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  ���را�س ���� ��رو	ط����ٔ� 

  دا�ش درا�������ن

�م ��ور دا�ش �  در ا�������ن و ارز��'! �دا'�ر" &روه دو$ت ا�"�! " �وا	ب و

  'رای ��و	ف ��ودن آن

���را�س  ��2015ه د���'ر  12) '� �2ر�FAROE 1��رو، �درا��ون ��ز��ن ھ�ی -��ھ�د&�ن ا���ن �.�م ارو-�  ( 

�م ��ور دا�ش در ا�������ن  و ارز��'! �دا'�ری 'رای ��و	ف ��ودن ��ود را در ��ظر 'ر�ط�$� �وا	ب  و ����

;��ب �ظرا���ن ، ��8ل �رھ�9��ن،  120ا�ن ��روی اھر���! در 78ر ھو�ددورپ ھ�$�د دا5ر ��ود �� در آن '�ش از 

�=�وری ا���ن ھ�، از �8ور ھ�ی ���=ف '� �8ول ا�������ن، آ$��ن، �را���، �و�دن،  -ھ�ی ا>����!�����د&�ن ��7د 

ا�-����، د���رک، اطر�ش، '=>�م و ھ�$�د ا�8راک ��وده 'ود�د �� از ھر ط�ف �ردم 8ر�ف ا�������ن و ا�د��8 ھ�ی 

  و�دت �=! ���وع �Aری و ����! آ��ن �����د&! �! ��ود. ���را�س ط'ق ���ول '� ط�ر�ق د�و�را��C و '� رو�

  'ر&زار &رد�د.

���م �>" وا��! � �درا��ون ��ز��ن ھ�ی -��ھ�د&�ن ا���ن در ارو-� آ�Dز 8د ،���را�س '� ���را�! ا������� .ر5

�-س '� �ر�ت 'زر&دا8ت از �78دت ھزاران ا���ن '���9ه در �را�ر >�7ن و ھزاران ھ�وطن ا���ن �� �� '�  اEر 

��ر&رد�د. 2015و ط�$'�ن در >ر��نا$.��ده ت �8و�ت '�ر دا�ش، ��"��78�د 8ده ا�د، �C د	�.� �Aوت ا  

�ر �.دم &��ن '� �����7ن، ھدف �دو�ر ا�ن ���را�س را �راھم ����ن ز���� ای 'رای در���ت دا��8 �ر5�س ��رو ��ن 

�ص ���ل �وج دھ8����ک �رور���! دا�ش، ��;و;�ً در ھ�ی �=�! و ا>����! ا���ن ھ�ی �.�م ارو-� >7ت �8

 �'��ث آزاد ���8ور �� و >�ت و >وی راه و �د'�ری 'رای ��و	ف ����ن ا�ن &روه >���ت ��ر، ��ر�! ��ود �� ز�

  را در ���ی ا��رام ��.�'ل 'رای ا�8راک ���د&�ن در �و�وع ���را�س �راھم �! ��زد.

و ا��.�دات ��ز�دۀ �� ا���ن ھ�ی �.�م ارو-� ���;ل �"ش ھ�ی  ���م وا��! ��ذ�ر 8د �� �ظرات، -��7�8دات، طرح ھ�

�9ردد و از ا�ن طر�ق 'ر� M�< د و��ت ھ� و ھر �C �� 'وده �� در ا�ن �درا��ون �و�;�ار&�ن ھ�ی ا����! و '�ن  8

��8ر ا$�==! ��8ل در �'�رزه �=�� �رور�زم و دا�ش، '� �;وص ذ�د�ل در �'�رزه �=�� �رور�زم در ا�������ن، '

  �'ب �"ش ھ�ی �ز�د 'رای ا���ی �رور�زم &ردد.ا�ت اEر&ذار 'وده و ��Aن 

�ن را�! ھ�، ا'راز �ظرات و '����ت از �وی ا�8راک ���ده &�ن ارا�5 &رد�د؛ �ده ای از ا�8راک ���ده &�ن '� � ً�'	����

