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 ۵۱۰۵هارچ، ۵۲                                                                                  هاللی هْطی ًظام               

 

 بَ سًاى خیز خْاٍ ّ ًاهذار ّمي افتخار هیکٌین
 افغاًظتاى بذیج ػخـیت طال، اس جاًب رادیْی آسادیاًتخاب ػاُذخت اًذیَ د

 

کَ در « چک»، جوِْریت پزاگػِز  ُجزی ػوظی، رادیْی آسادی همین ۰۹۳۰در آغاس طال لزاریکَ امالع یافتَ ائین،  

، ؿبیۀ «اًذیَ د افغاًظتاى»پخغ هیٌوایذ، هذتزهَ ػاُذخت  ُای گًْاگْى هْرد هظائل ّ رّیذاد ُای افغاًظتاى پزّگزام

بَ دیج یک ػخـیت خیز خْاٍ ّ بؼز دّطت کَ ػلی را  هذـل اطتمالل کؼْر ،«اهاى هللا خاى»  لیذلزت غاسیاػ

َ در خارد ّ چَ در افغاًظتاى ػشیش فؼالیت ّطیغ ّ چبزای ُوْمٌاى هذتاد،  بَ اهْر خیزیَ ّ اًظاًی  سیاد، طيالزغن 

 :اًتخاب ًوْد «ػخـیت طال» بَ ػٌْاى لزار آتی  پی گیز دارًذ، 
 

 هطبْػاتی ۀاػالهی

 طال رادیْ آسادیػخـیت 
 

 .با تجلیل اس ًْرّس رادیْ آسادی با افتخار فزاّاى، بزای پٌجویي طال پیِن ػخـیت طال اع را اػالى هی کٌذ

را بخامز ًمغ ّ خذهات اّ در راٍ کوک بَ کْدکاى، هؼلْالى ّ سًاى بَ ػٌْاى " د افغاًظتاى"اهظال رادیْ آسادی ٌُذیَ 

طالَ دختز غاسی اهاى هللا خاى بزای اّلیي بار پض اس طمْم رژین  ۳۹ػاٍ دخت ٌُذیَ . ػخـیت طال اًتخاب کزدٍ اطت

  .مالباى تْاًظت بَ ّمي اع بزگزدد

در تبؼیذ چؼن بَ جِاى گؼْد ّ ػوزع را در بیزّى اس کؼْرع ػوذتا در ایتالیا بظز بزد، للب اّ ُویؼَ بزای  با آى کَ اّ

  .افغاًظتاى ّ افغاًِا هیتپیذ

ّی بَ . اخیز، کوک بَ دیگزاى بَ خـْؽ کْدکاى افغاى، یگاًَ ػؼك ّ آرسّی ػاٍ دخت ٌُذیَ بْدٍ اطت ۀدر چِار دُ

ػغال افغاًظتاى تْطن ػْرّی با کْدکاى کَ سخوی هی ػذًذ ّ تذاّی آًِا در پاکظتاى هوکي رادیْ آسادی گفت، در سهاى ا

  کْدک را بزای چِاردٍ طال در خاًَ خْد ًگِذاری ّ پزّرع کزدم ۳۲: "ّی گفت. ًوی بْد کوک هی کزد

در کابل اطت در ٌُگاهیکَ اها  . کٌذ سهاًیکَ ٌُذیَ طفز هی کٌذ بزای طاختي هکاتب در افغاًظتاى اػاًَ جوغ آّری هی

دیؼب بزای بچَ ُای رّی طزک ًاى ػب :" اّ گفت. ت ُایغ با کْدکاى رّی طزک کوک هی کٌذکٌار طایز هـزّفی

  ".پختن

ػاٍ دخت بْدى بَ هؼٌی ػِزت ّ ػیغ ػؼزت :" اها اّ هی گْیذ. ػایذُن ٌُذیَ بزای تْاكغ کَ دارد ُوَ اّ را ًؼٌاطٌذ

  ".َ هزدمًیظت، هگز خذهت ب

کارکٌاى رادیْ آسادی اًتخاب ایي سى بزجظتَ ّ خادم هزدم بَ ػٌْاى ػخـیت طال رادیْ آسادی بَ خْدع، خاًْادٍ اع ّ 

