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 4162مارچ  61 رٌاست جمهوریدفتر 

متن کامل سخنرانی حامد کرزی رئٌس جمهوری اسالمی افغانستان در اجالس هفتم، سال 
 چهارم، دوره شانزدهم تقنٌنی شورای ملی افغانستان

 

 (4162مارچ  61) ۲۹۳۴حوت  ۴۲

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 الحمد هللا رب العالمٌن و الصلوات و السالم هللا خاتم النبٌٌن،

د جمهوري رٌاست محترم معاون صاحب؛ د ملً شورى د مجلسٌنو محترمو رٌٌسانو؛ د نن د مجلس محترم       
رٌٌس صاحب، فضٌلت ماّب قاضى القضات او د سترې محكمې محترمو غړو؛ محترمو جهادي مشرانو؛ د اساسً 

د سراسری شورا محترم رٌٌس قانون پر تطبٌق د نظارت كمٌسٌون ښاغلی رئٌس صاحب او محترمو غړو؛ د علماوو 

صاحب، د كابٌنې محترمو غړو؛ محترم لوى څارنوال؛ د ولسً جرگې او مشرانو جرگې محترمو غړو؛ ورونو 
سناتور صاحبانو، وکٌل صاحبانو، محترمو کاندٌد صاحبانو د رٌاست جمهوری، د دوستو هٌوادنو ښاغلو استازو؛ د 

 !راغلو محترم مٌلمنو السالم علٌكم و رحمة هللا و بركاتهرسنٌو محترمو استازو؛ خوٌندو او وروڼو او 

د افغانستان د ملى شورى د شپاړسمې دورې د څلورم تقنٌنً كال د افتتاح غونډې ته ښه راغالست؛ خداى مو راوله ، 
 خوش اّمدٌد، خوش كٌلدنگ.

افغانستان د اسالمً جمهورٌت په ډٌرې ژورې خواشٌنۍ سره د ملً شورى د تقنٌنً كال د افتتاح په دې غونډه كې د 
اول معاون، د هٌواد ٌو زړه سواند خدمتگار، مارشال محمدقسٌم فهٌم له موږ سره نشته، د ده غمجنه مړٌنه ٌوه درنه 

 ضاٌعه ده.

 جنت برٌن دې د ده په نصٌب وي او خاطره ٌې دې له موږ سره تل ژوندۍ وي.

روت دی. نن د ده ورور او زوی له موږ سره ناست دي، ځای ٌې نن خالً دی خو پرځای خوشحاله ٌم ، چې ګل پ
حصٌن فهٌم او زوی حبٌب جان فهٌم دواړه راسره دي. دوی ته صبر جمٌل او په ژوند کې کامٌابً ورته غواړم او د 

خپل پالر او ورور پر هغه تګالره تګ ورته غواړم، چې ما تجربه کړې هغه د مارشال فهٌم کلکه وطن دوستً کلکه 
 خاورې خدمت او له ملت سره ښٌګڼه وه.مٌنه د 

موږ سره زموږ د خاورې ٌو خدمتګار بچی چې تٌر کال په  له محترمو سناتور صاحبانو او وکٌل صاحبانو نن

تداوی الندې إزمونږ د امنٌت رئٌس اسدهللا خان  تر انتحاري ترورٌستً حمله کې شدٌد زخمی شو او تر ٌو کال زٌات
خدای دې راوله دی راغلی دی او راسره ناست خالد هم جوړ تٌار او تکړه  

خواهران و برادران عزٌز! امروز خوشحال هستم که امروز ٌکی از شخصٌت های بزرگ ما محمود خان اچکزای 
مارشال صاحب تشرٌف آورده   عوامی پارتی که به فاتحه  نخواه ملیصاحب عضو شورای ملی پاکستان و رهبر پښتو

 بودند، به صفت مهمان ما در جلسهء افتتاح شورای ملی حضور دارند، خوش آمدٌد، خدای دې راوله،په خٌر راشې!

 هېوادوالو! گرانو

ت مسوولٌت ماته راوسپارل دولس كاله دمخه په هٌواد كې د موقتې ادارې په جوړٌدو سره د افغانستان خلكو ته د خدم

شو. دا په داسې وخت كې چې د هٌواد ټول بنسټونه نړٌدلً وو او زموږ خلك له خپل ملً حاكمٌته محروم شوي وو. 
 افغانستان ٌو منزوي شوى او د قانون له حاكمٌته بې برخې هٌواد و.
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د ټولو افغانانو كور شو. نن زموږ د  پدې كلونو كې زما په باور زموږ ستره السته راوړنه دا وه چې افغانستان بٌا
هٌواد ټول اوسٌدونكً نه ٌوازې دا چې افغانستان خپل مشترك كور ګڼً، بلكه پدې گډ كور كې ٌې د ژوند او سٌاسً 

 مشاركت آزاد او برابر امكانات هم تر السه كړي دي.

غانستان په حكومت، ملً شورا، قضائٌه قوه د هٌواد د ټولو اوسٌدونكو استازي او د بٌالبٌلو سٌاسً افكارو خاوندان د اف

 او زموږ په ملً موسساتو كې فعال حضور لري.

په ډٌر وٌاړ باٌد د دې خبرې ٌادونه وكړم چې د نړۍ په دې سٌمه كې افغانستان هغه هٌواد دى چې ټولو اوسٌدونكو ٌې 
ې د بقا راز زموږ د خلكو په ټٌنگه دافغانستان د وٌاړلً نامه او ملً وحدت لپاره سرښندنې كړې دي. زموږ د خاور

 وطندوستی كې نغښتى دى.

سٌاسً مشرانو، روشانفكرانو او زموږ ملت ته زما دا پٌغام دى چې وطنپالنه او ملً وحدت باٌد له ټولو ارزښتونو لوړ 
چې موږ ٌې د  وگڼو او د خپلو نٌكونو په څٌر ٌې وساتو. موږ باٌد د څښتن تعالى دربارته د شكرانې السونه پورته كړو

 دې ښكلً هٌواد په غٌږكې پٌداكړي ٌو.

