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 23مارچ 2016
روز ملی جمهوری اسالمی پاکستان
پیام ممنون حسین،
رئيس جمهور اسالمی پاکستان

 23مارچ روزی اســت
تا تعهد خــود را برای
توسعه کشور مطابق با
اصول عدالت و برابری
که از آرمانهای اساسی
ایجاد پاکســتان بوده
است ،تجدید نماییم.
به این مناسبت فرخنده،
به پدر ملت قائد اعظم
محمدعلی جناح و سایر
رهبران جنبش آزادی
که با عزم قاطع ،درایت
و فداکاری بینظیر خود
ملــت را متحد نموده و
زمینه ایجاد پاکســتان
را فراهم ساختند ،ادای
احترام مینماییم .در این روز مهم الزم اســت یادآوری کنم که پاکستان از
طریق مبارزات دموکراتیک طوالنیبه وجود آمــد و اکنون نیز کلید ثبات و
توسعه آن در دموکراسی نهفته اســت .بنابراین ،الزم است تا روحیه مدارا،
بردباری و شــکیبایی را که اصول اساسی دموکراسی هستند ترویج نموده و
گسترش دهیم ،تا بتوانیم بر چالشهای موجود افراط گرایی و تروریزم غلبه
نماییم.
این یک واقعیت تاسفآور است که تروریزم همه بخشهای جامعه پاکستان
را تحت تاثیر قرار داده است.
تروریستها حتی موسسات آموزشــی ،اماکن عمومیو مکانهای مقدس
مذهبی را نیز هــدف قرار میدهند؛ و این بیانگر ســاختار فکری منفی و
ویرانگرآنهاست.
خوشحالم که ملت پاکستان در برابر این تهدید متحد بوده و عزم قاطع برای
از بین بردن همه اشــکال تروریزم وجوددارد .ما میتوانیم با پایان دادن به
اختالفات و ترویج روحیه برادری و مدارادر این مبارزه پیروز گردیم .بنابراین،
ضروری اســت تا برای دســتیابی به این هدف ،آموزش عمومی را در کشور
گسترش دهیم و هر شهروند پاکســتانی را از ثمرات توسعه کشور مستفید
سازیم.
از بــارگاه خداوند متعال میخواهم به ما توفیق دهد تا خالصانه به کشــور
خدمت کنیم و با دنبال نمودن راه نیاکان خود ،پاکســتان را به اوج شکوه و
عظمت برسانیم .آمین!

پیام نخست وزیر نواز شریف
به مناسبت روز پاکستان

ملت پاکستان امروز از هفتاد و ششمین سالروز
قطعنامه پاکستان که در  23مارچ سال 1940
تحت رهبری الهامبخش قائد اعظم محمدعلی
جناح به تصویب رسید ،تجلیل مینماید .این
قطعنامه جهت تاریخ ما را تغییر داد .با وجود
مخالفتها و چالشهای ســهمگین ،سرانجام
این رویای بزرگ با تاسیس پاکستان به عنوان
یک کشور مستقل به حقیقت پیوست.
این مبارزات برای ایجاد کشوری بود که در آن
اصول عدالت اجتماعی و برابری حاکم باشــد
تا بتواند صلح ،مدارا و رفاه و آســایش را بر
مبنای اعتقادات مذهبی و ارزشهای فرهنگی
شهروندان آن به ارمغان آورد .ما امروز با عزم
و اراده قاطع از کشورمان برای نسلهای آینده
خود حراست و پاسداری خواهیم کرد.
این قطعنامه ،ملت را برای دستیابی به آزادی
بسیج کرد و میلیونها نفر خود را برای کسب
استقالل قربانی کردند .در مدت زمانی کوتاه،
رویای ایجاد کشــور مســتقل پاکستان به

