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                 لھ بروکسل کنفرانسھ د کابل ھیلې               

 
چې پکې د بنیادي پروژو تر�ن� د زیربناوو رغول ھم شامل دي  او د دغھ پروژو لپاره اړ  دغھ ناستھ لھ �و اړخونو ارز�ت لري،

.والس تھ راوړ ترالسھ کولو لپاره ژمن یو چې د نړیوالې �ولنې اعتمادیو چې نړیوالھ مرستھ ترالسھ کړو نو د مرستې د 

د بروکسل لھ کنفرانسھ افغان دولت ډٻره تمھ لري �کھ د افغان دولت لپاره بھ د مالتړ لویھ برخھ 
پھ لومړیو  �اکل شوې دا کنفرانس  د روان کال اکتوبر میاشتې. لھ ھمدې کنفرانسھ الستھ را�ي 

ھیلو تھ ھم �واب ووایي، چې نړیوالھ �ولنھ بھ د مرستو پھ برخھ  کې ترسره شي او افغان دولت
  .کې یو�ل بیا  د افغان دولت الس نیوی وکړي 

د حکومت لھ لوري د ورکړل شویو معلوماتو لھ مخې، د بروکسل کنفرانس بھ د زیږدیز کال د 
ھٻواد پالزمٻنھ بروکسل کې جوړ شي، دغھ کنفرانس د مھ  د بلجیم  ۵او  ۴اکتوبر میاشتې پھ  

نړیوالې �ولنې د مرستو د ترالسھ 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 

  
کوي ، چې لھ  افغان دولت د ھغھ مھال ویش  لھ مخې چې ترتیب کړی یې دی، پرھغو تیاریو کار

  .  ېنړیوالې �ولنې سره یې پھ ترسره کولو کې ژمنې کړي و
حکومت ھ�ھ کوي ، تر�و د نظام د اصالح 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 
روپا د اتحادیې او یو شمٻر سفارتونو چې پھ ھٻواد کې دغھ رن�ھ لھ حکومت سره یوناما، د ا

  .مٻشت دي  قضایی او عدلیي ادارو سره پھ تخنیکي برخھ کې د مرستې ژمنھ کړې 
برخې لري چې پھ کې لھ  ٣٩افغان حکومت ویلي چې ھغھ ژمنې چې لھ نړٻوالې �ولنې سره شوي 

  .اصالح ده نظام  �اکنیزفساد سره مبارزه ، دقوانینو اسانھ کول او د 

چې پکې د بنیادي پروژو تر�ن� د زیربناوو رغول ھم  دغھ ناستھ لھ �و اړخونو ارز�ت لري،
شامل دي  او د دغھ پروژو لپاره اړ یو چې نړیوالھ مرستھ ترالسھ کړو نو د مرستې د ترالسھ 

  .والس تھ راوړکولو لپاره ژمن یو چې د نړیوالې �ولنې اعتماد 

چې دوئ لھ  کولو سره  بھ افغان دولت خپلو نړیوالو ھمکارانو تھ و�ئ، د دې مرستو پھ تر السھ 
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 

  .مرستې ترالسھ کړي  رسیږي او یا ھم وړتیا لري چې دغھ

خو دا پھ ھغھ صورت کې ممکنھ ده چې لھ فساد سره مبارزه کوم �ھ چې نړیوالھ �ولنھ یې د  
دوام اصل بولي وشي او مرستندویھ ھٻوادونھ د خپلو کړو مرستو پر�ای او پھ  خپلو مرستو د

  .مصرف ډاډ ترالسھ کړي  وخت د
تونھ ورکړي او یو قضایی او عدلي مرکز پھ افغان  حکومت عدلی او قضایي ار�انونو تھ صالحی

  جوړولو سره یې چې پھ ھمدې میاشت کې  پھ کار پیل وکړي جوړ 

فساد لویې او وړې دوسیې و�ٻړي او  کړی او یاد مرکز بھ لھ یو شمٻر صالحیتونو پھ لرلو سره د
  .پھ مخنیوي کې بھ یې قاطع او �ړندي �امونھ واخلي  

رکز چې پھ �ولھ کې د لویې �ارنوال� ، کورنیو چارو وزرات او دغھ راز بھ عدلي او قضایی م
ستره محکمھ پکې پھ �ډه کار کوي د درانھ فساد دوسیې چې پھ �ولھ کې د دولت  لوړ پوړي 

کھ حکومت دغھ چاره سمھ ترسره کړي نو نړیوالھ �ولنھ بھ . چارواکي پرې تورن دي پیل کړي 
لویو او ��و الستھ راوړنو شاھدان  تازه او افغانان بھ  دیو�ل بیا لھ افغان دولت سره خپلې ژمنې 

  .واوسي 
پورې یې لھ  ٢٠٢٠نا�و سرمشریزه غونډه وه چې ، تر  کنفرانس یا د سارالھ دې وړاندې د و

نړیوالې �ولنې  بروکسل کنفرانس کې بیا د افغان دولت سره د نظامي مرستې وخت وغ�ولو خو د
  .تر السھ کوي  لھ لوري بٻالبٻلو برخو کې مالتړ

تر پخوا ډٻر شوي لھ امنیتي ستونزو �ومره چې لھ نړیوالې �ولنې سره زموږ کورني عواید تقریباً 
 چاره ونھ شوه، ویره وه چې د امنیت لیږد ترسره شي �نې سیمې ان والیتونھ بھ سقوط شي ھغھ

افغانستان اقتصاد پھ خپل ده چې د  کاري وړتیا تر یوه حده پیدا شوه خو تر �ولو لوړه اړتیا دا
تنظیم ترتیب او ایجاد کړي دا �ل باید نړیوالې مرستې د ملي اقتصاد د  وپای�ت لرونکو وسایل

پیاوړتیا پھ موخھ پھ مصرف ورسٻږي چې افغانستان پھ راتلونکي کې پھ خپل مټ قوي او بسیاینې 
پان�ونې لپاره  پھ دغھ ھٻواد کې د او نړیوال پان�وال.لپاره د بریا او نړیوالو السنیوي تھ اړ نھ شي 

  .زړه نازړه نھ شي 
دغھ راز دا �ل افغان حکومت تمھ لري چې د نړیوالو پان�والو د جذب لپاره ورسره د باوري 
اقتصادي چاپٻلایر د برابرولو او تر�ن� یې د مالی سرچینو لپاره د امکاناتو پھ برابرولو کې 

  .مرستھ وکړي 
  .شتمنیو د �ار پروسې لپاره لھ افغان دولت سره مرستھ وشي  مرستو پھ ل��ت کې د ملي د

ھٻواد د ملي بودیجې ډٻره برخھ پھ امنیتي سکتور پھ مصرف رسیږي نو نړیوال کھ لھ افغان  د
عملي کولو تمھ لري  دولت سره د امنیتي سکتور پھ تجھیز او پیاوړتیا کې مرستې او شوٻو ژمنو د

.  

�ازو او تٻلو  ون یا �مکني ترانسپورت لکھ ریل پ�ل� ، برٻ�نا ، دد اسیایي ھٻوادونو د �مکني تړ
دغھ ھٻوادونھ باید . نللیکو شبکو جوړ�ت مھم او د امینت او �ډو ��و پھ برخھ کې اړین توکي دي 

  .کړي اړ کړي چې پھ خپلو پرمختیایي پالنونو کې یې شامل
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