 هٌوداوالو! گرانو

د اضطراري لوٌې جرگې او د اساسً قانون د تصوٌب د لوًٌ جرگې جوړٌدل، زموږ د خلكو لپاره د قانونً بنسټونو 
وږ د هـ ش كال كې د افغانستان د اساسً قانون تصوٌب، زم 6834د تدوٌن او تصوٌب لومړنً اقدامات وو. په 

سٌاسً نظام د قانونً كولو په الره كې ٌو سترگام و. دا قانون په صراحت واًٌ چې "په افغانستان كې حاكمٌت په ملت 

پورې اړه لري". په دې ډول د افغانستان ملت بٌرته د سٌاسً حاكمٌت خاوند شو. د اساسً قانون له انفاذه تر اوسه 
ستان له ٌوې داسې خاورې چې قانون او قانون مداري پكې نه وه، تقنٌنً اسناد طً مراحل شوي دي او افغان 411

داسې ٌو هٌواد شو چې قوانٌن لري او قانون پكې حاكم دى. البته پدې كې شك نشته چې د قوانٌنو د جوړولو په برخه 

ح او د كې نور كارونه هم باٌد ترسره شً. زموږ هٌواد د ډٌرو نورو فرعً قوانٌنو تصوٌب، د نافذو قوانٌنو اصال
اساسً قانون له متن او روح سره ٌې هم آهنگولو ته ضرورت لري. له ټولو مهمه موضوع دا ده چې د تٌرو لسو 
كلونو تجربو موږ ته وښووله چې زموږ اساسً قانون هم ٌو لړ تغٌٌراتو او اصالحاتو ته اړتٌا لري، موږ باٌد خپل 

دٌو د تحكٌم د الپراختٌا او د هٌواد د سٌاسً نظام د موثرٌت اساسً قانون داسې اصالح كړو چې د خلكو د اساسً آزا
 د ارتقا موجب شً.

مې مادې سره سم 621مې مادې پرته، نور ټول تعدٌلٌدالى شً. زموږ د اساسً قانون د  621د اساسً قانون مواد له 

ٌږي. د اتباعو د اساسً : "د اسالم د سپٌڅلً دٌن له حكمونو څخه د پٌروى اصل او اسالمً جمهوري نظام نه تعدٌل
حقوقو تعدٌل، ٌوازې د هغوى د حقوقو د ښٌگڼې په منظور جواز لري". له دغو ٌاد شوٌو مواردو پرته، د نورو 
مواردو اصالح او تعدٌل كٌداى شً. زه بشپړ ٌقٌن لرم چې د افغانستان خلك او زموږ د هٌواد راتلونکً مشران به د 

 دقت او الزم حساسٌت برخورد وكړي. اساسً قانون له تعدٌل سره په خورا

 برادران! و خواهران عزٌز، مهمانان

در عرصهء آزادى فكر و رسانه ها ما گام هاى بسٌار بزرگى را برداشته اٌم. دوازده سال پٌش، در كشور ما حتى ٌك 
له و روزنامه و فرستنده رادٌوٌى و ٌا روزنامه و نشرٌهء غٌر دولتى وجود نداشت. امروز كشور ما داراى صدها مج

 ده ها فرستنده رادٌوٌى و تلوٌزٌونى مى باشد. افغانستان در منطقه، داراى آزادترٌن و انتقادى ترٌن رسانه ها مى باشد.

آزادى بٌان، ٌكى از با ارزش ترٌن دست آوردهاى ما در سال هاى گذشته بوده ٌعنی در دوازده سال گذشته، اٌجاد 
بهترٌن و بزرگترٌن دست آوردهای ما مى باشد. پٌام من به مسووالن كنونى كشور  دولت مبتنى بر قانون هم ٌکی از

ما و به رهبران آٌنده اٌن است تا از آزادى بٌان و آراى مردم افغانستان، بر بنٌاد اٌجابات قانون اساسى كشور پاسدارى 
اى آزاد، بى طرف و مسوول از كنند. اقتدار در هر جاى دنٌا، تماٌل به خودسرى و قانون گرٌزى دارد. رسانه ه

مإثرترٌن ابزار كنترول دولت ها مى باشند. اما رسانه هاى آزاد نٌز مكلف به رعاٌت ٌك سلسله اصول و ارزش هاى 

اند كه باٌد به آنها پاٌبند باشند. رسانه ها مكلف به رعاٌت قانون، رعاٌت اطالع رسانى روشنگرانه براى تقوٌت وحدت 
ٌت كشور مى باشند. رعاٌت اصل بى طرفى، اجتناب از هر نوع تعصب، شاٌعه پراگنى و تفرقه، ملى، استقالل و حاكم

احترام به حرٌم خصوصى افراد و ارزش هاى مانند اٌنها باٌد از تعهدات قانونى و اخالقى رسانه هاى ما باشند. رسانه 
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از لحاظ مالى و فكرى از كلٌه ارگانهاى هاى كشور ما وقتى مى توانند به تعهد دموكراتٌك و ملى خود عمل كنند كه 

خارجى مستقل باشند؛ وابسته نباشند و مستقالنه عمل نماٌند. هرنوع استفاده مغاٌر قانون از منابع خارجى، موجب مى 
شود تا رسانه هاى كشور ما ته ابزار دست بٌگانه گان تقلٌل ٌابند. ٌقٌن دارم كه اهالى شرٌف ووطن دوست رسانه هاى 

 ٌن مساٌل توجه الزم را نشان خواهند داد.ما به ا

با قبول كمبودها در دوازده سال گذشته ما در مسٌر نهادٌنه كردن مردم ساالرى به دست آوردهاى چشم گٌرى دست 
 ۲۲۴۲ٌافته اٌم. در كنار برگزارى انتخابات رٌاست جمهوري، شوراي ملى و شوراهاى والٌتى در اٌن سال ها، 

هزار  ۹۴حزب مى رسد، بٌشتر از  ۰۶فعالٌت گرفته اند. تعداد احزاب سٌاسى ثبت شده به  سازمان اجتماعى اجازه

شوراى انكشافى در ولسوالى ها و محالت كشور ما فعالٌت دارد. اٌن رقم سازمان هاى اجتماعى، احزاب سٌاسى و 
سازماندهى و مشاركت شوراى هاى مردمى نشان مى دهد كه مردم كشور ما از فرصت هاى سٌاسى و اجتماعى براى 

در تمام سطوح كشور استفاده مى كنند. حضور فعال مردم از تمام اقشار اجتماعى نٌرومند ترٌن ضامن بقا و توسعه 

 مردم ساالرى مى باشد. آرزومندم تا ما در همٌن مسٌر باتعهد كامل به تحكٌم نظام مردم ساالر ادامه دهٌم.

