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  ��ن ���ری در ��ر 	ور
	وی �ر�زار

�دا  –آ�وز�� ا���ن  –�رھ
��  ��ن ا�����ا
��ن  ����  �
از�د	� ا#ت در��رک " ���ر

 �"، وا-, در +و�* �زرگ ��ر 	ور
	و ر#��ً 	'#�س �رد�ده و 	��
ون �� ا�رای �$ #�#�
� ھ�ی ���ب��

�ز �ردا0	� ا#ت ��� و از �ر ��
� #�#�* ، �رھ�،��  ����2	��ی �ذ�	�
��م �

 )( ��ن ���ری	+ت 8
وان را  م )، �+6ل ��وھ�
د د��ری��2016ه ا�ر�ل ( ��
زدھم 
�، 	ور
	و و
� ��ول  دا�ر
�وده �ود �� در آن ��, ;�6ری از ھ�وط
�ن ���
دۀ ���ر� �+و�

��
              و ھ
ر�
دان ھ
دی ا�	راک 
�وده �ود
د. 	2دادی از ;�را���

 ظ�ر �� ارا<* 0#
�ن آ-�ی #�2د #��را�ن �+6ل �زرگ،  #�8ت ھ6ت و#� د-�=* �2د از 

� �ر0و��Aد �و�� �� +@�ر( �� دو ز��ن ��ر#� و  �و#6زی ر��س ا
��ن �ذ�ور��

 (�#���

� ا�#+ �
آ-���ن  آ;�ز �رد�د. ��B+�و �روزان  و �� �و�
د ه �� �0
م �رزا
��ر ����ر، ���
�ت و 	ذ�رات  ���
��ی �=�م ا
	�ر�و و�ر�م+�د�* ا�+�ود ��ھر �ر��� ر��س ا	��

��رده �� ��را�ون ارزش و اھ��ت �ر�زاری ھ�Dو �+��ل، آ
�م در �+�و+* 	C��� و 
� در ا�ن �ب و روز  زھرآ��
� 	�����ت��
وروز 	���ل از ��8 �
و ��د���ی ��� ��  ��#	�


�ود
د ���ر �ودک 0 . ادا�� دارد، ارا<�� �#�ل 
�ز ا+#�#�ت 0ودش 
#�ت ��  ورد
�ز�
                                                                                      .ر�ت �� �ورد ا#	=��ل +@�ر وا-, �رد�دز����� ھ�ی �Bل ���ررا �� 0وا
ش �

 �

�، ��ھر و �و#�=� ���د �6ت �� آ-���ن ���لدر�0ش آھ�	#��،�
اروق درو�ش ، r#�ط�


د از آواز0وا
�ن و 
واز
ده ��ن ھ
دی، �+6ل را از آ;�ز 	� ا
��م ر
��ن  +�در8ز�ز وD �
	
� ز����� �+6ل �ن 
�ز �� �� راه ا
دازی ا	ن ���
�ود
د. د#	� �� از دو��زه ��ن ا��� ،

                                                                                         ا�زود
د.

� ھ��� �� از طرف ��

�ن، 	+#�ن Dادارۀ ھ� ��
آ�وز�� �Bدر �ده �ود،  –ا
��ن �رھ
�
	و#ط  ، ;رض -دردا
� از آ
��،�رای ھر�$ از آواز0وا
�ن و 
واز
ده ��ن ھ
دی و ا���

  ر�0 از ذوات +�@ردر�+6ل 	6و�ض �رد�د.                                   ر��س ا
��ن و �

� را �و@وع -ر8� ��� و ا8ط�ی �وا�ز �و
��ون 	���ل ��
�� از �0���ی ���ب ا�ن �ر�
  ��داد �� �Cً �� �ور و 0
ده و ھ���ن ����ل ھ� 	وأم �ود.                                                  


�ده �ده �ود ��L و Bرف ;ذای �ب در K	6ر���
� ���
��و
*  ا8@�ی ا
��ن �� Kی �ر
 ��

ده ��ن -راردا�	
د. �زار��ت �ر�وط �� ����2	��ی �رھ
� در 0د�ت ا�	راک �
داوط���
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�دا و دا0ل ا���
#	�ن 
�ز ازورأ �روژ�	ور (#�Cد �و) در �2رض  آ�وز�� ا
��ن در –��
                                               ��د.                         	����ی +@�ر -رارداده �

(�#ران و  �+6ل �ذ�ور �س از ا�رای د#	���2 ا	ن ��� 	و#ط ��2ده از �وا
�ن، ا8م از 
) و �� آرزوی ��روز���ی وطن و وط
دا ر ��، �� #�8ت دوازدۀ �ب ����ن �ذ�ر�ت.                         د0	ران


