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ﻟﮫ ﺑروﮐﺳل ﮐﻧﻔراﻧﺳﮫ د ﮐﺎﺑل ھﯾﻠﯥ
دﻏﮫ ﻧﺎﺳﺗﮫ ﻟﮫ و اړﺧوﻧو ارز ت ﻟري ،ﭼﯥ ﭘﮑﯥ د ﺑﻧﯾﺎدي ﭘروژو ﺗر ﻧ

د زﯾرﺑﻧﺎوو رﻏول ھم ﺷﺎﻣل دي او د دﻏﮫ ﭘروژو ﻟﭘﺎره اړ

ﯾو ﭼﯥ ﻧړﯾواﻟﮫ ﻣرﺳﺗﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړو ﻧو د ﻣرﺳﺗﯥ د ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ژﻣن ﯾو ﭼﯥ د ﻧړﯾواﻟﯥ وﻟﻧﯥ اﻋﺗﻣﺎد ﻻس ﺗﮫ راوړو.

د ﺑروﮐﺳل ﻟﮫ ﮐﻧﻔراﻧﺳﮫ اﻓﻐﺎن دوﻟت ډﭔره ﺗﻣﮫ ﻟري ﮑﮫ د اﻓﻐﺎن دوﻟت ﻟﭘﺎره ﺑﮫ د ﻣﻼﺗړ ﻟوﯾﮫ ﺑرﺧﮫ
ﻟﮫ ھﻣدې ﮐﻧﻔراﻧﺳﮫ ﻻﺳﺗﮫ را ﻲ  .ﺎﮐل ﺷوې دا ﮐﻧﻔراﻧس د روان ﮐﺎل اﮐﺗوﺑر ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو
ﮐﯥ ﺗرﺳره ﺷﻲ او اﻓﻐﺎن دوﻟت ھﯾﻠو ﺗﮫ ھم واب وواﯾﻲ ،ﭼﯥ ﻧړﯾواﻟﮫ وﻟﻧﮫ ﺑﮫ د ﻣرﺳﺗو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ
ﮐﯥ ﯾو ل ﺑﯾﺎ د اﻓﻐﺎن دوﻟت ﻻس ﻧﯾوی وﮐړي .
د ﺣﮑوﻣت ﻟﮫ ﻟوري د ورﮐړل ﺷوﯾو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ،د ﺑروﮐﺳل ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﮫ د زﯾږدﯾز ﮐﺎل د
اﮐﺗوﺑر ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ ﭘﮫ  ۴او  ۵ﻣﮫ د ﺑﻠﺟﯾم ھﭔواد ﭘﻼزﻣﭔﻧﮫ ﺑروﮐﺳل ﮐﯥ ﺟوړ ﺷﻲ ،دﻏﮫ ﮐﻧﻔراﻧس د
ﻧړﯾواﻟﯥ وﻟﻧﯥ د ﻣرﺳﺗو د ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ﭘﮫ ﺎﻧﮑړي ډول دﻏﮫ ﻣرﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﭘﮫ ﺑﻧﺳ ﯾزه ﺑرﺧﮫ
ﮐﯥ وﮐﺎرول ﺷﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻟﭘﺎره د ارز ت وړ وي .
اﻓﻐﺎن دوﻟت د ھﻐﮫ ﻣﮭﺎل وﯾش ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﭼﯥ ﺗرﺗﯾب ﮐړی ﯾﯥ دی ،ﭘرھﻐو ﺗﯾﺎرﯾو ﮐﺎر ﮐوي  ،ﭼﯥ ﻟﮫ
ﻧړﯾواﻟﯥ وﻟﻧﯥ ﺳره ﯾﯥ ﭘﮫ ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﮐﯥ ژﻣﻧﯥ ﮐړي وې .
ﺣﮑوﻣت ھ ﮫ ﮐوي  ،ﺗر و د ﻧظﺎم د اﺻﻼح او ﺳﻣون ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ﻋﻣﻠﻲ ﺎﻣوﻧﮫ واﺧﻠﻲ ،د اداري
ﻓﺳﺎد ﭼﯥ د ﻧړۍ ﯾوه ﻟوﯾﮫ اﻧدﭔ ﻧﮫ ھﻣدا ده ﭘﮫ ﮐﯥ د ﮑﯾﻠو دوﺳﯾو ﭔړل ھم ﭘﯾل ﮐړي .