سالمى، بشرى و شهروندى خود محروم بودند. در افغانستان امروز حضور زنان كشور ما دوازده سال قبل از حقوق ا
در صد رسٌده است. بازگشت  ۲۶درصد و در مكاتب به  ۴۲درصد، در شوراى ملى به  ۴۲زنان در خدمات ملكى به 

ر زنان كشور ما به زنده گى اجتماعى، سٌاسى و مإسسات تحصٌلى، نشان از رشد قدرتمند مردم ساالرى و عدالت د

كشور ما دارد. ٌقٌن كامل دارم كه مردم ما و مسووالن سٌاسى ما د ر اٌن راستا به تالش هاى جارى ادامه خواهند 
داد. با وجود همه دستآوردها، ما در اٌن راستا كمبودٌهاٌى دارٌم كه باٌد به آنها بپردازٌم. هٌچ كشورى نمى تواند به 

ض تبعٌض و ستم قرار داشته باشد. بهتر بگوٌم هٌچ کشوری نمٌتوان به عدالت دست ٌابد اگر نٌمى از پٌكر آن در معر

عدالت و ترقی دست ٌابد اگر نٌمی از پٌکر آن در معرض تبعٌض و ستم قرار داشته باشد. رفع ستم بر زنان ٌك 
م. اخبار وجٌبهء دٌنى و ملى مى باشد و ما همه باٌد براى برطرفى ستم بر خواهران خود مساعى الزم را مبذول دارٌ

خشونت علٌه زنان افغانستان ماٌهء نگرانى جدى است. ما با گسترش تعلٌم و تربٌه و ارتقاى سطح سواد و تحكٌم 

نهادهاى قانونى مى توانٌم اٌن ستم ها را كاهش دهٌم. حكومت به تنهاٌى نمى تواند اٌن مشكل را حل كند. در اٌن 
 گً دارند و باٌد مردان را متوجه وجٌبه هاى دٌنى شان بنماٌند.رابطه علماى كرام و بزرگان قوم مسإولٌت بس بزر

 عزٌز! برادران و خواهران گرامی، حضار

زندانها بٌاد   شما مخالفت هاى مرا با رفتار خالف قانون نٌروهاى خارجى، درمورد تلفات ملكى، خانه پالى ها و
افغانستان به حد كافى انعكاس نٌافته است، مساعى من دارٌد. آنچه را که زٌاد نشنٌده اٌد و كه در افكار عامهء مردم 

براى حراست از حقوق بشرى و شهروندى مردم افغانستان در برابر نهادهاى حکومتی كشور خود ما مى باشد. با 

كودتاى حزب دموكراتٌك خلق نقض مصإونٌت قانونى و حقوق شهروندى افغان ها توسط دستگاه دولت آغاز شد. 
، عدم مصإنٌت مردم در خانه ها و زندگی روزمره به امر عادی در كشور ما تبدٌل شدند. مردم دستگٌرى هاى وسٌع

افغانستان باٌد از امنٌت و آزادى هاى قانونى خود برخوردار باشند. تاكٌد من به نٌروهاى امنٌتى افغانستان، همٌشه اٌن 

ق بشرى و شهروندى آنها اساس كار شان بوده است كه در انجام وظاٌف شان، باٌد خدمت به مردم و رعاٌت حقو
باشد. هٌچ كس نباٌد بدون حكم قانون زندانى شود و ٌا اٌنكه حرٌم زنده گى خصوصى و آزادى هاى شهروندان كشور 

 خدشه دار شود.

اٌن ٌکی از مسائل بسٌار مهم ملی کشور ما است خواهران و برادران عزٌز! که ما باالخره به کشوری برسٌم و ملتی 
ٌم که هٌچ فردی از افراد اٌن ملت، هٌچ خانه، هٌچ مادری، هٌچ همسری، هٌچ خواهری و هٌچ طفلی در اضطراب باش

به خانه خود نباشند و هٌچ گاهی، هٌچ مؤمور دولت افغانستان چه در دستگاه های امنٌتی ما و چه دستگاه های دٌگر 
اهداف دٌگر شخصی به خانه کسی رفته بتواند و کسی  دولت ما اٌن پٌام را نداشته باشد که برای اغراض شخصی و ٌا

را بندی، گرفتار و ٌا تعقٌب کرده بتواند هنوز به اٌن آرزوی خود بطور کامل نرسٌده اٌم. من مٌدانم و شما همگی 
مٌدانٌد که حکومت افغانستان مٌتواند اگر بخواهد نقض حقوق بشری مردم افغانستان را بکند. آرزوی ما اٌن است که 

ه دولت و دولتداری برسٌم تا همچو نقضی در توان دولت نباشد و مطمئناً حکومتهای آٌنده افغانستان اٌن کوشش را ب

ادامه خواهند داد البته نقش شورای ملی کشور ما در اٌن راستا و بزرگهای دٌنی و کالنهای قوم کشور در اٌن راستا 
 از جامعه مدنی، جامعه مدنی حقٌقی افغانستان است. همراه با جامعه مدنی ما بسٌار مهم است البته منظور

 افغانستان! مردم محترم گان نماٌنده
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پوهنتون ها، آموزشهاي مسلكی و تحصٌالت   بدون شك كه حضور بٌشتر از ده مٌلٌون پسر و دختر ما در مكاتب،
عالی در خارج از كشور از دست آوردهاى بس بزرگ مردم افغانستان در دوازده سال گذشته بوده است. در سالهای 

اٌن راستا باٌد كارهاى زٌادترى صورت بگٌرد. هنوز اخٌر ما به اٌن کامٌابی چشمگٌر دست ٌافتٌم. ما مى دانٌم كه در 
هم تعداد زٌادى از فرزندان ما ٌا به دلٌل ناتوانى ما در عرضهء خدمات تعلٌمى و تحصٌلى و ٌا به دلٌل نا امنى ها نمى 

 توانند از تعلٌم و تحصٌل استفاده كنند.

