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ضذى فشخٌذُ دس کاتل گزضت کِ ًِ تٌْا هلت ها تلکِ جْاى سا دس تْت ٍ ٍحطت فشٍ ترشد    ًاک صجشکص یک سال اص سٍص دّطت
دُ ٍ خفتِ حاکواى پلیذ تکاًی ًخَسد ٍ تا ٌَّص قاتالى اصلی ٍ هذافعاى ضاى اص چٌگ عذالت فشاسی اًذ ٍ طری   اها ٍجذاى ّای آَل

 هٌطی دس تاسیخ هعاصش ها پشدُ افکٌذُ ضَد تاستشیي دد تش فاجعِتا ّای هختلف تالش صَست گشفت  سال تا ضیَُ یک 

ی ها سا تِ اثثات سساًیذ کرِ   حقاًیت گفتِ ،فشخٌذُ قضیِای اص عاهالى دسجِ دٍم  جشیاى هضحک هحاکوِ علٌی ٍ سشی عذُ
ِ  چٌیي ضٌاعتی تذٍى حوایت سشجٌایتکاساى لویذُ دس دٍلت هال  هافیایی ًاهوکي است  دس پس ایي قساٍت آًاًی قشاس داضرتٌذ کر

ّای تٌظیوی سا دس ارّاى کاتلیاى تاصُ کٌٌذ ٍ ترذیي ٍسریلِ    ّای خَى ٍ خیاًت جٌگ خَاستٌذ تاس دیگش خاطشات َّلٌاک سال هی
ی ٍ  هشدم سا تِ توکیي ٍ سکَت ٍا داسًذ  ٍلی خَى هعصَم فشخٌذُ ًقاب جاًیاى تاسیک اًذیص سا دسیذ ٍ هشدم ها سا تشای دادخَّا

 شد علیِ تَحص تٌیادگشایی تسیج ک

ّرای   ّا ٍ هخالفرت  اًذاصی ّای آصادُ ٍ تا ایستادى دس تشاتش سٌگ تِ یاسی جوعی اص اًساى «حسب َمبستگی افغاوستان»

ی یادتَد اص ٍی اعواس ًوایذ تا طٌیي هاًذگاس غشیَ صًاى ٍ هشداى ها  هَفق ضذ هٌاسی سا تِ ًطاًِ حاهیاى پشپشکٌٌذگاى فشخٌذُ ضْیذ
 ای سّایی ٍ ضکَفایی افغاًستاى عاسی اص ّش ًَع تعصة ٍ تشتشیت تاضذ تشٍ  ستیض علیِ تثْکاساى صى

دّذ کِ  خَاُ ًذا سش هی کطیذُ ٍ عٌاصش هتعْذ ٍ آصادی یکثاس دیگش تِ تواهی هشدم عزاب «حسب َمبستگی افغاوستان»

اگش عذالت دس هَسد فشخٌرذُ   خَى فشخٌذُ ضْیذ ٍجذاى ّش افغاى ضشافتوٌذ است، ًگزاسین خایٌاى تش ٍجذاى ٍ ضشف ها پا گزساًذ 
رذ ترَد  جٌایتکراساى تٌیرادگشا ترِ کورک جاسچیراى           اجشاتصَست ضایستِ  ًطَد، دیگش ّیچ صى ٍ دختش ایي ٍطري دس اهراى ًخَّا

ٍ ّضاساى صى ٍ هشد اسیش ایي سشصهیي سا ّا  ، تثسنّا ، سخطاًِّا س تالش اًذ تا هشدم ها تْیویت ضاى دس تشاتش فشخٌذًُوا دسٍضٌفکش
ی ساصین صیشا صلح ٍ ثثات ٍ خَضرثختی ترذٍى    ّا سا پشچن عذالت فشاهَضی سپاسًذ، ٍلی تش هاست تا جاهِ خًَیي فشخٌذُتِ  خَّا

 یافتٌی ًیست  طلثاًِ دست هثاسصُ جاًثاصاًِ ٍ حق
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