  .بَ توام ػًٌْذگاى تبزیک هی گْیذ

سًاى در هاٍ طظپتوبز طال گذػتَ، ایٌملن کَ افتخار هِواى داری هذتزهَ اًذیَ د افغاًظتاى را بذیج ػلْی ار اًجوي خیزیۀ 

دْكۀ ّاػٌگتي بز ػِذٍ داػتن، در هْرد دیات ارسػوٌذ ّ کار ُای افتخار آهیش ایي خاًن افغاى ًیکْ کار ّ ػادات پظٌذیذۀ 

گزچَ ػاُذخت در خاک ٌُذ هتْلذ گزدیذٍ اطت ّ اطن ّی هزبْم ایي رّیذاد هیؼْد، ّلی . ّی، هطالؼات ػویمی ًوْدم

بَ اجاسٍ، یکبار . یاد هیٌواین« اًذیَ» هذتزهَ  ایؼاى بَ اطن هي اسدت فاهیلی، ، بَ ػاُواًطْریکَ خْدػاى ػاللوٌذ بْدًذ

 : جلب هیٌواین «ّاػٌگتي» در هٌطمۀ  پذیزایی ػاُذخت خیزخْاٍ افغاى دیگز تْجَ ػوا را هختـزاً بَ لظوتی اس جزیاى
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 اًجوي خیزیۀ سًاى افغاى در دْسۀ ّاػٌگتي
 افغاًظتاىّ دػْت اس ػاُذخت اًذیَ د 

 

کَ ًَ تٌِا بَ خذهت ُوْمٌاى A_AWA  )   -اّا) دی طی   اًجوي ًْ بٌیاد خیزیۀ سًاى افغاى در دْسۀ ّاػٌگتي

دریي هٌطمَ فؼالیت هیٌوایٌذ، بلکَ در داخل افغاًظتاى ػشیش ُن با فزطتادى البظَ ّ کوک بَ هکاتب بیزّى ػِز 

ایي اًجوي بَ ُوکاری خاًن ُای ركا کار در هٌطمَ، بزای هؼزفی کلتْر، تاریخ ّ . کابل طِن فؼالی دارد

ت ُای بؼزی ارسػوٌذ بزای ُوْمٌاى افغاى ها، لذم ُای هفیذی را بز ػزكۀ خذهات گًْاگْى اجتواػی ّ فؼالی

 . هیذارد

ّ الذاهات هفیذ اجتواػی آًِا، هخـْؿاً در راٍ دوایَ اس دمْق  ًاهْر افغاىبَ طلظۀ ُوکاری ّ هؼزفی سًاى 

اس (  A_AWA-اّا)  سًاى هظلْم ّمي ّ ػٌاطایی جِاًی بَ هْلف خطیز آًاى، اًجوي سًاى افغاى در ّاػٌگتي

، ؿبیۀ اػلیذلزت غاسی اهاى هللا خاى، دػْت بَ ػول آّرد کَ در «اًذیَ دافغاًظتاى» هذتزهَ ػاُذخت 

هذفلی کَ بزای هؼزفی اًجوي ّ بشرگذاػت اس ػخـیت ّ هؼزفی ایؼاى بَ جاهؼۀ افغاى ُای دْسۀ ّاػٌگتي 

 . ذ، اػتزاک ًوایٌذیبزگشار هیگزد

ّ کَ « اًذیَ د افغاًظتاى»  بَ طْاًخ ّ فؼالیت ُای بؼزی هذتزهَ ختـزه بَ اجاسۀ خْاًٌذگاى هذتزم، ًظزی

 :ایٌجاًب در هذفل اًجوي لزائت گزدیذ، هی اًذاسین نتْط
 

 بٌام خذاًّذ بخؼایٌذۀ هِزباى
 

 دلار ًِایت ارجوٌذ،
 

هِواى افتخار دارم کَ دریي هذفل دّطتاًَ، در سهزۀ ُوکاراى فؼال اًجوي سًاى افغاى در ّاػٌگتي، بزای 

 .افغاًظتاى ّ ػوا ُوْمٌاى ًِایت گزاهی اس ؿوین للب خیز همذم هیگْین-ػالیمذر، هذتزهَ ػاُذخت اًذیَ د

 :ّ کار ُای خیزیَ ّ کوک ُای بؼزی ّی را در بز هیگیزد ؿذبت ها هختـزی اس طْاًخ ػاُذخت اًذیَ 
 