تصادى اشتغال زا را گسترش دهٌم و وسعت دهٌم. تنها دسترسى فرزندان ما به تحصٌل كافى نٌست. باٌد برنامه هاى اق
در اٌن رابطه بخش خصوصى اقتصاد كشور ما مسوولٌت بزرگى را بر عهده دارد. از لحاظ اقتصادى دولت به تنهاٌى 

قادر به فراهم آورى كار براى جوانان داوطلب كار نمى باشد و اٌن امر از لحاظ اقتصادى هم نادرست است. توجهء 
ش هاى اشتغال زا و تغٌٌر دٌدگاه در اٌن زمٌنه بسٌار مهم مى باشد. در نظام اقتصادى كه ما انتخاب كرده بٌشتر به بخ

اٌم، دولت تنظٌم کننده امور است و نقش متوازن سازی را دارد پس برماست و برسکتور خصوصی است ٌعنی بر 

 باهم همکاری بٌشتر کنٌم. دولت و سکتور خصوصی است که باهم ٌکجای در مورد بهبود وضع اٌجاد کار

 سناتورانو! او وكٌالنو محترمو مشرانو، مجلسٌنو د شورا ملً د

دولس كاله دمخه زموږ په هٌواد كې په متداول مفهوم ملً اقتصاد موجود نه و او څه چې وو زموږ له ملً 
واد كې د ډلو له خوا څو ضرورتونو او د معاصرې نړۍ له واقعٌتونو سره ٌې هٌڅ ډول تناسب نه درلود. زموږ په هٌ

ډوله پٌسې چاپٌدې او په متفاوتو ارزښتونو په بازار كې چلٌدې. د پولً اصالح سره سم زموږ پولً واحد )افغانۍ( د 
مٌلٌارده ډالرو او  8.63مٌلٌونه ډالرو څخه  631سٌمې په باثباتو پٌسو كې حساب شوې او زموږ اسعاري ذخاٌر له 

ډالرو ته لوړ شول، خو له دغو ټولو برٌاوو سره سره زموږ  811ډالرو څخه  611زموږ د خلكو سرانه عاٌد له 

زره شركتونو د سرماٌه  81اقتصاد اوس هم پر ملً تولٌدي وړتٌاوو متكً نه دى. سره له دې چې په تٌرو كلونو كې 
لږ دى. په تٌرو گذارۍ جواز اخٌستى دى، خو له دې سره سره بٌا هم په تولٌدي برخو كې د سرماٌه گذارۍ حجم 

كلونو كې زموږ په هٌواد كې برٌالۍ سرماٌه گذاري د مخابراتو او تعمٌراتو په برخه كې شوي دي چې د توجه وړ 

 دي، او موږ ٌې قدر کوو.

موږ ٌو زراعتً هٌواد ٌو، په تٌرو كلونو كې د زراعت په حوزه كې څه بهبود راغلى دى، خو زموږ د هٌواد 
ال هم موږ تر اوسه بشپړې او تلپاتې خودكفاٌى ته نه ٌو رسٌدلً. كه چٌرې د زراعت وزارت ظرفٌتونو ته په پام سره 

برنامې عملً شً، نو موږ به په دې ساحه كې خودكفاٌى ته انشاهللا ژر ورسٌږو. د زراعت او انرژى د خودكفاٌى او 
وړو بندونو جوړول د چاپٌلاير او  تامٌن په برخو كې زموږ جدي ستونزه د بندونو جوړول دي، دا خبره سمه ده چې د

اقتصادي دالٌلو له مخې مفٌد او اّسان دي، خو دلته باٌد دا ٌادونه وكړم چې زموږ له مكررو ٌادونو سره سره د لوٌو 

بندونو د جوړولو په برخه كې د مرسته كوونكو هٌوادونو همكاري و نه كړه. د حل ٌوازٌنۍ الر داده چې موږ پر خپلو 
د لوٌو   پروژې عملً كړو. د ځٌنو لوٌو بندونو مقدماتً مطالعات شوي دي او ځٌنې هم تركار الندې دي.امكاناتو دا 

 بندونو د جوړولو كار باٌد ډٌر ژر پٌل كړو.

که بهرنۍ مرسته راسره نه وي موږ په دې اړه په کابٌنه کې له درې کالو را هٌسې خبرې شروع کړي دي، افغانستان 
 ه خپل عاٌد او په خپلو پٌسو وکړي.به انشاهللا دا کار پ

 حاضرٌنو! درنو

د افغانستان د معدنً منابعو له مطالعاتو ښكاري چې زموږ هٌواد د نړۍ له غنً هٌوادونو څخه دى. موږ باٌد له دې 

 منابعو څخه د استخراج په برخه كې په دقت او جدٌت كار وكړو. د ځٌنو هٌوادونو د ناامنٌو او د دولتونو دتضعٌف او
ماتې اصلً دالٌل د معدنى منابعو درلودل وو. په ځٌنو هٌوادونو كې د دغو منابعو غٌرقانونً استخراج د دې سبب 
كٌږي چې د قانون له كنتروله وتلً قوتونه له دې منابعو د خصوصً ثروت په توگه استفاده وكړي او مركزي دولت 

وادونو كې لوى غربً شركتونه، د معدنٌاتو او نفتً ضعٌف كړي، بلکې ماتې ته ٌې و دروي. د افرٌقا په ځٌنو هٌ
موادو بٌن المللً قاچاقچٌان او غٌرقانونً مسلح ډلې ٌو له بل سره په همكارۍ د دوامداره داخلً جنگونو د بروز 

 موجبات برابركړي او د قانونً دولتونو د تحكٌم مخنٌوى ٌې كړى دى.
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ه له ٌوې خوا د هٌواد د پرمختٌا او اقتصادي ودې لپاره فرصتونه دغو تجاربو ته په پاملرنه، زموږ معدنً منابع ك
برابروي، خو كه له بلې خوا په بشپړ شفافٌت د خلكو په گټه مدٌرٌت نه شً، نو زموږ د اوسنً او اٌّنده نسلونو گټې به 

 متضررې كړي او دا كار به احتماالً د ٌوې دوامدارې بې امنٌتۍ باعث شً.

 ږ ډٌره اساسً وظٌفه ده او زه ډاډه ٌی، چې آٌنده حکومت به دې موضوع ته توجه کوي.دې موضوع ته توجه زمو

 ملى! شوراى محترم اعضاى رئٌس، محترم

سى و پنج سال مى شود كه سرزمٌن ما از جنگ و خونرٌزى رنج مٌبرد. صدها هزار زن و مرد افغانستان قربانى 
زنان، مردان و كودكان ما قربانى مى شوند. هر روز كه گزارش جنگ هاٌى شده اند كه برما تحمٌل شده اند. روزانه 

هاى امنٌتى را مرور مى كنم، در مى ٌابم كه باز چندٌن تن از جوانان رشٌد اردو، پولٌس و امنٌت ملى ما در دفاع از 

ما سخن بر وطن شهٌد شده اند. بدون شك، دلٌرى و پاٌدارى در دفاع از اٌن خاك مقدس، اٌجاب قربانى را مى كند. ا
سر اٌن است كه چرا و تاكى جوانان ما و هموطنان ما كشته شوند. ما مسإولٌت دارٌم تا جلو خون رٌزى را هرچه 

 زود تر بگٌرٌم و به کشور خود صلح بٌاورٌم.

