
  

  د��� م���ر را م�رژ ��ر��ن ���س 	���ر�� ش����
 ر��$ در را ران�ا �ردم �#وق �! ����وزان و دزدان ، ���ران���� ��و�ت 	����� ا������ت م���ر �� آذر ٢۴ روز

 �! �$�د و �ون ��و�ت �� ���.-ت و ھ� ,�دوق ی)� �! �ر��ن ��.د�دھ ��ل 	ا$(� ��و�ت )�ر'! &� ی�را�داز
 ��ل ن�0 در و ا$ت �1رھ� ھ� ���ن�� ی�وا��1 ��ر�ون ، 	������ �ود��ن ، �د�ا�0 ،���/، ،�#ر ی��ر�� 	���
 �! را �ود ا�ز��ر �-�ن �! ،�� 2ذارد�� 	ا$(� 	$���رور ی$�ز����1 �ر�ا�� در را ��ور��ن !�$ر�� �ردھ����

 ��و�ت.د�دھ ���ن 	��و�� یھ� '�ل �ه�$ 2ر�د و ھ� ز�دان در �ردان و ز��ن �! ����وز و �ر ����! ��و�ت
 �� و داده ���ن وارو�! و ��د 	� �5ل را ���4ر �! ا$ت 	��رژ ، 	$���وو� و )ر$ت �ژاد ا$ت 	��رژ 	ا$(�

 ��وده '�پ د���د و �رده �5ل را ھ� آن �رده ران�ا 	����ر ی�����1 رات��7 در د$ت 	��و�� ���ران���� �! 	��6
 ز�' ھ�!.ا�د �رده ����5 �5ل و �رده د$ت ھ� ��.��5رف دار و ن��5 	��ر$ یھ� ���! .7ت �! 	��و�� ارازل 	��.ا�د
  ..ا�د ده��� �$�د �! �� ھ�! در را

 در و �رده ��زا 	��و�� ���ران���� از را �ود ,ف �! ا$ت 	را��ا آ��ه �1رو�دان 	���� 	���1 و 	�� !�وظ
 و ا�روز ��; ، 	��را$(� ���ت م�رژ ی�را�داز ��.�ردار�د ��م ���م 	ا$(� ی����� )�ر'! &� ی�را�داز �1ت
 �� 	ا����. ��; از �-ظ، ��ور��ن 	ار< ت����� ، ا$ت آ=��! ران�ا �ردم �ون �! آر�> �� د$�ش �! �و ���را
 	ا$(� دزدان ب�� �! ���1ن�� یھ� !�$ر�� ���Aره و �د �واھد یر���و� 	���1 و ��ط#! یھ� ?درت �� و ?درت
 ی�را 	ا$(� ���ر���� و ��$د م�رژ.�د ��واھد ��!�ر ��1ن 	ا$(� 	$���رور ���(ت و $�ز����1 و ���م

 ا$ت $�ل ٢٨ ��1ن در 	�-� ا��,�رات �-D �! ا$�ر���ر یھ� ?رارداد ا�<�ء �� ران�ا در ?درت �!�ار �ر ی���د��ر
 �! وا�$�! و 	را��ا <د م�رژ.ا$ت آورده وارد ران�ا �,�.F و ����D �! ر���)ذ ��ران یھ� ��ت�� ن��زر��ر �!

 را ھ� 	��و�� ����D ���1 �! 	دادھ�6 ?رار ا�5#�د �� �ود ��و�ت از 	�-� ا��,�رات و ��ورھ� ��ب ی�را ا$���5ر
 �ر یا$���5ر �را�ب �! ھ� داد ?رار ن�ا از 	���. ا$ت زده �ن�را��ا �� 	�� یھ� Hروت �! �راج 'وب دارد �ظر در
  . ا$ت 	دار$ داد ?رار از

 ���ر �ظ�م ا$��رار ی�را ران�ا ��ت �ق در ��ت�� �ز ��ون �� 	ا$(� 2ر��و�ت�د ی�دھ���� 'ون ��ر��ن ���س
  .ا$ت �دا��! 2ر�د �#ش �و�! �Iھ �ود ز�آ� ت�و���

 ی2ر�د �!��ز ��و�ت ن�ا 	�رو)�� و ی���ود �ز 	راھ ران�ا �ردم 	��و� �5<ل از ر�ت �ن�� ی�را رو ن�ا از
  . �ود �واھد ��د ?��ون و ،آزاد د��رات 	�ظ�� �#ط آن ل��د و �ردد ���ود �ش���� در د��� 	ا$(� ��و�ت. �دار�د

  ران�ا د��رات �ل�$و$ �زب
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