
 

 

 

سرمنشيد ملګرو ملتونو   

-- 

 د افغانستان په اړه د جنیوا وزیرانو کنفرانس ته پیغام 

 جنیوا، د ۲۰۱۸ کال د نومبر ۲۸ نېټه 

 د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال روزمېرې اې ډی کارلو لخوا وړاندې شو 

 

 جاللتمآب ښاغلی محمد اشرف غني، د افغانستان اسالمي جمهوریت جمهور رئیس،

 

 جاللتمآب عبدهللا عبدهللا، د افغانستان اسالمي جمهوریت اجرایوي رییس،

 

 جاللتمآبانو،

 ،قدرمنو مېلمنو

 ښاغلو،غلو او آ

 

 چې په ګډه نن ددې غونډې کوربه توب کوي او دځای دی دا د خوښۍ د ملګرو ملتونو لپاره 

 .يتازه کو ملګرتیاپه برخه کې له حکومت او افغانانو سره خپله ټولیزې ودې او دوامداره پراختیا ، سولې

 

بساینې د تحقق" د څلور کاله دمخه، د افغانستان حکومت یوه جامع اجنډا وړاندې کړه "د ځان 

اجنډا تمرکز د اداري فساد په وړاندې مبارزه، د حکومتولۍ اصالحاتو ته وده ورکول او غیر قانوني 

 نن موږ دغه موضوع ارزوو.  .اقتصاد ته پام اړول و، چې دا به د نني بحث عمده ټکي وي

م، دولتي کال راهیسې، افغانستان د نړیوالې ټولنې په مرسته، خپل سیاسي سیسټ ۲۰۰۱له 

 بنسټونه، زیربناوې او اقتصاد بیا ورغولو او د خپلو خلکو لپاره یې د پام وړ پرمختګ وکړ.

په برخه کې د جوړونې  ېکال راهیسې د عامه ادارې، مالي مدیریت او بودیج ۲۰۱۴دولت د 

توګه لپسې نوي حقوقي چوکاټونه معرفي کړي او په پرحکومت پام وړ پرمختګ کړی دی. همدا راز 

 یبوي.قپرمختیایي اجنډا تع

او د ملي لومړیتوب کېدو په حال کې دی پلي د د افغانستان د سولې او پراختیا کاري چوکاټ 

اجنډا ته ژمن دی او د دوامداره  ۲۰۳۰پرمختګ لپاره ه پروګرامونه بشپړ شوي دي. دولت د دوامدار

 .پرمختګ کړی دییې پرمختیایي اهدافو په لور 

ي فرصتونه او کار شي لړمارکیټ شرایطو ته وده ورکد د کار ه په پام باید د نفوسو ودې ت

 شي.  رامنځته
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ښه والي ښځو د وضعیت په قضایي مصؤنیت، سیاسي پروسو او اقتصادي برخو په ګډون د د 

ګورم. ګډون زه خوښ یم چې په ملي پروګرامونو کې د ښځو او ځوانانو . کې د پام وړ پرمختګ شوی دی

 .ینې په لور ددوی برخه اخیستنه او ګډون خورا مهم دیان د ځان بسیاافغانستد 

زه . ته ژمن دي بهیرونوو ډیموکراتیکوښوده چې افغانان ټاکنو یو ځل بیا  يوروستي پارلمان

خوښ یم چې د پام وړ ستونزو او امنیتي ګواښونو سره سره په میلونونو افغانان میرمنو او نارینه وو په 

 زړورتیا سره په ټول هېواد کې رایه ورکړې.ډېرې 

او د قانون حاکمیت جدي ننګونې دوام لري. بېوزلۍ ، ۍد دې السته راوړنو سره سره، د ناامن

ده، په ځانګړې هڅو ته اړتیا و ټولو ګډون کوونکو لخوا نود د رسیدلو لپاره نن ورځ په جینوا کې دېته 

 .ېږوسرور لسیزې منځنۍ نقطې تهتوګه چې مونږ د لېږد 

 