ن، �����ت �و>ود و ���د�ن '! ا�ن '�ور 'ود�د �� در ���8ر و �ر'ر�دن '���9ھ�ن وطن �� �و�ط دا�8! ھ� و ط�$'�

�ود ا�د و '� �ردم �Aر ��! ���د. !���� M���� 8� ا$�==! آن '! �.;�ر �����د، �����ت و دو����ش �.ط در ا�د

�ر ���.�م -�$��! و �ظر���! ھم �طرح 8د �'�! 'رD ر&ذاریEش  ا���=Aرد 'ر�! ا'ر	در��7ی ��ط.وی و >��7! در زا

  .دا�ش" &روه دو$ت ا�"�! "ر8د  و
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�=! '=�د �رور��ت، �� از� Oث &روه '� �ط�ا��را�! �=�! ھ� 'ر�����   '��را�د��8 ھ�ی '���د &را���� دا�ش '� �

 ا�ت، ا�ن &روه ا��Aده'��ر ���ز��ت �Pد �8وری ���8ل 'ر �راق، �ور�� و در >� ھ�ی د�9ر ����  ا�ت، 'ر

در 'ر�! از و���ت ا�������ن  ��وذ �رده و'�  "ط د�ور�د�”در ���ن �رور��ت ھ�ی ;�در 8ده   از آن �وی  ھ���Pن

��ل را�ت '� �ر'�ز&�ری  ا��A '� آ��ن ���ط.! را ��ت ���رول 	��! و �ؤ	�! �ود  در �! آورد و�در ا�ن ���طق '� 

�8�M و '� در> '=�د �8و�ت دا�8! ھ� �� در ا�������ن �ر�Aب 8 !=��ده و ��رو��دی �ود �! ا�زا�د، ���8ر ھ�ی 

�ر، .�� �واھد 'ود ا�د، آ�Dز �C دھ8ت �'وده و -���ن آن ��ز� ا��ون �ردم ا�������ن '�د از�>ر'ٔ� دھ8ت �� دھٔ� ا

ا&ر راھ�Aر ھ�ی �ؤEر و >دی 'رای >=و &�ری از �را�ت ا�ن �;�'ت   ت.'�دھ8ت &روه دو$ت ا�"�! رو'رو�

�واھد &رد�د. �و ��ط. �;ر �� ا���ذ �9ردد، �'ب >�R ھ�ی دوام دار '��8ر در �8ور ��  

ا�زا�ش ��8ر �ظ��! >��7!، '�$��;� ��8ر رو'� �زو�! '��ی ا�ن &روه '�د از >����ت اش در -�ر�س، ا����ل �.وط 

�ور�� را ز��د ����� ا�ت و ا�ن &روه را وادا��8 �� ��ل د�9ری را 'رای ��ر�ز ���$�ت  ا�ن &روه در ر	 �راق و

�� و ا�������ن ��9ردد، در  ھ�ی �ود د�ت و -� ��د، ا�ن'�و���ت �'ب &��رش ���$�ت ھ�ی �رور���! دا�ش در $

دول 	ر'��! و �� دو$ت ھ�ی ز�ر �7د�د دا�ش ��"ت ��.�'ل ا��8ن را 'ر  ا�ت ;ورت و	وع ا�ن ا����ل ��Aن

ز ���ل �� و��م دھ� �و'�ده '��8د، در ��$��A �ردم �� '�د ام ا�ن �8ور درھ ا�������ن ا���ل ���د، �� دا�ش را در

�م E'�ت روز ��8ری ����Aد، ا�� 'د �ر 8دن روز �� روز او��ع �8ور �ردم �� را '� �وی A�� را�! 'رای�>�R و و

  �� ا��دی ���ل �وق داده ��رود.

�8ور '�8د از >��'! ھم ���;ل  �را�ر �����ت درو���د &��رده �C �و '� �=ت ��ف  -� &ر��ن دا�ش ا&ر از

�C �=�=� �وا�ل ا>����! ����د، ر8د ���رول �� 8دۀ �دارس �ر�وز �رور��ت -رور �'=S �رور�زم، �.ر �ر����دۀ 

&ر ا��8ن '�  ��ل >وان،  '.���ی �ظ�م 	و���دان ���ری �� �ر�د و �روش 	و���دان ھ� را ھ�راء '� �زدوران P-�ول

  �7و$ت '� د���8ن �ر�� ��دارد.

