
 

 

کال  ۲۰۲۰مطبوعاتي اعالمیه: د سولې، سوکالۍ او ځان بسیاینې پرلور د افغانستان لپاره د 

 کنفرانس

 

مه او  ۲۳کال کنفرانس چې ټاکل شوې د نوامبر د میاشتې په  ۲۰۲۰د افغانستان په اړه د  -مه ۱۵کال د سپتمبر  ۲۰۲۰کابل، د 

 مه په جینیوا کې ترسره شي د سولې، سوکالۍ او ځان بسیاینې پرلور د افغانستان په سفر کې یو مهم پړاو دی.   ۲۴

ږي، په ګډه د افغانستان د اسالمي جمهوري د وزیرانو په کچه د ژمنو دغه کنفرانس چې په څلورو کلونو کې یو ځل تر سره کی

 دولت، د فنلنډ د حکومت او د ملګرو ملتونو لخوا تنظمیږي. 

 ۲۰۲۱ددغه کنفرانس موخه د افغانستان د پرمختګ او ټیکاو په اړه د نړیوالې ټولنې او افغانانو د ژمنو تازه کول دي چې له 

او له افغانستان سره د مالي مالتړ لپاره د پرمختیایي همکاریو همغږي  کاله پورې پر ګډو پرمختیایي موخو موافقه وشي ۲۰۲۴تر

 رامنځ ته شي. 

خبرو اترو پیلیدو دپرمختګ لپاره نوي فرصتونه رامنځ افغانستان د سولې  کنفرانس په یو تاریخي وخت کې ترسره کیږي. ددغه 

پیاوړې ملګرتیا او دوامدار نړیوال مالتړ ډیرمهم دی، ځکه چې له څلورو لسیزو جګړو او کړاونو  ته کړیدي. د افغانستان لپاره

 و او ټینګیدو ننګونکې دندې ته اوږه ورکړې. وروسته افغانانو د سولې د رامنځ ته کید

په برخه  ې. د سولید ېک اوړحساس پ وهیافغانستان په  "وویل:  والیعبدالهادي ارغند اغليښ ریسرپرست وز یېد افغانستان د مال

دولت د او د افغان  ویقرباند خلکو د د افغانستان  بریده رهډیتر  ېچ ویتللي  خوا تهاعتبار شونتیا او د  خهڅهیله مندۍ له  ږ، موېک

، سوکاله، تلليپرمخ وی ،دی، باوروګراتلونکي ته  ږمو ې. کله چدپورته کولو له امله رامنځ ته شوي امونوګبې ساري  باور جوړونې د

 ېک لویاو ه لوريدیپه خپل لوي  ېسره په سوله ک ړۍاو ن وډیاونګ، انځ ته د رسیدو لپاره چې له افغانستان باثباته ، آزاد اوولسواک

باید پام د خدمتونو وړاندې  ېکیي چاروایپه پراخت ،يیږکټینګار  ېباند ولوړکچه پالن جو هړپه لو ېچ ېحال ک ېشو. پداس ېمتحد پات

 لوريدیلیوه وزلي د کمولو لپاره په  ېد ب دیبا یې ريګمل ایپراخت ېوالړین . د افغانستان حکومت او دته واوړي دویپلي ککولو او 

، د جنسیتي برابروالي )جندر( دیبا ونهګپان ېپه برخه ک ګاو پرمخت ې. د سولچې حقیقي او هدفمند واوسي يړکار وک یاځ وی سره

. يړچمتو ک ضمانتونهاصولو لپاره کافي  کوید دموکرات هګحقونو او همدارند  ویک هږلد او  وښځ، د ېساتند د بشري حقونو 

وچوي  ېنیسرچ ېتناکښد افغانستان ارز ېشي. فساد، چپیاوړی  دیاو با انځور وړاندې کوي ینیتیښد افغانستان د تنوع ر تیجمهور

 وشي."  زهمبار دیبا یېله هر ډول سره ، پر لور یې خنډونه رامنځ ته کوي ېنیایبس انځاو د 

له لسیزو وروسته په لومړي ځل د سولې لپاره یو ریښتینی چانس رامنځ ته شوی.  " د فنلنډ د بهرنیو چارو وزیرپیکا هاویسټو وویل:

فغانانو کلک مالتړ کوي. فنلنډ له نورو پرمختیایي ملګرو سره دسوکالۍ، دوامداره پرمختګ او تلپاتې سولې پرلور د افغانستان او ا

  "دسولې بهیر په هر پړاو کې د ښځو مانا لرونکې ونډه او هر اړخیز ګډون د سولې او پرمختیا لپاره مهم دی.

