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 خورشیدی ۲۹۳۱ / اسفند ( کب ) -حوت    ی امهمناسبت اه

 طلطاًؼلی کؼحوٌذ تار دّم تَ حیث صذراػظن افغاًظحاى جؼییي ػذ. ۳۵۲۲اّل حْت

 اهاى اهلل خاى فزسًذ حثیة اهلل در کاتل اػالى پادػاُی کزد. ۳۴۲۲اّل حْت 

 : رّس جِاًی ػذالث اجحواػی(فثزّری 20) حْت اّل

 .فثزّری (: رّس جِاًی ستاى هادری 21) حْت  ۴

تق در افغاًظحاى هی گذػث کَ طزاى جِادی تَ ايي اطؼات اجحادػْری طرّس اس دخْل ق  ۳۵۱۲۱۲حْت  ۵

 طاخحٌذ جا ػلیَ دّلث تثزک کارهل دطث تَ ػْرع تشًٌذ. هجثْرتِاًَ يکؼذٍ هزدم را

 رّس جِاًی اػالهیَ حذف خؼًْث ػلیَ سًاى :( 1994فثزّری 23)حْت  ۳

 ّفات ػالهَ طیذ جوال الذيي افغاًی در اطحاًثْل ) جزکیَ (.۳۴۱۲حْت  ۲

راديْ طالثاى در كاتل فحْائ را تَ ًؼز رطاًیذ كَ تَ اطاص آى تايذ   (:2001فثزّرٓ  22) ۳۵۲۲حْت  ۲

 .جوام هجظوَ ُا در افغاًظحاى ًاتْد گزدد

 
اس  پض ، جٌی جام کزدًجیة اهلل اقذام تَ کْدجا ًافز حکْهث داکحز ػٌِْاس جٌی ّسيز دفاع  ػلیَ  ۳۵۲۲حْت  ۳۲

افغاًظحاى طْلی دب " شخْد را رئیض ح ۳۵۲۴اس طال  ّ فزار ًوْد پاکظحاىدر ػکظث کْدجا

 غْرځٌګ " هؼزفی هیذارد.

 هارچ ( : رّس جِاًی تٌام " سى " 8) حْت ۳۲

جحزيک طالثاى، جٌذيض ّ هجظوَ ػظین ّ جاريخی " تْدا " را در  م(:2001هارچ 11–9) ۳۵۲۲حْت  ۳۲

ياد  ّاليث تاهیاى تَ آجغ جْپ تظحٌذ ّ تکلی ّ يزاًغ کزدًذ، ّ جاريخ اس ايي جٌايث تَ سػحی

 خْاُذ کزد

صذراػظن افغاًظحاى اس ّظیفَ صذارت اطحؼفا داد ّ تَ ػْض آى هحوذ يْطف تَ هحوذ داّد ۳۵۳۳ حْت ۳۲

 حیث صذراػظن هْظف طاخحَ ػذ

" هؼِْر اطث در کاتل تَ اهضا آب ُلوٌذ  "قزار داد هیاى افغاًظحاى ّ ايزاى کَ تٌام هؼاُذٍ ۳۵۱۳ حْت ۴۳

 ئیذ کزدًذجاآًزا  ۳۵۱۴رطیذ ّ ػْرای هلی افغاًظحاى تحاريخ اّل جْسا 

 جظلین دادٍ ػذتَ حکْهث افغاًظحاى  زف ًیزّ ُای تیي الوللیط سًذاى تګزام اس ۳۵۲۲ حْت ۴۳


