
 ګډه خبري اعالميه
  نړیوال کنفرانسد افغانستان په اړه 
 

  باندیولومړیتوبون  ال څرګندهافغانستان او د هغه نړیوال همکاران په په کنفرانس کې هاګد 
  هوکړه کوي 

  
 په غونډه کې د سه شنبې په ورځ استازو په دې موافقه وکړه چې په افغانستان هاګ د -٣١، د مارچ ٢٠٠٩، هاګ

 خاوندتوب په چارو کیه دې یې ټينګار وکړ چې د افغانستان پودانولو پروسه نوره هم چټکه شي او کې د بيا 
  .  اهميت لري او د هغې د تطبيق لپاره باید ګامونه اوچت کړای شي اومرکزي نقش

  
نګين دادفر  ، د افغانستان د بهرنيو چارو وزیر رهپه هغه بيانيه کې چې د افغانستان لپاره د خاص استازی کای آید

سپنتا او د هالند د بهرنيو چارو وزیر ماکسيم ورهاګن له خوا اعالن شوه ویل شوي دي، چې د افغانستان لپاره د 
وونو ته اړتيا شته بيانې همدارنګه په ګوته کړې ده ښاغيزمنو مرستو د برابرولو په موخه نور کار او ښکاره الر

 زیات ارزښت لري او په مشرتوبيژیکې مباحثو کې د افغان حکومت چې د افغانستان د راتلونکی په باب په سترات
  . ئيق باید د افغان حکومت په الس وشدې یې ټينګار کړی دی چې د هغې تطب

  
استراتيژي ته په ژمنتوب  جوړونيدولت یوازی یوي هر اړخيزي د : "د افغانستان د بهرنيو چارو وزیر سپنتا وویل

ساب ورکونې، نړیوال مالتړ او سيمه یيزې همکاري له الرې کوالی شو چې په ، د متقابلې حسرچينوکافی سره، 
  ." هغه شيطانی کړي چی دا هيواد ورڅخه ځوریږی، ماته کړوافغانستان کې د تاوتریخوالی 

  
ټينګ امنيت، پراخه :  لري بنيادي لومړیتوبونهلور د سه شنبې په ورځ په ګوته شوې څد افغانستان لپاره لرليد چې

استازو په دې ټينګار وکړ چې اغيزمن او ښه .  افغانی نهادونه یيزه همکاري، بهتره اقتصادي وده، او پياوړېسيمه
  . دي اضافي نظامي ځواکونه او روزنه  څرنګه چیدومره ضروري دي لکه  ملکي پروګرامونه همېل شویتمو

  
 د نړیوال عمل او تر یې په کابل کې دی،چې مرکزي دف) یوناما(په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې پالوی 

له دغه ماموریت څخه په کلکه غوښتل شوي، چې تر شونې . د مشرتابه رول ولوبويبه مرستې په همغږۍ کې 
  . بریده خپل شتون نورو والیتونو ته هم وغځوي

  
ملګري ملتونه باید ډیر کار وکړئ، هو، موږ چمتو یو چی ډیر کار وکړو او خپل نقش  "ځانګړي استازی وویل، 

خو د استراتيژیکو بحثونو وخت باید هم دلته پای . نور هم ژور کړو او خپل شتون د هيواد نورو برخو ته وغځوو
هغه هم په دی اوس د دی وخت رارسيدلی دی چی پلی کول پيل کړو او . موږ پوهيږو چی څه وکړو. ته ورسيږئ

بنسټ وئ چی خاوندتوب د افغانستان وئ، لومړیتوبونه ځرګنده او روښانه، او د زیرمو او سرچينو څخه بهترتره 
  ".ګټه پورته شئ

 
کونو د نا امنۍ سره د مقابلې لپاره د هغو تدابيرو په لړ کې چې زیات اهميت لري دا ژمنه ده چې د افغان امنيتي ځوا

  . پر غاړه واخليدوي د افغان وګړو د ساتنې دنده به  چې په تدریج سره ئاته ششميره او ځواکمنتيا زی
  

افغانستان باید په دې وتوانيږي چې خپلو هيوادوالو ته پخپله امنيت برابر : "د بهرنيو چارو وزیر ویرهاګن وویل
  ." ړه شيل ته والورڅخه د مرستندویه کړي، نړیواله ټولنه به په تدریج سره د پلی کولو له دریځ 

  
د نن ورځې غونډه د هالند د باندنيو چارو د وزیر ویرهاګن، د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی او د ملګري ملتونو 

 پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایاالتو د نوې ادارې له -د افغانستان. د سرمنشي بانکی مون په ویناوو سره پيل شوه
له دغې نوې ستراتيژۍ سته دا لومړنۍ ستره غونډه ده، د استازو له خوا خوا ستراتيژۍ د ارزونې د اعالن ورو

 باندې ټينګار به ګډونګاونډیانو پر نږدیو په پراخه توګه هرکلی وشو، دې توافق ته ورسيدل چې د افغانستان د څخه 
  . د دې بری لپاره ډیر اهميت ولري
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