پاٌان دادن به اٌن حالت خانمان سوز، بزرگترٌن آرمان مردم ما و تحقق آن، اولوٌت كاری من بوده است. من با تمام 
نٌرو تالش كردم تا با حفظ استقالل، حق حاکمٌت ملی و حق تارٌخی افغانستان، صلح و امنٌت کامل در کشور تؤمٌن و 
رابطه دوستانه ما با پاكستان تحكٌم ٌابد. برگزاري لوٌه جرگه منطقه ٌى و لوٌه جرگه صلح همه به همٌن منظور بوده 

ى شهٌد ما در راه صلح، سفرهاى پٌهم به كشور همساٌه پاكستان، اند. اٌجاد شوراي عالً صلح، تالش هاى استاد ربان
حماٌت از برگزارى گفتگوهاى سه جانبه، مٌان افغانستان، پاكستان و تركٌه، گفتگو های سه جانبه مٌان افغانستان، 

كه شهروندان  پاکستان و برٌتانٌا و ساٌر كشورها همه فقط به هدف رسٌدن به صلح بوده اند. من به آن عده از طالبانی

اٌن كشور اند، فرزندان اٌن کشوراند همٌشه برادر خطاب كردم در حالٌكه مى دانستم برخی با اٌن خطاب من به 
طالبها بنام برادر موافق نبودند و انتقاد کردند. اما آنها از اٌن کشوراند و برادر اند. تالش من اٌن بود تا با مخاطب 

بخش هاى از طالبان را كه فرزندان اٌن وطن اند، تشوٌق كنم تا خود را از چنگ قراردادن آنها، راهى بٌابم تا آن 

 بٌگانه نجات دهند، به برادركشى و خون رٌزى در خاک خود پاٌان داده و به روند سٌاسى روى آورند.

در افغانستان من بر اٌن باورم خواهران و برادران عزٌز، كه پاكستان و اٌاالت متحده امرٌكا مى توانند به امر صلح 
كمك كنند. اما ما مٌدانٌم كه رهبرى طالبان در پاكستان در امن و آمان زنده گى مى كنند. آن عده از اعضای طالبان که 
آماده مذاکره و گفتگو با مردم خود با کشور خود می باشند، متؤسفانه دستگٌر و ٌا کشته می شوند. چنانچه اخٌرا بعد از 

ن به نماٌنده گی عده ای از سران طالبان از پروسه صلح در افغانستان، افرادی از بزرگان اعالم حماٌت معتصم آغا جا
 طالبان متؤسفانه به شهادت رسٌدند. با اٌن هم ما هر اقدام و گفتگوی صلح را گامی به پٌش ارزٌابی می کنٌم.

بر شروع رسمى مذاكرات صلح  اٌن گفتگو ها و تماس ها اگر چه در روند صلح قدمى به پٌش است افغانستان مصرانه

تؤكٌد مى دارد. به دلٌل اهمٌت حٌاتى كه صلح براى مردم افغانستان دارد، من پٌش شرط امضاى قرارداد امنٌتى با 
اٌاالت متحده امرٌكا را، آغاز پروسه صلح قرار دادم. مردم افغانستان در لوٌه جرگه اخٌر صلح را توصٌه كردند تا 

ت متحده امرٌكا امضاء شود، اما در عٌن زمان آغاز پروسه صلح را نٌز به مثابه پٌش شرط قرارداد امنٌتى با اٌاال

 امضاى اٌن قرارداد، مطرح كردند.

در جرگه ای که برای قرارداد امنٌتی با امرٌکا داٌر کرده بودٌم شما خواهرها و برادرها به تعداد زٌادی حضور 
تی با امرٌکا نٌستند، مردم افغانستان شاٌد طرفدادر هم باشند ولی مردم داشتٌد. مردم افغانستان مخالف قرارداد امنٌ

افغانستان صلح را اساس زندگی مٌدانند مثل هر کشور دٌگر جهان و مثل هر ملت دٌگر جهان پس اگر کشوری با ما 

تا ما در صلح زندگی  قرارداد امنٌتی مٌطلبد و رابطه مٌطلبد و پاٌگاه مٌطلبد آن حضور باٌد به افغانستان صلح بٌاورد
 کنٌم و آنها در منفعت خود.

  

 عزٌز، هموطنان

منطقهء ما بٌشتر از هر زمان دٌگر در معرض تهدٌد ترورٌزم قرار دارد. مردم پاكستان نٌز از همان ترورٌزمى رنج  
ری شد ٌازده مى برند كه توسط برخى از حلقه هاى آن كشور رشد داده شده است. متؤسفانه، دٌروز در پٌشاور انتحا
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نفر شهٌد شدند. همچنان در کوٌته انتحاری شد تعداد زٌادی آنجا شهٌد شدند، تعداد زٌادی زخمی مٌشوند. ما رنج 

مٌبرٌم ما از رنجی که مردم پاکستان مٌبرند رنج مٌبرٌم و مٌخواهٌم که رنج مردم پاکستان و رنج مردم افغانستان ختم 
ت ٌابند و به همٌن دلٌل هم تنها افغانستان و پاكستان زمانى مى توانند به شود و هر دو کشور به صلح و امنٌت دس

صلح و امنٌت دست ٌابند به شرطٌكه هر دو كشور حق و حاکمٌت و استقالل هر دو کشور را احترام کنند و باهم 

 همكارى صادقانه كنند.

در افغانستان کوشش بر اٌن شده که به بزرگان پاکستان پٌامم امروز اٌن است از حمله ای شوروی تا به امروز 
افغانستان مطٌع باشد برای پاکستان و افغانستانی باشد که زٌر اثر سٌاست پاکستان باشد بزرگهای پاکستان دٌدند که اٌن 

ممکن نٌست، افغانستانی که تسلٌم شوروی، امرٌکا و انگلٌس نشد، تسلٌم هٌچکس دٌگر هم نمی شود. پس افغانستان با 
ستی مٌخواهد ولی دوست و فقط دوست در استقالل، در عزت و در حاکمٌت خاک خود هٌچ عملی افراط پاکستان دو

 گری و ترورٌزم ما را تابع کسی ساخته نمٌتواند.

