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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 إنَّ اهللا اليغري مابقوم حيت يغريوا مابأنفسهم

 العدالة ، احلرية والوئام
إّنه لشرف عظيم أن نتقّدم لشعبنا الوفّي الكرمي بأطيب املين وأحّر التهاين مبناسبة حلول هذا الشـهر                              
الفضيل وأيام احلج املباركة راجينا املويل القدير أن مينَّ علينا با اخلري و الربكة ويتقّبلَ من ابناء شــعبنا                              
الوافدين ايل رحابه املقدسة مناسكهم وجيعلَ حّجهم مربوراً وسعيهم مشكوراً ، ومما يزيدنا سروراً هو                          
تزامن هذه االيام الفضيلة الثورة االسالمية اخلالدة حيث تعيدنا هذه االيام ايل ذاكرة التاريخ لُتذكَُرنا                           
بالوقفِة البطولية ألبناء شعبنا ومسامهتهم الفاعلة يف إزاحة أسوء نظام عرفه التاريخ احلديث اذكّنا حتت                        
 . ظلّه املذلّ معرضَّني ألبشع ممارسات التنكيل والقمع و التهميش

ضحياتكم اجلسـام                                   يا ابناء شعبنا الغياري ، إنكم مند اول ايام الثورة حيت اليوم، وبالرغم مـن ت
واخلسائر الفادحة اليت حلقت لكم طوال سنني احلرب املفروضة ، مازلتم تواصلون مسريتكم النضالية                          
باميان راسخ متني وبعزم اليلني ، وقدتألقتم مبواقفكم املتمّيزة يف دعم احلركة االصالحية يف الثاين من                               

متطلعني ايل غٍد مشرق فيه احلقَّ قد انتصَر وظاللَ احلرية واملساواة قد انتشَر علي                      1376خرداد عام   
ربوع هذا البلد و أبنائه الكرام لتحضوا أنتم كغريكم من ابناء هذا الوطن بنصيبكم املرجـو وهـو                                
االعتراُف التام هبويتكم العربية وضمان حرية التعبري بلغتكم وإزالةُ كل ما يعيقكم عن ممارسة ثقافتكم                        

بكامل مواصفاته ومستلزماته» جمتمع مدين «العربية االسالمية يف جّو دميوقراطي سليم يف رحاب   . 

بأمجل واببهي التهاين والتربيكـات            –حزب الوفاق االسالمي       -فمن هنا يتقدم اليكم ، حزبكم املقدام          
مبناسبة ذكري املدافعني عن مبادئ الثورة الثاين والعشرين من هبمن األغّر و يتمين ان تكونوا يف طليعة                             
املشاركني ُمعربني عن والئكم الصادق للثورة االسالمية وأهدافها الرامية ايل إرساء العدل واحلريـة                          



أال إنّ الصبح لناظرِه لقريب والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.واملساواة    

  حزب الوفاق االسالمي

 

Do you Yahoo!? 
Yahoo! Shopping - Send Flowers for Valentine's Day 
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