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»���ری«��ھ	�وی ����   

 

ن: در ��ر��رگ آ$�� » روز ز�� #"� ��!	�ه«��رچ  ��١٩د ��د از �����  ��دھ����   

ز��#"� ��!	�ه و �2#�� �� ا�	1( �� ��!	�ه را ��ا��ش /��  روز از�.�-� ��ای ��د ��د ,�ل روان   ��رچ �١٨( روز 
دا�� » ا2.�د�� #-9�ری ا��7/>� در ��ر��رگ«ھ��1ری  �(» ا/;�: ��� ا/�8��9 ��د ر,�/� ا��7/�«#	�6، از ط�ف 

  ��د��. 

،  ����� در ��رد ����� ز��#"� ��!	�ه ھ� �( /���	��� از />�د» ���ری«و ���� » ���?«!�/6 ھ�,� در ا�: �.�< 
 ٢٠٠٠ ��"�9 از و حK�G�HI�  �J  2 )#۶٠�D, ا��C( �2 از  »#�/�ن ھ��ھ	�B ز/�ن ا��9A/�7ن«/��9@ ��ا!�ان 

 G�HI�G,ر,��ه ا �N�ورت 2 ا/��ادی �( ا�C وG�PQ  >�د	>�ی ��"��9ن �� ��1 از /�A/�76 ر,�� ا���K2 ا�: روز در
�JاGU  »و��ا��K��� 2»�D, ���8ۀ 2�ا/�ی #"�ر !�/��S/ 6(  �? ��رR( ��� و ��ه در ��ا!�ان، ,I	�ا/� /��ده

G�AJ ا/�9 در آن ,>6 ���ل دا�9	�.  ا��9اک #		���ن��	� و�Wه �� د��B ا�: �.�< ا/�9 اV9# ��دن آن ��د، ��د��. 
را ���A ��دا/��. در  ���ل J] ��1 #�دن و ا��از /Z )� �S�رتاV�9# ���< دو �YI ��د #( �( ا��9اک #		���ن ��

R( �� �(  ٢٠١۵��رچ  ����١٩( ��ای �-����ی از �12ار «#(  آ��ده ��ه PJ_ً و �8م �>6 ,�ال ا�: �� ط�ح  �YI اول
/��9(  ا�"�ن در 9I2( آ/2 )a�D, /��9	�.  ��ت ��ن را�� ��1 !�د و ! 6-J���S/ Yا��9اک #		���ن » �Cورت دار�6

: ح���G از J"� ز/�ن، ھ��B9AP ز/�ن ا��7ن، d-Z، اح�9ام �cا�9: �( حK�ق ز/�ن �( ط�ر ��Aوی ، �P8رت ��د/� از��
 ،�Pھc� eH�2 �C �� رزه�P� ،G�/�/�J ،:ا���9ع، آ��ھ� از د� Y/دا dg, ی�K2آن، ار G,دان و �1�2? در�� ��

ز/�ن و آرزوی ���وزی ��ای ز/�ن  �( !"�/G �� 8-�� »/(«�8ا$G ا��8��9 ��ای ز/�ن، �;�زات �8�9J :�-< ��!	�ه، 
  ��د 

6�A ��/�. ھ� ��وپ ����C GAوری ��2K :��2م ا��9اک #		���ن در ���ون از �Z$�ن �( ,( ��وپ 2 در �YI دوم
ھ�ی #�R? �� روی ,	��Bش �� /��9	�. در  ��]ا/�I9ب /��ده و �� در ��ا�D ��-� ��ای ����� ا��9A/�7ن  #-�( را

و ��م ��: ا�N8ی ھ� ��وپ  �� �jAو$��G	�د ��G و  ا/�I9ب #-�(در ����ن  ��/�.رو�:  ���اً  ��] ھ� /�S ��د �2 ا�:
/��9	�. و$� وز��ن ��د �� ��] ھ� Z�رت ���G. آ/>� ,( ��>�م : d-Z، �8ا$G و آزادی را ا/�I9ب /��د/� #( ���اً ھ6 

��ن آن < ���� ��Kو��C G ��د�� در �2��K�  .��م در ���K< رو�: #�دن ��] ھ� �J 8-6 /��د و ��] ھ� رو�: /"�
.G���  

ا��9اک ��ا/�ن . �( !H�ص ا��9اک دا�9	�m�/ ، "#_ن ,�lن" و ��ا/�ن و دو ,( ط�< ھ� و ��دھ� زن  در ا�: �.�<
�"�< آ��ل �� دم را �( ��J] �( د,! G��Y ���� �	� #( ز��ا آ/>�ا���وار#		�ه �� ����.  در ا�: /�ع ��دھ���� ھ�آ��ه 

  ���9( و آ/�ا رو�: /B>�ار/�. 

��Uo2 �� >�.� :6« :���ر ا��	ش /�� #��ه را ��ا�	روز ز�� #"� ��! �� « .G��� )�2�! 

 


