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  جاللتمآب بانکی موون، سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد، 
  

  عالی جنابان، 
  

  مھمانان گرانقدر، 
  

  مھا و آقایان خان
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
عالی جنابان را شما دارم کھ حضور و مسرت افغانستان، افتخار  مردمنمایندگی از  بھ

این گردھمائی مھم بین المللی کھ در واقع مرحلھ نوینی را در تحکیم و توسعھ بھ 
  . ھمکاری بین المللی نشان میدھد خوش آمدید و خیر مقدم میگویم

  
حمایت از مردم جمعی جامعھ جھانی برای نماینگر اراده ا عالی جنابان حضور شم

ما افغانھا از قربانی و جان .  استروشن تر کشور ما تامین آینده افغانستان برای 
نھاد ھای از امنیت مشترک مان و تقویت در دفاع  فشانی ھای را کھ فرزندان شما

  . یممتحمل میشوند، اظھار قدر دانی میکنحکومتی مان 
  

  !عالی جنابان
  

کھ تمامی اصول اسالمی و بین المللی  مواجھ استدشمن شریر و وحشی با ور ما کش
ایجاد فضای ابھام و ھیچ چیزی جز دشمنان . را برای شکستن اتحاد مایان زیرپا میکنند

بنابرین، . مشکوک ساختن ذھنیت عامھ در برابر حاکمیت و تعھد مان را نمی خواھند
فراتر برده و روی  با دشمن مشترکرا از جنگ  شانراتا دید  میخواھم از ھمھامروز 

  . ھدف اصلی مان کھ ھمانا یک افغانستان امن، مرفع و باثبات است متمرکز سازیم
  

تا دولت افغانستان را با استفاده از اجماع ملی،  در دست داریمی فرصت بی نظیرما 
، اراده ملی و اتحاد بین المللی ی امکانات موجود، اراده ملی و ھمکاری بین الملل

و از بی امنی بھ مردم خود را از فقر بھ سوی سعادت ھرچھ بیشتر موثر ساختھ تا 
برای ھمکاری ھای اقتصادی در منطقھ  بستریافغانستان آینده، . دھیمسوق سوی ثبات 

بوده و منحیث یک دولت دارای حقوق و مکلفیت ھای قرن بیست و یکم در کنار 
  . ھانی بیستادجامعھ ج
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بھ عنوان نقطھ وصل دوباره جایگاه خود را منحیث چھارراه آسیا امروز افغانستان 
راه ھا، نظریات، اموال و  پیوندی باز میابد کھاین قاره و نقطھ  روبھ رشداقتصاد 
برای افغانستان ھمانا دید ما . تقسیم میشود اکناف دنیا از این مسیر بھ تمامیخدمات 

 کار و زارنحیث نقطھ وصل تمدن ھا و نھ محلی برای براندازی مکھ  کشوریست
  . مطرح باشدو تقابل تمدن ھا جھانی علیھ تروریزم 

  
نقطھ ھمگرائی منافع بھ موقعیت کشور ما در مسیر راه جدید ابریشم این سرزمین را 

 چھارراه رویا نبوده،دید ما برای چنین . مبدل می سازداقتصادی  منطقوی و جھانی 
، میزان تجارت ما با ھمسایھ ھا بھ 2009در سال . میرسیمحقیقتیست کھ ما بھ آن کھ بل

. ملیارد دالر رسیده است کھ کمتر از نصف آنرا تقاضای ناتو بھ مواد تشکیل میداد 13
ملیارد دالر امروز رسیده  4.3بھ  2001ملیون دالر در  26واردات ما از پاکستان از 

 . شاف افغانستان باعث ترقی ھمسایھ ھا میشوداست کھ خود نشان میدھد انک
 

ما از امضای توافقنامھء تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان استقبال می کنیم 
  .و آنرا یک قدم نیک در راستای تقویت تجارت و روابط میان دوکشور میدانیم