دﻏﮫ رﻧ ﮫ ﻟﮫ ﺣﮑوﻣت ﺳره ﯾوﻧﺎﻣﺎ ،د اروﭘﺎ د اﺗﺣﺎدﯾﯥ او ﯾو ﺷﻣﭔر ﺳﻔﺎرﺗوﻧو ﭼﯥ ﭘﮫ ھﭔواد ﮐﯥ
ﻣﭔﺷت دي ﻗﺿﺎﯾﯽ او ﻋدﻟﯾﻲ ادارو ﺳره ﭘﮫ ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د ﻣرﺳﺗﯥ ژﻣﻧﮫ ﮐړې .
اﻓﻐﺎن ﺣﮑوﻣت وﯾﻠﻲ ﭼﯥ ھﻐﮫ ژﻣﻧﯥ ﭼﯥ ﻟﮫ ﻧړﭔواﻟﯥ وﻟﻧﯥ ﺳره ﺷوي  ٣٩ﺑرﺧﯥ ﻟري ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﯥ ﻟﮫ
ﻓﺳﺎد ﺳره ﻣﺑﺎرزه  ،دﻗواﻧﯾﻧو اﺳﺎﻧﮫ ﮐول او د ﺎﮐﻧﯾز ﻧظﺎم اﺻﻼح ده .
دﻏﮫ ﻧﺎﺳﺗﮫ ﻟﮫ و اړﺧوﻧو ارز ت ﻟري ،ﭼﯥ ﭘﮑﯥ د ﺑﻧﯾﺎدي ﭘروژو ﺗر ﻧ د زﯾرﺑﻧﺎوو رﻏول ھم
ﺷﺎﻣل دي او د دﻏﮫ ﭘروژو ﻟﭘﺎره اړ ﯾو ﭼﯥ ﻧړﯾواﻟﮫ ﻣرﺳﺗﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړو ﻧو د ﻣرﺳﺗﯥ د ﺗرﻻﺳﮫ
ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ژﻣن ﯾو ﭼﯥ د ﻧړﯾواﻟﯥ وﻟﻧﯥ اﻋﺗﻣﺎد ﻻس ﺗﮫ راوړو.
د دې ﻣرﺳﺗو ﭘﮫ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﺳره ﺑﮫ اﻓﻐﺎن دوﻟت ﺧﭘﻠو ﻧړﯾواﻟو ھﻣﮑﺎراﻧو ﺗﮫ و ﺊ ،ﭼﯥ دوئ ﻟﮫ
ﻧړﯾواﻟﯥ وﻟﻧﯥ ﺳره ﮐړو ژﻣﻧو ﺗﮫ ژﻣن دي ،ھﻐﮫ ﺗﻣﮫ ﭼﯥ ﻧړﯾواﻟﮫ وﻟﻧﮫ ﻟﮫ دﻏﮫ ھﭔواده ﻟري ﻋﻣﻠﻲ
ﺎم ﭘورﺗﮫ ﮐول دي او ھﻐوئ راﺿﻲ ﮐړي ﭼﯥ دﻏﮫ ﺣﮑوﻣت ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﯾﯥ ﭘر ﺎی ﭘﮫ ﻣﺻرف
رﺳﯾږي او ﯾﺎ ھم وړﺗﯾﺎ ﻟري ﭼﯥ دﻏﮫ ﻣرﺳﺗﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي .
ﺧو دا ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﻣﻣﮑﻧﮫ ده ﭼﯥ ﻟﮫ ﻓﺳﺎد ﺳره ﻣﺑﺎرزه ﮐوم ﮫ ﭼﯥ ﻧړﯾواﻟﮫ وﻟﻧﮫ ﯾﯥ د
ﺧﭘﻠو ﻣرﺳﺗو د دوام اﺻل ﺑوﻟﻲ وﺷﻲ او ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ ھﭔوادوﻧﮫ د ﺧﭘﻠو ﮐړو ﻣرﺳﺗو ﭘر ﺎی او ﭘﮫ
وﺧت د ﻣﺻرف ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي .
