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  د ملګرو ملتونو استازی له نړيوالې ټولنې څخه د افغاني توکو د رانيولو غوښتنه کوي 
  

 نن په يوه کنفرانس کې )پيس ډيواډنډ ټرست(بنياد سولی سهامی  ملګرو ملتونو او د -٢٠٠٩، ١٠بل، جون کا
فغانستان خصوصي سکټور له نړيوالې ټولنې څخه وغوښتل چې محلي توليد شوی اجناس راونيسي څو د ا

  . اقتصاد تقويه شي
  

د محلي تجارت او تجارتي نندارتون کنفرانس کې له سلو څخه زياتو افغاني شرکتونو او د سوداګرۍ د نړۍ 
، السي صنعت، لوژيستکي او تجارتي برخو افسرانو رسنيومشرانو، د لويو بين المللي سازمانونو د ساختمانی، 

  . په کې ګډون درلود
  

د افغانستان خصوصي سکټور د کارونو د پيدا کولو او د : " وويلهاستازی کای ايډځانګړی ومي منشي د عم
د يوه فعال خصوصي سکتور څخه پرته د افغانستان . خدمتونو او مالياتو د ورکولو لپاره ډير مهم ديدولتی 

 بين المللی ټولنه د افغاني موږ غواړو چې دې ودې ته له دې الرې چټکتيا ورکړو چې. اقتصادي وده ګرانه ده
  ." او محلي اجناسو رانيولو ته وهڅوي

  
په همکارۍ موږ هڅه کوو چې توليدوونکی له بين المللی بنياد د سولی سهامی د افغانستان د حکومت او 

افغاني تهيه کوونکی کوالی شي چې تاسې ته ميوې، سبزيجات، ساختماني مواد او . مشتريانو سره مخ کړو
  .  ورسوي او ستاسې اړتياوې پوره کړيستيمرتخنيکي 

  
دې ملک د اقتصادي ودې لپاره خپله ژمنه په دې  زه په افغانستان کې له بين المللی ټولنې څخه غواړم چې د

  . ډول ترسره کړي چې خپلې بودجې دلته په کارواچوي او محلي مواد راونيسي
  

نن ورځ افغان . ن له سرحدونو څخه بهر و نه غواړود افغانستا  لرو اړتياموږ بايد اوس هر څه چې موږ ورته
د افغاني اجناسو په اخيستلو سره موږ نه يوازې د . کمپنۍ شته چې د بين المللی ټولنې اړتياوې پوره کوالی شي

  . افغانستان عايدات زياتوو، بلکه په دې ذريعه موږ ضروري ظرفيتونو ته وده ورکوو او کارونه پيدا کوو
  

:  ښاغلی مايک کاپ ستيک په حوالهئيسد هيواد د کچې د اجراييوی ربنياد سهامی کې د سولې په افغانستان 
دغه کنفرانس مهم دی ځکه چې دا د نړيوالې ټولنې د لوړ پوړو غړو لپاره د پام وړ فرصت برابروي څو د "

اد څخه د باندې نه ال يو شميرزيات نړيوال سازمانونه د هيو.  ترالسه کړيهوړتيا په هکله پوه افغان مارکيټ د
څرنګه چې اشتغال او اقتصادي پرمختيا د يوه . هم د خپلو ټولو سامان آالتو او خدمتونو لپاره سرچينې لټوي

ثبات لرونکی او خوندي افغانستان د پراختيا لپاره ضروري ده، دا به د نړيوالې ټولنې په مصلحت وي چې په 
 " .يسي ومنيکاتو پالر د تدا” لومړی افغان”رسمي توګه د

 
استازی ښاغلی کارل /د متحده اياالتو د سفير د ځايې تدارکاتو د کنفرانس او د سوداګري د نندارتون مالتړ

او د اقتصاد د وزير ښاغلی جليل شمس له خوا ترسره شو، او همدارنګه نوموړی ګډون والو او ډله يکنبيری ا
  . ييزه رسينو ته وينا وکړه

   د ملګرو ملتونو د مرستی پالوی په افغانستان کی
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په دې کنفرانس کې د افغاني صنعت مشرانو او کليدي نړيوالو ګډونوالو له خوا د دواړو ځايې پلورونکو او 

  . نړيوالې ټولنې د خرڅالو او پيرودلو د تجربو په هکله د خبرو اترو نندارتون هم الرې ته اچولې وه
  

، د سفارتونو، غيردولتي وبرابر شوی ون نندارتود افغان سوداګرو له خوا د الزياتو سامان االتو او خدمتونو يو 
 صنعت د ځايیانجوګانو او تمويل کونکو نمايندګيو زيات شمير تدارکاتی کارکوونکی دې ته وهڅول چې د 

  . مشرانو سره ليده کاته وکړي او پخپله د بيال بيلو توليداتو کيفيت او مناسب والی وګوري
  

 په ګډه د نړيوالې ټولنې د هڅو د رهبري کولو له الرې په د يوناما کليدي نقش د افغانستان د حکومت سره
هيواد کې د سولې، ټيکاو او پرمختګ وده او د هيواد د بيا رغونې او د سولې او اساسي قانون پر بنسټ د 

  .وکراسي د بنسټونو پياوړی کول ديديم
  

نې په عملياتو کې د نوښتونو  چې موخه يې د سولې او بشرپال دیيو غير انتفاعي سازمانبنياد سهامی د سولې 
 . د پرمختيا وده دهسکتورد خصوصي اقتصادونو کی را وروسته  څخه د پلې کولو له الرې د شخړو


