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 !کنمیافتخار مافغان بودن خود من افغانم و به 
 

پاسپورت من کلمه افغان  و یلیو در مدرک تحص کردم  لیاز کشور تحص رونیکه ب یا لکردهیشعار من تحص نیا

 یتیو شخص تیتوانم هو یمن نم نیا بر بنا باشد،  یطور م نیو در تذکره هم هم نوشته شده 

سازم که  گرانیمنافع د ینام از زمان تولد تا اکنون اخذ کردم را فدا نیبر اساس هم که 

ه قباشد دنبال تفر نیسرزم نیا دهیحالل مشکالت مردم رنج کش نکهیا یبه جا روزشب و 

 .هستند یافگن

وطن ها هم )افغانستان( صد خاک نیخاطر دفاع از همه که ما هر روز ب ستیدر حال نیا

به  ازین گریاز هر زمان د شیما ب یکنون طیدر شرا نیا بر بنا میده یخود را از دست م

و  یخیرأت یکه بر اساس ارزش هاای  یوحدت مل  م،یدار یوحدت ملو  یریپذ گریهمد

 انیکه سال نیسرزم نیا باشندگانحقوق همه  تیاست و رعا دهیما به ما رس اکانیو منافع مشترک که از ن یفرهنگ

 یاصل خوشبختانه در قانون اساس نیکه ا دیآ یبه وجود م ندینما ینموده و م یبرادرانه در کنار هم زندگ یمتماد

اصل را  نیداللت بر هم (1) «4و ماده  22اده م» ده،یگرد انیب میاز آن هست تیملزم به اطاعت و رعا همهکشور که 

اساس و  یکیتذکره الکترون نکهیاشد ضرورت جامعه و کشور ماست جهت ا یکیگفت که تذکره الکترون دی، لذا بادارد

باشد پس از آن عده انسان  یم تقلبدور از ه مردم ب یواقع یراآاراده و  یبر مبنا خوب و یحکومتدار کیتهداب 

خواهشمندم که در برابر آن عده که جز تعصب خلق کردن  نیسرزم نیبا درک و فهم و دلسوز به حال مردم ا یها

به  دیسعادت و ام ۀجواب رد دهند تا باشد که روزن ستاده ویندارند و اقوام را به گروگان گرفته اند اای  فهیوظ گرید

 .اد افغانستانبهتر زنده ب یفردا دیبه ام ند،ینما عطلو زیمردم ن نیا یرو

 

 !!! دیهمنوا شو با من نیپامـــــک نــیا در

          

                                                           

از افراد ون اساسی افغانستان: ]....ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند.[ ..... و ]..... بر هر فرد نمادۀ چهارم قا  -1

[اطالق می شود."افغان" ملت افغانستان کلمۀ    
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