اﻓﻐﺎن ﺣﮑوﻣت ﻋدﻟﯽ او ﻗﺿﺎﯾﻲ ار ﺎﻧوﻧو ﺗﮫ ﺻﻼﺣﯾﺗوﻧﮫ ورﮐړي او ﯾو ﻗﺿﺎﯾﯽ او ﻋدﻟﻲ ﻣرﮐز ﭘﮫ
ﺟوړوﻟو ﺳره ﯾﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻣدې ﻣﯾﺎﺷت ﮐﯥ ﭘﮫ ﮐﺎر ﭘﯾل وﮐړي ﺟوړ

ﮐړی او ﯾﺎد ﻣرﮐز ﺑﮫ ﻟﮫ ﯾو ﺷﻣﭔر ﺻﻼﺣﯾﺗوﻧو ﭘﮫ ﻟرﻟو ﺳره د ﻓﺳﺎد ﻟوﯾﯥ او وړې دوﺳﯾﯥ و ﭔړي او
ﭘﮫ ﻣﺧﻧﯾوي ﮐﯥ ﺑﮫ ﯾﯥ ﻗﺎطﻊ او ړﻧدي ﺎﻣوﻧﮫ واﺧﻠﻲ .
دﻏﮫ راز ﺑﮫ ﻋدﻟﻲ او ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣرﮐز ﭼﯥ ﭘﮫ وﻟﮫ ﮐﯥ د ﻟوﯾﯥ ﺎرﻧواﻟ  ،ﮐورﻧﯾو ﭼﺎرو وزرات او
ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ ﭘﮑﯥ ﭘﮫ ډه ﮐﺎر ﮐوي د دراﻧﮫ ﻓﺳﺎد دوﺳﯾﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ وﻟﮫ ﮐﯥ د دوﻟت ﻟوړ ﭘوړي
ﭼﺎرواﮐﻲ ﭘرې ﺗورن دي ﭘﯾل ﮐړي  .ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت دﻏﮫ ﭼﺎره ﺳﻣﮫ ﺗرﺳره ﮐړي ﻧو ﻧړﯾواﻟﮫ وﻟﻧﮫ ﺑﮫ
ﯾو ل ﺑﯾﺎ ﻟﮫ اﻓﻐﺎن دوﻟت ﺳره ﺧﭘﻠﯥ ژﻣﻧﯥ ﺗﺎزه او اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﮫ د ﻟوﯾو او و ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧو ﺷﺎھدان
واوﺳﻲ .
ﻟﮫ دې وړاﻧدې د وارﺳﺎ ﮐﻧﻔراﻧس ﯾﺎ د ﻧﺎ و ﺳرﻣﺷرﯾزه ﻏوﻧډه وه ﭼﯥ  ،ﺗر  ٢٠٢٠ﭘورې ﯾﯥ ﻟﮫ
اﻓﻐﺎن دوﻟت ﺳره د ﻧظﺎﻣﻲ ﻣرﺳﺗﯥ وﺧت وﻏ وﻟو ﺧو د ﺑروﮐﺳل ﮐﻧﻔراﻧس ﮐﯥ ﺑﯾﺎ د ﻧړﯾواﻟﯥ وﻟﻧﯥ
ﻟﮫ ﻟوري ﺑﭔﻼﺑﭔﻠو ﺑرﺧو ﮐﯥ ﻣﻼﺗړ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐوي .
زﻣوږ ﮐورﻧﻲ ﻋواﯾد ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗر ﭘﺧوا ډﭔر ﺷوي ﻟﮫ اﻣﻧﯾﺗﻲ ﺳﺗوﻧزو وﻣره ﭼﯥ ﻟﮫ ﻧړﯾواﻟﯥ وﻟﻧﯥ ﺳره
وﯾره وه ﭼﯥ د اﻣﻧﯾت ﻟﯾږد ﺗرﺳره ﺷﻲ ﻧﯥ ﺳﯾﻣﯥ ان وﻻﯾﺗوﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻘوط ﺷﻲ ھﻐﮫ ﭼﺎره وﻧﮫ ﺷوه،
ﮐﺎري وړﺗﯾﺎ ﺗر ﯾوه ﺣده ﭘﯾدا ﺷوه ﺧو ﺗر وﻟو ﻟوړه اړﺗﯾﺎ دا ده ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻗﺗﺻﺎد ﭘﮫ ﺧﭘل
ﭘﺎﯾ ت ﻟروﻧﮑو وﺳﺎﯾﻠو ﺗﻧظﯾم ﺗرﺗﯾب او اﯾﺟﺎد ﮐړي دا ل ﺑﺎﯾد ﻧړﯾواﻟﯥ ﻣرﺳﺗﯥ د ﻣﻠﻲ اﻗﺗﺻﺎد د
ﭘﯾﺎوړﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ﭘﮫ ﻣﺻرف ورﺳﭔږي ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﮑﻲ ﮐﯥ ﭘﮫ ﺧﭘل ﻣټ ﻗوي او ﺑﺳﯾﺎﯾﻧﯥ
ﻟﭘﺎره د ﺑرﯾﺎ او ﻧړﯾواﻟو ﻻﺳﻧﯾوي ﺗﮫ اړ ﻧﮫ ﺷﻲ .او ﻧړﯾوال ﭘﺎﻧ وال ﭘﮫ دﻏﮫ ھﭔواد ﮐﯥ د ﭘﺎﻧ وﻧﯥ ﻟﭘﺎره
زړه ﻧﺎزړه ﻧﮫ ﺷﻲ .
دﻏﮫ راز دا ل اﻓﻐﺎن ﺣﮑوﻣت ﺗﻣﮫ ﻟري ﭼﯥ د ﻧړﯾواﻟو ﭘﺎﻧ واﻟو د ﺟذب ﻟﭘﺎره ورﺳره د ﺑﺎوري
اﻗﺗﺻﺎدي ﭼﺎﭘﭔ﷼ د ﺑراﺑروﻟو او ﺗر ﻧ ﯾﯥ د ﻣﺎﻟﯽ ﺳرﭼﯾﻧو ﻟﭘﺎره د اﻣﮑﺎﻧﺎﺗو ﭘﮫ ﺑراﺑروﻟو ﮐﯥ
ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي .
د ﻣرﺳﺗو ﭘﮫ ﻟ ت ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ ﺷﺗﻣﻧﯾو د ﺎر ﭘروﺳﯥ ﻟﭘﺎره ﻟﮫ اﻓﻐﺎن دوﻟت ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﺷﻲ .
د ھﭔواد د ﻣﻠﻲ ﺑودﯾﺟﯥ ډﭔره ﺑرﺧﮫ ﭘﮫ اﻣﻧﯾﺗﻲ ﺳﮑﺗور ﭘﮫ ﻣﺻرف رﺳﯾږي ﻧو ﻧړﯾوال ﮐﮫ ﻟﮫ اﻓﻐﺎن
دوﻟت ﺳره د اﻣﻧﯾﺗﻲ ﺳﮑﺗور ﭘﮫ ﺗﺟﮭﯾز او ﭘﯾﺎوړﺗﯾﺎ ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﯥ او ﺷوﭔو ژﻣﻧو د ﻋﻣﻠﻲ ﮐوﻟو ﺗﻣﮫ ﻟري
.
د اﺳﯾﺎﯾﻲ ھﭔوادوﻧو د ﻣﮑﻧﻲ ﺗړون ﯾﺎ ﻣﮑﻧﻲ ﺗراﻧﺳﭘورت ﻟﮑﮫ رﯾل ﭘ ﻠ  ،ﺑرﭔ ﻧﺎ  ،د ﺎزو او ﺗﭔﻠو
ﻧﻠﻠﯾﮑو ﺷﺑﮑو ﺟوړ ت ﻣﮭم او د اﻣﯾﻧت او ډو و ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ اړﯾن ﺗوﮐﻲ دي  .دﻏﮫ ھﭔوادوﻧﮫ ﺑﺎﯾد
اړ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭘﻠو ﭘرﻣﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﻼﻧوﻧو ﮐﯥ ﯾﯥ ﺷﺎﻣل ﮐړي.

