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 خورشیدی ۲۹۳۱( لیندی  )-قوس     ی امهمناسبت اه

 تشيحاًیا اعحمالل افغاًغحاى سا تَ سعویث شٌاخث3  1221ًْهثش   22  ۰۰۱۱اول قوس 

  سّص جِاًی حزف خشًْث علیَ صًاى. 3ًْهثش 25لْط ۳

ات عاصهاى هلل پیشاهْى افغاًغحاى دس کشْس الواى کَ تٌام 3 آغاص هزاکش2001ًْهثش ۳۵۱۲22لْط۲

 تي" هشِْس شذ.” جلغَ 

 اّل دعوثش3 سّص جِاًی تٌام " ايذص ".  لْط ۳۲

افغاًغحاى ًغثث هشيضی دس يکی اص پیشیي دس شام دّشٌثَ تثشک کاسهل سئیظ جوِْس ۳۵۲۱لْط۳۳

شفاخاًَ ُای شِش هغکْ ّفات ًوْد ّ جغذ شاى دس شِش حیشجاى هححشهاًَ تخاک عپشدٍ 

 شذ.

 .دعوثش3 سّص جِاًی تٌام " حزف الغای تشدٍ داسی " 2 لْط ۳۳

 دعوثش3  سّص جِاًی تٌام " هعلْالى " 3لْط ۳۴

 صدّ خْسد هیاى ًیشُّای ًۍاهی حکْهث ّ حضب ّحذت دس غشب کاتل آغاص ګشديذ  ۳۵۲۳لْط  ۳۵

 عِذٍ صذاست اعحفی کشد عثذالظاُش اص  ۳۵۱۳لْط  ۳۳

 شِش ؛ تي  کشْس الواى تشای دّهیي تاس هیضتاى ًشغث تیي الوللی تشای افغاًغحاى تْد ۳۵۲۲لْط   ۳۳

جي دس صياسجګاٍ حضشت اتْالفضل دس کاتل صخوی  ۴۲۲جي شِیذ ّ  ۳۲۲دس اثش يک اًححاس  ۳۵۲۲لْط   ۳۱

 شذًذ

 هحوذ هْعی شفیك ّصيش خاسجَ تَ حیث صذساعظن افغاًغحاى جعییي گشديذ ۳۵۱۳لْط  ۳۲

 ِاّس سئیظ جوِْس اياالت هححذٍ اهشيکا تَ کاتل عفش ًوْد.ايضً ۳۵۵۱لْط  ۳۲

 دعوثش3 سّص جِاًی تٌام " هثاسصٍ تا فغاد هالی ّ اداسی".   2لْط ۳۱

م3 جصْية کٌْاعیْى ضذ شکٌجَ ّ سفحاس تا هجاصات خشي ، غیش اًغاًی  1241دعوثش 10لْط ۳۲

 يا جحمیش کٌٌذٍ کَ تٌام سّص جِاًی " حمْق تشش " هشِْس اعث .

عظن اجحاد شْسّی تشای اّلیي هٌشی عوْهی ّ ًیکْالی تْلګاًیي صذساًیګیحا خشّشچف  ۳۵۵۳لْط۴۱

 تاس تَ کاتل عفشکشدًذ.

 آصادی" سا تَ  تشژًف سُثش شْسّی اُذأ کشد ًشاى خْسشیذ "تثشک کاسهل دس هغکْ  ۳۵۲۲لْط  ۴۱

  کلیَ اشکال جثعیض علیَ صًاى . حزف 12223دعوثش۳۵۱۱11  لْط۴۲

جشيي شة عال اعث. ّ فشداي آى   شة اّل صهغحاى ّ دساص ،شة يلذا  })شة چلَ(  شة يلذا  لْط ۵۲

 {تا دهیذى خْسشیذ، سّصُا تضسگ جش شذٍ ّ جاتش ًْس ايضدي افضًّي هي ياتذ.

صد ّ خْسد هیاى ًیشُّای جٌش هلی ّ حکْهث ستاًی دس عاحات تاالحصاس ّ هکشّياًِا ّ ۳۵۲۳لْط  ۵۲

 هیذاى ُْايی صْست ګشفث ږ
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