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استعداد های درونی باالقوه  نهفته  در وجوود انسوار را باودار وبتوورر ناواوی باالفعو    ؛ ریاضت و زحمت

و بی تادید ؛ این استعداد ها که باشتاین زمانه های فورار آر در پهنوه  فاتوت  بساحد قوام وثما مااساند

بوواای و انکاوو ه  و اماووددهنووده تکووا   مهووای  زمووانی و م ووانی جوانووار سووانص  ووکفتن حاتوو  ما ننوود ؛ الهووا

شو  ننوان اسوتعداد هوا  درتموامی زمانوه هوا ؛ از همودیارار  وار ماشووند ر در  ووزش مآدورار همقطارار 

فاهنو  و  ؛ تعمواش و گسوتاش  تا  فلسفه ؛ هنا و فاهنو  سورورر و سااسوت بوه سوهش  ووی  در  نوا علوم
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جمعاوت هوای انسواناا ه از تمدر بشای و حفظ و استک ام ار نق  ارز مندی را ایفا نموده وباای تواری  و 

افتخوار  شوای ؛  بمثابوه ثواور و گونش مشوتا  ب پواورش یافتوه انود وار  ماار  ار رویاده و در دامار  ار 

 افاین اندر

 وننار هو ن  جار فازند داکتا نورعلی دوست ؛  ختوات فاهاختوه و  ووش ناوت دیوار فاهنو  و هنوا 

بوه حاوع ع وو تواش ؛ فوتبوا  ایالوت کوبوا کانوادا تواش با در ش  و توانایی در  ؛زمان؛ فالر پاماا بد شار

از جانو  فدراسواور فوتبوا  عنقایو   در قواار اسوت  ملی فوتبا  افنانستار در مسوابقار فوتبوا  اسواایی کوه 

رسوادر هو ون  جوار بوه ایون جایکواه بلنود ؛ و ا وتاا  مانمایدرگادیوده  دعوور  ؛ کشور قطا باگواار گوادد

بواز نمووده و  سورورر  نهواه هوای فااموازی و جهوانیسفااار تلح ؛  تف  بهتن سراه  را به سوی پاو

وطون  طون ع یو  موار افنانسوتار وو و ه گاانقدر  ار ب  به تبارودیاراین افتخار نه تنها به  ودش و  انواد

تعلو   ؛کشور ب رگ کانادا که همچو اسوتعداد هوا در دامون پوا مهواش زمانوه ر ود و قووام مااابنود  دوم  ار 

   داردر

بدینوساله این افتخار را به رهبای و اع ای  انجمن اجتماعی جوانار پواماا طوور جداگانوه تبایوا گفتوه و 

اشنهاد مانمایش تا به هو ن  جار  ع ویت  افتخواری انجمون را منروور نمووده و در حمایوت معنووی  وار پ

 همچو استعداد ها و ارتقای توانایی  ار با راه ار های جدید ؛پال   رسالت اتولی  اناا ادا  و در تشوی 

در عووان حووا  بووا موودیایت تارنمووای  ووننار  اسووت تووا جایووار آمادگاهووای  وواناا افوو ای  دهنوودرو هووا ظافاووت

مسووابقار وهمووه ا مطالوو  اطووااح آنوواا تکووت پو وو  وزم قوواار داده و هموطنووار را دررو وونایی نقوو  و 

 باجستکی های ح ور هو ن  جار قاار دهندر  

آ وازین  یرزش واواین قدم بواا؛ ام  ها نمایندگی تمامی اع ای  انواده بهاز نام  ود وجای بایسته دارد تا 

ع یوو ؛ رفاوو  نهایووت مهابووانش  داکتووا نووورعلی دوسووت وجملووه  جووار هو وون  ارجمنوودی  موفقاووت هووا را بووه

در راه دستاابی به این فازند جوار وطن را اع ای  انواده و وطندارانش تبایا گفته و موفقات های م ید 

از پاوردگوار عوالش تمنوا و  موادم   بوه وطون و قل   ام  و پا از دست آرورد های افتخوار آفواین تواریخی

 نمایش رباای  ار سفا با عافات و مسابقار مملو از کامااباها  و نشاط آرزو

     ومن هللا التوفا                                                                                


