
 پیغ اس ُز چیش پْسع هی خْاُن کَ اهکاى حضْر در جوؼتاى تزاین فزاُن ًؼذ
هزاطن ّ هحتزم ػِز هیالى ًّیش دطت اًذر کاراى ّتزگشارکٌٌذگاى یادتْد  صویواًَ اس گزدُوایی ػشیشاى تْیژٍ داًؼجْیاى گزاهی ّتؼزیف فزهایی هقاهات

درخت ًذا کوال قذرداًی ّطتایغ را دارم کاػت   
تطْر یقیي قذهِای ًْع دّطتاًَ ػوا اهیذتخغ راٍ پیزّسی . ػذیذ  ػوا ًیکْکاراى ًّیک اًذیؼاى اهزّس در راٍ ایزاًیاى آسادیخْاٍ ُوذل ُّوزاٍ تواهی

. ّجْاًاًی ُظت کَ تٌِا خْاطتَ آًاى کظة حقْق اًظاًی اس دطت رفتَ ػاى اطت هزدهاى ػٌای رژین خْدکاهَ ایزاى اهزّس تیغ اس ُزسهاى دیگزی اس م
طی طال .کزدى ُشاراى اًظاى آساد اًذیغ هیشًذ اطت ّهظتثذاًَ تزای حفظ خْد حتی دطت تَ جٌایات آػکار تجاّس ػکٌجَ ّسًذاًی جوِْری تِی ػذٍ

پخغ تصاّیز .گزفت ّجْاًاى دیگز داهاى آًاى را  ضذ تؼزی تالع هیکٌذ فزیاد هزدم را خاهْع ًگاٍ دارد ّلی ػاقثت خْى ًذا اطت کَ رژین تا چٌیي رفتارُای
پیام آسادی ّصلح را ًَ تٌِا تزای هزدم ایزاى تلکَ , رفتار آرام ُّْػیار ّی در ّاپظیي لحظاتچؼواى تاس اّ .چِزٍ رژین تزداػت پزدٍ اس, هزگ هظلْهاًَ ًذا 

ارهغاى آّرد تزای ُوَ هزدم جِاى تَ  
آگاُی ًیاس دارد تَ ایي تزتیة آگاُی آسادی را تَ دًثال خْاُذ داػت آسادی تَ هلتی کَ سیز فؼار ّطزکْب رژیوِای دیکتاتْری قزار دارد پیغ اس ُز  

حکْهتِای دیکتاتْری تْجْد ًوی آیذ ّیا ایٌکَ ُْػیاری هزدم حاکویت  اصْال ّقتی هیشاى آگاُی در یک جاهؼَ در حذ هطلْتی تاػذ ػزایظ تؼکیل
 تزایي اطاص ُزگش فزیاد ًذا ًّذاُا.آسادیخْاُی ّ رّػٌگزی ًشدیک ػذٍ اًذ  یزاى تَ تلْؽ اًذیؼَرا ًاتْد خْاُذ کزد ّخْػثختاًَ تظیاری اس هزدم ا اطتثذاد

ُظتین در رطتاخیش هزدم ػلیَ جثاراىخاهْع ًوی ػْد ّ ُوچٌاى ػاُذ رّیغ ًذاُا    
 

 
اد اًذیؼی پذیذ آهذٍ ػاقثت راٍ خْد را ُوْار خْاُذ آسّ خزد  اثز  ایي جٌثغ هزدهی کَ پایَ آى تز.ّیژگی جٌثغ در ایزاى هزدهی تْدى آى اطت  هِوتزیي

تکاهل هیزطذ ّ اهزّس ًؼاًَ تارس آى ًذا اطت کَ اس دل هزدم  ػجاػت ّ رّػي تیٌی یکایک هزدم تَتا پیزّسی .پیزّسی را ًصیة خْد هی کٌذ کزد ّ
حاکویت دهکزاطی ّ داػتي جاهؼَ ای طکْالر ,هذُثی  جاتز طقْط رژین. دطتیاتی تَ پیزّسی تا پزداخت تِای کوتزی صْرت پذیزد  اهیذ اطت.تزخاطت

ایزاًیاى اطت لحظَ پیزّسی حقیقی تزای   
ّطیغ در ػلْم هختلف تِواى هیشاى تؼز اهزّس تَ رػذ ّػکْفایی  ّقت آى رطیذٍ کَ پض اس گذػت هیلیاردُا طال اس ػوز جِاى ّ پیؼزفتِای تظیار حال

کؼْر ّ قارٍ ختن ًویؼْد تلکَ قْاًیي تایظتی دّلتِا را هلشم کٌذ  اًظاًِا دطت یاتذ تزاتزی حقْق اًظاًِا تَ یک اًظاًی ّ اجزای آى در حقْق در اًذیؼَ
اًظاًی تِزهٌذ کٌٌذ را اس حقْقخْد هلل تطْر یکظاى  , ًژاد ّ جٌظیت, رًگ , ُزگًَْ دیي فزٌُگ  کَ فارق اس   

 اهیذ اطت تَ آسادی پایذار ّ اتذی تزای ُوَ هلل جِاى
 

 
رّسی کَ اهیذ اطت تَ آسادی پایذار ّاتذی تزای ُوَ هلل جِاى .هیذارم طالگزد کؼتَ ػذى ًذا را رّس جِاًی ًذا اػالم( جْى  20) پایاى تذیٌْطیلَ  در

ُیچ اػذاهی ّ ُیچ جٌگی, ُیچ قتلی ...هزگ اًظاى تْطظ اًظاى  ّپایاى .... 
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