
1 
 

 کؾْس ؽبُی ُبلٌذ : هضل

 ُبسدیٌگظ فیلذ خیغي دام: ؽِش 

      "تْلایر"پشّفیغْس گشاى 
 "عیبّّػ"اًچٌیش عیذ اصوذ ربّیذ 

 "لؼل پْس ّال"هضوذ ثالل 

 3122هی  32پٌزؾٌجَ : تبسیخ

 

 تٌام خذاًّذ تخشایٌذٍ ّ تْاًا

 پیام ُوثستگی

 

 !عالی حسب ّطيتَ رفقای گراًقذر کوسیْى عالی تذارک ّ تذّیر هجوْع 

 رفقای عسیسالقذر،

ّ هذػیبى دفبع اص افغبًغتبى ّاصذ دس سّص ُبی تبسیخ ثبعتبى هبى گْاُی هیذُذ کَ افغبًِب ّ ثخقْؿ هجبسصاى هلی 

هبًٌذ یکتي ّاصذ ّ هؾت فؾشدٍ گزاؽتَ  سا کٌبس ُب ّ آصسدگی بت، اختالف، اغلت اهْس هشثْط ثَ صًذگی ؽخقیدؽْاس

 .ّ اسادٍ هلی سا تجبسص دادٍ اًذ لذ ػلن کشدٍارتوبػی ّ ًظبهی  -، ثضشاى ُبی عیبعیُبدس ثشاثش ثی ػذالتی 

ًغجی کَ ثٌبثش تبحیشات اهٌیت  ؛ثشّص هغلك ّ پیچیذٍ تش ؽذٍ هیشّدّضغ ربسی دس کؾْس هبى سّص پْؽیذٍ ًیغت کَ 

ُبی ائتالف ثیي الوللی هجبسصٍ ػلیَ تشّسیضم ّ عبصهبى ًظبهی ًبتْ تضت سُجشی ًّیشػولیبت ُبی ًظبهی هْرْدیت ّ

 .خبسد هیگشددایبالت هتضذٍ آهشیکب ثْرْد آهذٍ اعت، اص کٌتشّل 

عیغتن المبػذٍ ّ  -ص ًیشّی ًزظ ّ هغبیش ففبت اًغبًیًِی ّ هٌتفی ؽذى اعتفبدٍ اثضاسی ا ثبرْ عیبعی ت ًّ اص رب

ثشای  سا ًْیيافك  3122اّل هی  یکشٌثَ ثب سخذاد تْصؼگشاى آؽْة ّ تغلیش ّ توْیل تشثیت،  صبهیؽجکَ ُبی 

دس هٌبعجبت ّ سّاثظ سا  کیفی رذیذ تغییشات کلآ اس عبختَ اعت کَ یذپذ تأعیظ ّ سؽذ عبختبس ُبی دهْکشاتیک ّ ثبلٌذٍ

آّسدًی ثقْست صتن  ،ثیي الوللیًظبم عبختبس ّ سّاى عیبعی  ،عیبعتدسْع ودس هز، صمْق ثیي الذّل ّ الوللیثیي 

 .اعت

ط دیْثٌذی اص ًیشُّبی اثضاسی هذاساعتفبدٍ  یؼٌیعیبعت ُبی ظبلوبًَ فشربهیبثی  دس چشخؼًمطَ ثوخبثَ  ایي صبدحَ 

رجش ثب تبعف کَ ثٌبثش  ؛آثذییکشاًَ هدس هٌطمَ ّثبالخـ دس عشصهیي هب ( لشى ًضدُن  01لِبی ب عؽشّع اص  )اًگلیغی 

ثشای هشدم ّ کؾْس هبى ًِبیت پش دسد ّ غوجبس  کَفبرؼَ ثبس دس هؼشاق صْداث  دس توبدی ایي دّساى ! هاکشْر تبسیخ 

ّطي ّ هشدم  اص طشف دیگش لتقبدی ثَ ػمت صدٍ ؽذا -ارتوبػیهغیش سؽذ اصربهؼَ هب  اص یکطشفلشاس دادٍ ؽذ  ،ثْد

فشٌُگ ّ  ،ثَ دیي ّ آئیي ًِبیت ؽذیذضشثبت ّ گضاسی ُبی ضذ کشاهت ثؾشی ّالغ گشدیذٍ  هب لشثبًی افلی عیبعت

  .گؾتلتل هلیًِْب اًغبى ّطي هب ثشثبدی ّ ثبػج  ّاسد ّ هب کلتْس 

ّ هشدم  ،بُ تیقخؽّ ػول تبسیخی  ، رغبستاکخشاآ ثب سّل ، صبدحبت ّ هشاصل تبسیخیاعت کَ تبسیخهغلن  الؼیت  ّایي 