دا�ش، د8وار  و��ط.� '� ا�ن &��ن ا�د �� '� و>ود �"ش ھ�ی '��! از �����ن '�ن ا$�==!ا�8راک ���د&�ن ���را�س 

�8 '9�رد�ز�را دا�ش و �رھ�R ���ط اش در ا�������ن  ���"ً  .ا�ت ا�ن -د�دۀ ����2وس ���وس در �8ور �� -� و ر

�8! از '����9 ا�ت، -س ���;ری �� '� دا�ش' ���ر�ده 8ده ا�د و  ��  آن ھ� از �وی  " آی، اس، آی" �و��� ا�د 

'� وطن �� ا�زام &رد�ده ا�د و 'ر ط'ق 'ر��� طرح 8ده، ��ن ��=� '� وز�ر���ن ��8$!، '� ا�������ن �ر���ده 8ده 

  ا�د.

�ر ا�	وام 'وده و �ردم دارای ز'�ن ھ�، �ذاھب وE� ن �ردم ط!  ا�������ن �8ور��رھ�R ھ�ی ���وع �! '�8د، ا

�ر از  د�9ر �ز���! و ھما�;�ر و 	رون در ھD وام و �ذاھب	ورد دا�ش '� ا�-ذ�ری ���ل '� �ر 'رده ا�د، 8�وۀ 'ر

 دا�ش، �8م 'Aدن ھ� �ر���ود ا��8ن، آ&�ده از >����ت �م �ظ�ر �د '8ری 'وده ا�ت، ا��ط�ف ھ�  و �ر'ر

��� ا�ت. �ر���ری،  ��ز��ن ����� و�  ��ط.! �ردم ا�������ن را 'را�9

'را'ر ز��ن ���ر در 	=�رو ��ت ��=ط ا��8ن، �واردی ��8ل ��د�ده &ر��ن ���ل �.وق ا����! ز��ن،  ا���ل دا�ش در

�>�وز 'ر آ��ن و �>�وز 'ر ;��ر و �.ض ;ر�O �را�ت ا����! زن، '� �راج و $�"م &ذا�8ن ز��ن و �ر�د و �روش 

�ن ا�P !9د، از $��ظ �رھ��A����$! در >���� و �رھ�R ا����! >داً ا�را و ا�A8ل د�9ر �ر�وب ز��ن را ا��وا �

�ف ��'�8د.�  �ردود و �
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�>�رب �راق و �ور�� از �'�A7ری ھ�ی دا�8��ن در ��وه  و ��'ود ��زی '�� ھ�ی ��راث ��دن '8ری، �9��8ر آن 

 ا�ت �� ا�ن &روه 'رای ا���ی ��دن '8ر�ت ��ر '��� ا�ت، آ��P �� از ا�ن آ�Eر �رھ�9! '8ری 	�'ل 	��Pق و �روش

دوھزار و �7;د ��د�س دوره  ��ر�ب '�ش از'وده ا�ت، ��'وس ھو$��ک ��ر�ب و و�ران �ردن 'ت ھ�ی '����ن و 

در �8ور �� را در ذھن ا$.�ء ���Aد، ا�ن و�8ت و 'ر'ر�ت �9را�! آ�را ا�>�د �رده ا�ت �� آ�Eر 'ودا�! در �وز�م ��'ل 

�! '�ز���ده از ��دن ھ�ی  ��'ق �8ور �� �  ، '� �روج دا�ش، �;ون �� �واھد ���د.&را�'�7ی �2ر

�ر روا'ط  ار&���C و ا;و$! 'ر ا��س  رو8ن'��د ���ود �� ا�������ن �8وری در ���رۀ دور �'وده و در ��ل ھ�ی ا

��، �.و�� و د��ع از ا�������ن را ��� ����8ور ��ز��ن �=ل ���د '� �8ور ھ�ی د��� دارد �� آن دول، ��7دا�!  در ز�

