و )د��ع را )طرف )د0�

9�ر �وق ر ا����2 ا�ت �" ���	��"  1داده و ��)ور )" 0ود�9�3 و ��)F وده ا�د.ا.��ل��  

9م �" ��دروطن .زز �� ا�������ن را �(ز )� ا���4ده از Jدده ��ه �� در �2 و�" ��ل ا0ر �9ھد ��
2 	،��$�3ی ��دی ا.راب و �',دن را25 اوM�� "( O ا���" )ن��)زم و ا�راطوھ�$از <د  �3ی ا�ر

9)رد �رو�" ا6��9J س )رایJزم ر 0'ص و��ر در ا�������ن و ��ط#" )� ا���4ده از وھ�)Lاھداف و�
 2��و�ط رھ)ران ��ظ Oا�راطو ط�6)�ن او�2 $�ف �" ر�ول .)دا6رب  در ��)ل آ<�ی �3 آ�از را �" �

2��9 0ود  �3ر وھ�)زمJ "( �0ر�)�9د ��دروطن .زز �� را )رای ر�دن اھداف 9وم زده  را )" ا��
" ط�6)�ن وھ�)2 در  �9ن در ��ط#" )��م�ر��" و ��ت ا���ن را �" ���3ی ھر روز ��ن 0ود �رو��)�رزه .

9�و��3 از روز <)ل )د)0�ر ���زد )�$" ا�����3 J Q=ن �#دس ا�'م را �" )رای �0=ورا وھ29 و د
 �3��3ی )9ری ���ت )9رت از )د)0�)�9د دن و �وق )طرف 0و0(9��ری )" ���3�ن ��9ن �وھ9

  د.�دھ�
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.)دا6رب ر�ول ھ�وط��ن .زز اط'ع دار�د �" از�دت �Nد ��ه زم ز�" ھ�ی در �ورد ���دد 9دن آ<�ی 
�ف )رای ز.��ت آ�ده ا�������ن )�� "�ذ9�" آ<�ی 	��د �رزی �و�وع را در �وش �ر�د، ا�� ھ4

ن 	#وق در �6ت �را 6ت ا�م آ<�ی .)دا6رب ��ف )دون ا�$" ز�ری �9و�=�	)" �ط)و.��2 0ود �>�
��2 ��0ت و �ر�ود�د �" آ<�ی ��ف رھ)ر ��3دی���دد 9د�ش را )9ر �رده )�9د )��ر �	�ر���" . 

  ا�ت و 	ق دارد �" 0ود را Nون آ<�ی .)دR .)دR و آ<�ی دا��ر ا9رف 2�F ا	�د زی  ���دد �ر���د.

" ����م 9د ���ت و2�6 �رر��ن ر�	�ل �وال در ا���ه ا�ت �" Nرا آ<�ی ��ف �" �'9ش )رای 
  ت �$�د �" 0ود را ���دد ��د.؟ا�روز �رأ

 "$���دارد �" �ر)� �0ورد، 2�L )�زار وھ�)ت )رای ر�دن اھداف  �3ی�ر)آ<�ی ��ف �واب �وال ا
� در ��ط#" و ا�������ن ��3ت ��� رم و )� اھ�ت ا�ت�Fرب �0=و=Q ا�,ت ��	ده ا�ر$� و دو6ت )ر

���دد 9دن و ا���0)ش )	ث ز.م آ�ده ا�������ن ����ب آ<�ی ��ف )رای ان Jدده ��ه از و )� ا���4ده 
2�L 0واھد )ود و .ر)���ن �Lودی  Fرب اھداف طول ا�6دت09ص )رای و 0و)�رن �رن ��4ده )� ا�

روانJ زم ودر ��ط#" �9ن 9و� فر�دن اھدا)"  )" د,ل ذل �ؤ�ق�9ن �ور 0رده 9ده  از وھ�)
 "ن و رو�N ،2 �ر�زی، ھ�د�  :0واھ�د 9د�0=و=Q ا�������ن،اران، آ�

��د�رن -١L� ر 9وروی و<تآ<�ی .)دا6رب ��ف وھ�)2 ای ا�ت �" در و<ت ��3د در �#�)ل ا�	�د���ھ
 و ��$�3ی ��دی )دون <د و 9رط)ود رھ)ر ا6#�.ده )���ن �Lودی و ا���" )ن ,دن 09ص دو6ت .ر

  .ر)���ن �Lودی )دا��ش �ر0ت.

