بسم هللا الرحمن الرحیم
تو شاهینی ،قفس بشکن ،به پرواز آه و مستی کن
که بر آزادگان ،داغ اسارت سخت سنگین است
هموطنان عزیز
مهامنان گرامی
خانم ها و اقایان
السالم علیکم و عرص شام بخیر

نخست ترشیف آوری شام را در  ۸۹مین سالروز استقالل کشور خیر مقدم عرض منوده این روز بزرگ ملی را به
منایندگی از خود و همکارانم و همچنان رهربی وزارت امور خارجه به تک تک شام عزیزان تربیک و تهنیت عرض
می منایم.
درست  ۸۹سال پیش از امروز شاه امان هللا خان غازی به همت مردان و زنان با غرور رسزمین ما حامسة جاویدانه
آفریدند و با قامت استوار و تصمیم خلل ناپذیر ،استقالل جغرافیایی بنام افغانستان را رقم زدند تا ما و شام امروز
میراث دار یک کشور مستقل باشیم .محفل امروزی به مناسبت گرامیداشت و بزرگداشت از زحامت و رشادت های
همین نیاکان و گذشته گان فداکار ما که به استعامر گران وقت نی گفتند و آزادی را به قیمت خون خویش خریدند
برگزار شده است تا باشد که تالشهای آزادی خواهانه ی آنها را پاس داشته باشیم و چگونگی وضعیت فعلی کشور را
باهم مرور مناییم.
هموطنان عزیز

