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زبا3ی 2 ما را - ,مدی() '&د %ی د"د  

Nن عKLی JطاHعات صDح اBان @ ?<=>;ن 89د7ما5ی ساال0 /ب-ه دا*ه (ی راه ا$#"م)
OP
(Wم رT Uیات RدBه ا  

خا(م ' و آ$یان  

ا8تادان ار34ند 0 /ب-ه دا*ه (ی راه ا$#"م  

ی زیادی از NOور KLMه و HIز /ناEFی C :مال Aور@ را ?<زا=د و :مار 78یاری از 34دم ا1ن /نا-ق جان )ود را از د"ت ز/.ن ,+زه )ر&ی $#ش ! ۱۴۰۱'&%ن ماه  ۱۷روز دو$#"ه 

کاری د34رخا/ دا.-,و*ی )ب&ه دا"ه  Fن DطاBعات ?<=>ه ای ا;و با 89
GH
"ندادXد. ساعاUی Tس از رخ دادن اPن رویداد LMوار، دا.-,ویان ا

#$
ع()ی &طا$عات  .ی راه ا*()م و ا

ف دو روز، از '&ت $#ور صWح اUان HوTش Rود را Qای PدوOن یک LیJم HوGه و اعالم Cمدردی و ? با دا=>;ویان و ا7تادان 3نا1ق ز/.- زده آغاز '&د$د. "!

DEھای داAB@ویان ر'ید<د و =ی;م آماده "د و 7ای دا5ه *ی 2و23ون 1 آن .-ور* ()'تاده "د.   

دو6تا$شان 4 123ه /.%-,ند. ا(ن ا&% $شان   اUن Sیان، آOPه F زMبا 1ود، Jم GHی 1ود F دا:DEویان Bر@ی زبان ? ا<ان و ا>غا:9تان 7و6ش 34ده 1ود.د , + زبان &%ی #ای!

از ی%دی"!، دا4<=ویان ما ;وا*:ه 8ود6د 5 4شان د1ند /ای دو*(ی با ی%دی"!  Oی داد N عKLرIم رویDEد!ی Bیا@ی <ای >بد:ل زبان 7 56وان ا3ار 1و/" ساز +دا ()نده م#" !

»./مد1ی از /.-با*ی )و&%ر ا"ت«WXYوان AواUع زباSی را از P پای NداMت و HIJ Kه شاD? Eدار، Aوال?ی ب=خ، ;:ر8، 6و34ه و دی/. -,+*ی ا'ن %$#"ه:   

Zن عVWی UطاSعات صOح اMان، HIJKھاد Fی DEم CوBوع ?<د>ی زبا9ی 7یان 45دمان /.-,ه *رگ راه ا&%$م از +*(ت را &%$#ت ! 
[\
*م)ه &و%وعات deده و a bما_ند[ی از ا

کاری O PبMه داKه !ی راه اGHIم F+ار ()رد CD EواB/م دا@?<ویا>مان را 9 8و6 ای 2345 01/م - با ,+ا()ری زبان ! RS.ون ?<=>ه ما، زبان ص5ح و دو01ی را ,+*ر )یا%وز"د@Aی @و  

ما+دا) '&%ه یار  

"نر!                                                                                                                                                                                      
#$
/س -یات (د'ه ا  

 
   


