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ن �������.��� ����وھ����� �����د ���� ا&%��$ #"��! ������� و  � �

   

�� اھ��� ���� دارد و �� ������ و �� ���از آن، ���� را در ����ه د����"، در ��)ظ�ت %�ر$#� �"�ط ��  ��
�� را �� �;:9 6"ا*��ژول 6"ی +�*ن   آ+�ی ��41905$3. در د����"  $01/وھ����. ��-,"د آن +�*ن �����"د.    ��

�� در آن روز�4ران ��;" �� ا$. +�*ن  رو*/ی >���د >� �� اABم آ+�ی  4?اری </، از =�:� =/ل ����. �ز$� ��ھ� و >:�
�� .�C� د$. را �/ر�� D�:1%..." :�< 9:;� ھ� د$. 6"ی در"� �� ،G*3 و %;/د و دا:B �< د ��وری و >�/..." ��� �" ا$. �

داری، ��$�ن �اھ/ داد. "ا*AKب �����" رو*/ی >�/%" دا<� و �I/ +"*� �� طل ا*;���/ %� ������ +"ون و��H ��  د$.
-�N �� طر ��ص، ��L:K </ و �� +��� >� ا�"وزه ��%�< Lم، و �?ھ�B ر����3 ر��/. %;"�O ا$"ا*��ن و +�*ن ا����  ط

ری ا���A، در �Aف ا$. ="$�ن <�� >Q�=�< د� R�-د. از =�:� �� ا$. د�4"  "ا*AKب ا���A" در رو*/ی <��ب  "دن �
ری"  4"ی" از �� ا$�;� ر��/ه ا��. �� %)��" "�:�)�  در �� دھ�، ا�"وزهQ�="   "مAدر "ا� "��K6 �$ و �� ا�/اع "و

�� �� ،��Aری ا�� و *� ا�Q�= �* �1�$ا .�B ا$"ان" در ��Aری ا�Q�=" �< 3����  ا$"ان و ا$"ا*� و ا$"ا*�� ھ3 در
�� N$دT* ه�,%"� O�- �� "���� �I"ت �:� �� را ھ��U ه ا�� و/> V+3 وا�K��ھ���  >�/، و ا$. در �U-� ا�� >� �Q"ه %�Wد �

4"دد. "دو-� د$��" �� "د$. دو-��" ��/ل  *��?$"%" �� رو*/ و ا$. رژ$3 ھ"روزه ا�Aح آ$�/ و �� در ����Kت >:�/ی آن ��
�/ا  ای ھ3 �/اران در دا�R و ��رج >�ر، در <�Cر "�Y* Z(Uم، از او=L وا=��ت ا��" �� آ+�ی ����� /ه ا�� و +/رت<

  ا*/. </ه

   

R�B �$��C� را در ����   ام: �� ا$. %"%�L ارا�� >"ده  4"ا،  ��

��دا*,�#� �I"ر ھا>"اھ� ا%#�ذ >�/؛ و ا$��1 ھ" 6"دی %"، �KB/ه و د$. را �/ون ھ�\  ا$��1 ھ" 6"دی �#��ر ��</ >� �� ط
��دا*,�#� �I"ر ھع آن �KB/ه و د$. را �/ون ھ�\ ا>"اھ�، �دش ا*�#�ب >�/، ا$.  �#��ر ��</ >� �� ط* ،"%

����� را در �H` ا6"اد و ھ��دا*,�#�,� ا�� >�  ���  �:�B رھ�ی �"د�� و �� %�V آن در ��C��= `H و �:� �� ط
ر ��:��ار ا��. $��I N.>�/. ا$ ��ق ذا%� ��" (از =�:� ا��AKل و آزادی) ا�KU ر، �� ا<"اف ��، و �" ا��س:�% .   

ن ا���� %/و$. ��*�+ N$ ،L�%"% .$ا �� ��ق و ��-� از �"ام ��</ و �/$. %"%�L �"دم ��  =���C و �:KU از :�� �< /�<
�� R���% �-دو �� "���� �I"را ھ ������ �� طر �/اوم،  ����� ،�%/�KB دھ�ی د$�� و�Q* �� ���%"  ط"ف >��/ >� دو-� *

  �,"دد.