  
لیدی برای ک ھاتوسط افغان رموافق ھستیم کھ گرفتن رھبریت و مالکیت امو ھمھ ما

جامعھ جھان، در باوجود شرایط دشوار اقتصادی . ما می باشدکشور تداوم و پایداری 
ما بھ . کرده استبرای سھ سال آینده بھ افغانستان تعھد  رامنابع کافی مالی بین المللی 

دوامدارمیان  ھمیاریرئیس جمھور اوباما و سایر رھبران جھان کھ گفتھ اند  تعھدات
از . ، باور داریمات ھمکاری ھای اقتصادی و امنیتی درازمدت استدولت ھا در ساح

  . سخاوت شما در این ایام دشوار متشکر ھستیم
  
  
  

  !خانمھا و آقایان
باوجود یک سلسلھ دست آوردھای قابل مالحظھ، ما از تجارب آموختھ ایم کھ مصرف 

نحوهء در پی ھ نمی تواند نتایج دلخواه را ب غیرھماھنگمنابع از طریق صد ھا پروژه 
اکنون . حکومت داری کمک کند بھبودمردم آنرا احساس کند و یا در داشتھ باشد کھ 

ملی برای محدودتر زمان آن فراه رسیده است تا تالش ھای مانرا روی پروژه ھای 
میان مردم و دولت و ایجاد میکانیزم ھای  اعتمادافزایش تغییر در زندگی مردم، 

قابلیت  . متمرکز سازیمآن یان دولت و ھمکاران بین المللی دوجانبھ برای پاسخگوئی م
ریھ را ھزار ق 23بھ خوبی در تطبیق برنامھ ھمبستگی ملی کھ حدود تطبیق این روش 

ھزار پروژه  40 چوکاتبین المللی در کمک ملی و  با بیش از یک ملیارد دالر بودجھ
در پروژه ھای مانند  ما از عین روش. انعکاس میابد مورد پوشش قرار داده است،
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اردوی ملی با نتایج خیلی خوب استفاده روند مخابرات، مالیات و معارف، صحت، 
  . کرده ایم

  
در صحبت ھای کھ من ھمواره با مردم افغانستان دارم، آرزوی شان بھ عدالت و 

حکومت داری ضعیف کھ مشخصھ . اھمیت حکومت داری بھتر بخوبی انعکاس میابد
ز قدرت است از سوی جرگھ مشورتی صلح بھ عنوان یکی از عوامل آن سوء استفاده ا

این جرگھ بیانگر آرزوی مردم افغانستان بھ صلح و ترقی . بی ثباتی شناسائی گردید
  . بود

  
  !مھمانان عالی قدر

  
کھ دولت را بھ خود را متعھد میداند  صلح و مصالحھحکومت افغانستان با آغاز روند 

 پاسخ بھاین کار با . بھبود بخشدبرای رسیدن بھ این اھداف  تعدالمثابھ وسیلھ موثر و 
 تحققآیا ما میتوانیم دولت مدرن داشتھ باشیم، آیا ما برای : سھ سوال مھم ھمراه است

را داریم و آیا میتوانیم کمک ھای جامعھ جھانی را برای الزم این دیدگاه اراده سیاسی 
  .را مستقیمًا پاسخ خواھم داد الاین سو من ھر سھ. مجددًا تنظیم کنیمتالش ھای مان 

  
ھ اساس یک سروی تازه ب. افغانستان از لحاظ ظرفیت یک کشور غنی است

، افغانستان دارای ذخایر حدود یک تا فیصد منابع زیرزمینی 30از حدود  جیولوِژیکی
کھ باشد دارای اھمیت  اندازهاین منابع غنی طبعی بھ ھر . سھ تریلیون دالر می باشد

روند دولت سازی را قابل تطبیق می  ،و در صورت تنظیم و اداره درست بودهادی زی
ثروت ذخایر زیرزمینی ما نھ تنھا شرایط سرمایھ گذاری در بخش زیربنا را  .سازد

تقویت یافتھ و ما نیز مساعد ساختھ است، بلکھ از این طریق سیستم واحد اقتصادی ما 
  . یوند میدھدجھانی پ منطقھ ای و را بھ مارکیت ھای