مٌخواهم تکرار کنم که اٌاالت متحده امرٌكا مى تواند به روند صلح در افغانستان کمک کند و كمك مإثر کند. من 
ود دارد ٌا باٌد با ترورٌزم در همانجا مبارزه شود كه از آن جا منبع مً گٌرد و ٌا اٌنكه به بارها گفتم كه دو راه وج

حماٌت وتموٌل حامٌان ترورٌزم پاٌان داده شود. حامٌان ترورٌزم نباٌد پاداش ببٌنند. جهان باٌد به سٌاست به مثابه ٌك 
نباٌد تشوٌق و ترغٌب شود و نباٌد که در اٌن  روٌكرد متمدن و صلح طلب برخورد كند. تموٌل و حماٌت از ترورٌزم

 مورد سٌاست دوگانه باشد و ٌا از سٌاست دوگانه استفاده شود.

 !گرامی برادران و خواهران

شما مى دانٌد كه ٌكى از موارد مورد اختالف مٌان ما و اٌاالت متحده امرٌكا، موضوع تلفات ملكى و امنٌت شهروندان 

كشور ما بوده است. مردم افغانستان از ٌك جانب مورد حمله ترورٌست ها قراردارند كه در بٌرون از مرزهاى ما 
جانب دٌگر توسط آنانى كه براى مبارزه با همٌن ترورٌزم آمده آموزش مى بٌنند، حماٌت مى شوند و پاٌگاه دارند و از 

اند، زٌان مى دٌدند و كشته مى شدند. افغان ها باٌد مانند شهروندان همه كشورهاى جهان، از امنٌت و مصإونٌت 

كند و  برخوردار باشند. هٌچ كشور خارجى نباٌد اٌن حق را به خود قاٌل شود كه مى تواند در سرزمٌن ما زندان برپا
شهروندان ما را در قٌد نگهدارد. هموطنان عزٌز! خوشحالم، كه ما توانستٌم به اٌن سلسله ای اعمال خارجٌان پاٌان 

 دهٌم، افغانستان از اٌن رهاٌی ٌافت.

 عزٌز! برادران و خواهران آقاٌان، و ها خانم

ر مى كنٌم. تعدادی از کاندٌدان محترم ما در چند روز آٌنده انتخابات رٌاست جمهورى و شوراهاى والٌتى را برگزا
رٌاست جمهوری امروز به همراه ما حضور دارند، خوش آمدند ما باٌد با تمام نٌرو كوشش كنٌم تا اٌن انتخابات، آزاد، 

 شفاف و درفضاى امنٌت برگزار شود.

ٌکبار دٌگر،   گٌرد.برگزاری انتخابات آزاد در صورتی ممکن است که در روند انتخابات کشور ما مداخله صورت ن
بلکه چندٌن بار مٌخواهم تکرار کنم پٌام خود را به خارجٌان؛ که رئٌس جمهور آٌنده كشور باٌد در نتٌجه ابراز ارادهء 
آزاد مردم افغانستان انتخاب شود. از اٌن رو به تمام كشورهاى خارجى كه عادت و ٌا تماٌل به مداخله در انتخابات 

دار مى دهم، از هر نوع مداخله در انتخابات افغانستان دورى بجوٌند، بخٌرشان است. كشورهاى دٌگر دارند، هوش
اطمٌنان دارم كه كاندٌدان رٌاست جمهورى كشور در كارزارهاى انتخاباتى شان، وحدت اٌن ملت بزرگ را همٌشه 

خوش هستٌم بی غم باشٌد حکومت درنظر دارند. که الحمدهللا تا به حال در کمپاٌنهای انتخاباتی اٌن را مشاهده کردٌم و 

بسٌار کم زور است. هر کاندٌد در حکومت نفر دارد، بعضی شان ندارد، دٌگران دارد، خوشحال هستٌم که تکرار 
افغانستان   مٌکنم که کاندٌد صاحبها در مبارزات انتخاباتی شان وحدت اٌن ملت بزرگ را همٌشه در نظر گرفته اند.

ن است. هٌچ افغان را بر افغان دٌگر امتٌاز نٌست. افغانستان در اٌن منطقهء از جهان خانهء همه ساكنان اٌن سرزمٌ

تنها كشورى است كه همه باشنده گان آن در راه دٌن و وطن و به نام افغانستان مشتركاً جانبازى كرده اند. راز بقاى 
د با آن روبرو بوده اٌم، همٌن عشق اٌن ملت غٌور، على الرغم توفان هاى بزرگ كه ما در ادوار گوناگون تارٌخ خو

 و دلبستگى عمٌق شما مردم و خانهء مشترك ما افغانستان بوده است.

از رسانه هاى كشور مى خواهم، تا به جاى شكل دادن و جانبدار بودن، با رعاٌت اصل آزادى و بى طرفى به رأى 
ن كاندٌداها تبعٌض قاٌل نشوند. هر نوع دهنده گان اطالع دهى و روشنگرى كنند. رسانه ها مكلف اند تا در مٌا
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جانبدارى از روى تبعٌض و ٌا امتناع از فراهم آورى فرصت هاى برابر براى تمام كاندٌداها با روح مطبوعات آزاد و 

دموكراسى در مغاٌرت قرار دارد. تلوٌزٌون هاى خصوصى هم مانند رسانه هاى عامه مكلف به رعاٌت اصل فراهم 
 بر مى باشند.آورى فرصت هاى برا

مسإولٌت حكومت، تؤمٌن فضاى امن براى كاندٌداها و راى دهنده گان مى باشند. رعاٌت استقالل كمٌسٌون انتخابات 

در تمام زمٌنه هاى كارى اش، از مسإولٌت هاى همه ارگان هاى دولتى مى باشد. من با صراحت ٌك بار دٌگر بر 
اٌات انتخاباتى تؤكٌد مى كنم و هردوٌشان اٌنجا تشرٌف دارند و استقالل كمٌسٌون مستقل انتخابات و کمٌسٌون شك

مٌدانند که همانطور است اگر نٌست صدای خود را هر زمانٌکه خواسته باشند بلند کرده مٌتوانند هر زمانٌکه خواسته 

ستقالل باشند کتبی هم براٌشان نوشتٌم در مجالس کابٌنه هم گفتٌم و در مجالس خصوصی هم براٌشان گفتٌم که ا
کمٌسٌونهای انتخاباتی باعث ثبات افغانستان مٌشود از طرٌق انتخابات آزاد و درست و همچنٌن از تمام ارگانهاى 
دولتى مى خواهم تا به اٌن استقالل هر دو کمٌسٌون كاماًل احترام گذاشته و از هر نوع مداخله در امور اٌن كمٌسٌون 

 ها پرهٌز كنند.

