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 د�و�����


ور�  �� �����ت �زر�دا
ت روز 
�دای ���ش �� و ا����


�ن و �ردم در �د آن ، ھم ا�ون �	� 
ر	ن روز ھ�ی ��ر��  
�ر	� �ود را��ور �ز	ز �� ا���
در �رن �	�ت و	�م 
د .  ���	ت ا��
و �	���وز 
�	ن �ر ز�	ن و ھوای �	(ن ا�دادی �� )ر	�'	زم ا�ر	�� و ا&$	س �� 
�$ط ار
ش ��
 ��

( �� در /رد ھم آ�ده اد ، زد/+ را �� �ردم �� » دو'ت و دت �$+ « �ود �رو�
&�ن و وط,رو��+ �� در ���و�* 
��وزی 	�+ از �در
(�ی �زرگ �(�ن را �� زاو در

وری �رد 3د �
�آورده اد ) 6	ر ���ل 
 �ل ���
� اد . ظ�م د	

+ �ر��	داری در �:ط9 �و+ و �و* ��رز ا�
��8ر �رن �$وه /ر ، ا�
��8ری  ��م �ر ��ور �)��>�رۀ �	�
م 
+�	���د �� ���د و /د	د/+ آن ���8* �� را �� ��ودی �وق داده ا�ت . �	�ت و 	��+ در �(�ن )رآ�وب �و  

���	ده �ده 
و�ط ا�
��8ر ا�)ر	�'	�
+ ا�ت �� �ود در ا�وھ+ از � را(�ی 
�ن ا�روز 	�+ از :�ط �� � ران ا���
+&
���+ ، �رھ�ب ��ودی �وق داده ا�ت .  
�ر	�+ 6وط� ور ا�ت و �(�ن �و+ را ��  و ا�
>�دی ــ ا��


��وزات و �دا�@ت �	�ر��� �� ��ور ھ� و �$ل د	&ر �� 
و�ل �� 
رور	زم �ر	�ن دو'
+ و ا�
�داد �زورا� از 
�	ل �	دھد ���� ���و��ً 
رور	زم �	ن ا' 
رور	زم 6	ر ر��+�
��را� �� �رو�ت �$:(�ی  �$$+ را 
	��د�ت ادازی 

�)ر	�'	�
+ و � را(�ی �و�ود در ا�Cر :�ط �(�ن �ر�ت وا�8+ ا ، �(�ن در �(ت 
�B	ن ���9 آز�دا� ا�
��8ری
+Dوه ھ�$�
���3ت �	�ن  از �8ل و ا,F�8ت � را(�ی ���
�ری �(�ن �$ط� را ھر روزه �� ��	ش �	&ذارد . 

 GHی �زرگ و �و�)
+ و �ط:� ��ر د	&ر ��ور �� را �	دان رو در روD+�در�)���	دۀ  �
ھ�ی د	وا� وار و �ردم �
 �� را و�	$* �:�>د و ���9 ��ن �رار داده اد .


�ن  �(�دیاب ��د ا زـــا	��	ل در )���
�ن و >دور آ(� �� ا����
)	ش از �ـــ� و 	م دھ* ��ل و در ا�
ــــداد آن 
�+ (ھ�راه �� ا�
,�دا':��ده ، ط�'ب و دا�ش 	
��

�ر  �� ز��+ �ر�+ را �� 
ر�	ب و ده ھ�ی ا�زاری �و��+ ــ ���


���+ ، از و ' ظ* د	&ر �� ا)وز	�	ون �	&��رد ) ، ��زی �� �رو�ت �درت ��$ت �� �و�	$* )و�	ده 
ر	ن F	� ھ�ی ا
	م دھ* ��ل �� � ران ���
�ری و �	�دی ا���وز	ن ا�ر	��D+ و �ر�� �� 	

