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آقا خان یم رک  ضرتح االوبیانیه   

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 

 خانم ها و آقایان محترم

 

از دولت جمهوری اسالمی افغانستان، دولت فنلد و سازمان ملل متحد به خاطر سازماندهی همچو همایش جامعه 

 صمیمانه قدردانی و ابراز امتنان می نمایم. ، است  افغانستان و مردم آنخاصی که دامنگیر  جهانی در  این شرایط 

 

که برای رسیدن به صلح در افغانستان بیش از هر زمان دیگر نزدیک شده ایم، در این  به این امیدواری ما نه تنها 

همایش گردهم آمده ایم، بلکه ما به این باور هستیم که این نشست به عنوان یک لحظه ماندگار در تاریخ افغانستان  

 هد خورد.  رقم خوا 

 

افغانستان را در امر استفاده   خویش  همه ما با تمام امکانات دست داشته  الزم است تا،  بعد از دو دهه کار مشترک 

تعهدات صمیمانه و عمیق   ان شبکه ي توسعه ي آقاخیاری رسانیم. امامت اسماعلیه و  از این فرصت تاریخی

 خویش را در قبال مردم افغانستان و یک افغانستان مسالمت آمیز و کثرت گرا، تجدید می نمایند.  

 

مدنظر  از فعالیت های جهانی خویش فرا گرفته است اینست که  انخشبکه ي توسعه ي آقایکی از دروسی که 

. از لحاظ سنتی عمدتآ به  شته باشدقش اساسی داذیری و کثرت گرایی در افکار مان می تواند نتنوع پگرفتن 

  به عنوان یک  به آن می توان ، و درک ما اینست که تفاوت ها به عنوان یک پدیده منفصل کننده نگریسته می شود

ز جهانی کثرت گرایی که در مشارکت با دولت کانادا  به عنوان رئیس مرکاینجانب  و موثر نیز بنگریم.نیروی مثبت 

که حمایت مرکز متذکره می تواند برای تمام دست اندرکاران ممد واقع شود،    کامل دارمتاسیس گردیده است، باور  

چگونه می توان یک صلح دوامدار و امیدبخش را در بحث روی اینست که  افغانهادر تمام گفتمان های  چنانچه

بازتاب دهنده دیدگاه ها و چشم انداز های تمام افغانها باشد از یک سو ، که در واقع بتواند ین نمودافغانستان تام

که مرکز مذکور برای حمایت   به شما اطمینان می دهمبه تنوع غنامند افغانستان ارج بگذارد. من از جانب دیگر  و 

 اده گی الزم برخوردار می باشد.  از تمام جوانب ذیدخل در راستای دستیابی به این هدف بزرگ، از آم
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مردم خویش    تمام  نقش و تالش های مؤثراز آنجاییکه افغانستان وارد یک مرحله جدید گذار و تحول می شود، بنآ به  

فقر روز افزون،  چون  چالش های بزرگ    در برابرنیاز خواهد داشت، تا    تمام گوشه های کشوراعم از مردان و زنان در  

. همچنان افعانستان  ، رسیده گی الزم نمایند19  –بیماری کویید  ه گیری فراموش ناشدنی  مشکالت اقلیمی و هم 

مستلزم در واقع به تمام استعداد های که بتوانند یک آینده بهتر را توام با فرصت های بیشتر به ارمغان آورد و 

شبکه ي که  سازمان آموزش، دانش و ابتکارات خصوصی بیشتر می باشند، نیاز خواهد داشت. باید خاطر نش

 در این راستا یکی از شرکای ثابت قدم و دوامدار افغانستان بوده و خواهد بود.  توسعه ي آقاخان

 

 دستاورد منجر به  های ما می تواند تیحما و تعهدات تجدید که  نماییمحاصل  نانیاطم د یبا اینکه  مهمتر از همه 

مشترک و  به کار از طریق انگیزه دادن و توانمند ساختن مردم  کار ن یا زیراشوند.  در سطح جامعه قابل لمس یها

