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 وینا خان  اقآ یماالحضرت کرو  د

 الرحیم بسم هللا الرحمن

 درنو ښاغلیو او آغلیو!

څخه په دغه ځانګړي وخت کې د افغانستان زه د افغان او فنلنډ له دولتونو او ملګرو ملتونو د سازمان  

 مننه کوم. دایرولو له امله  او افغانانو لپاره د نړیوالې ټولنې د غونډې

یلو سره دلته د دې لپاره راغونډ شوي یو چې سوله ډېره وخت څخه د ډېرو ه  لموږ ننه ورځ د هر ب 

نږدې شوې ده، خو همدارنګه په دې هم پوهیږو چې د افغانستان په تاریخ کې دا یو ډېر نازک او 

 حساس وخت دی. 

اوس موږ باید د دغه فرصت څخه په استفادې سره د امکان تر  د دوو لسیزو ګډ کار څخه وروسته

ا خان قفرقې امامت او د آ هر هغه څه ترسره کړو چې اړتیا ورته لیدل کیږي. د اسماعلیه هدبری 

افغانستان پر وړاندې زموږ د  )پراخ بنسټه( ګوندیزګڼییز او د افغانانو او سولهپرمختیایي شبکه 

 ځلي پخلی کوي.  همېشنۍ او ثابتې ژمنې بیا

ه خان پرمختیایي شبکې د خپل نړیوال فعالیت پ  اقد یادونې وړ ده چې هغه درس یا تجربه چې د آ

زموږ اساس  (سیسټم ګوندیزګڼپلورلیزم ) ترڅ کې ترالسه کړې هغه دا چې د فکري پلوه تنوع او 

د عادت له مخې توپیرونو ته د یو څه د وېش په سترګه کتل کیږي. همدارنګه موږ تشکیلوي. 

ګوندیز )ګڼ پلورلیزمد  و څخه وي.و سرچینتب یوه له مثغښتلتیا دوی دپوهیږو چې کېدای شي دا د 

د نړیوال مرکز د مشر په توګه چې د کاناډا سره په مشارکت کې یې بنسټ اېښودل شوی  سیسټم(

کلک باور لرم چې د دغه مرکز څخه مالتړ کېدای شي د ټولو شریکانو لپاره ګټور دی، په دې کلک  
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ېدونکې سولې د رامنځ ته کولو پر څرنګوالي یاثابت شي، ځکه چې افغانان د یوې داسې تلپاتې او پ 

او ع تصدیق  بحث کوي چې په ترڅ کې یې ټول نظرونه او لیدلوري منعکس، او د افغانانو بډایه تنو 

یږي. زه پوهیږم چې نوموړۍ مرکز د دغه هدف د ترالسه کولو په موخه د ټولو لوریو د رعایت ک

  سره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. 

د نارینه او ښځینه په ګډون نو  افغانستان یوې نوې انتقالي مرحلې ته داخلیږي،  کې چې    لاپه داسې ح 

د بېوزلۍ د کچې د لوړېدو،   د خپلو خلکو همکاریو ته اړتیا ولري، ترڅو  د هېواد په هره برخه کېبه  

 .کړي  خپلې عمومي ننګوونې په ګوته  وبا په څېر ټولنیزو نارغیو په څېر  ۱۹-بدلون او کوېډ  اقلیمي

دا کار به د یوې هراړخیزې او جامع راتلونکې د رامنځ ته کولو په موخه د دوی د استعدادونو د 

 شخصي نوښتونو ته اړتیا ولري.  ورو فرصتونو، ډېرو زده کړو، ډېرې پوهې او ډېراړتیا ترڅنګ ډې

نه بدلېدونکي   هو ا خان پرمختیایي شبکه یوه له هغو ادارو څه ده چې د دغو هڅو په ترڅ کې به د ی ق د آ

   او ثابت شریک په توګه خپلو ژمنو ته ژمن پاتې شي. 

اید باوري کړو چې زموږ د همکارۍ او مرستې تجدید پورته ذکر شویو مواردو ته په پام سره موږ ب 

سره   شوې ژمنې د ټولنې په کچه د لمس وړ السته راوړنو کې تر سترګو کیږي. دا ځکه چې په دې

، یلو په درلودو سره د دې لپاره ګډ کار وکړيول کیږي چې د پام وړ پاکرخلکو ته د دې توان و 

پل ژوندانه کې د بدلون په منظور د سولې ځواک ترڅو په افغانستان کې مېشت ټول قومونه په خ

    درک کړي. 