کال راهیسې پرمختګ په افغانستان کې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي لید ته وده ورکړې. خوافغانستان پریکنده هڅو ته  ۲۰۰۱له 

( تر وروستي کاله پورې په ځان د بسیا، باثباته او سوله ییزې ټولنې وړتیا ترالسه ۲۰۲۴-۲۰۱۵د لسیزې )اړتیا لري چې د بدلون 

 کړي. 

 ېچ کهځده،  بهېمهمه ش وهیدا د افغانستان لپاره  ": لیوو نزیال براهید ېاستاز ګړېانځمنشي سرملتونو د  روګافغانستان لپاره د مل

ې له ک انیوجبه په  ولنهټ والهړین ېلرم چ هیلهزه ې اترې پیل کړي. خبردسولې یې ته رسولو لپاره  یپاد  ړېشخ ېدږاو زوید لس

په  ایب لځ وی ړمالت خپلهم سره  اید افغانستان له پراخت هګسره په موازي تو ېله پروس ېسولدې فرصت څخه په ګټه اخیستو د 

افغانانو په  ولوټد  چې يړسره کار وک ېولنټ هی، او مرستندوډنحکومت، فنلله د افغانستان  ېملتونه ژمن دي چ ريګ. ملډاګه کړي

 ." يړک تر السه لهیغوره ممکنه پا ولوټتر هګټ

د افغانستان د فنلند سترګې په الر دی چې  "یل: سکناري وو یلیو ریوزچارو د ۍرګسودا ۍاو بهرن یوهمکار یيمختیا  د فنلند د پر

په افغانستان کې د پیچلو وکړي.  د ژمنو ددغه کنفرانس کوربه توبو ملتونو سره یو ځای اسالمي جمهوري دولت او له ملګر

خپلو همکارانو سره په ګډه موږ ژمن یو  له .ته اړتیا لري ومهاله ژمن او اوږد وهڅ وننګونو حل د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډ

 يډاډ ترالسه کړو چې دا به په تیرو لسیزو کې السته راغلورکړو په داسې حال کې چې ته نوې بڼه  جوړښتو مرستد چې 

 " .وساتي او د بشري حقونو او دیموکراتیکو اصولو درک به پیاوړي کړي ونهپرمختګ



 

 

برخه  ولغیر حضوری ډاستازي ممکن په  ېچ ېریترسره شي چپه ترکیبي بڼه د ملتونو په ماڼۍ کې  ېک واینیبه په جکنفرانس  دا

دې استازي په  ېولنټد افغان حکومت چارواکي او د مدني ، سازمانونه والړی، نوادونهیه رډی خهڅ ۷۰له  ېچ يیږواخلي. تمه ک

 .برخه واخلي ېکنفرانس ک

نور اړوند  اډاو اجن کیلوژستد د کنفرانس  ته په پام سره تونویمحدودلیدلو روانو وټرایوځای سفراو له امله د  ۍاروغن ۱۹د کویډ

 ې کیدلو سره د السرسي وړ وي. دږنپه ته  یټېنکنفرانس د به  معلومات

ې اعالن ک ویپه وروستمیاشتې به نور معلومات د اکتوبر یزو غونډو د څرنګوالي په اړه د رسن او ورپیژندل ویته د رسن کنفرانس

 شي. 

 اړوندې ادارې ته راجع کیږي.  کنفرانس ۲۰۲۰د افغانستاند  ډد فنلن ېتنښپو هړچمتووالي په ا کيیکنفرانس لپاره د تخن د

 

 د اړیکو لپاره: 

 shamroz.masjidi@mof.gov.af, tel. +93 (0) 797 332 334شمروزخان، د مالیې وزارت ویاند: 

 mcdowalll@un.org, tel. +93 (0) 728 426 195لیم مکډاول: د یوناما د ستراتیژیکو اړیکو مشر: 

 johanna.kaprio@formin.fi, tel. +358 50 522جووانا کاپریو: د فنلند د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو همغږې کوونکې: 

8916 
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