 .ینجشث ضذٍ آهشیکب راللتوآة ثبسک اّثبهب ًبمتایبالت هرب داسد دس ایي هْسد اص سئیظ روِْس  .پیًْذ داسدپیؾتبصاى آًِب 

تغییشات کیفی ثؼذی دس عطش  .دگشدهیدسد تبسیخ عیبعی رِبى یمیٌبآ کَ ایي هشصلَ تبسیخی ثَ ًبم ایؾبى پیًْذ خْسدٍ ّ 

ّ دسک رغبست  ،ُْؽوٌذیکَ ُن اکٌْى دس صبل ًغذ گیشی فضبی رذیذ اعت هذیْى  هب رِبى ّ ثخقْؿ دس هٌطمَ

 .دس لجبل ثؾشیت هیجبؽذ ثشخْاعتَ اص هیبى ًیشّ ُبی ػذالتخْاٍ فشصًذ ساعتیي  چْى ایؾبى لیت ّرذاًی  ئْهغ

ؽکلی دیگشی دس آیٌذٍ ًضدیک صْادث ًؾبى هیذُذ کَ اّضبع عیبعی رِبًی ّ ثخقْؿ هٌطمَ هب  ّسًّذ اًکؾبف 

اهشاك گًْبگْى  دیشّص یؼٌی اًمطبة ُب ّفضبی عیبعی ثبیذ ثَ فشاصت خبطش ًؾبى گشدد کَ . ثخْد اختیبس هیٌوبیذ

فضای شکل گیری ّ ًطفَ ثٌذی ّ ًغذ گیشی هْلفَ ُبی عبختبس  ربی خْد سا ثَ  ،ًبؽی اص عبیکلْژیِبی آى دّساى

ذ ّ کؾْس ُب ؽبَُ ُیچگبٍ تبسیخ  سّاثظ عیبعی رِبى چچٌبً. ثخؾیذٍ اعت تکْیي یک فارهاسیْى اجتواعی اقتصادی ًْ
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 تالػ ثَ خبطش صل ّ خبطش صفع فلش ّ حجبت ثیي الوللی، ختن هٌبصػت هٌطمْی، ثَُبی رذیذ طشص ثش خْسد  چٌیي

 .فقل هغبیل صمْق ّ ػذالت ارتوبػی ًجْدٍ اعت

 کؾْس هبًشا اص هغیش سؽذ تذسیزی ّ تشلی ثبص داؽت( 2993اپشیل  32ؽشّع اص )م طْالًی ّ اًبسؽیضثضشاى هْرْدیت 

کَ  صّ ٌُْ. ی هجذل کشدٍ اعتهب ى سا ثَ ّیشاًَ ّ هشدم هب سا ثَ هضتبد تشیي ّ ثیچبسٍ تشیي اًغبى کشٍ خبک تّ هولک

، تبسد هٌبثغ طجیؼی ّ ُوَ ُغت ّثْد ًذاختي توبهیت اسضی ّ صبکویت هلی، ثوخبطشٍ اعلت آصادی هشدماعت  صٌُْ

ایي گشٍّ ُب ّ صبهیبى ثیشًّی رِبًی ّ  .ٍ اعتثَ ػول سّص هشٍ اًغبًِبی ؽشیش هجذل گشدیذ هبى  هبدی ّ هؼٌْی

ؽبى  ثبالخـ دس  یاػوبل ضذ هلی ّ ضذ اًغبًُوَ ایي هٌطمْی ؽبى ثبیغت ثذاًٌذ کَ دس آیٌذٍ ًَ چٌذاى دّس رْاة دٍ 

 .ایي حکن ّ جثر تاریخ است.صشیت دّعت ّ ثب ػضت  افغبى ُغتٌذثشاثش هشدم ؽشیف، 

ًیض ختن گشدیذٍ ّ فقل ًْیي سّاثظ ّثش خْسد دس ( 3112اکتْثش ؽشّع اص  )اکٌْى کَ هشصلَ رذیذ ثبصی ثضسگ 

پیچیذگی ّ ثغشًزی هؼضل کؾْس هبى داسای : ثبیذ ثقشاصت دسک ًوْد کَ  .رغشافیبی هب دس صبل طشس سیضی هیجبؽذ

، سب ّطيح -پختَ عیبعی ّ داسای اتْسیتَ هلی  صضة ثب تزشثَ،اص عشگیشی فؼبلیت ّ پٌِب اعت کَ ثذّى چٌبى ػوك 

