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ريس ضراَذ لترلت اورايست تزیرذن      آيریم کٍ متاسفاوٍ َرز  ي اس ريس جُاوی سن تشرگذاضت تٍ عمل می رفتٍامسال در حالی تٍ مصاف َطتم مارچ 
ٍ  کٍ َىًس لااالن فزخىرذٌ حال ضاَذیم  عیه  گًش ي تیىی ي لت ي کًب سوان کطًر خًد َستیم. در َرا سن دیررز ایره سرزسمیه      ي دٌ  ت رخطراو

 ي حمایت يسیع سزجىایتکاران ديلتی ي غیزديلتی را َم تا خًد داروذ. ادٌد تاسپزسی تٍ ازکتاسی ضان ادامٍ  گًوٍ محاکمٍ ي تذين َز
َرای َفتراورٍ ي َطرتراوٍت     پزچم گزفتٍ اا اىظیم اس خلك ي َا رصیمازیه  ازیه ي ضذسن ضذدمًکزاایک کٍجىگ خًوثار در چُار دٍَ گذضتٍ 

اورذ.   ازیه ريسَرای سورذگی خرًد را سرز ومرًدٌ      وذت سوان کطًر ما تذازیه ي سیاٌاٌ تز ما حکمزاوی کزد وطاوذٌ امزیکا ي ديلت دستطالثی يحًش 

 َرای  اسرت. گرشارش   آن رسیذٌايج تٍ اصطالح ديلت دمًکزاایک خطًوت ي جىایت علیٍ سوان  ت احت حاکمیت تٍاخیزتخصًظ در پاوشدٌ سال 
غ ي  سرتیش   ي  گیزوذت سیلی دیرزیست تٍ ريی وظرا  سن  کٍ تٍ اجثار مًرد معایىٍ تکارت لزار می احمیز ي اًَیه سوان ي دختزان ادر راتطٍ تااسٌ 

 حامیان خارجی ضان.
َ  َا ي احشاب ديلت ٍ  تیىىرذت تىرا     ی سوران مری  تىیادگزا ي مزاوع در امامی جًامع سيال ي واتًدی ضان را در آگرا یه چىر َّرای ترارس    اس مطخصر

َرای   گزيٌافغاوستان تاضذ. در  میتخص سوان  َای رَایی ي سزکًب جىثصمحصًر ومًدن ایه ویمٍ در چُاردیًار خاوٍ فاضیش  مذَثی ي َا  رصیم
کلیرٍ  سوان ي سرلة   جىایات واتخطًدوی علیٍاس ايلیه اعمال ضان یکی ت ي اُاجم تز کاتل  رسیذن تٍ لذرت ضمسی تٍ موزد ۰۷اىظیمی در دٍَ 

 وذ.ساس می  ي ضىاعت ددمىطیَز وً  گا  تا َمفکزان طالثی ضان سوان افغان را لزتاوی  سيرمىذان ي جىرساالران َمویش آوان تًد. امزيس  حمًق
 عشیشت خًاَزان 

تاکاوٍ رسمیذوذ ي در ایره   تی خًیصاست کٍ تزای دستیاتی تٍ حمًق تزاتز  یمثارسَطتم مارچ تٍ یاد آيروذٌ حماسٍ ي مثارسٌ سوان لُزمان ي 
 اوذ. یک ویزيی اضغالرز تٍ حمًق ضان وزسیذٌ در سایٍراٌ اس جان خًد مایٍ گذاضتىذ. ااریخ گًاٌ آوست کٍ سوان َیچ کطًری تٍ سير تمثاران ي 

را متحمل ضذٌ اما اس سًی دیررز  َا  ي تذازیه ستمَا  ما تیطتزیه لزتاوی در ایه َیچ ضکی يجًد وذارد کٍ در چُل سال گذضتٍ سوان يطه
َّای آوان تایذ مىثع الُا  ي سزمطك سورذگی مرا تاضرذ. ترزای رَرایی اس ایره َمرٍ خطرًوت ي          ااریخ مملً اس سوان لُزماویست کٍ کار ي حماسٍ

اًاورذ ترٍ    طلثاورٍ سوران مری    آمادٌ جاوفطاوی تًد. فزیاد حرك جُان وتزس  ي مثارسمیىا ي سایز سوان   ت يجیٍُت ّ میًوذت واَیذ تزتزیت تایذ ماوىذ ماللی
ي  ٌجىثص رَایی یک ملت مثذل گزدد. در یک سال اخیز دیذیم کٍ چرًوٍ خًن معصً  فزخىذٌ ي اثسم مرزد  مرا را یکذسرت ي یکصرذا کرزد     

 خًاَاوٍ را خزيضان ورُذاریم. ن داد. تزماست اا ایه مًج عذالترصیم فاسذ   ي غ را اکا يَا کطاویذ  وظیز َشاران اه را تٍ جادٌ طًر تی تٍ
تزای ما تاضذ. اا سمراوی کرٍ سوران افغران خرًد آگاَاورٍ        مىثع الُا اًاوذ  وذت میاضزایط در عیه مثارسٌ سوان سلحطًر کًتاوی کٍ کم ي تیص 

یادگزایی ي مىاسرثات فزسرًدٌ فیرًدالی ي مزدسراالراوٍ وورات      غل ي سوویزَای تى آوان را اس اا راَی ویست تزای رَایی ضان لذعلم وکىىذت َیچ
 ذ.    تخط

َرا ي افرزاد پیطرزي ي حامیران يالعری       اطرکل تٍ امامی   کٍ تز ویزيی پزاًان سوان افغان تاير راسخ داردت «حسب همبستگی افغانستان»

تار کىًویت ایه يظیفٍ خطیز را اراریخ ترز عُرذٌ افرزاد ي      تزاتزی سوان دست ديستی دراس ومًدٌ ي خًاَان َمثستری آوان است. در ضزایط فاجعٍ
ار دَىذ سیزا تذين ضزکت فعرال  ضان لز  را در ايلًیت کار ي مثارسٌممکه دَی ي تسیج سوان در َز سطح  آگاَی ااویزيَای پیطزي گذاضتٍ است 

 رسذ. ای تٍ پیزيسی ومی سوان َیچ مثارسٌ
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