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� ا��� ��	���� ���� ه	� ��ه��
	ن ��د��، � ،�روز ,�+ *�(� $�م ا$'�� !	�، �
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  ��@(	ن� *�را� از $��رد ?�<� !����6 .�!	ت آ��ر� ا�#ا�& ;�5ق و !#ا�	� .�د ه9/��، و �
��A�/�!. ،�)B ��	 ;��  � H(	س *�CEF��اد ز�	د در ا�2 روز ه�، !	��� �8�4 اD/�اCA دو ه'/
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� *�را "  در .�Eص 6�D �8�4 .�د اMDم آ�د�� !�/�ض!���	نO�از ا� �
 �(	ن ���ه	 ��@�!	 ���ا�
ا$	$	 ��Q	 ا�A . 2	�8 *�د را رد آ�� و ���2 ���
� ;P و ;�5ق !	 � از ?�<� .�!	ت آ��ر�د���
4� اD/�اض !	 در دو ه'/� B(�، دو6H و �1ح
!3�4 ا�2 �1ح را  �Bار ��د از ا�/�ا رد *�د و در �/


� ��پ را �� ز!
2 آ�� و ���2 ���  ��@(	ن .�ا$/�� Sن را رد�����E آ�د�� و در �Dض از *�را
 در �8�4 اD/�اCA روز ,��4�(� $�م ا$'��،  !���	ن ;	MD �Aو� �� ا�2." ��@(	ن ا��ا./���*�را

� !���	ن ، !�	ون وز�� S!�زش و ,�ورش،"!<�ث"� .�اه	ن ا$/�'	� ������  آ 6� ١Y در �8�4*�

$�ء!����6 و �Dم �� 6�D  وز�� S!�زش و ,�ورش "���*
�"ا$/
Z	ح ��د، و �@�2 ��ه
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 ادا!� دا*6 �	 ^�ور ��� از [@�  ,�+�8�4 ��ه��
	ن آ� �	 ;�ود $	C���* . 6Dدرك !9	�� S!�ز*
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� ��@	 !(	رز� !/<� و ��c	ر`� �S	ن ا$�
�ا��� ! C9�� !C ��ا�� رژ�� !���	ن ا��ان �@/� از ه� � 6
�5 ��
�C و ,��eش .�ا6$D ��	ر�b !(	رزات . ه	� �S	ن ��	�� $������ �f@�ر� ا$C!M را وادار �


6 را ��	ن !C ده� !���	ن ا��ان در $	ل�B2 وا

# ه�� �
  .ه	� ا.
  


	ن gن ��ا	ز!	6($
�Bزان ا��ان !) ا�!S &م دا�	د� و از ����.�اه�  Cاز !(	رزات !���	ن ا��ان ;�	�6 
� از !(	رزات و اE/D	�	ت S!�زQ	ران .�د ;�	�6 ��د� و �S	ن را در ر$
�ن �� .�ا6$�?	�� ��ه	�  
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www.fadaian-minority.org � رو	 ای����� ����� :  
info@fadaian-minority.org  �: �درس ا����و����   


