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اهزّس هی خْاُن تِتزیي آرّسُای خْد را تَ ُوۀ کساًی کَ  ًْرّس را در ایاالت هتحذٍ ّ سزاسز هي 

 .مذین دارمتجِاى جطي هی گیزًذ 

 

. رگ داضتَ امسال در دّرۀ ریاست جوِْری خْد ایي رّس را تا خطاب هستمین تَ هزدم ایزاى تش هي ُز

 .اًجام دُن هایلن یک تار دیگزایي کاری است کَ 

 

تی  ُای أهل تز هُْثت، تزای تخاًْادٍّ گزدآهذى تا دّستاى  تَ هٌظْرایزاى جطٌی هزدم اهزّس تزای 

 کَ یک رّس ًْ در تز است ًْیذی تزای چطن دّختي تَ تزخْرداریذ ّ ًیشکَ ضوا اس آى  استُوتایی 

 داًین کَ ایي فصل ّ اهزّس،  ها هی. ّ تاس آفزیٌی است  ایي فصل، فصل اهیذ، ُز چَ تاضذ. دارد

 تزجای، ُزچٌذ کَ ٌُْس چالص ُای ػظیوی ًیش ًیشُستفزیما در سزاسز خاّرهیاًَ ّ ضوال آ یتخطًْیذ

 . هاًذٍ اًذ

 

داریذ ّ  کزدر فغ ّ تطکیل اًجوي، تْاًایی اتزاس آًچَ تجوآسادی  -هي تز ایي تاّرم کَ تزخی اس ارسضِا

پافطاری تزای پاسخگْ تْدى  هی تیٌین ًچَ کَ ها در سزاسز هٌطمَ آّ .  جِاًی ُستٌذ -اًتخاب رُثزاى

 . دّلتِا در تزاتز هزدم است

 

ُواى ًیزُّای اهیذی . جٌثص ُا هٌحصز تَ ُویي چٌذهاٍ گذضتَ ًثْدٍ اًذایي هی داًین کَ ُوچٌیي ّلی ها 

ّ درست تَ ُواًگًَْ کَ هزدم . در هیذاى آسادی دیذٍ ضذًذ 2002ر ژّئي دکَ هیذاى تحزیز را درًْردیذًذ 

در ایي کَ چگًَْ حکْهتی داضتَ تاضٌذ پای فطزدٍ اًذ، دّلتِای هٌطمَ ًیش ای هٌطمَ تز حك اًتخاب خْد تز

 .پاسخ خْد دارای اًتخاب ُستٌذ

 

ی تَ هزاتة تیطتز اس احتزام تَ تا تَ حال پاسخ دّلت ایزاى ایي تْدٍ است کَ تزای حفظ لذرت خْد اُویت

 . حمْق هزدم ایزاى لائل است

 

اس پیز —هزدم ایزاى.  ًمط حمْق  در جزیاى تْدٍ استّ ػاب ار طی هذتی ًشدیک تَ دّسال پیکاری اس

صذُا سًذاًی ػمیذتی در . در هؼزض تؼمیة ّ آسار لزار داضتَ اًذ—سى ّ هزد؛ ثزّتوٌذ ّ فمیز؛ ّ جْاى

ض زسًاى در هؼ. دٍ اًذرا خاهْش کزرّسًاهَ ًگاراى . تی گٌاُاى ًاپذیذ ضذٍ اًذ. تزًذسًذاًِا تَ سز هی 

 .    ضذٍ اًذ تَ هزگ هحکْمکْدکاى  ،اًذ ضکٌجَ لزار گزفتَ

 

ها ضاُذ تْدٍ این کَ ًسزیي ستْدٍ تَ خاطز . ًطستَ استایي اػوال تیذادگزاًَ  تَ ًظارۀ  جِاى تا اظطزاب

؛ ُای خْد ًیست ساختي فیلن لادر تَّ  رفتَ ًذاىستَ ؼفز پٌاُی جى افتادٍ است؛ دفاع اس حمْق تطز تَ سًذا

