
 

 
 

 

 

 پیام 

 شورای تشکیالت موقت انسجام اعضای زحب وطن رد استرالیا
 

ٍِاظتت پاُضده هٍیَ ظا  ىـگصد ػهادة تاریذ آفصیَ وخٍاظه ظاز دانتص صاخب ُجیب اهلل ة

!اخٍس زى ریط خضب وطَ و ریط جٍهور افغاُعتان و ةصادرش جِصال   
 

!رفلا و دوظتا ن عضیض   

پاُضده ظال از روزى ٌى ګشرد نه دػٍِان تصكى و اُعاُیت ، صيح و آراٌغ در نؼور یهى از 

ٌسةصتصیَ ، آګاه تصیَ ، صادق تصیَ ػزصیت ٌعاصص نؼور ٌا دانتص صاخب ُجیب اهلل و 

تاریذ وطَ ، طصاح ةا ػهادة ایَ اةص ٌصد . ةصادرش جِصال اخٍس زى را ةه ػهادة رظاُیسن 

سافع راظتیَ صيح و آػتى ٌيى و ُګهتان اظتلالل ، تٍا ٌیت ـــظیاظت  ٌصاىده ٌيى و ٌ

ارضى ، و دارایى هاى ٌصدم افغاُعتان و یهى از ظِګصداران ٌِافع اوىیاى وطَ ، ٌيت 

رُجیسیسه افغان ، هوا رواهان ، تصكى پعِسان و رزٌِسان خضب وطَ را ةه غً عضیض تصیَ و 

 وب تصیَ ظپاهیان اش داغ دیسه ظارت و در غً و ٌاتً و ظوګ عضیضان ػان ُؼاُسُسٌدت

ةا ػهادة دانتص صاخب ُجیب اهلل  رهتص خضب وطَ و ریط جٍهور افغاُعتان ایَ رهتص ةسیو و 

ظزِور ، صفده جسیس در تاریذ ٌتارزان و آزادى رواهان نؼوده ػس و درس وطَ دوظتى و 
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نه در ٌورد وطَ و ٌصدم ٌى اُسیؼِس و ُعو جوان و آیِسه ظاز  وطَ پصظتى ةصاس آُاُى اظت

 . ةایس از آن آٌورت

ةا اظتفاده از فصصت ةصاى هٍه آُهاى نه دریَ روز ها ظوګوار اُس تعيیت عصض ٍُوده و یم  

ةار دیګص تجسیس پیٍان و تعهس ٌى ظپاریً نه راه و ظیاظت اتداد ػسه دانتص صاخب ُجیب اهلل 

و جهت تدلق ایَ آرٌان ٌلسس ةه هص ګوُه كصةاُى آٌاده هعتیً، روح ػان ػاد و را اداٌه داده 

 .جِت ةصیَ جاى ػان ةاد

 

.دانتص صاخب ُجیب اهلل زُسه اظت و ةصاى هٍیؼه زُسه رواهس ةود  

.ةه پیغ در راه تدلق ارٌان هاى واالى ایَ ظِګصدار راظتیَ ٌِاكع وطَ  

                      

ى رفیلاُهةا تلسیً درود ها  

 دیپيوم اُجِیص ختیب ګو پهتیاوال

 عضو ػوراى ٌصنضى تؼهیالة ٌوكت اُعجام اعضاى خضب وطَ

 

 

 

 

 