ما دارای ستراتیژی تنظیم و اداره بھتر ثروت زیرزمینی خود ھستیم تا بدینترتیب 
سرمایھ گذاری در بخش . زمینھ اشتغال فراھم شده و عواید افغانستان افزایش یابد

در پی داشتھ در جریان چند دھھ آینده در افغانستان میتواند ده ھا ملیارد دالر را زیربنا 
و رھایشی  منازلمیتوانیم جاد زمینھ مشارکت سکتور مختلط در شھر ھا، ما ایبا . باشد

تصدی ھای متعدد تجاری را بھ ارمغان بیاوریم و بدینترتیب بنیاد یک سکتور خدماتی 
  .را بگذاریمبھتر و نیز اساس عواید شاروالی ھای مان 

  
فزایش سطح ی ازراعت و اداره منابع آبی براانرژی، دارای یک برنامھ ملی نیز ما  

ثبات سیاسی تامین سکتور زراعت برای  رفع چالش ھای. محصوالت روستائی ھستیم
  . و نیز فقر زدائی و انزوا خیلی ضروری است
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  !خانمھا و آقایان
برای تحقق این چھار ساحھ مھم کھ در واقع تعھد سیاسی ما را بھ ازمایش میگیرد 

عبارت اند از اصالحات در ساختار ھا،  این چھار بخش . آرمان یا دیدگاه وجود دارند
  قانونمندی و نظم، صلح و مصالحھ و تطبیق قانون اساسی

  
، موثریت، صداقت و امتیازات کھ از شایستگیبرای ایجاد یک اداره خدمات عامھ  ما

 م ھمانایچنین اداره ملکی داربرای  مادید کھ . متعھد ھستمبرخوردار باشد،  الزم
ابند اصول را تامین نموده و پ اجتماعیکھ بتواند ارزش ھای  استدولتی  قویدستگاه 

از مامورین شایستھ و متشکل  بھ مردم وھدف آن خدمت و مقررات وضع شده بوده، 
مامورین یک تعداد از برای  ویژهبا امتیازات  فراھم آوری تقاعد. توانای ملکی باشد

  . ھ موفقیت میرساندما را بجوانان این تالش  درخدمات ملکی و سرمایھ گذاری 
  

، ما در تمامی ادارات دولتی ھدایت دادم تا با تطبیق یک برنامھ مشخص مالی من 
بورس ھای  برای پرداخت مصارفیک مقدار ھزینھ را پس انداز کنیم و از آن بتوانیم 

  . استفاده کنیمتحصیلی برای محصلین مان بھ کشور ھای منطقھ 
  

، من یک طرح در استفاده از ثروت زیرزمینی فواید و مشکالت با آگاھی کامل از
ھدایت داده استعداد ھای روشن استخدام برای تشکیل مجدد وزارت معادن با را عاجل 

ملت افغانستان و  ھاین منابع منحیث دارائی و خزینو تنظیم درست رای اداره بما . ام
متعھد  خود رانسل ھای آینده و نیز برای اداره شفاف و درست ثروت زیرزمینی 

  . میدانیم
  

حکومت ، مان در پی داشتھ است برنامھ ھای ملیکھ موفقیت ھای  توجھ بھبا 
افغانستان یک تعداد برنامھ ھای مشابھ را کھ میتواند خدمات موثر را برای مردم 
افغانستان ارائھ کند و نیز بتواند از سوی جامعھ جھانی مورد حمایت قرار گیرد طرح 

در مشورت با ھمکاران ملی و بین  برنامھ ھایک از این ھر  مدیریت. کرده است
معیارات شفافیت و پاسخگوئی بھ بدینترتیب المللی طرح و تصمیم اتخاذ خواھد شد تا 

  . بلندترین درجھ رعایت گردد
  

مسئولین دولتی افغانستان چھ . در حال تطبیق استدر مورد مبارزه با فساد، تدابیر ذیل 
من . د قانونًا باید دارائی ھای شانرا ثبت و راجستر نمایندنتخاب میگردنتعیین یا ا

