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 ھمکاران مالی افغانستان
 ندبھ تعھدات خود جامھ عمل پوشاند

  

انبار تعهد که در کنفرانس وارسا وبروکسل براي حکومت گذشته ،ایاالت متحده امریکا براي افغانستان در یک نیم دهه جامعه جهانی به تداوم کمک هاي 

پوشاند تداوم کمک ها براي افغانستان یک امید واري را براي پیشرفت در عرصه سیاسی اجتماعی وحدت ملی داده بود به آن تعهدات خود جامه عمل می

  .ارمغان خواهد آوردفرهنگی واقتصادي به 

  

 حکومت وحدت ملی  که هدف شان پیشرفت وترقی کشور می

باشد تالش نمودند  تا بتواند توجه جامعه جهانی را به افغانستان 

جلب نمایند که در طول سال در دو کنفرانس دست آورد هاي 

کنفرانس چشم گیري را براي افغانستان به ار مغان آورد که در 

وار سا جامعه جهانی بر اسات 

تعهداتی که به افغانستان نمودند 

قرار بر آن شده که یک میلیارد 

دالر از سوي اعضاي سازمان ناتو 

و سه ونیم میلیارد دالر دیگر از 

سوي ایاالت متحده امریکا در 

به منظور حمایت  2020هر سال 

از نیروهاي امنیتی افغانستان 

در  کمک نمایند وهمچنان

کنفرانس بروکسل  جامعه جهانی 

و حامیان مالی افغانستان تعهد 

نمودند که براي چهار سال آینده 

میلیارد دالر به این کشور  15٫2

که این دست آورد ها  بپردازند

مثبت در گام خود یک  ةبه نحو

پیشرفت وترقی  افغانستان محسوب میشود که حاصل عرصه 

در چند روز قبل مقایسه  بدست آمده این کمک هاي را میتوان

هربرت سمیت، شاغلی اکلیل حکیمی وزیر مالیه با . نمود 

اداره انکشاف جهانی ایاالت متحده امریکا در کابل   رئیس

میلیون دالر امریکایی را در ارگ 16،791ارز چهار موافقنامه به 

 .ریاست جمهوري به امضا رسانید

یهاي دراز مدت این توافقنامه نمونه همکار :وزیر مالیه گفت

این مبلغ در یک . ایاالت متحده آمریکا و افغانستان میباشد  میان

عملی   سال آینده با ما کمک خواهد کرد تا پروژه هاي مهم را

ساخته و در سطح کشور به مردم خدمات ارزنده را پیشکش 

این تفاهمنامه گام نخست براي تطبیق تعهدات : وي افزود.یمئنما

کنفرانس بروکسل بخاطر خودکفایی افغانستان با ما است که در 

  .جامعه جهانی صورت گرفته بود

اداره انکشاف جهانی ایاالت متحده   هربرت سمیت، رئیس

امضاء این موافقنامها بر اساس تعهد ایاالت  ":امریکا گفت

با افغانستان نموده بود،   متحده امریکا در کنفرانس بروکسل

یکا با حکومت وحدت ملی و آمر ":وي افزود. صورت گرفت

 ".مردم افغانستان متعهد به کمک هاي طویل المدت میباشد

امضاء این موافقنامه حکومت افغانستان را در زمینه تطبیق 

در راستاي حکومتداري خوب، رشد سکتور   تعهدات

خصوصی، تقویه معارف، صحت و دیگر بخش کمک خواهد 

 خواهد  رکرد و باعث حفظ دسـتآوردهاي چند سال اخی

  .گردید

و سکتور خصوصی،  این کمک در بخشهاي پیشرفت اقتصادي

موکرات که در آن مردم سهیم باشند، داشتن ساختن یک نظام د

  .با سواد و صحتمند به مصرف خواهد رسید  یک جامعه

حکومت وحدت ملی که 

کنفرانس بروکسل اشتراك 

کمک  ، عالوه برکرده بود

از  هاي مالی،

رفاه، ثبات مشارکت،  جهت

و همچنان تعهدات و تمرکز 

به  جامعه بین المللی

افغانستان، اهمیت خاصی 

 . داشت

در این کنفرانس رهبران 

با حکومت وحدت ملی 

خوبی شرکت  رددست آو

تعهدات که دولت . نمودند 

افغانستان به جامعه جهانی در 

زمینه هاي مختلف حکومت 

ختند که در آن  داري داده بودند  بصورت درست  برآورده سا

 .کنفرانس پیش کش کردند 

همچنان تعهدات که جامعه جهانی در زمینه کمک هاي 

  .اقتصادي ونظامی به دولت افغانستان نمود بودند تجدید گردید 

بعدازکنفرانس وارسا و بروکسل تعهدات که جامعه جهانی و 

رئیس .نمود بودند تعهد حامیان مالی افغانستان براي افغانستان 

اداره انکشافی جهانی ایاالت متحده امریکا با وزیر مالیه 

میلیون دالر امریکایی  را در 16،791افغانستان موافقنامه به ارزش 

ارگ ریاست جمهوري به امضا رسانید ایاالت متحده امریکا به 

  . تعهدات خود جامه عمل پوشاند

  