ؽوب  ایي .کَ لبدس ثَ صل ّ سفغ آى ثبؽذ چٌبى ظشفیت ثشخْسداس ًویجبؽذ اصدیگش ُیچ کذام عبصهبى عیبعی ّ یب گشٍّ 

صبکویت هلی ّ ػذالت ، حجبت ،سی ؽفبف ثب ربهؼَ رِبًی فلشدس ُوکبهیتْاًیذ کَ یذ خذهت گضاساى ساعتیي ّطي ُغت

 .یذاًکؾبف ربهؼَ سا ُوْاس عبص ّ هغیش سؽذ ّهیي ًوْدٍ تأسا دس کؾْس ارتوبػی 

 چْى صضة ّطيفؼبلیت اػضبی ًغتٍْ اصیبی ّ اص عش گیشی  ثشایرِبى کًٌْی ثَ سّؽٌی دسک هیؾْد کَ ّضؼیت 

ّلف ّ کبهالآ  ،دیگر هْثریت ًذاردًاکام،  یِالْژیچَ خاصا ایذا کایذیالْژی هکاتةازاستفادٍ کَ  پیؾذاس ایي اًذیؾَ

 -اصشاص هْلف عیبعی کغتپٌذاؽتي  کشّته؛ صضة ّطي دّ دَُ لجل تؾخیـ دادٍ ثْدبًچَ ٌآًچ .ُوخْاًی داسد

ثَ رِبًیبى ّ  هغلن عیبعی سّص ثْالؼیت کَ اکٌْىاص هزبسی ایذیبلْژیک تکیَ صدى ثش اسیکَ لذست  ثشایارتوبػی 

 .گشدیذٍ اعتهجذل  یعبیعّضؼیت  ای اًکؾبفثشرٌُیت هغلظ 

       دّستاى ّ رفقای عسیس،

ي ّ عشًْؽت ُوْطٌبى هطشس  ، ًمؾَ رغشافیبی ّطصیخیت ثْد تبسیخی، ػضت،ّ یظ کًٌْی کَ هغئلَ ُغت ادس ؽش

رض ّطٌذاسی  ّ ي دّعتیثش خْسد ًگشدد، دیگش ادػبی ّط ثب تؼملّ اص سّی ّرذاى  ، اگش ثب اصغبط هغئْلیت،هیجبؽذ

 .گْیی چیضی ثیؼ ًیغت گضافَ

 ّ کلیَهتضذیي عیبعی آى ، صضةایزبد ؽذٍ اص پیکش آى تؾکالت ، صضة عبثك ّطيعبصهبى عیبعی اػضبی  پظ ثش 

ّ ّطي هؾبسکت دس اصیبی صضة دس داخل ّ خبسد اص کؾْس اعت کَ ثشای چَ ؽخقیت ُبی هلی ّ ارتوبػی ّطي 

، صفع ًْاهیظ هلی ّ تبهیي هٌبفغ ارتوبػی آى ثشای اًزبم سعبلت عتشگ هلی  دس اهش دفبع اص هبدس ّطي –عیبعی هْلف

ّطي ّ  ت سعب ّ عش ثلٌذ آهبدٍ خذهت ثشایدس یک فف ّاصذ ثب لبه ثبس دیگش کؾْس کوش ُوت ثغتَ ّ یهقبلش ػلیبّ 

 .ؽًْذ هشدم

 سا سفمبی گشاًمذس کوغیْى ػبلی تذاسک ّ تذّیش هزوْع ػبلی صضة ّطي صبلیکَ تالػ ّ صصوبت ؽجبًَ سّصی دس هب

کَ ثیؼ اص چبس دَُ هتضول سًذ  هتألن ّ هتبری افغبًغتبى هلت سا ثشایهلی ّ ّطٌپشعتبًَ ؽوب  ایي الذمثذیذٍ لذس هیٌگشین 

ربهؼَ رِبًی کَ ثیؾتش اص دٍ عبل ثب صضْس ثبلفؼل ّ ثبلمٍْ ؽبى دس رِت اصیبی افغبًغتبى ّ اػبدٍ ُبی فشاّاى ؽذٍ اًذ ّ

گی آهبدثذیي ّعیلَ  داًغتَ، ًْیذ ثضسگ اًذ، اص ُیچٌْع ُوکبسی دسیغ ًْسصیذٍیخیت هلی ّ ثیي الوللی کؾْس هبى ص

  .اػالم هیذاسین خْیؼ سا ثشای  ُش ًْع ُوکبسی

 !زًذ ّ جاّیذ تاد افغاًستاى

 !افغاى هلت  تاد   سر فراز

 تا حرهت ّ احترام

 