 کھ برای آنانیرا تعدیلی را در قانون جزای افغانستان حکم داده ام تا مجازات مشدت 
  . از این امر سرباز میزنند در نظر گرفتھ شود
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سوء استفاده و فساد مردم با کھ  یحکومتآنتعداد از نھاد ھای ما روند اداری را در 
اداره عالی نظارت حمایت و تقویت بیشتر خواھد . خواھیم ساختساده  واجھ میشوند،م

 گرفتھ استپیگیرد سریع متخلفین قرار   برایحکومت  کھ سد راهتمامی موانع . شد
با حمایت شما، اطمینان میدھم کھ سایر نھاد ھای ضد جرایم و ضد . برداشتھ خواھد شد

و سارونواالن ضد فساد  و قضات از مبانی و  سنگینفساد مانند دفتر مبارزه با جرایم 
کھ برای پیگرد سریع و عاری از ھر گونھ ترس برخوردار خواھند شد منابع حقوقی 

  . نیاز است
  

  ! خانمھا و آقایان
  

ما معتقد ھستیم کھ سکتور خصوصی رقابتی میتواند بھ مثابھ ماشین زمینھ اشتغال را 
در رونق یافتن کھ میتوانند  ثابت ساختھ اندسین ما متشب. برای مردم مان فراھم نماید

زمینھ ھمکاری میان اینست تا اما، چالش . گردندقتصاد منطقھ ای و جھانی سھیم ا
  .فراھم گرددسکتور ھای دولتی و خصوصی 

تا راه ھای ممکن برای مشارکت میان  میدارمبنابرین، من یک کمیسیونی را توظیف 
  . جستجو و پیشنھاد نمایندسکتور دولتی و خصوصی را 

  
تجربھ جھانی نشان داده است کھ انکشاف یک صنعت ساختمانی موثر و رقابتی 

. میتواند در تنظیم موفقانھ عواید داخلی و کمک ھای خارجی خیلی مھم ثابت شود
بنابرین، من از ھمکاران بین المللی خود تقاضا میکنم تا با ما در گسترش و ترویج 

ی ھاور دولتی و خصوصی در بخش ساختمانی برای ایجاد زیربناھمکاری میان سکت
  . ھمکاری کنندرا بھ چھارراه آسیا مبدل می سازد، کھ ما 

  
و  کردهتمجید افغانستان در این خصوص دست آوردھای اردوی ملی از تمامی من 

نظامی و تطبیق  ھای عملیات کلیھمسئولیت  افغانمتعھد ھستم کھ نیروھای امنیتی 
اما نیروھای  .گیرندبھ عھده  2014را تا سال در کشور شانرا و تامین نظم عامھ قانون 

  .بھبود اساسی نیاز دارندپولیس ملی و ریاست امنیت ملی ھر دو بھ 
  

ھدف ما مبدل ساختن ھر سھ نیروی امنیتی بھ نھاد ھای قابل اعتماد ملی است کھ 
  . م دھندوظیفھ شان را در تامین تمامیت و امنیت کشور ما انجا

  
و سایر کشور ھای سرباز ھمکاری نیروھای ناتو  ازما با درنظرداشت این ھدف واال، 

ایجاد شیوه ھای درست برای سپردن ھای آینده روی  ماه تااستقبال می کنیم و دھنده 
  .باھم کار خواھیم کرد ستانبھ نیروھای امنیتی افغان مسئولیت کامل
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ھای نظامی آن در چوکات قانون فعالیت  نیرومشروعیت یک نظام ایجاب می کند تا 
. خود ایجاد کنیمدر نھاد ھای امنیتی  را ما تالش می کنیم تا فرھنگ حسابدھی  .دننمای
در گذشتھ ولتی پست ھای د افراد درتوسط سوء استفاده از قدرت کھ  کرداعتراف باید 