���ا*/  ��N ��</. و-� $N 6"د و ا6"اد و ھ�ھ�ی �"د�� و در *�C��= �$�Q  %?>" ا$. ا�" ����ر �3Q ا�� >� $N 6"د *��
ن ا���� %/و$. *�+ N$ /�*ا��� ��ور��/ ��<�/ %� ���ق و �:� اول ��$/ �د ��  ��KU از >��/ >� ��-� از �"ام و ��:

ا*�/ ���ق 6"دی و �:� �د، �KU �� �6ن"B �� /$�� Vا�ط"�6 را از دو-� *��� �� ����د د$�� و �KB/%�،  ��</. ا6"اد و =
3< ��ری >� �:�< N$ ا��. در e6"ھ� N$ (������ و آ< ط:��1را*� ��H-�� >��/. �"د��� ری )و ھ��(� Oد آن از =�:�  ��

ر و �">ب $� *�آ<�� �� 6"ھ�e �"د��� ری دارد *��%��4" و=د */ا<�� ��</. و  %ان 0%ر >"د >� $N دو-� د1$
��ن)  ھ�ی %�/ن �Tرگ" و $� +�ن ھ���f*�1 د$/$3 د�>"ا�� را �� زور "ر��/ن �� دروازه�*�h6اق و ا"B) ری�< �� ��<

ان �� د�� آورد. �"د��� ری $N 6"ھ����* ��-�C6 د. �/ون> ��e ا�� >� ��$/ �� د�� �د �� �"دم ����� و �"دا�
�*ق 6"ھ�,� ھ�O �� �"دم، 6"ھ�e �"د��� ری و ��KU و ��د *�� زدا=آ$/. ا*اع و ا+��م �C6-�� 6"ھ�,� ��  ��/ی �

����� >� �� %C/اد ا6"اد و ھ�-�C6 .$"�ا*;�م داد، ا$��� >� �I/ *)"ی از %ان در ا���� >��R  ھ�ی �"د��، ��C/د ا��. >�
دو���ن و آ<��$�ن >� در �i$A و ا�16ر �� ھ�/$," ��K* �WCط ���">� دار*/ و �� �������Qی �#�:D در >��ر ھ3 او+�%� را 

ل �د، >��/، �� ا���0ص دادن �/ت ز��ن >%�ھ� از *��� و �"���� ط� ���C� ط �� ��1 �)�ھ�3 (  ھ�ی�"� (
�� "��-�/ و ��% �C��= ری در ��4"دد و �� ا$.  �"د��� ری و <Q"و*/ی �j"داز*/. �� ا$. %"%�L ا�� >� 6"ھ�e �"د�

��4"� OHK* �� و �$$" ر��/ه، در وط. *��?  %"%�L ا�� >� �K/��ت ا��K"ار و ا���"ار �"د��� ری، $N �"د��� ری �
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�� ��Q� ن/> V�= 3و*/ان �"از*/ۀ ا$. *�م، در ھ��. دور ھ"Q> .د��"  ھ� ا�� >� <�دھ�/  R�1�% �� را  )2" (ھ�ی �"د�� ھ
GK* ،G$� �>*"� .��C% د �� *)9 6"دی و �:�، در���B43"د*/ ( آ6"$. �� و �� ا.(   

�4l$ری و و ��د و �)�د و ا�ل آن  ھ�ی آن �� طر ھ"�I <)�ف �m 9"وری و �:��U �1%� ا�� >� �"د�> D$"C% "%
د. 3Q6 ) و +��R1> �� ) "%1R ھ"�I آ��ن> ��   %"، در =��n�� �� �C 4?ا<

 ���Cی =�Qن، آن ھ�" ا��!% �$  ھ�" آن *��� >� ���f/ه �,$� �#. ��ده ی �د را /// -�N 4" ��ده �,

�� (4( ا��AKل%ان ��  ، ��ا�ل و �)�ھ�3 �"د��� ریاز =�:� از  ��)، 9( ھ�ی ھ�,�*� ر��*�)، 8) (7) (5)، آزادی،  ��
�"ام �� %�ع +�� و 6"ھ�,�، ���/اری ازUا-�، ا/B انT�� "� />ر$�، رQ�=  � و ���"ا�Qrی %�ر$#� و ���q ز$

ن،... ا<�ره *�د. در ا$. ��ب "*�+ R��K� ا$"ا*��ن6"ھ�,�، �"ا�"ی در ��Aا� V��;�) "10" و ( �:� �,��ھ��
ریQ�= اھ�ن ا$"انن �ب و ���"و�� را �� =���C ارا�� >"ده11" (��� ( �Q*آ N��- �< /*ا  )آورده 11) (10 R$در ذ (
  </ه ا��.