واقعیت تبدیل گردید .امروز ما با تهدیدها
و چالشهای بی ســابقه افــراط گرایی و
تروریزم مواجهیم ،اما بــرای غلبه بر این
تهدیدهــا دارای اراده قاطع هســتیم .ما
مصمم هســتیم تا تهدید تروریزم و افراط
گرایی را در پاکستان به طور کامل از میان
برداریم.
ما در این روز بــار دیگر عزم خود را برای
تحقق بخشیدن و برقراری آزادی ،برابری
و عدالــت اجتماعی برای هر شــهروند
پاکستانی بر اســاس تعالیم مقدس اسالم
تجدید مینماییم .دولت پاکستان ابتکارات
مهمی را بــرای حفاظــت از اقلیتهای
ساکن در کشور و توانمندسازی زنان روی
دست گرفته اســت .ما معتقدیم که همه
شهروندان پاکســتانی با هم مساوی اند و
بر این اســاس ،تالشهای ما بر محرومیت
زدایی از بخشهای به حاشــیه رانده شده
جامعه متمرکز میباشد.
بیایید بار دیگر تعهــد نماییم که فرصتهای
برابر را برای هر شــهروند پاکســتانی فراهم
سازیم تا بتوانیم به جامعهای کثرتگرا که در
آن مرد و زن برای پیشرفت و رفاه کشور تالش
میکنند ،دست یابیم .از اهداف اساسی ایجاد
کشور مســتقل این بود که پاکستان کشوری
باشــد تا در آن مردم بتوانند آزادانه و بدون
هیچ تــرس و تهدیدی با اعتقادات دینی خود
زندگی کنند.
من خوشبین هســتم که تالشهای جمعی ما
بر مبنای کثرت ،برابری و عدالت ،پاکســتان
را کشــوری خواهد ســاخت که قائد اعظم
محمدعلی جناح رویای آن را داشت.
خداونــد متعال ما را توفیق دهــد تا وارثان
شایسته و خادمان راستین کشوری که از قائد
اعظم و ســایر رهبران بزرگ جنبش پاکستان
برای ما به ودیعه گذاشته شده ،باشیم .آمین!
پاینده باد پاکستان

پیام سید ابرار حسین
سفیر جمهوری اسالمی پاکستان
در افغانستان

ما همه ساله از روز ملی خود
در 23مارچ تجلیل مینماییم
و مناســبت صدور قطعنامه
تاریخی پاکســتان در سال
 1940در الهور را که خواستار
ایجاد یک کشور مسلمان در
شبه قاره جنوب آسیا گردید،
گرامی میداریم.
مبارزات اســتقالل پاکستان
نشان دهنده عزم و فداکاری
مسلمانان جنوب آسیا تحت
رهبری خردمندانه و پرشــور
قائداعظــم محمدعلی جناح
اســت .باید خداونــد متعال
را سپاسگذار باشــیم که به
ما کشوری مســتقل با منابع
فوقالعاده بشــری و طبیعی
عطا نموده است .بنابراین ،در این روز به پدر ملت قائداعظم محمدعلی جناح
و ســایر همرزمانش که به طور خســتگی ناپذیری جنبش ایجاد پاکستان را
رهبری نمودند و یک کشور مستقل را برای مسلمانان جنوب آسیا بنیانگذاری
کردند ،ادای احترام مینماییم.
ما در این روز عزم خود را بار دیگر تجدید مینماییم تا با پیمودن راه رهبران
بزرگ و درک اهداف و مقاصد واالی خود،همه تالشهای خود را برای غلبه بر
چالشهایی که کشور با آنها روبروست ،متمرکز سازیم.
پاکستان و افغانستان دارای روابط ریشــه دار فرهنگی ،مذهبی ،تاریخی و
برادرانه میباشــند .پیوند بین این دو ملت با هم برادر ،فقط به روابط میان دو
دولت خالصه نمیشود .در واقع ،این ارتباطات عمیق میان دو ملت است .در
این روز ،الزم اســت بار دیگر تعهد نماییم تا ارتباطات همهجانبه و مبتنی بر
منافع دو کشور مستقل پاکستان و افغانستان ایجاد نماییم .ما عمیقا معتقدیم
که افغانستان صلحآمیز ،مرفه و توسعه یافته به نفع پاکستان ،منطقه و جهان
است .در این راستا ،ما به همکاریها و حمایتهای همه جانبه خود در بازسازی
و توسعه افغانستان ادامه خواهیم داد.
به امید اینکه که خداوند متعال حامی و راهنمای ما در راســتای حفظ ثبات و
توسعه در منطقه باشد .آمین!