ه از نیرو مشروعیت استفاد. استو دولت گردیده  مردم باعث ایجاد فاصلھ میان
از لحاظ دید عامھ مردم، حکومت . مخصوصًا در حاالت جنگی اھمیت ویژه دارد

   .اعتماد مردم را برای مشروعیت استفاده از نیرو باخود داشتھ باشد مکلف است تا
  

  !عالی جنابان
  

یانگر اجماع ملی ما بوده و پیشنھاداتی را ارائھ کرد برگزاری جرگھ مشورتی صلح ب
مخالفین مسلح کھ قانون اساسی را بپذیرند و روابط آنعده از  بادولت  کھ بھ اساس آن

آنانیکھ در مقابل کشور شان آرزو دارم تمامی . با القاعده را قطع کنند مذاکره کند
از ما . صلح آمیز برسند از طرقبتوانند بھ آرزو ھای مشروع شان اسلحھ برداشتھ اند 

ابتکارات و تدابیر صلح جویانھ افغانستان ھمکاران بین المللی خود توقع داریم از 
  . حمایت کنند

  
عدالت، در واقع نماینگر ارزش ھای اسالمی، تصویب قانون اساسی افغانستان کھ 

ترحم و مساوات و نیز اصول جھانی حقوق بشر است، مھمترین دست آورد نھ سال 
حیث منبع قانون اساسی کشور ما بھ شناخت و رعایت صلح و ثبات با . گذشتھ ماست

ھرچھ بیشتر قانون  حمایت از رعایتبرای . اصلی حاکمیت قانون تامین خواھد شد
  .اساسی، نیاز است تا در میان ھر سھ قوه دولت چک و بیالنس مراعات گردد

  
در تحکیم را من خرسند ھستم از اینکھ دادگاه عالی کشور پیشرفت ھای زیادی 

قوه اجرائیھ کامًال متعھد . نجام داده استاحاکمیت قانون و مسلکی ساختن قوه قضائیھ 
است تا منابع را کھ دادگاه عالی برای تطبیق برنامھ اصالحات بشمول اصالح معاشات 

قضات امتیازات کافی اخذ کرده و تا تقاضا میکند در دسترس شان قرار دھد قضات 
  .مورد محافظت قرار گیرند و نیز در برابر عملکرد مسلکی خویش پاسخگو باشند

   
 نانھمچ. میبخش تیتقوی مل نھاد کی عنوان بھ را افغانستان پارلمان تا میھست متعھد ما

با پارلمان آینده افغانستان برای تقویت نقش و مکلفیت ھایش طبق قانون اساسی کشور 
  . کار خواھم کرد

  
  !عالی جنابان

دًا برای تالش برای پاسخ بھ سوال سوم کھ آیا ما میتوانیم حمایت جامعھ جھانی را مجد
ی فرصتھا و چالشھایک بررسی عمومی را از  ماھای خود تنظیم کنیم، باید گفت کھ 
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 متمرکز شما بھ نسبت ما تعھد و ما دگاهیدی رو را خودی صحبتھا من. انجام دادیم خود
امکانات مشترکًا سعی میکنیم تا وسایل و و ھمکاران بین المللی مان  ما. ام نموده

رھبریت و مالکیت امور بھ دست افغانھا را تنظیم کنیم کھ مسئلھ ه را طوری موجود
  . بھ حقیقت تبدیل نمایدتحقق 

  
تنظیم مجدد کمک ھا بھ معنی تطبیق اصول پذیرفتھ شده پاریس، اکرا و دیلی می باشد، 
یعنی پایان دادن بھ نھاد ھای موازی، تکرار فعالیت ھا و تطبیق پروژه ھای متعدد غیر 

 بھ تقاضای جھان جامعھبنابرین، از  .ابقت با برنامھ ھای ملی افغانستاندر مطھماھنگ 
  :مشارکت و ھمکاری شانرا با اصول ذیل تحکیم بخشند تا ورممیا عمل

