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 هشضیَ یْعفضی

هجتوع جبهعَ هذًی افغبًغتبى)هجوب( ُوَ عبلَ گشدُوبیی ثضسگ 

س ّالیبت کبثل ّ د ،"حك هي، صذای هي"یجْاًبى سا دس لبلت ثشًبهَ

. ُذف اص تذّیش ایي گشدُوبیی، تمْیت هؾبسکت ّ کٌذثلخ دایش هی

ثبؽذ. هی فشٌُگی ّ عیبعیعبصی جْاًبى دس اهْس اجتوبعی، بىجشی

َ ثساٍ جْاًبى ُبی فشاچبلؼ ُب ّتشیي فشصتُوچٌبى ایي ثشًبهَ عوذٍ

پیؾٌِبدات  سا ثَ ثحث ّ ثشسعی گشفتَ ّ ُبخصْؿ جْاًبى ّلغْالی

 . عبصدؽشیک هی ّ دیگش عبصهبى ُبی خذهبتی،دّلت  سا ثَ آًبى

گشدُوبیی  ،ّالیت ثلخ - هجتوع جبهعَ هذًی افغبًغتبى دفتشعبحْی

الوللی ، هصبدف ثب سّص ثیياگغت عبل سّاى دس دّاصدُن سا یثضسگ

هٌبعجت َ ي ثشًبهَ کَ ثایهضاس ؽشیف تذّیش کشد.  دس ؽِشجْاًبى 

 ًفش 339 للی جْاًبى دایش گشدیذٍ ثْد، دس آىالوسّص ثیي گشاهیذاؽت

 یُبی سضبکبس ثشًبهََ ؽوْل اعضبی کویتَث اعن اص صى ّ هشد جْاًبى

ُبی خلن، دُذادی ، هغئْلیي هعبسف ّصحت ّلغْالی"حك هي، صذای هي"

ی ؽْسای ؽِش هضاس ؽشیف، ّکالی هشدم ثلخ دس هجلظ ًوبیٌذگبى، ّکال ّ

ُب، فعبلیي هذًی، ًوبیٌذگبى هْعغبت غیش ّالیتی ّالیت ثلخ، سعبًَ

جْیبى داًؾگبٍ ثلخ،  داًؼخْاُی  دّلتی، اعضبی کویتَ داد

ادی اص اؽخبؿ ًخجَ تعذ ّ ًوبیٌذگبى سیبعت الوپیک ّ ّسصؽکبساى

 . اؽتشاک کشدًذ

ّ  کشین تْعط جٌبة لبسی صبحت خیشی، تالّت لشآى ثب ایي ثشًبهَ

 ، پیشاهْى ثشًبهَل هجوب دس ّالیت ثلخّْلبدسی هغ آلبی ثِوي صحجت

 ّ "هي، صذای هيحك " یّی دس ساثطَ ثَ ثشًبهَ .آغبص گشدیذ

 . پظ اص ّی جٌبة حبجی هحوذ عجذٍ عضْکشد دعتبّسدُبی جْاًبى ثحث

الوللی جْاًبى سا ثَ جْاًبى ثلخ تجشیک سّص ثیي ،هجلظ ًوبیٌذگبى

هخذس ّ استکبة جشاین ثَ  گفتَ ّ دس ساثطَ ثَ هعضل ثیکبسی، هْاد

َ اًذیؼ دس ساثطخیش ی جْاًبى عخي گفت. ثعذًا جٌبة اثشاُین ّعیلَ

س عبصی جْاًبى دس اهْس اجتوبعی ّ آثبداًی کؾْکت ّ جشیبىثَ هؾبس

ُبی جبهعَ ثبیذ ثشای جْاًبى فشصت لت ّّی افضّد کَ دّ کشد. صحجت

کَ پیؾٌِبدات ّ خْة آهْصؽی ّ ؽغلی سا هغبعذ کٌذ. دیگش ایي

ؽعبس  یالوللی جْاًبى ًجبیذ دس حیطَُبی جْاًبى دس سّص ثیيخْاعت

. ُوچٌبى جٌبة ثشؽٌب ی عولی پیذا کٌذثلکَ ثبیذ جٌجَ ؛ثبلی ثوبًذ

-هِبجشت دس ساثطَ ثَ هعضل ثیکبسی ّ ،عضْ هجلظ ًوبیٌذگبى ،سثیع

، اّ اص دّلت خْاعت کَ ثشعالٍُّبی غیشلبًًْی جْاًبى عخي گفت. 