جنگ های آزادی خواهانه ما با استعامر کهنه که به استقالل افغانستان منجرشد ،پایان کار نبود بلکه موقعیت
اسرتاتیژیک و جیوپولتیک کشور باعث شد تا در نیمة دوم قرن بیست نیز تجاوز بیگانگان به رسزمین ما ادامه یابد،
همین جا بود که کشور عزیز ما بار دیگر مورد تهاجم عظیم کمونیزم قرار گرفت و در پی آن گروه های تاریک و دگم
اندیش منطقه ای و بین املللی اراده ی مردم ما برای آزاد زیسنت را به آزمایش گرفتند.
اکنون بیشرت از  ۵۱سال می شود که مردم بزرگ افغانستان بعد از شکسنت تهاجم قشون رسخ با تروریزم بین املللی
می جنگند و از استقالل و حاکمیت ملی به بهای خون خویش محافظت و حراست می منایند .ما از همین تریبیون
بروح همه شهدای راه آزادی بخصوص مرد استوار و رزمندة شکست ناپذیر دو تجاوز قشون رسخ و سیاه یعنی
کمونزم و تروریزم ،قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود ،درود می فرستیم و دست فرزندان این مرز بوم را که
برای حفظ استقالل و حاکمیت ملی و ارج گذاری به میراث بزرگان ما در اقصی نقاط کشور با عزم راسخ
علیه دشمنان آزادی و ارزش های انسانی می رزمند می فشاریم و برای شان صرب و مقاومت و پیروزی استدعا داریم.
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هموطنان عزیز
پرسشی اصلی اینجاست که بعد از  ۸۹سال ما در کجا ایستاده ایم:
طوریکه تذکر داده شد ،حکومت و مردم افغانستان بعد از حادثه  ۵۵سپتامرب  ۱۰۰۵در یک مبارزة مشرتک با جامعه
ای جهانی فصلی نوینی را در تاریخ سیاسی -اجتامعی و امنیتی کشور گشودند و بیشرت از یک دهه می شود که برای
دست یابی به یک افغانستان آباد و مرفه تالش می منایند و با خطر روز افزون تروریزم یکجا مبارزه می منایند.
همکاری مشرتک ما با جامعه ای جهانی به اساس نیازهای متقابل و پاسخگویی به تهدید های مشرتک بنا یافته است
و در این راستا علی الرغم چالشهای موجود دستاوردهای فراوانی داشته ایم که می توان از تصویب قانون اساسی،
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارملانی ،تقویت نهادهای مدنی و گسرتش فرصت های آموزشی برای دخرتان
و پرسان نامربد.
افزون براین افغانستان برای رسیدن به خود کفایی و احیای نقش فعال خویش در سیاست های منطقه ای و بین
املللی روی محورهای ذیل تالش های فراوان منوده است:
کشورهای همسایه و منطقه از اولویت های سیاست خارجی افغانستان است و در این راستا تالش شده تا با استفاده
از مکانزم های منطقه ای همگرایی الزم در عرصه های مختلف اقتصادی ،امنیتی و فرهنگی به وجود بیاید .حضور
کشور ما در بسا سازمان های منطقه ای ،مثل سارک ،ایکو ،عضو ناظر شانگهای ،سیکا ،مدیریت فعال کنفرانس
همکاری های اقتصادی یعنی ریکا ،نشست های منظم پروسه قلب آسیا گواه بر همین تالشهاست.
ما از همین طریق در صدد اجامع منطقه ای برای تعریف منافع مشرتک هستیم و از همسایه ها و کشورهای منطقه
همواره تقاضا منوده ایم تا برای دستیابی به یک منطقة امن و با ثبات علیه تهدیدهای مشرتک همگام با افغانستان
مبارزه منایند و برای تحقق رفاه اقتصادی بر پیوند های عمیق مراودات تجارتی و ترانزیتی و مناسبات نا گستنی
تاریخی توجه داشته باشند.
توافقات کشورهای منطقه برای بکار گیری راه الجورد که می تواند افغانستان را از طریق ترکمنستان ،اذربایجان،
گرجستان و ترکیه به اروپا وصل کند و همچنان پروژه های خط آهن سه جانبه و پنج جانبه همه شبکه های ترانسپورتی
هستند که داد و ستد اقتصادی و تجارتی ما را در آینده ها به شگوفایی می رسانند و کشور ما را به
همسایه ها و منطقه پیوند می دهند .به این ترتیب انتظار می رود افغانستان نقش ارتباطی خود را منحیث نکته ای
گذره
اتصال آسیای مرکزی و جنوبی بزودی دریابد و جایگاه تاریخی اش در تجارت و ترانزیت را که روز گار
گاه راه ابریشم با نام کشور ما گره خورده بود دوباره از آن خود سازد.
ترانزیت انرژی از جمله تاپی یعنی پایپ الین گاز ترکمنستان و کاسا یکهزار پهلوی دیگر از همکاری های منطقه
ایست که برای ثبات و رشد منطقه ای مشرتک ما تاثیر بسزا خواهد داشت.

2

افغانستان همچنان برای ایفای نقش مهم بین املللی و تاثیر گذاری مثبت در سیاست های کالن جهانی منحیث یک
کشور آسیب دیده از جنگ طبق منشور سازمان ملل متحد برای اعاده صلح و ثبات و رعایت حقوق برش تالش می
مناید و در مجامع بین املللی با اجندای واضح و روشن حضور فعال دارد .عالوه براین ،با کشورهای بزرگ ضمن
تعریف منافع مشرتک برای تحقق اهداف برزگ ملی و بین املللی پیامن های اسرتاتیژیک امضا منوده است .این
موافقتنامه های راهربدی برای افغانستان امکان می دهد تا در جهت دفاع از منافع خویش در عرصه ای بین املللی
ساحة مانور بهرتی داشته باشد.
هموطنان گرامی
مهامنان عزیز