�ن -٢���آ<�ی ��ف در و<ت ��3د )� وھ�)�ن ��ورای 0ط ��ه دور�د و �را�ز �ر)وی ط�6)�ن روا)ط 
  دا9ت.

�ر ��وده )ود )�$"  1آ<�ی ��ف در دوره ط�6)�ن در �� -٣�ذارش �)" ا��س �و�; )طرف را ا0
4و�2 ق از طرآ<�ی .)دا6رب ر�ول ��ف )L�2 ���); 0)ری ���=ری دو��ش دا��ر ھ��2 ��4رش 

را  )�ر�(��ره �ن) و .)دا�6��ر دھ�ن(0)ر � �	�د <��م )#�26و �'<�ت دو �4ر �را�29 2�L ز��" ر��ن 
�" �)ب <�ل ا	�د �" )" 0وا�" )�3وا6دن ��6#�ن ���.د ��0ت �)� ا	�د �9ه ��Lود �'<�ت ���د �" در �

ت دا9�" )�9د ط�6)�ن و )�دارا��9ن �رھون ا	��ن او ا�د.�ا اردد�د �2 ا36ذ� �9ه ��Lود L>ر 0)ر وا  

� �" �3ی دا0�2 و �" )Lد از ا��9ل ا�������ن ��آ<�ی ��ف در دوره ��-۴�����ر* و�ط ا�ر$� و )ر(٧ 
" و � �=�	)" 0ود ����م =ورت ٢٠٠١آ��و)ر ��( Z��ن،ط�6)�ن،آی،اس، #ر�ت در ھ���J Q�

�$ آی،ا�ر�J ت� را �	$وم �$رده )�$" �دی طر�دار �و�ود���در �ھ�ی ا�'ع ��	ده ا�ر$� �و )ر
  )وده و طر�داری �$�د.ا�������ن 

�رن 09ص آ<�ی و )#�ش )دون درد �ر در ا�������ن  )Lد از 0�م ز.���ش �رزی آ<�ی 	��د  -۵(����
دا�د 36ذا از ھ�$�ری 0ود در راه �ؤ� ��ف را )رای 0ود� \ت آ<�ی ��ف از ھZ �وع ھ�$�ری در#

  �0واھد �رد.
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در ��ف 	ل �L�ل .)دا6رب ر�ول )� �ذ�ر �$�ت �Nد در �وق )�د .رض 9د �" ا���0ب آ<�ی 
ن و رو�" ا�������ن و ��ط#" N،2 �ر�زی، ھ�د��ت )�$" ز��" �دا0'ت اران، �9ورھ�ی آ��

� را )� ا���4ده از Jدده ��هء وھ�)زم و ا6#�و از ا�ر$� و )ر�درا26 را در ا�������ن ���ده را در .
9�ر )� .وا<ب ���9ورھ�ی �وق J ر از�99�ر و �4ر<" ھ�ی <و�2 در دا0ل ا�������ن )وار آن دا�ن �)

�و�L" وھ�)ت �" ���3ی ا�������ن و �9ورھ�ی ا�'�2 )طرف �)�ھ2 و )د)0�2 زده 0واھد 9د و �ز  �(
��9�ل .ر)���ن �Lودی )" 90$2 9د )�$" روز$" ده 0واھد �3واره ا�'م را �ز �)ر�د �9N" ھ�ی 

0دا��0وا��" Nون .راق.ا�������ن و �ور" )" �0ک و 0ون 0واھ�د ���9د�د، 0داو�د ��د �" �ن در 
�ه زات �Jک ا236 ان ا�ت �" ��ت ا�������ن �0=و=Q زرداران و �ا9�)�ه )�9م. آرزوی �ن از )�ر

��3 در ان �و<; 0طر زورداL>ران )� درک وا�3 و ھر�وع ا0�'��0ود0واھ(�ت را )�0طر ���ت �3،��ط
�3ی �)ران ��Jزر آ�ده ذری �و 0ودار�د و ا�������ن .زز را )� �L#و6ت ذ���دروطن ���ر )�از )د)0

��3 ر در 0ون و �0ک )�Jد و ��ت �ظ�و�ذار�د Nون ���طن ده ھ� ��ل د�داده و ����ت م آن )� �	رو�
  .د�ت و ��J" �رم ��د

         0داو�د(ج) ا�������ن .زز را در 	4ظ 0ود ���#ل،آزاد و �ر)��د دا9�" )�9د.

   

             