  
خرسند ھستیم از اینکھ جامعھ جھانی در مجموع و بخصوص ایاالت متحده امریکا 

افغانستان در دو  فیصد کمک ھای شانرا از طریق بودجھ دولت 50تعھد کرده اند کھ 
مدیریت  ستمیس ایجاد یک روی نیاز است تا ما سال آینده بھ مصرف میرسانند، اما

شرایط الزم برای مصرف بیشتر منابع و کمکھا بھ توافق برسیم تا بھ این ترتیب ی مال
  . گردد مشخصافغانستان  دولت بودجھ قیطر از
  

ما متعھد ھستیم . ل رشد استو در حا نھادینھ ترسیستم ھای موجود حکومتی امروز 
از را منابع را برای شان بدھیم تا و این اعتماد  نمائیمکھ با جامعھ کمک کننده کار 

  . بھ مصرف برسانندطریق بودجھ افغانستان 
  

شناسائی  فسادبھ عنوان یکی از منابع  ھا قراردادی اعطا نکھیا درنظرداشت با دوم،
کھ از سوی ھمکاران بین المللی ما چھ ی دادھاقرار یتمام تا دارمیم تقاضا ،شده است

نظامی یا ملکی اعطا میگردد باید اعالم گردد تا مطمئین شویم کھ نھ مسئولین ارشد 
ی آنان ما در برابر.  دولتی و نھ ھم اقارب آنھا بصورت غیر قانونی از آن مستفید شوند

  . ام خواھیم کرداقد کنندیمیی سودجو خودی لیفام روابط ای وی رسم گاهیجا از کھ
  

برای نھاد ما باید روی ایجاد یک سلسلھ مقررات، معیارات، اصول و اسلوب مسلکی 
ی تیامنی ھا شرکتمخصوصًا برای  ھا این چنین نیازمندی. باھم کار کنیم ھا

تالش ھای مشترک مان برای تقویت حکومت  آنھا موجودیت اصل کھخصوصی 
   . سوس استافغانستان را تضعیف و تھدید میکند، مح

  
با درنظرداشت مصرف  مدت کوتاهی ھا پروژهاینکھ، توجھ و تاکید روی تطبیق  سوم

منابع عظیمی کھ از سوی ھمکاران بین المللی ما بھ این ھدف بھ مصرف میرسد 
از . بھ مردم افغانستان در پی داشتھ باشد را مشاھده قابل ملموس و جینتانتوانستھ است 

 برنامھ بر نظارت و طرحبرای  نھادی را تا میینمایم دعوت نیجامعھ جھا از ما اینرو،



 9

 پروژه ھمچو ازتوجھ خود را  دییایب پس، .کنند تیحما و لیتشکی انکشاف بزرگی ھا
می نامیم و تاثیرات آنھا " آورندهثبات " ما آنرا بنام جز تالش ھای  کھ مدت کوتاهی ھا

مرکز شویم کھ بھ انکشاف متداوم برداشتھ و برعکس روی برنامھ ھای مت پایدار نیست
  . و درازمدت اقتصادی بیانجامد

  
تمام ی جھانجرمی ی ھا شبکھمنفعت  بھ کل در کھ بودهی معضل مخدر مواد چھارم،

 با توانندیم مای الملل نیبی شرکا. شده است و یکی از عوامل بی ثباتی نیز می باشد
عوض زرع خاشخاش  محصوالت پر ارزش زراعتی بدیلی خوبی را در از تیحما

در کنار کمک بھ تطبیق تا  میکنیم تقاضا خودی شرکا از لیدل نیھم بھ. پیشکش کنند
ایجاد وسیلھ ھای مالی، امکانات الزم کھ ما را در دسترسی بھ بازار ھا، قانون، 

  . زارعین ما را بھ سھامداران اقتصاد مشروع مبدل سازد، یاری رسانند
  

 شدهامور ی ھماھنگدر روند  مشکالت جادیا باعثی زموا نھاد ھای تیموجود پنجم،
فعالیت ھای تیم ھای بازسازی والیتی روند تنظیم از سازمان ناتو نیز میخواھیم تا . اند