ًبى جْاُبی کبسی سا ثشای جْاًبى فشاُن کٌذ. اّ ًیض اص فشصت

 کؾْسؽبى هفیذ ّالع ؽًْذ.  ثشای تبتمبضب کشد کَ تالػ کٌٌذ 

داسای  جْاًبى» گفت: ،گبى ثلختي اص ًخجَ عپظ اعتبد هفیذ یک 

اًبى افضّد کَ جْ یّ «پبک اعتٌذ. ستوٌذ رٌُی ّ احغبطًیشّی لذ

 ثب اعتوبد ثَ ًفظ کبهل، ؽبى ثْدٍ ّثبیذ ثبّسهٌذ ثَ لذست دسًّی

طَ ثَ دس ساث ثعضی جْاًبى ًخجَ ًیض ایي ثشًبهَ دسحشکت کٌٌذ. 

 صحجت کشدٍ  ُبی آىچبلؼ " ّ دعتبّسدُب ّصذای هي ،حك هي" یثشًبهَ

 دًذ. اسائَ کش دس ایي ثبسٍ ؽبى سا پیؾٌِبداتّ 

 یثشًبهَ سا تحت عٌْاى دفتش هجوب دس کبثل ًیض گشدُوبیی ثضسگ جْاًبى

 سّص"هصبدف ثب  عپتبهجش عبل جبسی 21ثَ تبسیخ  "صذای هي ،حك هي"

 تي ثَ ؽوْل 333هَ، دس ایي ثشًب .ددس ؽِشکبثل ثشگزاس کش "جِبًی صلح

آهْصی، یٌیت عْادهع ،هعلن یّلیي ًِبدُبی دّلتی)سیبعت تشثیَهغْ

ُبی پغوبى، ثگشاهی ّ لشٍ هعیٌیت جْاًبى، اداسات هعبسف ّصحت ّلغْالی

 ،حك هيی" ُبی جْاًبى ؽبهل ثشًبهًَوبیٌذگبى کویتَ ُب،سعبًَ ثبغ(،

ُبی ٌُشی، ی، جْاًبى ًخجَ، ّسصؽکبساى، گشٍّفعبلیي هذً، "صذای هي

 . اؽتشاک کشدًذ ،یبى کبثلی دادخْاُی داًؾجْکویتَاعضبی 

 

 

 

 

 

 

 

-، حبفظ ثیيآلبی ثیژى هعصْهی کشین تْعط ایي ثشًبهَ ثب تالّت لشآى

 هذیش ،اص آى آلبی ؽشیف ؽشافتگشدیذٍ ّ پظ  الوللی کؾْس آغبص

جْاًبى ّ  یًوبیٌذگی اص هجوب دس ساثطَ ثَ هغئلَدادخْاُی هجوب، ثَ 

تْاًذ پب ثشجب  صلح پشداخت. ّی اثشاص داؽت کَ صلح عبدالًَ صهبًی هی

 یثشًبهَ پشّسی ًمؼ دادٍ ؽْد. ثعذاً گشدد کَ ثشای جْاًبى دس سًّذ صلح

 2312ُبی جْاًبى دس عبل کویتَ یّسدُبی عوذٍدعتب ّ "حك هي، صذای هي"