جاهؼۀ تِاییاى ّ هسلواًاى . ػثذالزظا تاجیک تَ خاطز ایي کَ رّسًاهَ ًگار است رّاًۀ سًذاى ضذٍ است

تا هجاسات ضذٍ اًذ؛ هحوذ ّلیاى، یک داًطجْی جْاى، تَ خاطز ایي کَ سَ  ضاىصْفی تَ خاطز اػتماد

 .    ضذٍ استهحکْم  گتَ هز ،سٌگ پزتاب کزدٍ

 



آًجا اس هزدم خْد  سیزا ّلتی دّلتی تا.  ًیزّهٌذی ًیستٌذ، آًِا تزص را ًطاى هی دٌُذ ُا ًطاًۀ اًتخابایي 

ّحطت دارد کَ تَ آًِا حتی اجاسۀ دستزسی تَ اطالػات یا تزلزاری ارتثاط تا یکذیگز را ًوی دُذ، ایي تَ 

 -اى است آیٌذۀ ایزاى اس آِى جْاً. اها آیٌذۀ ایزاى تا تزص ضکل ًخْاُذ گزفت. گْیا است دخْدی خْ

 .   خْد را تؼییي هی کٌٌذ تسزًْضکَ جْاًاًی 

 

ضوا پایثٌذ سًجیزُای . تَ جِاى گطْدٍ اًذچطن  1292تیص اس ضصت در صذ هزدم ایزاى تؼذ اس سال 

ًَ کار ّ ًَ فزصت تَ ّجْد هی آیذ؛ یک دّلت ى اس آاًحزاف آفزیي اس آهزیکا کَ  ًفزتِ  –گذضتَ ًیستیذ 

اس تزص  ،غیز پاسخگْ؛ جلْگیزی اس ایي کَ هزدم ایزاى تْاى تالمْۀ خْد را تَ تحمك در آّرًذّ سختگیز 

 .ر دّلت هتشلشل ضْداالتذهثادا  ایي کَ

 

ری را کَ در ضکل دادى تَ کطْ تْاىفزٌُگ تاستاًی ایزاى ّ ُن ُن  -ضوا هزدم جْاى ایزاى –تَ جای آى 

ضوا تَ آیٌذۀ ایزاى ضکل  گشیٌَ ُایّ ُا استؼذاد، اهیذ. در خْد داریذتزاتز خْاستِای ضوا پاسخگْ تاضذ 

سهاًَ تاریک جلٍْ هی کٌذ، هی خْاُن کَ  ّ ُزچٌذ. ذٌذ داد ّ تَ رّضي ساختي جِاى یاری هی دٌُخْاُ

 . تنستذاًیذ کَ هي تا ضوا ُ

 

 

هی خْاُن سخٌاًن را تا ًمل   -گستزدٍ استآیٌذٍ  ّ هیاى گذضتَ یًٌذ پلُواجطٌی کَ در  -ٌیي رّسیچدر 

، سًی کَ سخٌاًص جِاى را تَ لزسٍ افکٌذٍ اًذ، حتی اگز اس سفز اّ فزای سیویي تِثِاًیضاػز لْلی اس 

ؼلین اگز هجال تٌُْس پیزم ّلی  چَ  اگز: "ن دُپایاى  هزسُای ایزاى جلْگیزی تَ ػول آهذٍ است،

کَ جاى / تذاى رّش ساس هی کٌنضْق س حذیث حة الْطي/ کٌار ًْتاّگاى خْیصآغاس هی کٌن  جْاًی/تْد

 " .ضْد ُز کالم دل چْ تزگطاین دُاى خْیص

 

یک فصل ًْ  سهاًی کَ در آى -تاضذ کَ ایي فصل جْاًی دّتارٍ ای تزای ُوۀ ایزاًیاى تَ ارهغاى آّرد

 .  ػیذ ضوا هثارکّ  .اس ضوا سپاسگشارم. سایٌذۀ سًذگی دّتارٍ ای است

 