 طْاًخ ػاُذخت اًذیَ دافغاًظتاى هختـز
 

لبل اس ُوَ ًْد ّ دّهیي طال اطتزداد اطتمالل افغاًظتاى ػشیش را کَ بَ ُوت لِزهاى هزد تاریخ هؼاؿز 

اس دّلت  ۰۳۰۳هاٍ  آگظت طال ۰۳افغاًظتاى، اػلیذلزت ػاٍ اهاى هللا غاسی ّ هجاُذیي طزطپزدۀ افغاى در 

بَ رّح پزفتْح آى لِزهاًاى راٍ  اطتؼواری بزتاًیای ّلت داؿل گزدیذ، بَ ُوَ ُوْمٌاى گزاهی تبزیک گفتَ ّ

 .آسادی  درّد ّ تٌِیت هیفزطتن

جْى  ۷ذ کَ در ٌهلکَ حزیا هیباػ هزدْهَ ّ خاى اهاى هللا غاسی  ػاُذخت اًذیَ دافغاًظتاى فزسًذ اػلیذلزت

. ، سهاًی چؼن بَ جِاى کؼْدًذ کَ ػاٍ ّهلکَ با خاًْادۀ ػاى جبزاً ّمي را تزک گفتٌذیئبوب ػِز در ۰۳۵۳

 .بذیٌْطیلَ فاهیل اػلیذلزت غاسی اس راٍ ٌُذ بزتاًْی بزای الاهت دایوی ػاسم ایطالیَ گزدیذًذ

ّ  ٌذاس ُواى اّاى مفْلیت ػؼك بَ ّمي ّ هزدم آًزا اس ّالذیي ّمي پزطت خْیغ بَ ارث گزفتػاُذخت اًذیَ 

ّ  خْیغ را در ایطالیَػاُذخت تذـیالت  .ًذایي ادظاص ارسػوٌذ را توام ػوز در للب خْیغ ًگَ داػتَ ا

اس ایزاى اسدّاد ًوْدًذ کَ داؿل ایي ّؿلت دّ دختز بٌام   با هزد هذتزم ۰۳۲۱ّی در طال . طْیض فزا گزفت

طال الاهت ًوْدًذ کَ در آًجا ُن بَ طلظلۀ کار ُای خیزیَ بَ  ۳ایؼاى در هؼِذ . ُای حزیا ّ ُوذم هیباػذ

آًاى اػتغال داػتٌذ ّ ُوچٌاى بزای ًجات کْدکاى طز راُی کَ سًذگی  بیٌْایاى، با رطاًیذى ادّیَ، غذا ّ لباص بَ

 . ػاى بَ خطز هْاجَ بْد، کوک ُای بؼزی فزاّاًی ًوْدٍ اًذ
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دیذر کَ هتخـؾ در التـاد، ػلْ کابیٌَ در ػـز  با هذتزم داکتزػبذالزؤف ۰۳۳۳ػاُذخت در طال 

اًکی در افغاًظتاى بْد، اسدّاد ًوْدًذ کَ داؿل اػلیذلزت هذوذ ظاُز ػاٍ ّ یکی اس بٌیاى گشاراى طیظتن ب

 .. ایي ّؿلت پظزیظت بٌام طکٌذر کَ با هادر سًذگی هیٌوایذ

گزچَ ػاُذخت اس ُواى ایطالیَ طال ُای هتوادی بزای امفال بی بلاػت هولکت کوک هیکزدًذ، ّلی دیذار 

بَ هؼیت جٌاسۀ هادرع  ۰۳۳۳در طال ّمٌی کَ ػاػك آى بْدًذ، باالخزٍ سهاًی هیظز گزدیذ کَ بزای بار اّل 

هلکَ حزیا بَ دیذار افغاًظتاى ًایل گزدیذًذ ّ هلکۀ خیزخْاٍ ّ داًؼوٌذ ّ هذبز افغاى، در جْار همبزۀ اػلیذلزت 

ایي دیذار گزاى بِای ّمي گزچَ . غاسی ّ اهیز دبیب هللا خاى ػِیذ در ػِزجالل آباد، بخاک ّمي طپزدٍ ػذًذ

یار کْتاٍ ؿْرت گزفت، ّلی تاحیز ػویك، دایوی ّ فزاهْع ًاػذًی ای بز للب ّ در ػزائن اطتخٌائی ّ بظ

رّدیۀ ػاُذخت اًذیَ بالی گذاػت، چٌاًچَ ایؼاى را بیؼتز ػیفتۀ طزسهیي آبائی ػاى افغاًظتاى ػشیش ّ بی ُوتا 