 لسٌن!مج محترم اعضاى رئٌس، آقاى

دولت افغانستان مكلف است، امسال پروسه انتقال و مسإولٌتهاى امنٌتى را به فرجام برساند. همٌن اكنون در بٌشتر از 
درصد خاك كشور، مسإولٌت عام و تام به نٌروهاى افغانستان انتقال ٌافته است. تمام عملٌات جنگى و دفاعى را  ۳۹

امنٌتى خصوصى اگر چه به دلٌل مقاومت شبكه هاى داخلى نٌروهاى خود ما انجام مى دهند. انحالل شركت هاى 
اما قدمى بسٌار سنجٌده به سوى تؤمٌن امنٌت توسط ارگان هاى ملى كشور شمرده   وخارجى ٌك كار دشوار بود،

 مٌشود.

ه تصمٌم حكومت افغانستان، مبنى بر انتقال مسإولٌت هاى امنٌتى به نٌروهاى كشور ما ٌك امر بسٌار معقول و سنجٌد
مى باشد. امٌدوارم همانگونه كه با كشورهاى ناتو و آٌساف توافق كردٌم، سربازان اٌن كشورها تا اخٌر اٌن سال تماماً 
به كشورهاى شان برگردند. تؤمٌن امنٌت افغانستان كار و مسوولٌت مردم افغانستان است و ما مصممانه دفاع از 

 سرحدات و تامٌن امنٌت را عهده دار مى باشٌم.

راستای تقوٌت اردوی ملی افغانستان مشورتها به مسئوالن اردو و متخصصان دفاعی و امنٌتی کشور را از دو  در
سال بدٌنسو درباره ای چگونگی جلب و جذب و تصرٌح و تموٌل اردوی افغانستان آغاز کردٌم و مشورتها در جرٌان 

ق با تواناٌی ها و واقعٌتهای افغانستان عٌار بسازٌم. اند. ما باٌد اردو و نٌروهای امنٌتی و دفاعی کشور خود را مطاب

اٌنکار باٌد موجب قطع وابستگی خارجی نٌروهای امنٌتی افغانستان گردد. ٌعنی ما باٌد خود را از تموٌل بٌرونی آزاد 
ه افغانستان بسازٌم. نمٌگوٌم که اٌنکار امروز ممکن است، ولی کوشش ما و کار ما باٌد طرفی باشد که انشاءهللا در آٌند

از اٌن لحاظ در تقوٌت اردو و نٌروهای امنٌتی خود کامالً به پای خود اٌستاده باشد، چون ما دٌدٌم در دوازده سال 

در مواردی که ما ضرورت دارٌم قوای هواٌی مجهز، از نٌروهای مجهز قوتهای خارجی با ما همکاری  گذشته 
ش کردٌم تا نٌروهای خود را به بهترٌن وجه اش تجهٌز کنم و ترتٌبات نخواهند کرد. ما به اٌن نتٌجه رسٌدٌم لهذا تال

 انشاء هللا در اٌن راستا گرفتٌم.

 حاضرٌنو! محترمو

په اوسنۍ نړۍ كې تر بل هروخت زٌات خارجً سٌاست د راكړې وركړي، معامالتو او مراوداتو د اٌجاباتو تابع دى. 
ځ سره نژدې كٌږي، نه ٌوازې ُفرصتونه، بلكه مشترك مشكالت په داسې ٌوې نړۍ كې چې هٌوادونه او خلك هره ور

دا اٌجابوي څو له نړۍ سره ډٌر نږدې مراوده ولرو. دا امر زموږ غوندې هٌوادونو ته ځانگړى اهمٌت لري. په تٌرو 
دولسو كلونو كې زموږ په هٌواد كې د خارجً قواوو حضور ددې سبب شو څو موږ له دغو هٌوادونو سره ډٌر خاص 

پٌچلً روابط ولرو. بې له شكه چې له نړۍ سره زموږ روابط په ځٌنو مواردو كې مشكالت درلودل، خو څه چې  او

زموږ تگالره ټاكً د هٌواد ملً حاكمٌت، ملً گټې، د سولې تامٌن او زموږ د خلكو د ژوند او عزت ساتنه را 
 روحٌه كار وكړي. چاپٌروي. زه بشپړ ٌقٌن لرم چې زموږ اٌّنده حكومتونه به هم په همدې

دلته الزمه گڼم له ټولو هغو هٌوادونو مننه وكړم چې په تٌرو دولسو كلونو كې ٌې له افغانستان سره مرسته كړې ده. په 
چې د اٌّساف له الرې ٌې له موږ سره مرسته كړې او ٌا ٌې  -وروستٌو كلونو كې ددغو هٌوادونو له همكارۍ پرته 

 زموږ ټولې الس ته راوړنې به آسانه نه واى. -خه اخٌستً دهزموږ د هٌواد په بازسازى كې بر
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د نړٌوالو او سٌمه ٌٌزو پٌچلتٌاوو، ستونزو او بارٌكٌو ترمنځ د افغانستان دمنافعو تامٌن او په روابطو كې د تعادل 
ې چ -ساتل، د افغانستان د كثٌرالمحور خارجً سٌاست بنسټٌز اصل دى. په دې سٌمه كې د داسې سٌاست تحقق 

نړٌوال او سٌمه ٌٌز قدرتونه ٌې ٌو له بل سره په رقابت كې واقع دي، اّسان كار نه دى. موجود تهدٌدونه، فرصتونه او 
د افغانستان تمدنً او جغرافٌاٌى واقعٌتونه زموږ دهٌواد د خارجً سٌاست د ټاكونكو عواملو په توگه، ددې سبب شوى 

 متوازنه رابطه جوړه كړو.دى چې د جهان او سٌمې له هٌوادونو سره ٌوه 

له بلې خوا مو د اٌران، چٌن او روسٌې سره هم ډٌرې نږدې او دوستانه راوبط مو تاسٌس کړي دي. او دواړه روابط 
مو دوستانه او موازي ٌوله بل سره چلولً دي. دا زموږ د خارجی سٌاست ٌو ډٌره لوٌه کامٌابً وه، چې ډاډه ٌم، چې 

 ړي.په آٌنده کې به هم ادامه وک

افغانستان نن د نړۍ له ډٌرو هٌوادونو سره دوستانه روابط لري. له هند سره زموږ روابط ځانګړي، پراخ، ژور او 
تارٌخً دي. موږ له خپل گاونډي هٌواد چٌن سره روابط عالً سطحې ته ورسول. روسٌه زموږ د سٌمې ٌو تارٌخً او 