ا خان پرمختیایي شبکه به له همدې امله په ټول هېواد کې په پراخه کچه خپلو فعالیتونو ته دوام قد آ

ورکړي. موږ به همدارنګه د ښوونې او روزنې د سېکټور سره خپلې پراخې همکارۍ ته دوام 

 اندې مو هم په دغه برخه کې په سلګونو ښوونځیو کې د ښوونکو او زده کوونکو،ورکړو چې له وړ
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په ځانګړي ډول افغان نجونو سره مرسته او همکاري کړې ده. زموږ کار د روغتیایي سیسټم 

فرانسوي طبي د او د مور او ماشوم  ن تر بامیانو، بدخشانپیاوړي کول دي چې د کار پراختیا مو آ

ا خان د پرمختیایي شبکې د هرې بلې هغې مرستندویه موسسې پورې رسیږي قترڅنګ د آانسټیټیوټ  

  وبا په غبرګون کې د افغانستان سره مرسته کوي.  ۱۹-د کوېډچې 

  ه تاریخي ځایون هغه  ۱۵۰د یادونې وړ ده چې د آغا خان پرمختیایي شبکې په کلتوري برخه کې نږدې 

رغولي دي چې د نورې نړۍ سره د افغانستان د ارتباطاتو د ځواک سمبولونه ګڼل کیږي. د دغو کارونو  

 د باالحصار کال د لرغون پېژندنې پر یوه پارک بدلول دي. د لړۍ وروستۍ بېلګه یې 

لپاره د ګټورو اقتصادي فرصتونو اساس او بنسټ وي. په دې برخه کې  ټول باید د ټولو افغانانو دا 

تل د هېواد د هوساینې او نېکمرغۍ په موخه د افغانستان د ګاونډیانو پر اهمیت ټینګار ا خان قد آ

ۍ، مالي خدمتونو، زېربنا، مخابراتو، معیشت او کاري فرصتونو د د پاکې انرژکړی دی. موږ 

د سیمه ییز اتصال او همکارۍ په برخه رامنځ ته کولو په په برخه کې د السته راوړنو په موخه 

. موږ د بدخشان د انرژۍ شبکې له الرې د انرژۍ د تولید، زو را په دېخوا پانګوونه کړېکې د لسی 

 په ټول والیت کې، ترڅو  امله خوشاله یوه موخه د راسپارل شوې دندې له  انتقال او وړاندې کولو پ

کړو. موږ به همدارنګه په ټوله   خدمت وړاندېد دولتي خصوصي مشارکت په مرسته دغه ابتکاري  

ي آسیا کې د هغه بشري ظرفیت لوړولو په برخه کې خپلې مرستې ته دوام ورکړو چې مرکز

مرکزي آسیا پوهنتون له ا خان پوهنتون او قآ غتیایي مراقبت،افغانستان د ښوونې او روزنې، رو 

   نښلوي.  د خپلو وروڼو او خویندو سرهالرې 

ه د ا خان پرمختیایي شبکقد آ  کې  په افغانستان کې د خپل پنځه ویشت کلن خدمت او حضور په ترڅ

والړ،  په یوه فعال، وړتیا پر اساس هغه اساسي عقیدې او باور پر اساس رهبري کېده چې
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افغانانو ترمنځ او هغو اوږدمهاله ادارو کې د مدني ټولنې ترڅنګ د پلورلېسټیک )ګڼ کلتوري( 

هېواد د راتلونکې کلي ګڼل کیږي چې د عامه هوساینې په موخه خپلې مرستې همکارۍ ځانګړې 

ه د  خو یو ځل بیا د افغان دولت او خپلو نړیوالو شریکانو سر زه خپلې خبرې پای ته رسوم، کوي.

ییز، متنوع او خوځنده یا ، ترڅو د یوه سولهمشترک کار کولو له الرې پر خپل ژمنه ټینګار کوم

 ډینامیک افغانستان په رامنځ ته کولو کې زیار وباسو. 

 مننه.