سازمان ھای جامعھ مدنی نقش . را طبق سیستم ملی اداری افغانستان تسریع بخشد
شفافیت، از سازمان  مھمی را در ارائھ خدمات اجتماعی ایفا کرده اند و برای ارتقای

ھای جامعھ مدنی و موسسات غیردولتی تقاضا میکنیم تا یک چھارچوب مشترک را 
برای بودجھ سازی و گزارش دھی و ارائھ اطالعات در مورد آن بھ مردم ایجاد 

  . نمایند
  

در برخی از کشور ھا " واحد ملل متحدپروگرام " تصویب برنامھ ملل متحد موسوم بھ 
بنابرین، از . ھماھنگی میان حکومت و ادارات ملل متحد شده است منتج بھ افزایش

. تمامی ادارات ملل متحد تقاضا میکنم تا ھمین برنامھ را در افغانستان نیز آغاز کنند
 Marshal Plan(ما طبق روحیھ مارشال پالن  یملی ھا برنامھ مدل موفقانھ تصویب

مورد ایجاد معیارات و  درما صورت گرفتھ است کھ مطابق بھ آن ھمکاران ) 
امروز من از ھمکاران بین المللی . بھ توافق رسیدند ھامقررات برای موفقیت تالش 

برنامھ ھای ملی ما را حمایت کرده و مطابق بھ این برنامھ ھای  میکنم تا دعوتخود 
  .ملی با ما کار کنند

  
 بھ دنیرسد راه سکھ  چالش بھ را شما توجھ خواھمیم نکھیا مھمتر ھمھ ازی ول آخر در

 زائمان زمان در زن ھزاران ساالنھ،. جلب نمایم قرار دارد، متحد مللی انکشاف اھداف
 ماتیتعل پیشرفت چشمگیر در ارائھ باوجود. دھندیم دست ازدر افغانستان  را خود جان
فیصد کودکان محروم تعلیم در  6میلیون کودک ما کھ تقریبًا  6، ھنوز حدود یی ابتدا

 سوادیب افغان ونیلیم 11 از شیب. شکیل میدھد، نمی توانند بھ مکتب بروندجھان را ت
. خانواده اند کھ زنان رئیس فامیل ھستند ھزاران و معلول ونیلیم 1 بًایتقر دارد، وجود
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در نھایت، موفقیت ما از روی میزان تغییرات در زندگی آسیب پذیرترین قشر جامعھ 
و  تراژیدی بازماندگان و جنگ اصلی انیانقرب ھمین قشر،. ما سنجیده خواھد شد

 تابا ما یکجا شوند  مینمای م دعوتی جھان جامعھ از من. ھستند قدرت از سواستفاده
را برای مساعد ساختن زمینھ برای مشارکت فعال این اقشار آسیب پذیر  موثری راھھا

  . و محروم در جامعھ افغانستان دریابیم
  

از تمامی کمک ھایتان بھ کشور مان  افغانستان، دممر ازی ندگینما بھ جنابان،یعال
 شجاعت با استفاده از این فرصت از خواھمیم. صادقانھ تشکر و اظھار امتنان میکنم

سربازان و مردم ملکی افغانستان و کشور ھای شما بخاطر قربانی ھای را کھ در راه 
ھم از صبر و ھمچنان میخوا. تامین صلح و ثبات متقبل شدند، اظھار قدردانی کنم

ملکی ما کھ در جریان جنگ و حملھ دشمنان متاثر شده اند با  مردم وقار وشکیبائی 
دوستان و میخواھم تاکید کنم کھ . شد میخواھ پیروز آنان بر ماولی، . افتخار یاد کنم
با حمایت و تعھد شما، افغانستان . باشند مطمئنبودن مبارزه مان  برحقمتحدین ما از 
یک دولت موثر  عنوان بھخانواده ملل کنار خود را  در  شایستھگاه یجا خواھد توانست

  از شما تشکر میکنم .باز خواھد یافت
  
  
  