��8ر ا�)ر	�'	�
+ )رده در	ده ا�ت . ��

��ودی  *��ی ��(� �
�ودد ا�ون در �در �� د��ل آ(� �	&ردد 	� �	�را 
و�� *��وزات �	�ر��
�'+ آ(�را ط�'��ن ، 
 *
��ن " دو'ت و دت �$+ " )ر ��	در �درت 
 $	ل ر�
���/��ر �8رو�+ Hون /$�د	ن 
	�� +
  ��د . ��'ب ا	


	�ر راھم �� ��G ط$�	ده اد .��  

 G	
�ل �ردم �رای ا	��د  ���	ت �$+ و �رد�+ �� ��
&	ری �
ر�+ و د��را�
�� طرد ���رزات آ/�ھ�� ، ھد��د و�
�ا�
��8ر و �&	 ، +&
�	�ت 3د ��ری وا���J و 
رور ، زور/وD+ و ا�
�داد ، � ا���ن وا�8+ )�	�ن دادن �� 


�ن �ردم �
�د 
وده ھ�ی �$	و+ ��ت و ���Hق �واد ��در ــ �	���د .��زی ، �:ر و �	��ری ، ا�
	�د و  و���	��	دۀ ا���
��وز رو�+  �رای ر�	دن �� >$K و آزادی
J 3د ��+ از �	(ن �� �دا��ری �م ظ	ر 
�ر	�+  در�ر
��ردر 	 ،

ب ا�)ر	�'	زم ر�	ب ����ع �(�دی از 
�ر �رو�ت �در
(�ی �زرگ ا�
��8ری را �� زاو درآوردد و'+ �� 
 �	ل ار
+ �ر ا�
:@ل ، آزادی واFی �ردم ، ���8� �� اھداف�� +��
���+ ، د�ت 	��ت . ا�، د��را�+ و �دا'ت ا  

+ را در  اھداف �$+ از �رزدان >د	ق ��ن �	���د ��دآور �ر��	(�ی �	���ر �ردم و�وزای �و	ن 	���
�8'+ ا�
�و �رده و ھ�ز��ن �طر ا�
	@ی ا�)ر	�'	زم 6رب را از طر	ق 
����وزی �$	� ا�
��8ر �رق 
���رزات 3د 
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�ن  
ظ	�(�ی �زدور �(�دی ، ھ�واره در ظر و ��ل ��ن �	دادد .���وز روس �	ش از �ردم ا���
�رای رھ�D+ از 
	روی 3د ا�
��8ر ��&	 *��C� �� ن�
��ش �$+ و ا:@�+ ا����J ی	G �$	ون �ر��+ داده اد . ���  در �
ن 


���+ ــ �$+ از رھ�ران ، ا��3 و ھواداران �ود را د��را�+  اھداف ا�
:@ل ، آزادی �$+ ،�از د�ت و �دا'ت ا
 داده اد .

�� )��دار�
�ن ) روز ــ�ش ا:@�+ �ردم ا����ــی و 	�د�ود از �ون �(�ی �$	و+ �ردم ، ا���ل ھم ھ���� (ھواداران 

�ن " را ھ�ز��ن �� �+ و ���	ن ��'&رد �(�دت ا�
��ر آ�ر	ن ��ش �$+ و ا:@�+ ا�����دــ��" �(دای  ���   ��ـــ


�ن ( �ــــ��ــ �
�ن رھ�ر ��ز��ن آزاد	��ش �ردم ا����
 د �$+ ا���� *)��
دو	ر � ,ل ��وھ�دی ــ ــ� ) و  �� ،
�$	ل �	��	د . �� ھ�	ن ����ت از �$	* 	رو ھ� و ��>	ت ھ�ی �$+ و ا:@�+ ��ور د�وت ��8ل �+ آ	د 
�  3ور 


. ز�	� �ردارد�ؤCری در ��$+ �(م ر��ده و �ر 
داوم ���رزات �$+ ، د��را
	G و ا:@�+ �ردم 
�N	د و /��(�ی   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

:ز��ن                                    

  ��2016�ون  �18      

19ا'+  13از ���ت              

  : ��
�        
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