�� R1> L�%"% .$ای دا�:� و ��ر=� ا�� و �� اازن +% R�� ����� �� �-دو "m�U "0B 9  �4"د. �� در�= ،�=ا$. %
ری و %�����%��دن <Q"و*/ان، �� ��� د1$� RC(�� انT�� �� L����>�/. ھ"�I  ط:�� ��R �� دو-� از +/رت ا�� و �

����" m�U" ���*�/، �� ھ��ن در=� از ��Bر +/رت در  <Q"و*/ان و ھ��� G$� �>*"� .��C% O�"B ھ�ی �"د�� در
�� ���3�K ���ر>�� ���ور%�، �� ��G ��4"دد و �� ا$. %"% آ-��ژ دو-� >���رود.  ��C��= L �� ��� ا-,ی �"د��� ری �

ی ا$. � �� �C��= در ����"د "Y* ا*�1ر ا�� و ��" آزاد ا*/$�� و ��" و R��+ "�s ���B ا�16ر GK* ،رو*/ی .��I در
ان <��QI O ا-, *��U ��K%� دارد. در ا$. ز��*� =�ی ��-� ر��*��B �� �*�,قھ�ی ھ�KU ��  �/ار *��$�ن ا��. �رم دو-

) �*ب و ��<"� G$اT6رت و ا/+ T<"�% ا�� >� دو-� �"ای ��Q� ارTه از =�:� ا�/�KB ام) و 14د$. و/Bر ا�< �� ،
د ��/ل �� ��� R��K� OHK* �� ه/�KB آن د$. و R�B از �/%�، در /C� .د"� �C��= ه  4"دد. در/�KB ودی، آن د$. و/C� ۀ/B ھ�

��=د �� 4" ا*�#�ب ھ" و��:� را %Bزور�"���ن �/اران و  >��/. �� ا$. %"%�L +/رت ای �"ای ر��/ن �� ھ/ف �
ژی <�ھ���ھ�" و "دروازه-ری ��-`" و $� "TUب ���"و" و $� "ا�Aم *�ب ���/ی" و $� "ا$/�%��ھ�ی %�/ن  "د1$

ا�R ا����ق و �">ب، �"ای ر��/ن �� آن ھ/ف ھ"4*� و��:m O/ آن را B Th� ی����Tرگ" را ھ/ف +"ار داده و �� <
�� t�:�% ور"m ل وAU �1�$از ا R6�s ./��< ��$ھ" 6"د و  و��:� آ q�ای از ھ/ف ا��. �� *,"ش �� و��$R ��1ر �"ده </ه %

ح ��G 4"وھ� ا�� >� اھ/اف وا+�C آ*�Q را ��mان �� ود. %�* ����   

ھ�ی ��ز*/ه ��. ا6"اد   �� %=� �� r�1%" واm` در ��ور و د$. و �KB/ۀ �"د��ن، در >�ر و در =�Qن، *��ز ا��,�(4 �<
�� ��</ >� �� ا��)�ده از ��" آزاد ا*/$�� و ��" و *Y"، از ��Tان ��*�="$�ن دا<  ��ھ� در =ا�V ��"ی و در د*�� >��

د. �� %Aش �"ای ا<�n�� OB آزاد و %���KB R$/ و ��ورھ�ی د$,"ان و %"و$u >�"ت> �*زدا$�*�  4"ا�� و رو<�Qی ��
ر و در =�Qن،�< N$ ز، در��0ر ��  ا�� >� 0%ر $OC��= N ھ��   4"دد. �

��، در %�ر$3Q* v د����" ���� در +"ن " ��2005 ������ $01/��. ��-,"د +�*ن  ������  �*�Q= O��ABدر   )16" (21ا
.���C% q/ادی ا>�د��% ���ABا$. ا .�) %/و$. 4"د$/ و 16( 6"ا*��از *�Kط �#�:D د*��، �� ز��ن   �;:9 6"ا*�� ارا�� </ .�

�. ا*,:��� (). در آ���*O $01/وھ����. ��-,"د +�15از 6"ا*�� �� �6ر�� %"=�� </ (� O�="% ،����) ا$. 12*ن  ��
 در ا$. ز���� �� ھ�ط��ن 4"ا�� %K/$3  ا���AB را، >� در =�ی د$,"ی */$/ه,�ام، �� ا��/ اT6ا$G %��دل *Y" و ��n و 4)

ی ا��. ا$. >:�� >� ر$�O 6"ھ�,� $*�*� آن " �س" �� ���Cی "آ�Uد �"دم" ا�� را �� >�3. >:� �����" 6"ا*���� " �
��*�Q  1871ا*/. و-� در ��ل  �4"ی >"ده در 6"ا*�� �� ��1842ل ��� وا�OH >�رزار >%�ه >"دن د�� ��Q�:Cی د$�� از د�

�6 O�="% .د���� ھ3 از �د >� �0"ف ا$. -�h در 6"ا*�� =� ا6>�� ارا�� *�/ه ا�� و در ا$. *����  O�:< از ��ر�� �
 L>� �?ھ ��رھ�ن و >��<���� در 6"ھ�e ا*,:��ھ��. -OK��� �< �h %�ر$#� ط *� دارد ا��)�ده </ه ا��.  ��

�" ا��، >��" ��1ر ��C$�> ن���1 ر$�3" ا��)�ده �� �"و%�" �h- از "� رود. در ا$. >�رھ� ���> ������  O-K� د. دو
�)�و%� دار*/ و $�1 را �� =�ی � A��< �*�C� و �f#$ر�% ،�h- ا$. دو .� "Y* �� ./���و �1 ر��A��< 3 از ھ3 =/ا ھ

0ص در �� دھO ا��"، *,"ش ��  د$,"ی *��� �� ،�KH�� د$�� در ا$"ان و در ����� v$ر�% �� �=ان ��1ر �"د. �� %%
��� را �"ای ا����� L���� ر���   دا*3 %� �1 ر$Tا��ن. %" �� K"ار و ا���"ار �"د��� ری در وط.، �
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ا$. ��. از روی ��. 6"ا*�� �� ز��ن ا*,:��� %"=�� </ه ا�� و >��دھ��� دارد. ا*��Kدا%� ھ�WC� �� 3 �)�ھ�3 �� >�ر �"ده 
<�/. در ا$. %"=�� %Aش >"ده< �Q*آ i�+/% ا </ه وارد ا�� >� ��$/ در��U �< 3دھ ��را ارا ���ا ��1ن %"=��h- O ��  م �

�. ا*,:��� ��</ و از %�و$R و %)��" و ا�"از *Y" <#�0 �"ھ�T >"ده� �h- .ام  

د �B/ه �"ای ا$. ��. �� =�ی %L;C ا�� >� ا$. ا���AB، �� ر��*���< N$ دا*3.  ھ�ی ھ�,�*� ا<�ره *���1/ و ا$. را
��BAان اط�� �*,I و د$. و ا*/$�� %/و$. >"د �/ون ا$��1 در  ای در ��ب "Y* ه و/�KB ق ��" و ��ور وKU ری و ���"د�

�RK ا*/$�� و *Y" و ��" ا<�ره <د؟ در 6"ا�ان =��Q از ط"ف "�;��V ا���A ا$"ا*��ن" و در ����ن �آن �� ��" آزاد و �
ریQ�= �:� �,��ان ھ�ی ھ�,�*� و  �اھ�ن ا$"ان" �� *GK ر��*� و "ھ���B رم���QI ���> )13 ه/> ��) دو-� �"دا�
=�   ت �#�:D %/و$. </ه، �� ا$. �3Qھ� و ���رھ��� >� %�A�1�% q *��� ھ� و �"ام *��� ا��. و-� در ����" ا��س% "��<

   ��?ول 4"د$/ه ا��.

�:B  ارت/�  

 "��زدھ3 ا>*2013  
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