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زياتوالی لپاره د افغانانو له د کوونکو غږ کړي څو د ملکي کارپوهانو ويل د ملګرو ملتونو استازی په تم
   څخه مالتړ وکړيلرليد

  
 د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دهيآ د ملګرو ملتونو استازی ښاغلی کای - ،کابل٢٠٠٩، ٨د جوالۍ 

هيواد د بيا رغونې د ضروري اړتياوو او د ملکي نړيوالو کارپوهانو د حکومت د پالن څخه چې موخه يې د 
  . وړانديز شوی چټک جريان ټينګول دي ستاينه وکړه

  
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د 

يوې غونډی  ت ګډ بورډ ته درو نړيوالو د همغږۍ او نظا د افغان اآيدهمشر ښاغلی ) يوناما(مرستندويه پالوي 
د مالتړ هڅې بايد د هغو اړتياو ترشا چې د افغان وګړو او د هغوي د  پرمهال وويل چې د تمويل کوونکو

  . يودرول شحکومت له خوا پيژندل شوی، 
  

تی په پام کی نيولو سره د دی ناس. نږدی ديرش مرستندويه هيوادونه او سازمانونه په ننی ناسته کی ګډون کوي
 تنو ملکی کارپوهانو وړانديز په دی ناسته کی وکړ چی ۵۵د افغانستان د ماليی وزير ښاغلی زاخيل وال د 
د کرهنی، زيربناګانی، حکومت داری او د اقتصادی  لپاره دوی به د افغان د حکومت د خدمتونو د رسولو 

  . کابل او د هيواد په نورو واليتونو کی ميشته شيدا کارپوهان به په .  کی مرسته وکړي په برخهودی
  

افغان حکومت د نړيوالې ټولنې له خوا د ملکي تخنيکي مرستې د پالن د برابرولو په : "وزير زاخيل وال وويل
د هغوي چمتوالی د افغان شخصي کليدي اصل د منلو، د مطالبه شوی تخنيکي مرستې . هکله ډير خوښ دی

رتونو او نمايندګيو په ا متمرکزه ده، او دا پوتانسيل لري چې د وزبانديثره انکشاف چې موخه يې د ظرفيت مو
  ." دننه کې د نړيوالو مشاورينو له خوا د اغيزو کچه لوړه کړي

  
زه د حکومت هغه پالن ستايم چې د ملکي : " وويلآيدهد ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازی کای 

دې ځواک او اختيار ولري چې وښيې  حکومت بايد د.  او اړتياوې څرګندويکارپوهانو په اړه لومړيتوبونه
دوي په کومو برخو کې او څنګه دغه کارپوهان په کار اچوي، خو يقيني شي چې افغانان هغه څه تر السه 

  .کړي چې دوي ورته اړتيا لري
  
نو له خوا خپلې او  شو چې زموږ انکشافي مرستې د افغاناایموږ يوازې په هغه صورت کې موافق کيد"

موږ بايد د افغانانو ظرفيت تقويه کړو چې . موږ بايد د افغانانو له خوا خپلې او رهبري شي. رهبري شي
وهانو ته اړتيا لري چې د دوي په پافغانستان هغو کار. خدمتونه ورسوي او خپل حکومتي موسسات جوړ کړي

ژبو وپوهيږي، د دوي له کلتور سره اشنا وي او د دې توان او اراده ولري چې د ډير وخت لپاره هلته پاتې 
دغه کارپوهان به مهم نقش ولري چې له افغانانو سره د فساد په مخنيوی، په اقتصادي پرمختګ کې ډيره . شي

کونو په جوړولو او د نورو لويو پروژو په ړډيره ګټه ورسيږي او د سمرسته وکړي چې نيستمنو خلکو ته يې 
  .جوړولو کې مرسته وکړي چې ډيره اړتيا ورته شته

  

   د ملګرو ملتونو د مرستی پالوی په افغانستان کی
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دغه مرستې دغه راز په ښه ډول . د افغانستان لپاره د نړيوالې ټولنې مرسته هيڅکله دومره زياته نه وه"
ه کړي چې د حکومت له خوا د لومړيتوبونو همغږي شوې دي او په دې زور اچوي چې هغه پروګرامونه تقوي

زموږ د ګډ کار په باب اوس يو ښکاره پرمختګ شوی دی او زه هيله من يم چې دغه . ر پيژندل شوي ديېپه څ
پرمختګ به د دونرانو په ژمنو کې انعکاس پيدا کړي چې په دغو برخو کې د کارپوهانو ضرورت ته په فوري 

  ." ډول ځواب ووايې
  

 او د دهيآ جی سي ام بي د غونډې مشرتوب د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خاص استازي کای د نن ورځې د
  . افغانستان د ماليې د وزير عمر زاخيل وال له خوا په ګډه سره وشو

 