 .گزداًیذ
 

لف دردًاک امفال در سهاى اػغال هادر ّمي تْطن لْای ػْرّی اطبك، ػاُذخت اًذیَ بزای دوایَ اس هْ

هؼیْب ّ سًاى بیٌْای افغاى، جذ ّ جِذ فزاّاى بخزد هیذادًذ تا ًظز هزدم دًیا را بَ دالت سار آًاى جلب ًوایٌذ؛ 

بذیي هٌظْر ایؼاى در کاًفزاًض ُای سیادی اػتزاک ًوْدٍ ؿذای خفتۀ آى بیٌْایاى را بَ امالع جِاًیاى 

ل بْدٍ ّ ػخـاً سهیٌۀ تذاّی جْاًاى ّ امفال سخوی ّ بی بلاػت چٌاًچَ ػاُذخت ػوالً بظیار فؼا. هیزطاًیذًذ

را در ػفاخاًَ ُای ایطالیَ فزاُن هیٌوْدًذ ّ بؼذ اس خزّد ػاى اس ػفاخاًَ، در هٌشل ػخـی خْد اس آًاى 

 ًفز هیزطیذ کَ ُوَ بؼذ ار تذاّی، بَ افغاًظتاى هزاجؼت ۳۵پزطتاری ّ هزالبت هیکزدًذ کَ تؼذاد ایي جْاًاى بَ 

ایٌجاًب ّیذیْیی را در آًشهاى هؼاُذٍ ًوْدم کَ چٌذ جْاى افغاى را ًؼاى هیذاد کَ ؿذهات ػلْی . ًوْدًذ

سیادی را در جٌگ هتذول ػذٍ بْدًذ ّ در هٌشل هذتزهَ اًذیَ تْطن خْد ّی پزطتاری ّ هزالبت هیگزدیذًذ؛ 

فزت ػاى بَ ّرجیٌیا در سهیٌَ طْال مْری کَ در هظا. مْریکَ ایؼاى جزادات آًِا را خْد پاًظواى هیٌوْدًذ

بؼذ اس تزک  هذتاد طال ُای هتوادی در هٌشل ایؼاى تذاّی هیگزدیذًذ ّ آى ُوْمٌاى ػذ کَ اکخزکزدم، هؼلْم 

در ػـزتٌظیوِا ّ جٌگ داخلی ّ مالباى، ػاُذخت اًذیَ . رّم ُن با ایؼاى هزاّدٍ ّ هزاطالت دّطتاًَ داػتَ اًذ

اس کاًفزاًض ُا هٌجولَ در پاریض اس مزیك یًْظکْ ّفیذراطیْى ُای هزبْمۀ سًاى  با اػتزاک در تؼذاد سیادی

در لٌذى، بزّکظل، ّیاًا ّ پٌُْتْى رّها، با جلب تْجَ بَ ًمق دمْق سًاى ّ امفال ّ دالت سار مبمۀ اًاث ّ 

ػاُذخت ُن چٌاى فلن . خزدطاالى هظلْم افغاًظتاى، با جذیت ؿذا بلٌذ ًوْدٍ ّ اس اػادۀ دمْق آًاى دفاع هیٌوْدًذ

را بزای تؼزیخ « اطاهَ» 

ادْال سى ّ دختز افغاى در 

ػـز مالباى، در ػِز ّیاًاُ 

ایتخت امزیغ، بَ هؼزف \

ًاگفتَ ًواًذ کَ . ًوایغ گذاػتٌذ

خبز ایي فؼالیت ُای بؼزی ّ 

هبارسات دائواً تْطن رادیْی 

آسادی ّ ؿذای اهزیکا ّ بی بی 

طی در جِاى هٌتؼز گزدیذٍ ّ 

گْع هزدم افغاًظتاى ُن ب

 !هیزطیذ

طمْم مالباى، ػاُذخت بؼذاس

هظافزت ُای هتؼذدی بَ 

چٌاًچَ دریي » افغاًظتاى ًوْدٍ 

طزهای سهظتاى ُن ُویي داال 

، بَ اهْر خیزیَ جذاً طِین گزدیذٍ «بٌیاد هذوْد مزسی» ّ اس مزیك ُوکاری با « در ػِز کابل تؼزیف دارًذ

