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 ار���ط �و�� دو�ت �ز�زم ��ر ����ت � آ�  

ا)ر �*��م و'�� (ر)
 ���� �ر '�و &و%� ھ�ی ھ�وط��ن اھل ھ�ود و ِ�  ا�������ن ����� �وده و 
 �ط��ق )ردد، ا�ن ��ل را (زء ���3ت، (���ت و �/ض 0/وق ��,م و �د�� �  ا-,�ت &�ز د�+ر ���

  وان )�ت.�


 ����ر )��رش �,�ت (�ل و ظھ�دوان و ِ�  ھ�ی ھ�وطن �� �رز�دان ا�ن ���ن �وده، ا)ر در )ذ
ا���� ھر ��دا�� �0ت ��ر ودر �رس و ر�ب ��ز����د و'� ��ش از *د ��ل ����طرف �ط��ق -وا��ن 
ده �دون %��ر�ن ��;�ض از ���م 0/وق �د�� ا�������ن  
�3���ر3وردار دوره ا���ع -��و�� ا�ن %ور 

  �وده ا�د.

ھردو -ر ��0ث ھ�وط��ن آرام، *,0دو�ت و *�دق در %,�
 ا�ور ا-�*�دی &ون �رو�د)�، �(�رت، 

 ا�د. اھل ھ�ود و ِ�  ھ� و%<ی )ذر و �����د)�ن �,دی و ���د'� ا�;�ر و ادو�
 و ط���ت ��/ش ا���� دا


 ا�د. ھ�? ھ�دو وِ�  ا���ن 3ودرا ھ��دو����� ��� �رد و'و %
 روا�ط �(�ری و%<ی ورا 3ودرا دا
   آن %ور دا��د. ��

دو ھ�وطن ھ�دو�م از و�Cت -�دھ�ر در وزارت دا3,
 �(رم %�  Bو'� �
 �(�ھد�ن ���م ( ا3وا��) �� �ن 
  ��0وس �ود�د.

  را��د�د.ذدر دوران �ھ� و (��وری اھل ھ�ود و ِ�  ھ� 3د�ت ز�ر ��رق را ��+

ھردو -ر در /وق ط���ت و ����ت و ا-�*�د *�0ب �و-ف ھ�ی �,�د �ود�د و (وا��ن �0*�ل ����� 
  ا%Eر�ت �� ز��ن D0و�ت %�و���� �
 آ���ش و ر��ه �� ز����د.

در دوران ا��ر� ��ظ��� ھ� �3*و*�ً ��ل و ���ل اھل ھ�ود و ِ�  ھ�ی ھ�وطن �� �ورد &�Bول و 
  .��راج -رار )ر�ت %
 �و(ب �رار �ن از ��,Dت )رد�د

اھل ھ�ود و ِ�  ھ� ��0ث ا���ع -��و�� ��,Dت و 'و %
 ا-,�ت ا�د 0ق �روع ��م دا�ن در ���د ھ�ی 
ورای �,� و �(,س ��� را از طر�ق ا�����3ت و )ر��ن ،���Cورای ورأی دار�د.  د��و%را��  &ون 

راIط �وده و ��I�+� ھ� اھ,�ت و '��-�ت (ا)ر ھ�وطن ھ�دو ِ�  �� وا 

 3ودرا د ھ��ز���ت را دا
ھ�? ���;� در ا0راز ا�ن �/�م در  د%��د�د ر���ت (��وری �� ����د و رآی Cزم را �د�ت �� آور

  �را�رش از '�0ظ -��ون و(ود �دارد.
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��د ھ�ی �د�� و *���ت از 0/وق �ر ا)ر را��� و(ود دارد ���م د��ع از 0/وق �  ا-,�ت �وJوع را �
را �راه ا�داز�د و وظ��� اھل �3ره و ��ور�ن و �ط�و��ت ا�ت %
 *دای  *�ب��(�ج و ا�0(دی )ر��
 ا

  .��3'�ت 3ودرا در �را�ر �,ب 0ق �روع ھ�وط��ن اھل ھ�ود و ِ�  �� �,�د �����د

  