حکومت افغانستان با درک عمیق از نقش تحصیالت عالی برای رشد و خود کفایی کشور با آنکه زمینه ایجاد ده ها
پوهنتون خصوصی را در داخل فراهم منوده است طی سالیان گذشته تصمیم فوق العاده ای گرفت و آن اینکه هزاران
جوان با استعداد را به کشورهای معترب منطقه مثل هند ،ترکیه و مالیزیا فرستاد .این به معنی رسمایه گذاری
اسرتاتیژیک برای آینده ای درخشان کشور و نسل های آینده ماست .امیدوار هستیم جوانان ما در هر کشوری که
هستند با تعهد و اخالص مندی الزم برای افغانستان عزیز آمادگی بگیرند و سهم بایسته ی را در پیرشفت آن داشته
باشند .در همین ارتباط ،شاه امان هللا غازی بتاریخ  ۷نوامرب  ۵۸۱۵خطاب به محصلین که راهی خارج از کشور هستند
چنین می گوید:
(یک ساعت تان را بی غیر از درس خواندن به دیگر چیز رصف نکنید که چشم خاک وطن به شامست...
اگر قسمت بود که آمدید و من زنده بودم ،خوب و اگر مرده بودم بررس قرب من آمده کامل هایی را که حاصل کرده
اید یک یک را پیش قربم نشان داده بگویید که این کامل را حاصل کرده ام بعد از آن در قرب آرام خواهم کرد).
پیام این نطق کامکان بعد از گذشت سالها هنوز هم برای جوانان ما باقیست.
اما با آین همه دستآوردها باید اذعان داشت که هنوز هم بدتر از دیروز ،خطر نا امنی و گسرتش روز افزون گروه های
تروریستی تهدید جدی برای امنیت ،حاکمیت ملی و باالخره پیرشفت دوامدار اقتصادی و اجتامعی کشور ماست.
حس استقالل طلبی و روحیه آزاد منشی بر ما حکم می کند تا همه با هم برای رسیدن به یک افغانستان آرام و با
ثبات و گذار موفقانه از این مرحلة حساس تاریخ تالش فراوان مناییم.
هموطنان عزیز

هدف از برگزاری محافل از این قبیل در کنار سپاسگزاری از اجداد ما مفاهیم دیگری هم دارد که منی توان آنرا فقط
به چند جمله ای ترشیفاتی خالصه منود و از آن به سادگی گذشت.
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بباور من امروز بعد از  ۸۹سال ما و شام در گوشه ای از شهر الس انجلس یکی از مراکز پر تحرک اقتصادی دنیا جمع
شده ایم تا ضمن گرامیداشت از کارنامه ها و شهکاری های نیاکان ما برای حفظ دستآوردهای آنها تجدید تعهد کنیم.
تجدید تعهد به آزادی تجدید تعهد بروح هزاران جانبخته ی گمنام کشور که بدون شک هریک آنها قهرمانان واقعی
رسزمین ما هستند.
این تعهد از ما می طلبد تا در سهم خود با مشوره باهم با ایجاد شبکه های وسیع ارتباطی و شناسایی دقیق از ظرفیت
های موجود در کالفورنیا تا حد امکان برای آینده ای کشور و حفظ استقالل رسزمین تاریخی مان کوشا باشیم و نقش
ایفا کنیم .همچنان برای بازدهی زحامت مان ،دین همگانی است تا بر وحدت ملی ما که ضامن موفقیت و پیروزی
در برابر هر نوع دشمن در هر زمانی بوده است جدی بوده و تحقق آن را به مثابه پیش رشط دستیابی به یک
افغانستان آزاد و آباد بپذیریم.
در این راستا بار دیگر از آمادگی همه جانبة جرنال قونسلگری جمهوری اسالمی افغانستان در الس انجلس برای کار
مشرتک در عرصه های مختلف با شام بزرگواران اطمینان می دهم و یقین داشته باشید که اراده ای ما برای ارایه
خدمات صادقانه خلل ناپذیر است و ما به این تعهد تا پایان کار باقی خواهیم ماند.
در اخیر یکبار دیگر به روح همه شهدای راه آزادی ،جهاد و مقاومت درود می فرستیم.
تل د وی افغانستان
زنده و پاینده باد افغانستان
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