  ��� ا�د.'ر�7ده &ر

دا8ت ارز��'! و ��Aت �طرح 8دۀ �وق ا���ی ا�8راک ���ده در ���را�س �وارد ز�ر�ن را طور  '��'رآن '� در �ظر

��7�8د &و�� '� ��M �را>M و ار&�ن ھ�ی �ر�'ط '� �و�وع ا�"م ��دارد:-  

 او در دو$ت ا�������ن، '��د �ر�دات �8ور را از ��وذ ���;ر ا���دام 8دۀ '��9��9ن طوری  – 1���ت و وظ�=A� ��

  	��ون ا���! �8ور ���ن &رد�ده ا�ت، ����ظت ��د �� دا�8! ھ� در ��ک �� ��وذ �رده ��وا��د.

2 – �&رد�ده و ھر $�ظ� آ��دۀ د��ع از  تار&�ن ھ�ی ��=! �����ت ھم در '�ش �=A! و ھم در '�ش �ظ��! �.و

�=! �و��ه '� ����ت ا���ت �ردم �� '�8د، ا�ن 	وای ��=O ھر ��ل اداری '� ��C وا�د ا����ط! �� در �دت ز��ن 

  	ط� �ؤظف ر��ده '�وا�د، ��ز��ن داده 8ود.

��ر و��M و '���دی >7ت ��و �.ر و '��Aری در �.�ط دور و د�ت �8ور آ�Dز و '� A8ل �ر�M ا���ل &ردد ��  – 3

� –�ردم �� A8� ن �� را���ل �ر'�ز &�ری  –ل ��دھ�د '� �;وص  >وا��ن �� �� ��ل ز���Aش ��=! �رز�

 �رور��ت ھ� ����رور��ت ھ� 	رار �9�ر�د. از �واھران و ��دران �� در �.�ط دور د�ت �8ور در 'را'ر ا���ل و�8

  �را�ت '� ��ل آ�د.

س ��ر	� و �;و�ت �دو$ت ا�������ن �دا'�ری را ا���ذ ����د �� د�8ن ���ل �ردم ا�������ن ���! دا�ش '� د�� -4

��ن ا	وام 'رادر در �8ور ��ری را ا�>�م داده ��وا�د و ا�ن د���س از 	'ل ��E! و '! اEر &ردد.� -را��!  

�دن ��ز و ����ن و ��� ھ�ی دا�ش را در ا�������ن ک ا�8را –5Pری 'ر��ر ��-ذ����د&�ن ���را�س ��2�د >دی 'ر �2

  دار�د، ا�ری �� ا	دا��ت �ؤEر �ظ��! را �.��! �! '�8د.

�! �8ور �� �� ��Eل ھو�ت �رھ�9! و �د���! �� �! '�8د، '� د	ت و �س  �ردم '� – 6��رھ�R �� از آ�Eر �2ر

  ��ؤو$�ت '��8ر �79داری ��وده �! �����د. 

 >��7! '� ا����د ��8ور ��ز��ن �=ل ���د در >=و &�ری از ���'M و �����9ه ھ�ی ��ل ;=O و ا���ت  –7���<

  '��زد �� از ار��ل �رور�زم '� ��ک �� '���ره د�ت '8Aد،>��7!، -�����ن را �>'ور و وادار 

8 -  �و  تا�������ن ��A! '� ��ن 	رارداد ھ� و -���ن ھ�ی ا����!، �ق ��=م �ود ��دا�د �� دو$ت ھ�ی ���7د در �.و

M ا���ل '� ا	دا��ت �زم، 'رای د� �و�ل�>7�ز 	وای ��=O ا�ن �8ور ��7دات �ود را ا��� ���د و ��ز �ق �.���ی ، 

�ر ;=O و ا���ت را در ;ورت ���ز از ھم -�����ن �ود �و	M دا��8 '�8د.���  

  ���ده &�ن ��ن ا�ن 	ط����� و �واد -��7�8دی ��درج آ�را '� ا�Eر�ت آراء '� �;و�ب ر����د�د.ک ا�8را 