وابط دوستانه او له موجودو واقعٌتونو رنگ اخلً. له د پٌاوړي فرهنگ خاوند هٌواد دى، له روسٌې سره زموږ ر

ژور   هٌوادونو سره د اسالمً ورورولۍ پربنسټ  تركٌې، سعودي عربستان، عربً متحده اماراتو او ډٌرو اسالمً
دوستانه روابط لرو. دا روابط په بشپړ ډول زموږ د هٌواد په گټه دي، څو موږ خپل هٌواد له منطقه ٌى رقابتونو لرې 

اتو. افغانستان باٌد د سٌمې نورو هٌوادونو ته د تهدٌد په ځاله بدل نه شً، موږ د همدې سٌمې ٌو او دغه واقعٌت ته وس

باٌد همٌشه د خپل هٌواد د خارجً سٌاست په تدوٌن كې پاملرنه وكړو. لنډه دا چې زموږ هٌواد اوس بٌرته د نړۍ د 
 قفه برخوردار دى.هٌوادونو په قطار كې خپل ځای موندلى او له ښه مو

دلته الزمه گڼم له ټولو هغو هٌوادونو مننه وكړم چې په تٌرو دولسو كلونو كې ٌې له افغانستان سره مرسته كړې ده. په 

وروستٌو كلونو كې ددغو هٌوادونو له همكارۍ پرته په ځٌنو مواردو کې به زموږ الس ته راوړنې آسانه نه واى. نو له 
موږ سره ٌې مرسته کړې ده مننه کوم. له امرٌکا څخه نٌولې تر اروپا پورې تر آسٌا  ټولو هٌوادونو څخه، چې له

پورې اسالمً هٌوادونو پورې تر جاپان او چٌن پورې او ټولو هغو هٌوادونو، چې له موږ سره شناخت، دوستً او 

 مرسته کړې ده د افغانستان د خلکو په نماٌندګً ٌوځل بٌا ورڅخه مننه کوم.

  

 افغانستان! مردم محترم گان نماٌنده مجلسٌن، رممحت رؤساي

وقتى كنفرانس ُبن مسوولٌت ادارهء مإقت را به من تفوٌض كرد، بارها و بارها، به بارگاه خداوند متعال دعا نمودم تا 
مرا در اداى خدمت به اٌن ملت بزرگ و سرزمٌن زٌبا مإفق گرداند. از آن روز تا به حال بٌشتر از دوازده سال مى 
گذرد. امروز كه به گذشته نگاه مى كنم، مً دانم كه ما مردم افغانستان با هم ٌکجا در کوشش و سعی همه ما فاصله 

بسٌار بزرگى را پٌموده اٌم. از ٌك كشور وٌران و منزوى، افغانستان كنونى را مشتركاً با اٌثار و فداكارى و در 
 مواردی بدون شك در همكاری با جهان ساختٌم.

ده سال گذشته مردم و دولت افغانستان تمام مساٌل شانرا در جهت تحقق صلح سراسری مبذول داشته اند، ٌقٌن در دواز
کامل دارم که مسووالن آٌنده کشور همچنان اٌن موضوع را در صدر آجندای شان قرار مٌدهند. و درٌن راستا از 

بود، همچنان ٌقٌن کامل دارم که کشور ما به پشتٌبانی کامل من به حٌث ٌک شهروند افغانستان برخوردار خواهند 
 صلح و امنٌت پاٌدار دست مٌآبد. شکی نٌست.

بزرگان عزٌز! افغانستان، دارای ظرفٌت های عظٌم انسانی و منابع سرشار طبٌعی می باشد. افغانستان، همانگونه که 

گاه را باز خواهد ٌافت. جوانان اٌن در گذشته ٌکی از کانون های بزرگ تمدن بشری بوده است، در آٌنده نٌز اٌن جاٌ
سرزمٌن در دوازده سال گذشته نشان داده اند، هرجا که فرصت ٌافته اند، با غرور و سربلندی براى افغانستان افتخار 
آفرٌده اند. درخشش شکوهمند جوانان ما در تحصٌالت عالی و ورزش گواه اٌن مدعا می باشد. ما باٌد به نٌروی بی 

باور داشته باشٌم و از بارگاه خداوند متعال استدعا کنٌم تا زمٌنه شگوفاٌی را به استعداد های جوانان  پاٌان مردم خود
 ما بٌش از پٌش مساعد گرداند.

 گرامی! و عزٌز مهمانان افغانستان، ملت محترم نماٌندگان مجلسٌن، محترم روسای
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و صلح داٌمی آرزو نموده و از بارگاه خداوند استدعا مى كنم  در اخٌر، به اٌن ملت بزرگ سعادت، نٌك بختى، ترقى 
تا همه خادمان اٌن كشور را مإفق بدارد. از خداوند متعال مى خواهم تا بهشت برٌن را برهمه دلٌران و جانبازانى كه 

ه اند، مكان بگرداند. به تمام خانواده هاى شهداى كشور تسلٌت مى در راه دفاع از عزت و استقالل اٌن كشور شهٌد شد
 گوٌم، به همه مصدومان و معلوالن كشور ِشفاى عاجل مى خواهم.

 افغانستان! ملی شورای محترم اعضای کشور، عزٌز بزرگان

ا می باشم، بزودی ان شاهللا سال آٌنده در افتتاح دوباره شورای ملی شما، اگر دعوت کردٌد، بحٌث مهمان شما اٌنج
انتخابات رٌاست جمهوری دارٌم و برای ملت افغانستان ٌکی از کاندٌدان بزرگوار ما که تعداد شان اٌنجا مٌباشند و 

تعداد شان به کمپاٌن های خود رفته اند، رٌٌس جمهور افغانستان مٌباشند، برای رئٌس جمهور آٌنده افغانستان کامٌابی، 
ٌک شهروند افغانستان در خدمت اش مٌباشم، افغانستان بدون شک که به منزل و  سعادت و عزت مٌخواهم. بحٌث

مقصود خود مٌرسد، به چٌزی رسٌدٌم و چٌزی هنوز راه دارٌم که برسٌم و شکی نٌست که افغانستان ٌک کشور با 

دهم شورای ملى را قدرت و با عزت مٌباشد، نشانه هاٌش دٌده شده است و به اٌن ترتٌب سال چهارم تقنٌنً، دور شانز
 مطابق به احكام قانون اساسى كشور، به نام پروردگار منان افتتاح مى نماٌم.

 برافراشته باد، بٌرق افغانستان.

  

 
 


