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١۴ا���ر ��ل ا	�د ا���ن                                                                          �و�ی    م٢٠١۶

�را�س ���و در وار�� �رای���                            

            �داوم ��" در ا�������ن �ود �$ #�م ��" و ! � در ا�������ن
ون ا�ر,� �ر �د +ھ�وط��ن �)�ت &زز �	��د �$ -���رھ�ی ���� �� $�����ن �$ �ور .�� &ر��دارم �

ون دا0ر ����$ �$ /و�)� � 2 +�1��ی �ظ��5 	��5 �رور��)� ا�ت �رب �#ورم و � �$ �3)د ���و �$ 
.وا���5 ا�������ن در +����ل آ�ده  

٧ �و�وع از ان /رار ا�ت �$ ا�ر,� �� ���وز �ظ��5 #ود در آ��و�ر   ٢٠٠١ م ط���0ن از -م و ��; ��ودن  
�� �)م  ��ورای #ط ��ه دور�د �رای .�ن.��05 وا/; ا�������ن و �رش ��ودن /�0�)�ی �ور در وزر���ن 

ورھ�ی �ز �.-ا�,$ رو�$ /درت د��ع را از �.ورھ�ی �ددا���0س آ��<5 �ر�زی را �دارد 0)ذا ��ت و 
5 �ر�زی را � ; .ده��ن از رو�$، ا������ �A)دا.�ن�,ر �رده �ود و @�ن �!ور �,رد �$ �$ ا�زواء  آ�

ن، ھ�د و اران در �دت �م ��وا�د �$ اھداف @5,5 �ر�زی ر#ود د ��را�ژ��ر�د  ��طF$ و �#!و!E آ�
���!�دی 5 و ا/�$ #و.�#����$ �$ ان ھدف #ود �ر�د 5�3 رو�$ ��ر دAر �	ث 2 ا�ر/درت �ظ��5، �

#وا�ت  و دو��0ردان ا�������ن �ز �� درک وا/3�)� از د ��<س +�����ن و 	����ش ددر �)�ن ���رز ��و
ده روا�ط �ظ��5،���5 و ا/�!�دی #ود ر.��ی �� ھ�دو���ن، @ن، رو�$ و �.ورھ ا#ود را از ا�زواء 

5 �ر�زی و ارا�ورھ�ی ا�������ن �$ �. تزون دو��0�$ �زد2 .دن روز ا� ر�زد2 ��زد ، �$ د نآ�
2 ��	د �)م ��را�ژ, ا��ذ�ره ��	دن +�����ن �#!و!E ا�ر,� ر $�!و!E ��طF$ �# ر+�����ن د 5

����ن و � ت �$ �رای �رب دو��0ردان ا����� ت�دھ�د، @ن، رو�$ و اران ���.د �$ �.وش ا�دا#ت ا
����ن و 	5��F را � �د ��ود�د تا���ن ���ر �)�I$ و �ر�,�را�$ �رو!دای �د�+ $�.  

ءی روه-�رو !دای �د دو0ت +�����ن و  نھ�وط��ن �)�ت &زز و د�0وز �$ وطن ��د �� �دا�م � �د.د 
2 ��ر ���ت �ر�,�را دAری�$ 	5��F �� ا	���ل /وی آ��ده ��ود ن ذھ�ت � ت ا�������ن و �)�ن �رای 

$�:��.د �$ ان �5�3   
 2ت �.رف دو0 ن��ی �ظ��5 از /�ل �)$ دده .ده دو0ت �واز .رف را �Fوط و @ون دوره ��را�ود �� 

.�ظ��5 /وی را �رای ر�دن اھداف .�ن �رای �دت @�د ��ل در ��طF$ �ر/رار ����د  
د از �$ ��. دAری �5ز@ون �I &�ر و �I ��!ور �و�ط #ود ط���0ن و � ھر .,  ا	5��F ر +�رھ�@��ن 
ت  دAریه و .#ص �ن �ردFن و �رو !دای �ؤ�ا���ن �ز  را � �د و دو��0ردان دAریرا در &و�ش �3

ن .ود ھ��ن-�$ ��ه  دAری.#ص  ردر 	�0,$ ھ د#و.	�50 و +�,و�5 #واھ�د �ر3� 5��F	 ن$ ز� وظ
ش ��رد و ��+ 5��F	 $� .��زده ��ل و �.��ر � ت �ظ وم و���دده ا���ن @ون "را ا���م #واھد داد 

.دا.ت ددوام #واھ دAرذ.�$ �$ ���)�ی -  
��وان �$ &رض ھ�وط���م �ر���م � $��را�س ���و د $در ������داوم  وار�� �رای ر��,)�ی و&ده داده .ده 

ره ��0)� اM�� 0 و ! � در ا�������ن م�$ #� ��" ا �تN ره وN م ���د اداری وNر & �(,��دن ر� 5
د دوام #واھد دا.ت و � ت �ظ وم ، و �د��ع ا�������ن ��0)�ی ����دی ر�1 و درد #واھ� در ��طF$ اھدا�.�ن

د .�ر��ی ����; را �$ از � 5ا�,$ دو��0ردان ا���ن و � ت ا���ن �رب �� ��ت �د +�����ن و 	A� ��Fر
ن، ی ھ�د ، @�#� ب Nر�5 � �د �.ود �#ورده � ,$ روا�ط ���5، �ظ��5 و ا/�!�دی #ود را �� دو�0)�

ث 2 	�!ل و � ا	��5 &�وت دا<�5 ر .��A)�یرو�$ و اران �.�ر از +.�ر �Fو$ و در ��ز��ن 	
.&�وه ��3ل ��ر ��د  