 جاللتمآبانو،

 

یاسي حل س  .ملکي تلفاتو یادونه کوو له د ناوړهامله موږ هره ورځ په افغانستان کې د شخړو 

د دولت له خوا له شرطونو پرته د سولې د خبرو د موږ   .په پرتله ډیره اړینه دهبل هر وخت موندنه د 

حرکتونو او د جون په میاشت کې د بې ساري اوربند په وړاندیز، او همدارنګه د خلکو د سولې غوښتنې 

موږ د سولې په مالتړ د بیالبیلو غړو هیوادونو . د دې ترڅنګ کوو یهڅو هرکلو وروستید د سولې  ګډون

 .کوو یلخوا د نوښتونو هرکل

 

لکه څنګه چې موږ خبرې کوو، موږ ښایي د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې 

 .له السه ورنکړو فرصت موږ باید دا .خبرو اترو لپاره لږ فرصت ولرو مومستقی
 

اړخونه  نې ټولټول د ، سوله باید د یوې پراخې موافقې پر بنسټ وي چېدې لپاره چې تلپاتې ويد

باید تضمین  هحقون يښځې باید د سولی په بهیر کې بشپړ ګډون ولري، او د ټولو بشر . يوپکې شامل 

 وده ورکړل شي. السته راوړنې باید وساتل شي او  ېکال ټولنیزد تیر  وي. 

 

د لپاره له اړینو عناصرو څخه شمیرل کیږي. هم د سولې او سوکالۍ  ښکیلتیاسیمه ییز مالتړ او 

خبرو له الرې افغانستان ګاونډیان د اوږد مهاله شخړو له امله د ډیرو خطرونو سره مخامخ دي، مګر د 

څخه هڅو له دوی باید په فعاله توګه د سولې له شک پرته ورته ګټه رسیږي. له امله  ټینګښت د سولېد 

 .ته دوام ورکړي خپل مالتړ

 

سیمه له زه  شوی یم. هڅول امله همکاریو له و تحرکاتو امثبتو زه په څو برخو کې د سیمه ییزو 

چې د  ،ستاینه کوم ژمنېد نښلیدلو د او د فعالې ښکیلتیا سره د افغانستان د حکومت یزو همکارانو ی

له د همکارۍ لپاره غږ کوم، چې ټولو شریکانو په زه د افغانستان  جوړوي. اقتصادي ودې لپاره بنسټ 

یز راتلونکي جوړولو لپاره یتوګه د یو سوکاله او سوله  ټولیزهاو په  کړيو څخه ګټه پورته فرصتوندغو 

 خپله ونډه تر سره کړي. 

 

کاري چوکاټ ې حسابولۍ دوه اړخیز دله خوا د جنیوا  شریکانوزه د افغانستان او د هغه د نړیوالو 

، د سمچوکاټ د افغانستان د سولې او پراختیا ملي کاري چوکاټ سره  یم. دغه  منلو ته سترګې په الر

د دوه اړخیزو موافقه شویو لومړیتوبونو لپاره واضح د اصالحاتو کې اوږدو راتلونکو دوو کلونو په 

 .برابروي کاري نقشه
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د په داسې حال کې چې، خپله ملګري ملتونه به د افغانستان حکومت مالتړ ته دوام ورکړي 

په لور نور  اینېتو اجنډا پلي کوي او د بدلون د لسیزې په بهیر کې د سولې، پراختیا او ځان بسحاالاص

 .اړین ګامونه پورته کوي

 

ې دوه هڅ ېراځئ چې خپل .ژمنې روښانه ثبوت دید دا غونډه افغانستان ته د نړیوالې ټولنې 

د پام وړ چې دا مرستې د ریښتینې پرمختګ او د افغانستان خلکو لپاره  شيترڅو ډاډ ترالسه برابره کړو 

 المل کیږي.  ګمختپر

 

 مننه، 

 
 
 