آلبی کوبل هغتٌذی ثَ هعشفی گشفتَ ؽذ. ّ پظ اص آى،  هیالدی ثب پخؼ



یظ جوِْس بى ّصاست اطالعبت ّفشٌُگ، پیبم سیجْاً عبدات هعیي اهْس

 یظ جوِْس، پیشاهْىی سیاؽشف غٌی سا ثَ لشائت گشفت. دس ایي پیبم آلب

 اص جْاًبى خْاعت تب دس پیؾشفت کؾْس ُبی جْاًبى هکث کشدٍ ّهِبجشت

عپظ، آلبی عبدات دس ساثطَ ثَ هؾبسکت هذًی، خْدؽبى کْؽب ثبؽٌذ. 

کَ  ثشای جْاًبى ّعذٍ عپشد عیبعی جْاًبى صحجت کشد. اجتوبعی ّ

ثْدٍ ّ ّی تب ثبص  ُویؾَ ثَ سّی جْاًبى جْاًبى اهْس هعیٌیت یدسّاصٍ

یظ اُذ ثْد. ُوچٌبى خبًن ًْسعتبًی سیخْ ُبآخشیي تْاًؼ دس خذهت آى

اُویت تعلین  یی ّصاست هعبسف دس ثبسٍت عْاد آهْصهعلن هعیٌی یتشثیَ

 ّضعیت کًٌْی تعلین ّتشثیَ ّ آهبسُبیی جْاًبى ثحث کشدٍ، تشثیَ ّ

  اؽتشاک کٌٌذگبى دس هیبى گزاؽت.  اعتبداى ّ هکبتت سا ثَ ،ؽبگشداى

 

 ،ثلکب -"حك هي، صذای هي"ُبی جْاًبىی گشدُوبیی ثضسگ کویتَدس ثشًبهَ

اص  .ثشًبهَ، اثتکبسات صیبدی ثَ ًوبیؼ گزاؽتٌذگبى جْاى کٌٌذٍاؽتشک

-تشی جبلجی سا دس ساثطَ ثَ هِبجشتتیبی ، ثشًبهَگشٍّ ٌُشی عوب جولَ

شا کشدًذ. ُوچٌبى اج ،هذُبی آىآ لبًًْی جْاًبى افغبى ّ پیُبی غیش

اهی، ُبی پغوبى، لشٍ ثبغ، ّ ثگشُبی جْاًبى ّلغْالیًوبیٌذگبى کویتَ

 تب ایي "حك هي، صذای هي" یسا اص اثتذای ثشًبهَ ؽبى یتُبی هْفملصَ

فْق  ُبی جْاًبى ّلغْالی ُبیّعبی کویتَحبل ثیبى کشدًذ. عپظ س

ی ایي ثشًبهَ، ُبفشصت ُب ّدس ساثطَ ثَ دعتبّسدُب، چبلؼ ،الزکش

ُب عشضَ سعبًَ ّ ُبی هختلفسا دس حضْس اسگبى بىؽ ّ پیؾٌِبدات همبالت

  کشدًذ.

ُبی دُوبیی جْاًبى دس ثلخ ّ کبثل تْعط سعبًَگشلبثل تزکش اعت کَ 

کشد. دس ایي دّ گشدُوبیی  چبپی، عوعی ّ ًْؽتبسی ثبصتبة ّعیعی پیذا

ؽذ. جْاًبى فشصت یبفتٌذ تب هْضْعبت حبد جْاًبى ثَ ثحث گشفتَ 

ًِبدُبی  لیي دّلتی ّّْسا اص ًضدیک ثب هغ ؽبى ُب ّ پیؾٌِبداتخْاعت

ُبی ّ دس همبثل عبصهبى ُب دس هیبى ثگزاسًذسعبًَ هذًی ّ ی جبهعَ



خصْؿ دس َ ذ کَ ثب جْاًبى ثعپشدًغیشدّلتی ّعذٍ  دّلتی ّ خذهبتی اعن

 . ُب ُوکبسی کٌٌذّلغْالی

 

 


