
 

ملګرو ملتونو سرمنشي    

-- 

کنفراس ته ویډیویي خبرې  د افغانستان  

۲۰۲۰نوامبر  ۲۴جینوا،    

 ،جاللتمآب ولسمشر اشرف غني

 ،جاللتمآب وزیر پیکا هاوستو

 ، ښاغلیو، آغلیو او درنو میلمنو

او د افغانستان له دولت او خلکو سره د سولې، ثبات   ګډون ستاسو د  ډول او آنالین  حضوري  نن ورځ په 
د افغانستان او فنلینډ دولتونو   خپلو ګډو کوربنو، زه لهیووالي لپاره مننه.  د  ستاسو او سوکالۍ په الره کې

 څخه د دوی د همکارۍ له امله مننه کوم. 

تګ کړی دی. اوبو، حفظ  لسیزو جګړو سره سره، د افغانستان خلکو په تیرو کلونو کې د پام وړ پرمخ له 
ښایي   ته السرسی ډیر شوی. په ټول هیواد کې، نجونې او هلکان  تونو خدم یېبریښنا او روغتیا ،ېالصح

 کې وي.  و ښوونځی په

ملي   له  پرتې سیمېې اسانتیاو یياو بریښنا  یيزیربنا ي پرمختلل غوره کړې.   بڼهمتنوع   د افغانستان اقتصاد 
میرمنې په   رېډی  په ملي او سیمه ییزه کچه  ګاونډیو هیوادونو سره وصلوي. اقتصادي فرصتونو او 

 کې شتون لري.  په برخو ېقانون جوړون  او د  حکومت 

په ځانګړي ډول ښځو، لږه    -افغانانو د خپلو بشري حقونو په السته راوړلو کې د پام وړ پرمختګ کړی  
 . کیو او ماشومانو 

دغه   ز راتلونکي لپاره بنسټ وي. الزمي ده چې ییباید د سوله لکه څنګه چې موږ مخکې ګورو، دا حقونه  
 شي.  پاتې په قانون او په عمل کې خوندي  حقونه

 ښاغلیو او آغلیو، 

  مخامخد افغانستان خلک له جدي ننګونو سره  د نا انډوله تطبیق په ګډون، د شخړو، غربت او د قانون 
 . دي

ژوند الهم ډیر ستونزمن کړی، په   حالت  او د اقلیم اضطراري وبا ۱۹کویډ  بحرانونه، د  عمده  دوه نړیوال 
 لپاره.  خلکو خورا زیان منونکو د  ي ډول ځانګړ

او د ښوونې او روزنې   روغتیایی  ، ال ډیرې کړي دي دې ناروغۍ بشردوستانه او پرمختیایی ننګونې 
  لیونونه افغانان په م وده یې ټکنۍ کړې چې او اقتصادي خنډ سره مخ کړی   له السرسی  خدمتونو ته یې

کې   پیښو  په  ۱۹کویډ  ، زه اندیښمن یم چې د په رارسیدو دی چې ژمی  نګهراغیزمن کړي دي. لکه څ یې



اغیزمن کړي   هم نور  ال سیسټم او اقتصاد  روغتیایی  یوړاندې زیانمنونک  له  یو بل زیاتوالی به د افغانستان
 او د نوروستونزو المل شي. 

  

ي ډول د زده کوونکو په  اړه هم ژوره اندیښنه لرم، په ځانګړ په  تاوتریخوالي زه د دوامداره لوړې کچې 
ګډون په ملکي وګړو وروستي ناوړه بریدونه. دافغانستان خلکو د ډیرې اوږدې مودې راهیسې کړاوونه  

 . دي  ګاللي
 

شي چې د  زه ټینګار کوم چې د اوربند لپاره دې له قید او شرط پرته په بیړني ډول هڅې دوه برابره کړی 

 د خپریدو مخه ونیول شي.  ۱۹خلکو ژوند وژغورل شي او د کویډ 

 

چې د افغانانو   -دا به په دوحه کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره ښه چاپیلایر برابر کړي  

 داوږدمهالو هیلو د عملي کیدو لپاره یو لوی فرصت دی.  

 

قربانیان پکې مانا داره استازیتوب ولري، د دوامداره   یو ټول شموله بهیر، چې ښځې، ځوانان او د جګړو 

 سولې لپاره ښې هیلې وړاندې کوي. 

 

 به یې ال روښانه وي. که موږ وتوانیږو چې دا له اقتصادي فرصتونو سره ونښلوو نو امکانات  

 نن یو فرصت دی چې موږ په ګډه د هدف لپاره کار وکړو. 

 

 ښاغلو او اغلو 

افغان ښځو په جګړه کې ډیر دروند قیمت پرې کړی دی. یوشمیر یې له سخت تاوتریخوالي سره مخامخ  

د کولو  شویدي، نورو خپل بچیان، کورنۍ او ټولنې له السه ورکړیدي، ډیر نور الهم د زده کړو، د ژون

حقونو، ځمکې، حقوقي شخصیت او له تاوتریخوالي پرته ژوند په ګډون هرډول فرصتونو   لپاره دلومړینو

بهرنیو، او کورنیو چارو په وزارتونو او   ،دفاعڅخه بې برخې دي. زه د هغو ښځو ستاینه کوم چې د  

دارنګه په والیتي کچه د خپل هیواد لپاره په لوړو پوسټونو کې خدمت کوي. دغه السته راوړنې  

 وساتل شي. او  بایدخوندي 

 

او   افغان ښځې د ټول شموله او سوله ییزو ټولنو په رامنځ ته کیدو کې چې د ښځو او نارینه وو، نجونو 

معلولیت لرونکو وګړو، دجګړو د قربانیانو او پاتې کسانو لپاره ډیر فرصتونه پکې وي، مهم  هلکانو، 

لوبوي. دوی په ورځني ډول ښیي چې د هراړخیزې او دوامداره پرمختیا لپاره ددوی هڅې ژوند ښه   رول

 لورته بدلولی شي. 

 

ډیره اړینه ده چې د سولې   افغان ښځې او نجونې د نړیوالې ټولنې دوامداره مرستو ته اړتیا لري. دا

 بهیرټول شموله وي او ښځې یې د پایلو په مشخص کولو کې مانا داره او برابر رول ولري. 

 

 



 عالي جنابانو، 

پرمختیا او  پاره د ژمنو په ګډون د  او د وصل ل تماسد منطقوی شریکانو سره د  زه د افغانستان حکومت، 

 اصالحاتو د اوچتې کچې د اجنډا له کبله ستایم.  

 

چې د همکاریو لپاره له دغو فرصتونو په ګټې اخیستو   زه د افغانستان له ګاونډیانو او ملګرو غواړم

 هڅې ترسره کړي.  ې دافغانستان لپاره د سوله ییز اوهوسا راتلونکي د رامنځ ته کیدو په برخه کې خپل

 

ختګ به د ټولې سیمې له پرمختیا سره مرسته وکړي او دا په منظم، خوندي او با عزته  د سولې پرلور پرم

 ډول د میلیونونو بیځایه شویو افغانانود بیرته را ګرځیدو لپاره یو مهم ګام دی. 

 

 ملګري ملتونه د سولې، پرمختیا او پرځان ډاډاینې پرلور د افغانانو په خواکې والړ دی. 

 
 ژمنو او سخاوت مننه کوم. زه ستاسې د ټولو 

 ډاډ ترالسه کړو چې دا د افغانستان د خلکو لپاره په ریښتیني پرمختګ او ښه والي بدلیږي.  راځئ

 مننه 

 