ػاگزد را دارد  بَ کوک یک هؤطظۀ خیزۀ ایطالْی  ۳۱۱۱کَ ظزفیت « تٌگی کلی»  جولَ هکتبی را درــاًذ، هٌ

 .ادذاث ًوْدٍ اًذ
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ػاُذخت اًذیَ بَ یک تْر بزای دادى کٌفزاًض ُای هتؼذد در هْرد امفال کْچَ ّ باسار  ۵۱۱۱در طال  

با ارائۀ ایي کٌفزاًض . ذام ًوْدافغاًظتاى کَ هْاجَ بَ خطزات گًْاگْى، هـــٌجولَ اػتیاد بَ هْاد هخذرٍ ُظتٌذ، ال

ُا دیگز ّی هْلف خطیز سًاى ّ دختزاى خزدطال را در افغاًظتاى کَ در پِلْی اّكاع رلتبار ػاى بَ خْد 

 !فزّػی ُن طْق دادٍ هیؼذًذ، بَ امالع جِاًیاى رطاًیذٍ ّ جذاً تماكای کوک ُای ػاجل را دریي سهیٌَ ًوْدًذ

، جذ داًؼوٌذ ّ بشرگْار خْیغ کَ پذر ژّرًالیشم ّ «هذوْد مزسی» افغاًظتاى هؼاّى بٌیاد  -ػاُذخت اًذیَ د

ایي بٌیاد بزای هذـلیي جْاى پٌُْتْى کابل، هـارف . ًْ آّری ُای لیوتذار در افغاًظتاى بْدٍ اطت، هیباػٌذ

اًذیَ در مْل هظافزت ُای هتؼذد بَ ػاُذخت . تذـیل را هخـْؿاً در ػك سراػت ّ هالذاری کوک هیٌوایذ

« دٍ بزی»افغاًظتاى، پزّژٍ ُای هفیذی را اس لبیل دفز چاٍ ُای ػویك در ّالیات ّ امزاف کابل، هخالً طادۀ 

بزای سارػیي ّ اطتفادٍ اس اًزژی آفتاب بزای تْلیذ بزق در هٌامك هذتاد را رّی دطت گزفتَ اًذ کَ در 

غاًظتاى ُوَ تْطن سّرهٌذاى دیف ّ هیل هیگزدد، ایي تالع ّ خذهت ػزائطی کَ پْل ُای کوکی هزدم اف

 .ّاالی بؼزی اس یک فزسًذ ؿذیك افغاى، اس ُز ًگاٍ هفیذ ّ لابل لذرهیباػذ

جای بظیار هظزت ّ افتخار اطت کَ ػاُذخت خیزخْاٍ افغاى بَ طبب فؼالیت ُای بؼز دّطتاًَ ّ ُوذردی 

«  رطواً » بذیج طفیز ّ ًوایٌذۀ افتخاری دمْق بؼز در طزتاطز ارّپا دائوی بَ ُوْمٌاى هذتاد افغاى ایؼاى، 

 . پذیزفتَ ّ ػٌاختَ ػذٍ اًذ
 

ّ هاُای  بؼذ اس هزاجؼت اس اهزیکا بَ ایطالیَ، بشّدی بَ افغاًظتاى هظافزت ًوْد« اًذیَ د افغاًظتاى» ػاُذخت 

دریي هذت خبز . را در کٌار ُوْمٌاى فمیز، هظلْم ّ طزها سدۀ خْیغ طپزی ًوْدًذ خشاى ّ سهظتاى بظیار طزد

هٌجز بَ تلفات   طْس اهظال کَ هـیبت سهظتاى اطتخْاى« چِار راُی لٌبز » گیزی اس کوپ ُای بیجا ػذگاى 

 .یز خْاٍ بْدٍ اطتلیت ُای ایي ػاُذخت خػاى گزدیذ، جشئی اس فؼا سیاد جاًی ّ هالی
 

گی اس اًجوي خیزیۀ سًاى افغاى در بَ ًوایٌذ

، هؤفمیت اًتخاب ایي خاًن «ّاػٌگتي» هٌطمۀ 

اس جاًب رادیْی آسادی بَ  پز افتخار افغاى را 

خْد ایؼاى ّ کافَ  بَ، «ػخـیت طال» دیج 

تٌِیت ػشیش تبزیک ّ  افغاًظتاى هذزّم سًاى

 .ػزف هیٌواین

 

 
  