تمام اقشار جامعه احساس نمایند که صلح  افغان ها از  مکان پذیر می باشد، تا ، ا قابل رویت ج یبا نتا توام هدفمند، 

 د.آنها تغییرات قابل مالحظه به وجود آور یگ ه زند می تواند در

 

  اکیدآما فعالیت های خویش در سرتاسر افغانستان گسترش خواهد بخشید.  شبکه ي توسعه ي آقاخان ، از اینرو

دختران  شاگردان افغان، خاصتآ  ما از معلمان و    چنانچه،  به همکاری های خویش با سکتور معارف ادامه خواهیم داد

در   صحی  ی ها ستم یس تیتقو ای فعالیت های ما در راستبه همین ترتیب، نموده ایم.  ت یحما مکاتب در صدها 

  و هر یک از نهاد های ذیربط   ادامه خواهد داشتفرانسه    اطفالمادران و    انستیتوت طبیو    بدخشان و    انیاموالیات ب

بیماری را در راستای پاسخدهی به همه گیری    افغانستان  ، در واقع جمهوری اسالمی آقا خان شبکه ي توسعه ي  

   یاری خواهد رسانید.    19 –کویید 

 

را  فرهنگی  آبدات 150حدود  شبکه ي توسعه ي آقاخان ی باید گفت کهفرهنگ بخش در در مورد فعالیت های مان 

.  نماینده گی می نمایندجهان    هی با بقو حفظ ارتباط آن  افغانستان    هویت تاریخی  ازدر واقع  است که    بازسازی نموده

نگونه فعالیت ینمونه ابه عنوان تازه ترین    یبه پارک باستان شناس   ارحصباالمی توان از مبدل ساختن  به عنوان مثال  

 ها یاد آوری نمود.  
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مورد حمایت قرار  افغان ها همه یبرابهتر  یاقتصاد یفرصت ها در چهارچوب فراهم نمودن دیباتمام این موارد 

اصرار کشور  نیرفاه ادر افغانستان  گانی همسا تیبر اهم در این راستا همواره شبکه ي توسعه ي آقاخانگیرند. 

 دستاورد از  و م یا نموده  یگذار ه یسرما ی ومنطق های یاتصال و همکار باالیدهه  نی چندطی ما ورزیده است. 

که در واقع   ،نیز برخوردار بوده ایم ها، و مخابرات  بناریز ، یمال خدمات،  مصؤن  یانرژبخش در   ی قابل مالحظه یها

همچنان از اینکه دولت جمهوری اسالمی افغانستان  بهتر و اشتغال زایی فراهم می نماید.  شتیمع زمیه را برای

ریم و در باالی ما اعتماد نموده است تا از طریق بدخشان انرژی ابتکار مشارکت عامه و خصوصی را به دست بگی

 ابراز خرسندی و امتنانخدمات عرضه نماییم،  به تمام مردم بدخشان راستای تولید، انتقال و توزیع انرژی )برق( 

  م یادامه خواه یمرکز یایاسر آستدر سر بشری تیظرف رتقایاهای خویش در راستای ا به کمک . ممی نماییم

و به همین ترتیب با دانشگاه   کشور های برادربا مراقبت های صحی  و در عرصه های معارفداد و افغانستان را 

 .نمود میخواهوصل  یمرکز یایآس درخان آقا 

 

 ندهیآ ه این باور رسیده است که ب شبکه ي توسعه ي آقاخان، در افغانستان طی حضور بیست و پنج ساله ما 

و نهاد های درازمدت که بتوانند کثرت گرا    و  ستهی، شافعال  یجامعه مدن در گرو اینست که افغانستان از یک  کشور  

عهدات خود  تمی خواهم ، یشبه عنوان سخنان اختتامیه خو  .در راستای رفاه همگانی کار نمایند، برخوردار باشد

و رسیدن به یک  کار مشترک با دولت جمهوری اسالمی افغانستان و شرکای بین المللی خویش  د باپیوندر را 

 .تجدید نمایم ا یمتنوع، و پوافغانستان مسالمت آمیز، 

 

 تشکر. 


